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Skolotāja Aigita Sprince (no kreisās) ar savu audzēkni Paulu Feldmani, saņemot Goda rakstu Rīgā
par iegūto 3. vietu Latviešu valodas un literatūras
valsts 44. olimpiādē.
Albuma foto

Izskanējuši ceturtie mūzikas svētki Rojā – „Rojas ritmi 2018”
Dace Klabere
14. aprīlī Rojā jau ceturto gadu
pulcējās mazi un lieli mūzikas un
mākslas cienītāji festivālā „Rojas
ritmi 2018”. Tajā piedalījās 150 konkursa dalībnieki un 33 pedagogi no
Ventspils, Grobiņas, Babītes, Ādažiem, Baldones, Jelgavas, Mērsraga, Siguldas, Bolderājas, Kandavas,
Ozolniekiem, Talsiem, Aizputes, Valdemārpils, Kalētiem, Rīgas, Garkalnes, Rojas un Alūksnes.
Klātesošos sveica Rojas novada do
mes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, vēlot
visiem labu noskaņojumu un prieku
par kopā būšanu. Viņa pateicās kon
kursa idejas autorei, Rojas Mūzikas un
mākslas skolas pedagoģei Baibai Bera
ģei par konkursa organizēšanu vairāku
gadu garumā, un Rojas Mūzikas un
mākslas skolas direktoram Jānim Ki
vilam par viņa un viņa vadītā kolektīva
atbalstu pasākumam, kurš ar katru gadu
iegūst arvien lielāku popularitāti valstī.
Veiksmi konkursantiem vēlēja arī Jānis
Kivils. Pēc viņa domām, mazāk svarīgi
ir konkursa rezultāti, galvenais ir kopīgā
muzicēšana un svētku baudīšana.
Konkursu vērtēja četri Latvijā pa
zīstami mūziķi – vairāku starptautis
ku konkursu laureāte, vokālās grupas
„Framest” un muzikālās apvienības
„Vintāža” soliste, vokālā pedagoģe Rūta
Dūduma, pianists, pedagogs, Starptau
tiskā Jāzepa Vītola pianistu konkursa
finālists, klavieru kvarteta „Quadra”
dalībnieks Rihards Plešanovs, viens no
izcilākajiem Latvijas akordeonistiem,
kurš ir zināms ne vien kā solo māk
slinieks, bet arī kā ansambļa dalībnieks
Kaspars Gulbis un žūrijas komisijas
priekšsēdētājs – izcils klarnetists, pe
dagogs, lektors, Rojas mūzikas skolas
absolvents, šī gada Gada skolotājs Rīgā
titula ieguvējs Jānis Ansons.
Konkursu atklāja klarnešu kvarteta
„Perpetuum Mobile” priekšnesums, un
tad jau bija klāt laiks pirmo konkursan
tu uzstāšanās brīdim. Vairāku stundu
garumā klausītājiem baudu sniedza
viendabīgo ansambļu dueti, trio, kvar
teti, kvinteti un jauktie ansambļi. Žū
rijas komisijas uzdevums nebija no
vieglajiem, jo katrs no ansambļiem bija
īpaši gatavojies un cerēja sevi ieraudzīt
godalgoto pulkā. Ziedu un apbalvo
jumu bija daudz, bet šeit minēšu tikai
Rojas Mūzikas un mākslas skolas au
dzēkņu sasniegumus. Atzinības raksts
jaukto ansambļu kategorijā tika pa
sniegts Rojas MMS kameransamblim,
kurā muzicēja Ingus Andris Pērkons,
Katerīna Olekte, Dzintra Ozola, Ance
Klauža, Kerija Kronberga, Laura Celo
va, Laura Veģe, pedagogs Indra Sproģe.
Atzinības rakstu jaukto ansambļu kate
gorijā saņēma arī Rojas MMS instru

Piemiņai – kopīgs dalībnieku foto.
mentālais ansamblis sekojošā sastāvā –
Vairis Trūbiņš, Līna Jaunozola, Rūta
Jaunozola, Emīlija Ozoliņa, Laima Lī
duma-Reinholde, Viesturs Rēvičs, Lin
da Melānija Strautiņa, Kristaps Ābols,
pedagogs Jānis Popelis un ansamblis
„Rondo” – Emīlija Ozoliņa, Patrīcija
Bertholde, Betija Ābolkalna, Liāna In
driksone, pedagogs Lita Krūmiņa.
Godalgoto 2. vietu duetu-trio ka
tegorijā saņēma mūsu skolas klavieru
duets – Adriana Laura Gūtšmite un
Ieva Grīnīte, pedagogs Brigita Kvālber
ga. Godpilnā otrā vieta kvartetu-kvin
tetu kategorijā arī ģitāristu kvartetam,
kurā muzicēja Eva Kiršteine, Dāvis Jaņ
ķevics, Rihards Bramanis un Miķelis
Gitendords, pedagods Maruta Zemture.
Savukārt konkursa „Rojas ritmi
2018” patroneses Evas Kārkliņas īpa
šo simpātiju balvu nopelnīja Alūksnes
Mūzikas skolas sitaminstrumentu spē
les ansamblis, bet konkursa organi
zētāju simpātijas piederēja Aizputes
mūzikas skolas instrumentālajam an
samblim. Mana sirds šajā dienā piederē
ja Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas
ansamblim „Brāļi Grīnbergi” (ped. Mi
kus Bāliņš) un man bija patiess prieks par
viņiem piešķirto konkursa „Grand Prix”.
Konkursa noslēgumā sekoja lielis
ka konkursa žūrijas pārstāvju dāvana
klātesošajiem – koncerts, pēc kura uz
nelielu sarunu aicināju vienu no žūrijas
komisijas pārstāvēm – Rūtu Dūdumu.
Rūta atklāja, ka konkurss viņu pa
tīkami pārsteidzis ar savu dažādību.
Iepriekš uzkrātā pieredze darbā ar da
žādiem ansambļiem, palīdzējusi viņai
konkursantu vērtēšanā, ātri saskatot

Paldies!
Vissirsnīgākie pateicības vārdi Rojas novada domei,
personīgi domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņas kundzei,
Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktoram Jānim Ki
vilam, Inārai Kivilai, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un audzēkņiem,
Sabīnei Briedei, Aijai Barovskai, Katerīnai Olektei, Rojas kultūras centram, perso
nīgi Arnim Enzelam, Marekam Štālam, Rojas novada bibliotēkai, personīgi Irēnai
Svitiņai, IK „Dižroze” un Sandrai Lucānei, SIA „Zītari LZ” un Elitai Šteinfeldei,
konditorejai „Rita” un Ritai Grīnbergai, Rojas muzejam un Inesei Indriksonei,
Rojas DzKU par atbalstu IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursa „Rojas
ritmi 2018” organizēšanā un veiksmīgā norisē.
Baiba Beraģe

gan dalībnieku plusus, gan mīnusus.
Rūtu priecē fakts, ka bērni uzstājas un
spēlē instrumentus, kas šobrīd vien
audžu vidū nav nemaz tik populāri –
akordeonu un vijoli. Rūtai gan daudzos
priekšnesumos pietrūkusi dzirkstelīte
bērnu acīs. Pēc viņas domām, tas ir
pat svarīgāk par kādu šķībi nospēlētu
noti un viņas vērtējumu ietekmējis.
„Ne vienmēr žūrija vai skatītājs skaita
nepareizās notis. Tādēļ jau viņu sauc
par skatītāju, ka viņš ne tikai klausās,
bet arī skatās, un tas ir būtiski – redzēt,
vai bērnam patīk tās klavieres spēlēt,
vai viņš spēlē tāpēc, ka liek. To var ātri
atkost, vai priekšnesums nāk no sirds.
Man tas pietrūka. Var pasmaidīt kaut
vai paklanīšanās brīdī. Nav jau arī vien
mēr jāskatās uz skatītāju. Var saskatī
ties savstarpēji, sasmaidīties, izbaudot
to, ko dara uz skatuves. Tas vienmēr
nostrādā”, ir pārliecināta Rūta. Viņa
arī piebilst, ka tas neattiecas uz visiem
ansambļu dalībniekiem, jo daudzu acīs
varēja redzēt to, ka viņiem patīk un viņi
izbauda to, ko dara. Rūta Dūduma ir
pārliecināta, ka mūzikas skolā iegūtais
ir kā mājas pamati, uz kuriem tu pēc
tam vari būvēt savu nākotni.
Uz tikšanos nākamajā, „Rojas ritmi”
jubilejas gadā! 

Klātesošos sveic pasākuma
patronese, Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils pateicas konkursa
idejas autorei un organizatorei Baibai
Beraģei.

 Uzstājas Rojas Mūzikas un
mākslas skolas ģitāristu kvartets – Eva
Kiršteine (no kreisās), Dāvis Jankevics, Miķelis Gitendords un Rihards
Bramanis. Jaunieši ieguva godpilno
2. vietu kvartetu-kvintetu kategorijā.
D. Klaberes un A. Zemela foto

28. aprīlis – Lielā talkas diena visā Latvijā
Rojas novadā uz talku aicina Rojas novada dome un Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere.
Rojā
9.00 pulcēšanās pie Rojas novada domes, lai izbrauktu uz Kalteni un Žoceni. Talkotāji maisus atkri
tumiem var saņemt, zvanot Rojas novada domes izpilddirektoram Jānim Pūcem pa telefonu 27052492
vai 28. aprīlī 9.00 pie domes.
Kaltenē
9.30 tikšanās pie Kaltenes bibliotēkas (rīta tēja, kafija un darbu sadale).
10.30–13.00 – Lielā talka jūras malā (aptverot Kalteni, Valgalciemu un Roju). Pēc 13.00 pulcēšanās estrādē pie Rojas
muzeja (pusdienas, labāko talkas atradumu prezentācija un apbalvošana). Vēlams līdzi paņemt mazu maisiņu sīko stiklu
savākšanai. Atkritumu maisi un darba cimdi būs sarūpēti.
Ierašanās labā garastāvoklī!
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Novada domē
Rojas novada 17. aprīļa domes sēdē
tika izskatīti 17 darba kārtības jautājumi,
kur deputāti lēma:
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2018
„Grozījumi 16.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2018 „Par Rojas novada domes 2018. gada
budžeta plānu”.
• Apstiprināt precizētus saistošos noteikumus Nr. 3/2018 „Par grozījumiem Rojas novada
pašvaldības 17.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr. 2/2017 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Rojas novadā””.
• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības
2017. gada finanšu pārskatu.
• Atbalstīt biedrības „Rojas tūrisma biedrība”, ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr. 9.1.1.1/15/I/001) un nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros īstenotā aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām
personu grupām” ietvaros iesniedzamo projekta pieteikumu aktīvā nodarbinātības pasākuma
„Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, (projekta NVA dotācija bezdarbnieka
algai EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit eiro
un 00 centi), 24 mēnešus), garantējot projektam apstiprināšanas gadījumā Rojas novada
pašvaldības kopējo līdzfinansējumu 2018. gadā
EUR 1514,98 (viens tūkstotis pieci simti četrpadsmit eiro un 59 centi) un līdzfinansējumu
2019. gadā EUR 1677,40 (viens tūkstotis seši
simti septiņdesmit septiņi eiro un 40 centi).
• Iesniegt pieteikumu projektam „Rojas novada ģimeņu saieta vietas ierīkošana Rudē’’ izsludinātajā atklāta projekta konkursā „Ģimeņu
atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”, ko izsludinājusi Valsts reģionālās
attīstības aģentūra, garantējot projektam apstiprināšanas gadījumā Rojas novada pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 2872,65 (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi eiro 65 centi). Kopējais projekta finansējums ir EUR 19 151,00
(deviņpadsmit tūkstoši simts piecdesmit viens
eiro).
• Atbalstīt Ģipkas evaņģēliski luterisko
draudzi ar līdzfinansējumu EUR 3000,00 (trīs
tūkstoši eiro) baznīcas muzeja izveidei (Kopējās
muzeja izveides izmaksas EUR 7279,50 (septiņi
tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi eiro un
50 centi) apmērā.
• Atļaut Rojas novada domes priekšsēdētājai
savienot kapitāla daļu turētāja pārstāves amatus
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
„Piejūra””, SIA „Ziemeļkurzemes slimnīca”, SIA
„Rojas DzKU”, Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes locekļa amatu, Rojas ostas
valdes priekšsēdētājas amatu, Talsu sadarbības
teritorijas Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu, Rojas novada domes
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas amatu un
Lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas locekles amatu.
• Piešķirt Rojas novada domes priekšsēdētājai daļēju ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no
2018. gada 20. aprīļa līdz 07. maijam ieskaitot.
• Apstiprināt pakalpojumu cenrādi Rojas
Jūras zvejniecības muzeja filiālei Kaltenes klubs
maksas pakalpojumiem.
• Reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada
pašvaldībai piekrītošu zemi „Virši”, Rudē, Rojas
novadā, 0.9914 ha platībā.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalni”, Kaltene, Rojas novads.
• Reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada
pašvaldībai piekrītošu 1/2 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma „Sakņu pagrabs”, Rudē, Rojas novadā.
• Nekustamam īpašumam un uz zemes vienības esošai būvei – katlu mājai bez kadastra apzīmējuma piešķirt nosaukumu un adresi – „Rudes Katlumāja”, Rude, Rojas novads.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Zāles”,
Rudē, Rojas novadā.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silupji”, Roja, Rojas novads
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882
008 0373 sadalīšanai.
• Apstiprināt ar 2018. gada 02. maiju grozīto Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu un Rojas novada pašvaldības darbinieku
individuālomēnešalgu un novērtēšanas rezultātu apkopojumu Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centra „Strops” jaunatnes lietu speciālistam un interešu pulciņa audzinātājai.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silupji”, Roja, Rojas novads,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882
008 0653 sadalīšanai.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja
vietniece/domes sekretāre Gunta Dambiņa

4. maijā Baltā galdauta svētkos –
ar kopīgu svētku sajūtu!
Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt Latvijas
otro dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu, pieminot 1990. gada 4. maiju – dienu, kad tika atjaunota
Latvijas valsts neatkarība. Tā ir viena no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados, kam par
godu ir aizsāktas tradīcijas, kas aicina šai dienā
pulcēties pie balti klāta galda ģimenes, draugus,
kaimiņus utt., apzināti svinot savas valsts esību un
godinot tos, kuri palīdzējuši Latviju radīt un nosargāt. Baltais galdauts, kas vieno, ir kā pašapziņas un
lepnuma simbols.
Pagājušā gada 4. maijā Rojas novads iesaistījās
akcijā „Apskauj Latviju”, un nu Rojā, Valgalciemā,
Rudē, Kaltenē, Melnsilā un Ģipkā jau otro pavasari
sagaida mūsu stādītie Latvijas simtgades ozoliņi.
Jauki iesāktā kopā būšanas tradīcija turpināsies arī
šogad visā mūsu novadā.
RUDĒ
Rudes iedzīvotāji 4. maijā aicināti ierasties uz
pasākumu no plkst. 12.00–15.00 pie BPLJC „Varavīksne”.
Būs iespēja noskatīties BLPJC „Varavīksne’’
bērnu un jauniešu teātra sagatavotu izrādi „Kāpēc es?’’, koncertu sniegs Rojas novada meiteņu
ansamblis, savas zināšanas varēs pārbaudīt viktorīnā „Latvijai 100”,neizpaliks arī atmiņu stāsti un
kopīga zupas vārīšana un ēšana.
Informācija pa tel. 26131764 (Inga).
MELNSILĀ
Arī Melnsila iedzīvotāji aicināti tikties svētkos
no plkst. 12.00–15.00 pie BPLJC, būs iespēja aplūkot rokdarbu izstādi, piedalīties radošajās darbnīcās un prāta spēlē par Latviju, izteikt vēlējumus
Latvijai un dzimtajam ciemam, svētku zupas vārīšana un atmiņu stāsti.
Informācija pa tel. 26541350 (Ludmila).

VALGALCIEMĀ
No plkst. 12.00 valgalciemnieki aicināti pulcēties pie balti klātā galda Ritmas
Zālītes mājas „Viļņi” pagalmā, ņemot līdzi
mazu groziņu, atmiņu stāstus un fotogrāfijas par zaļumballēm. Šogad 11. augustā
Valgalciems būs vieta mūsu novadā, kur
notiks 100-gades zaļumballe, tāpēc šī informācija būs ļoti noderīga.
Pasākums iecerēts omulīgā noskaņā ar
kopīgu sadziedāšanos.
Informācija pa tel. 26144647 (Egita).
ĢIPKĀ
Ģipkas iedzīvotāji no plkst. 12.00 tiksies pie 100-gades ozola (pie veikala), arī
šeit ikviens aicināts līdz ņemt groziņu,
interesantas fotogrāfijas, stāstus un labu
omu. Tiks baudīta kopīgi vārīta zupa.
Informācija pa tel. 26429973 (Ieviņa).
ROJĀ
Ikviens interesents ar savu velosipēdu
Gada laikā paaudzies gan Ģipkā iestādītais ozoliņš,
aicināts piedalīties Velo ekskursijā margan tā mazais stādītājs Ralfs Svitiņš.
Albuma foto
šrutā Roja–Rude. Pulcēšanās plkst. 11.00
pie Rojas TIC (Selgas iela 14e, Roja). Brau
cienam pieteikties līdz 3. maijam (ieskaitot), pa tel.:
Laika apstākļi var ienest savas korekcijas, tāpēc
28630590 vai e-pastā: tic@roja.lv.
nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā par pasākumu
Rojas Jūras un zvejniecības muzejs šai dienā ai- norisi interesējaties pie koordinatoriem.
cina iepazīt novada vēsturi un dalīties savos stāstos
Baltā galdauta svētkos mēs varam gan sanākt
par ģimeni, novadu utt., kā arī ieaust savu dzīparu kopā savos ciemos pie pašu klātiem galdien un
kopīgi darinātajā Latvijas simtgades karogā. Mu- savstarpējām sarunām, gan radīt tos paši katrs savā
zejs būs atvērts no plkst. 10.00 līdz 17.00.
ģimenē. Godāsim savu valsti un savu tautu! Būsim
Plkst. 18.00 un plkst. 20.00 Rojas kultūras cen- PAR!
trā būs mūsu pašu radīts un skatītāju iemīļots pasāDace Broka,
kums – jau 8. muzikāli atraktīvais šovs „Meklējam
Rojas novada kultūras pasākumu
solistu!”. Dienas izskaņā – balle, kurā par latvisku mūorganizatore, Latvijas 100-gades pasākumu
ziku gādās grupa „Roja”. Šie pasākumi ir par maksu.
koordinatore Rojas novadā

Aicinām Rojas iedzīvotājus pieteikties
bezmaksas smēķēšanas atmešanas
nodarbībām
Aicinām Rojas un Rojai tuvējo apkaimju pieaugušos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības
būs bez maksas un notiks no 7. maija līdz 28. maijam Rojas brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā
„Strops” (Strauta iela 8-33, Rojā).
Pirmā – informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbība notiks pirmdien, 7. maijā no plkst.
18.00–19.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas
vadītāju, kvalificētu psiholoģi Laumu Tīsu, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām nodarbībām. Pārējās 3 atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā,
pirmdienās, sākot no 14. maija, no plkst. 18.00–21.00
Rojas brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā.
Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu, smēķējošu Rojas vai Rojai tuvējo apkaimju iedzīvotāju,
kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības
aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu, un ir motivēts to darīt.
Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi
domā par smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, kuri
jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt

palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas
iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.
PIETEIKŠANĀS. Aicinām pieteikties, izmantojot interneta vietni www.nesmekesu.lv, vai sūtīt
pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@
gmail.com, e-pastā norādot sekojošu informāciju –
„Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – Rojas grupa”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem,
zvanot uz tālruņa numuru – 26180109.
Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv,
nesmekesu.lv
* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.
Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR
Veselības ministrijas ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”
(identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu apvienība „Atkarības speciālistu apvienība”. 

8. maijā notiks uzklausīšanas sanāksme par
SIA „AAS „Piejūra”” sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk –
Regulators) 2018. gada 8. maijā
plkst. 12.00 sadzīves atkritumu
poligona „Janvāri” administrācijas ēkā, Laidzes pagastā, Talsu
novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „AAS „Piejūra””
iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu
projektu poligonā „Janvāri”.
Regulators uz uzklausīšanas
sanāksmi ir aicinājis SIA „AAS
„Piejūra”” pilnvaroto pārstāvi, kas
skaidros iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma

tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks
dota iespēja uzdot jautājumus un
izteikt savus priekšlikumus un
ieteikumus par SIA „AAS „Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifu
projektu.
Interesenti dalību sanāksmē
var pieteikt pa telefonu vai e-pastu
līdz 2018. gada 7. maijam (kontaktpersona Ināra Teibe, telefons
67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA „AAS „Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu

apglabāšanas pakalpojuma tarifu
projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.
sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas
sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.
Uzklausīšanas sanāksme tiek
rīkota valsts valodā, un gadījumā,
ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu,
lūdzam nodrošināt tulkojumu
valsts valodā.
Uzklausīšanas sanāksmes gaita
tiks fiksēta protokolā. 

37 bērniem
Kurzemē
nepieciešamas
mājas
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aprīļa sākumā apkopojusi informāciju no Latvijas bāriņtiesām par bērniem,
kuriem nepieciešamas mājas – adoptētājs,
aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene.
Latvijā tie ir 245 bērni, Kurzemē – 37!

Kurzemē ģimenes vide un mājas nepieciešamas 37 bērniem no 9 pašvaldībām –
Aizputes (4 bērniem), Brocēnu (1 bērnam),
Kuldīgas (5 bērniem), Liepājas (6 bērniem),
Saldus (5 bērniem), Skrundas (1 bērnam), Talsu (1 bērnam), Ventspils novada (3 bērniem)
un Ventspils pilsētā (11 bērniem). Par iespēju
iesaistīties jāinteresējas attiecīgā novada bāriņtiesā.
Informācija sagatavota projekta „Kurzeme
visiem” ietvaros, ar mērķi palielināt Kurzemes
reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Uzzini vairāk: www.kurzemevisiem.lv
Informāciju sagatavoja Inese Siliņa,
Kurzemes plānošanas reģiona projekta
„Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotāju zināšanai!
Rojas novadā nopērkami
Rojas novada karogi.

Cena 15,13 EUR.
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Akordeonista panākumi
starptautiskā mērogā
Rojas Mūzikas un mākslas skolas
akordeona nodaļā šis gads ir ļoti intensīvs ar dažādiem festivāliem, konkursiem. Pavisam nesenā pagātnē piedalījāmies starptautiskajā akordeonistu
solistu konkursā Koknesē, Ziemeļkurzemes reģiona akordeonistu festivālā
Kuldīgā, nupat kā aiz muguras pašu
organizētais konkurss „Rojas ritmi”,
bet 16. aprīlī kopā ar Ingu Andri Pērkonu atkal devāmies ceļā uz Daugavpili, lai piedalītos XVI Starptautiskajā
akordeonistu-solistu konkursā „Naujene 2018”.
Konkursā dalību ņēma 262 dalībnieki no Lietuvas, Serbijas, BosnijasHercogovinas, Latvijas, Horvātijas,
Baltkrievijas, Polijas, Igaunijas, Krievijas. Konkursu vērtēja starptautiska
un ļoti cienījama, profesionāla žūrija
6 cilvēku sastāvā no Bosnijas-Herco-

govinas, Lietuvas, Serbijas, Krievijas.
Patiess prieks bija brīdī, kad mazā
lauku skoliņa no Rojas saņēma konkursa rezultātus – Ingus Andris Pērkons
(ped. Baiba Beraģe) 26 starptautisku
dalībnieku konkurencē izcīnīja 2. vietu!
Tas viennozīmīgi ir unikāls un vēsturisks sasniegums!
Ingum priekšā vēl beigšanas eksāmeni, kad viņš ar augsti paceltu galvu
varēs absolvēt Rojas Mūzikas un māk
slas skolu. Protams, ka viņa pedagoģe
Baiba Beraģe klusībā cer, ka Ingus turpinās arī nākamgad nest Rojas Mūzikas
un mākslas skolas vārdu tikpat spoži, kā
viņš to ir darījis līdz šim.
Nenovērtējams atbalsts mācību procesā ir audzēkņa vecākiem. No sirds
saku paldies Ingus Andra vecākiem,
kas vienmēr bijuši ieinteresēti sava bērna attīstībā un izaugsmē!

Mēs muzicējam!

Ingus Andris Pērkons 26 starptautisku dalībnieku konkurencē izcīnīja
2. vietu.
Albuma foto
Lai mums visiem patīkams mācību
gada noslēguma posms!
Rojas Mūzikas un mākslas skolas
pedagoģe Baiba Beraģe

Sezona noslēgusies
14. aprīlī Rojas vidusskolas sporta zālē notika Rojas novada Sporta skolas U14 meiteņu komandas pēdējā šīs sezonas
basketbola spēle pret Alūksnes komandu. Mūsu meitenes
uzvarēja spēli ar rezultātu 79:32. Šajā spēlē Paula Fjodorova
iemeta 30 punktus. 13. aprīlī meitenēm Rojā bija spēle pret Rīgas 3. BJSS. Šo spēli pagarinājumā ar rezultātu 72:68 arī vinnēja Rojas meitenes. Šajā sezonā LJBL sacensībās kopvērtējumā
Nacionālajā līgā ar 8 uzvarām un 8 zaudējumiem meiteņu komanda turnīra tabulā atrodas 5. vietā. Nacionālajā līgā starp
U14 komandu spēlētājām Tīna Luīze Bernāne ir trešā rezultatīvākā spēlētāja, kura vidēji spēlē ir guvusi 21 punktu. Vakar
spēlē pret rīdziniecēm Tīna iemeta 42 punktus. Taču basketbols ir komandas spēle, tāpēc paldies visām meitenēm par
cīņassparu, vēlmi uzvarēt. Paldies vecākiem par līdzi jušanu,
morālo atbalstu, meiteņu vešanu uz spēlēm! Paldies trenerim
Valdim Dombrovskim par ieguldīto darbu! No 11.–13. maijam sporta skolas visas 4 basketbola nodaļas komandas brauks
uz starptautisko basketbola turnīru Tallinā. Priekšā vēl darbs
treniņos, bet brīvlaiks būs jūnijā un jūlijā.
Tatjana Kirilova

Uzvāri man putriņu
Putra kājas apāvusi,
Pie bērniem ciemos iet.
Jā, tā tiešām varēja teikt, jo visu pagājušo nedēļu Rojas vidusskolas lielie
un mazie degustēja, runāja, dziedāja
un prezentēja putras. Pēc skolas medmāsas Ligijas Vērpējas ierosinājuma, šī
bija Veselības un Putras nedēļa. Lai arī
Starptautiskā Putras diena tiek atzīmēta 10. oktobrī, nekas jau nav nokavēts,
jo putras jebkurā mēneša dienā garšo
vienādi. Putras dienas mērķis – parādīt putru kā veselīgu un vitamīniem
pilnvērtīgu uzturu. Putras vēsture ir
ļoti sena, izrādās, jau pirms 8000 gadiem mūsu senči gatavoja putrai līdzīgu ēdienu. Šī tipa ēdieni ar dažādiem
nosaukumiem: putra, biezenis, aizdars,
grūdenis, ķempe (bieza putra), pļepenīca
(šķidra putra) bieži minēti dažādu tautu
folklorā. Arī labi zināmais bērnu skaitāmais pantiņš „Vāru, vāru putriņu” vistiešākajā veidā atspoguļo mūsu ēšanas
paradumus, kā arī to, ka putru ēda ne
tikai pieaugušie, bet āri bērni. Par visu
to, un arī šī dziesmiņa, diezgan bieži izskanēja sagatavotajās prezentācijās par
un ap putru. Vēl dažādi ticējumi par
putras ēšanu, vitamīnu daudzveidību,

Pavasaris nāk ar skanīgām putnu
balsīm, arī Rojas PII „Zelta zivtiņa”
bērni pievienojās šim korim, dziedot
un spēlējot 19 dažādus mūzikas un ritma instrumentus.
Pasākumā „Mēs muzicējam” katra grupa parādīja savu muzicēšanas
prasmi - paši mazākie bērni skandināja
šeikerus un zvaniņus. „Stagarēnu” grupa savu dziesmu papildināja ar ritma
rīkiem un orķestrī spēlēja 5 grupās.
„Burbulēnu” bērni dziedāja visi kopā
un pa grupām, spēlēja trijstūrus, lielos
šeikerus un visiem pierādīja, ka klavieres var spēlēt arī septiņrocīgi! „Karūsiņas” grupas bērni dziedāja par vardīti,
spēlējot līdzi dalītos metalafonus, kastaņjetes, un „čabulīšus”. Soliste Amēlija ar pavadošo ritma grupu skanīgi
nodziedāja latviešu tautas dziesmu, un
ansamblis „izcepa” dziesmu.
Koncerts bija daudzveidīgs un interesants, par ko liecināja bērnu uzmanība. Priecājos par bērnu sniegumu! Paldies sporta skolotājai Baibai un auklītei
Evai (kura pārsteidza ar klavierspēli)
par pasākuma vadīšanu. Paldies visam
kolektīvam par atsaucību un palīdzību!
Pat pavāres iesaistījās šajā notikumā,
izcepot un izdekorējot torti ar klavieru
taustiņu zīmējumu.

„Burbulēni” pierādīja, ka klavieres
var spēlēt arī septiņrocīgi.
Arhīva foto
Vēl visu nedēļu bērnudārzā būs
apskatāma mūzikas instrumentu izstāde.
Mūzikas skolotāja Baiba Muskare

Volejbols Rojā

U 14 meiteņu komanda.

Albuma foto

Valsts tehniskās uzraudzības Tūrisma sezonas atklāšana
Velo ekskursija pa Rojas novadu – 4. maijā plkst. 11.00.
aģentūra atgādina
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu
uzsākšanas, traktortehniku un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA
polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt tikai
ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālruņi izziņām 29341374,
26139989 vai www.vtua.gov.lv.
2018. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts
tehniskās apskates laiki un vietas Rojas novadā:
Rojā 9. maijā 13.00 un 15. jūnijā 10.15 Ostas ielā 7a;
Rudē 28. maijā 10.15 pie Rudes darbnīcām un „Arājos”.
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Rojas TIC organizē velo ekskursiju no Rojas uz Rudi.
Apskatīsim Rojas skaistos dārzus, caur Zibeņdambi
brauksim uz Rudi, kur viesosimies dažās saimniecībās.
Velo brauciena noslēgums pie Rudes jauniešu centra ar
gardu zupu.
Pulcēšanās plkst. 11.00 pie Rojas Tic (Selgas iela 14e,
Roja).
Piedalīties aicināts ikviens interesents ar savu velosipēdu. Bērni velo braucienā drīkst piedalīties tikai viena
vecāka pavadībā ar nodrošinātiem drošības elementiem –
ķiverēm un atstarojošām vestēm.
Braucienam pieteikties līdz 3. maijam (ieskaitot), pa
telefonu 28630590 vai e-pastu: tic@roja.lv.

kas sastopama putrās, bet 11. klases
audzinātāja Mārīte Maurmane apskatīja putru no frazeoloģisma puses.
Smaidīgā, Zilā, Saulainā, Stilīgā,
Gardā, Raibā… tik dažādi bija putras
nosaukumi skolēnu receptēs. Katra
klase bija pielikusi pūles un izdomu,
lai dažādos veidos stāstītu par savām
mīļākajām putrām. 2.b klase ar skolotāju Andu Sebri-Līkopu bija izvārījusi
latviešu nacionālo putru „Grūdeni”, un
visiem klases bērniem tā ļoti garšojusi,
nu tik ļoti, ka dažs labs pat izēdis14 bļodiņas! Gardi smaržoja viss sākumskolas
korpuss. Arī žūrija šai klasei sākumskolas posmā piešķīra 1. vietu. Mazās
„Pūcītes” (skolotājas Aiga Sīpola, Alise
Grīnīte) ar savu recepti un pašu gatavotām māla bļodiņām ieguva 2. vietu,
bet, izspēlējot latviešu tautas pasaku
„Mamm, kur lielā karote?”, 2.a klase
(skolotāja Daiga Kirkopa) ierindojās
3. vietā. Pamatskolas un vidusskolas
grupā žūrija 1. vietu piešķīra 11. klasei
(skolotāja Mārīte Maurmane), 2. vieta
8.a klasei (skolotāja Inga Puntule) par
interesanto puķkāpostu putras recepti
un 3. vieta 6.a klasei un skolotājai Lāsmai Jaunozolai. Žūrijas pārstāvji Santa
Veide, Lelde Ešenvalde, Ligija Vērpēja

atzina, ka ļoti grūti ir vērtēt šādus radošus darbus, tādēļ katra klase tika pie
pateicības un kāda titula. Skolotāja Lelde arī mājturības stundās bija pagatavojusi dažādas putras, tās varēja degustēt
un novērtēt. Tā 8. klašu meitenes vārīja kukurūzas putru ar ābolu ķīseli un
mannā biezputru ar ķirbi. Bet 7. klašu
meitenes cienāja visus ar tradicionālo
auzu pārslu putru ar ķiršu ievārījumu
un kuskusu ar sukādēm un medu. Bet
skolotāja Lelde pati bija pagatavojusi arī
Grezno putru (kukurūzas putra kopā ar
putukrējumu) un Sirsnīgo putru (putra
izspiesta sirsniņu formā), ko varēja degustēt. Skolas bibliotēkā 1. klašu skolēni aktīvi pildīja dažādus putrainus uzdevumus – krāsoja, meklēja, varēja arī
uzdziedāt. Sakām paldies arī Ingrīdai
Maķinskai par pasākuma koordinēšanu un vadīšanu, un visiem klašu audzinātājiem, kuri pamudināja un palīdzēja
saviem audzēkņiem.
Arī Latvijā putru ēšanai ir senas
tradīcijas. Diemžēl nereti vecāki, kuri
paši uzauguši, ēdot putras, mūsdienu
saspringtajā ikdienas ritmā par to ir
aizmirsuši, un bērniem neskaidro, piemēram, auzu pārslu putras veselīgās
īpašības. Kā uzsver uztura speciālisti,

Rojas volejbola komanda.

Albuma foto

15. aprīlī Rojas vidusskolas sporta
zālē notika volejbola sacensības „Rojas
kauss 2018” ar citu novadu komandu
piedalīšanos. Sacentās Rojas, Laucienes
un Sabiles komandas. Tik kvalitatīvs un
spraigs volejbols Rojas sporta zālē nav
redzēts vismaz 20 gadus. Spēļu rezultāti nebija paredzami, jo spēles bija ļoti
līdzvērtīgas. Bet kā jau sportā – ir uzvarētāji un zaudētāji. Līdzjutēju prieks par
to, ka uzvarēja Rojas komanda. Paldies
volejbola entuziastam Gatim Simanovičam par Rojas volejbola komandas iz-

veidošanu un turnīra noorganizēšanu.
Šajās sacensībās 2. vieta Laucienes komandai, bet 3. vieta Sabiles komandai.
Paldies Rojas novada domei par atvēlētajiem līdzekļiem balvu iegādei, paldies
tiesnešiem Kristai Keitai Simanovičai
un Matīsam Ratniekam, paldies par
mūzikas atskaņošanu Rojas komandas
spēlētājam Arnim Enzelim. Dalībnieki
secināja, ka šādās sacensībās jātiekas arī
nākamajā sezonā.
Sporta organizatore
Tatjana Kirilova

visbiežāk ar nepareizu un nesabalansētu uzturu grēko tieši skolas vecuma
bērni. Tāpēc – VĀRĀM PUTRAS!
Veselības nedēļa noslēdzās ar sporta
sacensībām „Veiklākā meitene”. Atkarībā no vecuma grupas, dažādās spēlēs
un vingrojumos meitenes varēja parādīt savu varēšanu un veiklību. Un tā –
sveiksim Rojas vidusskolas „Veiklākās
meitenes”:
„Pūcīšu” grupā 1. vieta Alisei Valterei, 2. vieta Kitijai Lācei, 3. vieta Rebekai Dulverkai.
1. klašu grupā 1.vieta Mārai Grīnītei, 2. vieta Laurai Grīnītei, 3. vieta
Paulai Laurai Pelei. 2.–3. klašu grupā
1. vieta Deizijai Smaižei, 2. vieta Laurai
Akmeņlaukai, 3. vieta Madarai Slavikai.
4.–5. klašu grupā 1. vieta Nikolai Kerijai Leitartei, 2.vieta Emīlijai Krūziņai,
3. vieta Amandai Vērpējai. 6.–7. klašu
grupā 1. vieta Annai Doniņai, 2. vieta
Tīnai Luīzei Bernānei, 3. vieta Paulai
Fjodorovai. 8.–9. klašu grupā 1. vieta
Samantai Skujiņai, 2. vieta Amandai
Štākai, 3. vieta Selīnai Kursinai. Un vidusskolas grupā suminām visas četras
12. klases meitenes, kuras nenobijās no
konkurences un piedalījās – 1. vieta
Keitai Perekrestei, 2. vieta Unai Drav-

niecei, 3. vieta Kristai Keitai Simanovi
čai un šīs dienas jubilārei Esterei Sīpliņai. Sveicam arī visas pārējās meitenes,
kuras piedalījās Veselības nedēļas aktivitātēs. Lai jums laba veselība! Un,
protams, nevaram aizmirst sporta spēļu
organizētājus un palīgus. Paldies sakām
skolotājai Rudītei Bārdiņai un palīgiem – Adreānai Reilijai Davidovičai
no 11. klases un 6. klašu zēniem, kuri
uzmanīja, lai spēles būtu raitas, precīzas
un godīgas.
Saņemti arī rezultāti no starptautiskā
matemātikas konkursa „Ķengurs”, kurā
piedalījās liels skolēnu skaits no Latvijas, un arī no Rojas vidusskolas. Bez
iepriekšējas atlases šajā konkursā varēja
piedalīties visi skolēni no 2. līdz 12. klasei. Piektdien Rīgas Kongresu namā tika
sveikti visi labāko rezultātu sasniegušie
skolas mērogā. Sveicam mūsu labākos
matemātiķus – Gustavu Šneideru (2.b),
Eduardu Čeksteru (3. klase), Kristu Janu
Reinholdi (4.a), Agni Dānielu Andersonu (5.b), Dāvidu Liepu (6.b), Oto
Veinbergu (7.a), Miku Kristianu Kilmiti
(8.a), Dāvi Jaņķevicu (9.klase). Vēlreiz
visiem paldies par uzdrīkstēšanos piedalīties starptautiskajā konkursā.
Antra Ozollapa
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Pasākumu kalendārs

Sludinājumi

27. aprīlī plkst. 18.00
režisora Ivara Selecka jaunā dokumentālā filma

„TURPINĀJUMS”.

Pieci bērni pirmajā klasē. Viena gada vērojums par to,
kas notiek bērna prātā. Ieeja 2.00 EUR.
28. aprīlī ar jauniem jokiem viesos
Maksims Trivaškevics Stand-up komēdijā

„HUMORS PA LATVISKI 2”.

Ieeja 2.00 EUR, biļešu iegāde pirms izrādes.
4. maijā plkst. 18.00 un plkst. 20.00
JŪSU PRIEKAM JAU 8. MUZIKĀLAIS ŠOVS

„MEKLĒJAM SOLISTU!”.

Kā vienmēr, pozitīvas emocijas un priecīgi pārsteigumi! Ieeja 5.00 EUR.
*****
Turpinājumā no plkst. 22.00–3.00

Informācija Rojas novada sportistiem
12. maijā Jēkabpilī notiks LSVS 55.
sporta spēļu finālsacensības pavasara
krosā. Tiek komplektēta Rojas novada
komanda uz šīm sacensībām. Aicinu trenēties un pieteikties sievietes no 30 gadu
vecuma un vīriešus no 35 gadu vecuma.
Tuvāka informācija pa tālruni
29617771 vai, rakstot uz e-pastu sportaskola@roja.lv
28. aprīlī,
sestdien
plkst. 10.00
Rojas vidusskolas
sporta zālē notiks sacensības
florbolā „RAUDAS KAUSS”.
Aicinām līdzjutējus!

PAVASARA BALLE ar grupu ROJA.

Rojas novada iedzīvotāji aicināti uz

9. maijā plkst. 19.00 Rojas KC Dailes teātra viesizrāde

12. maijā 7.00 Būšnieka ezerā.
Tuvāka informācija pa telefonu
28634741 (Valdis).
Uz tikšanos pie ezera!

spiningošanas sacensībām

Galdiņus lūdzam rezervēt iepriekš. Ieeja 5.00 EUR.

„KAM NO VILKA KUNDZES BAIL?”.

Attiecību drāma 2 daļās.
Lomās: Agnese Zeltiņa, Ivars Auziņš, Elīna Avotiņa, Andris Bulis.
Režisors: Toms Treinis.
Ieeja 12.00; 10.00, 8.00 EUR, iepriekšpārdošana, rezervācija Rojas KC un
www.bilesuparadize.lv
18. maijā plkst. 19.00 Rojas amatierteātra izrāde
Lelde Stumbre

„PLĪVURĪTIS AR PUNKTIŅIEM”.

Režisore: Gundega Balode.
Lomās: Kristaps Gitendorfs, Edmunds Jēgermanis, Iveta Lakšmane, Elīna
Memrikova, Iluta Graudiņa, Oskars Mitenbergs.
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.

NVO „Rojas invalīdu biedrība” – pasākumu plāns maijā
Diena,
Pasākuma, nodarbību
datums
nosaukums
02.05.
Biedru tikšanās.
Trešdiena Galda spēles

Pulksteņa
laiks

Nodarbību
vadītājs

V. Žurovska
10.00–14.00 L. Semičenkova
B. Heinberga
Veselības stiprināšanas nodarbība
10.00–11.00
Galda spēles
11.00–14.00
08.05.
E. Grīnvalde
Radošā nodarbība – dekoratīvo podu
Otrdiena
K. Sauškina
veidošana
Veselības grupa – nūjošana
18.00–20.00
09.05.
Dārzkopības lekcija
10.00–14.00 Dace Zembaha
Trešdiena Galda spēles
V. Žurovska
10.00–14.00 L. Semičenkova
B. Heinberga

10.05.
Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Ceturtdiena Galda spēles
11.05.
Piektdiena
12.05.
Sestdiena

Fizioterapijas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana
Narcišu balle
Rojas kultūras centrā
Veselības stiprināšanas nodarbība
Galda spēles
15.05.
Radošā nodarbība – enkaustikas darbu
Otrdiena
veidošana
Veselības grupa – nūjošana
16.05.
Lietoto apģērbu maiņa
Trešdiena Galda spēles

17.05.
Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Ceturtdiena Galda spēles

9.30–11.00
18.00–20.00
13.00–18.00
10.00–11.00
11.00–14.00

D. Vieško
E. Grīnvalde
E. Grīnvalde
26078711
E. Grīnvalde
K. Sauškina

18.00–20.00
10.00–12.00
10.00–14.00

Visiem interesentiem
V. Žurovska
10.00–14.00 L. Semičenkova
B. Heinberga
09.30–10.30
D. Vieško
18.00–20.00
10.00–11.00

18.05.
Fizioterapijas nodarbība
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana
Veselības stiprināšanas nodarbība
Galda spēles
22.05.
E. Grīnvalde
Radošā nodarbība – enkaustikas darbu 11.00–14.00
Otrdiena
K. Sauškina
veidošana
Veselības grupa – nūjošana
18.00–20.00
23.05.
Radošā darbnīca
10.00–14.00 Biedrības biedri
Trešdiena Galda spēles
V. Žurovska
24.05.
Adīšanas, pērļošanas, nodarbība
10.00–14.00 L. Semičenkova
Ceturtdiena Galda spēles
B. Heinberga
25.05.
Fizioterapijas nodarbība
9.30–11.00
D. Vieško
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana
18.00–20.00
E. Grīnvalde
Veselības stiprināšanas nodarbība
10.00–11.00
29.05.
Galda spēles
11.00–14.00
E. Grīnvalde
Otrdiena Radošā nodarbība – kartiņu gatavošana
K. Sauškina
Veselības grupa – nūjošana
18.00–20.00
30.05.
Darbu izstāde
R. Žurovska
10.00–14.00
Trešdiena Kulinārijas nodarbība. Galda spēles
Biedrības biedri
31.05.
Adīšana, pērļošana.
10.00–14.00
Brīvprātīgie
Ceturtdiena Galda spēles

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

3. maijā 17.00 Rojas Mūzikas un
mākslas skolas izstāžu zālē notiks
2018. gada kora klases
absolventu koncerts

Darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 8.00–17.00, sestdienās no
10.00–15.00.
Lielās talkas dienā 28. aprīlī atkritumu šķirošanas stacija strādās
no 10.00–17.00.

„Rādām, ko mākam!”
Uzstāsies 4.–8. klašu koris
„Roja”, ansambļi „Sikspārnīši” un
„Rondo”. Visi laipni gaidīti!
Jaunatvērtā kafejnīca „Čiekurs”
Selgas ielā 4a gaida ciemos gan uz
sātīgām maltītēm, gan vieglām uzkodām!
No svētdienas līdz ceturtdienai atvērts no 10.00–19.00, bet piektdienās un sestdienās no 10.00–23.00.
Tālrunis 26472725.

Lūgums līdz mēneša beigām
pieteikties braucienam uz piemiņas
brīdi Lestenes Brāļu kapos 8. maijā.
Zvanīt 25657021 (Irēna).
PĀRDOD
 Vertikālo ūdens sildāmo boileri
(100 l) un zeimeri. Zvanīt 29913881.
 Labiekārtotu trīsistabu dzīvokli
Rudē. Telefons 25524076.

Viesnīca „Rojas Pērle” izīrē
telpas svinībām, konferencēm un
pasākumiem. Kontakti: info@rojasperle.lv vai 22018468, 28317997.

DAŽĀDI
 Atdod invalīdu ratiņus Rojā,
Liepu ielā 1.

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

Sākuma
Beigu datums
Norises laiks
Ilgums
datums
(dd.mm.
(plkst. no –
(st.)
(dd.mm.gggg.)
gggg.)
līdz)

1.

11.05.2018.
18.05.2018.
25.05.2018.

25.05.2018.

1h
1h

14.00–15.00;
15.00–16.00

2.

02.05.2018.

02.05.2018.

2h

11.00–13 00

3.

10.05.2018.
17.05.2018.

17.05.2018.

1h

11.00–12 00

4.

10.05.2018.
17.05.2018.

17.05.2018.

1h

13.00–14 00

5.

10.05.2018.
17.05.2018.

17.05.2018.

1h

15.00–16 00

10.00–14.00 Biedrības biedri

03.05.
Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Ceturtdiena Baltā galdauta diena

No 28. aprīļa Rojas atkritumu
pārkraušanas-šķirošanas stacija
pāriet uz vasaras darba laiku.

Īstenošanas vieta (adrese)

Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs „Strops”,
Strauta iela 8-33, Roja,
Rojas novads.
Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs „Strops”, Strauta
iela 8-33, Roja, Rojas novads.
Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs „Strops”, Strauta
iela 8-33, Roja, Rojas novads.
Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs „Varavīksne”,
Rude, Rojas novads.
Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs Melnsilā,
Rojas novads.

Visskaistākie putni lido virs mums,
Visskaistākās liepas pagalmā zied,
Šeit, manas skolas pagalmā,
Es esmu gaidīts, mīlēts un drošs.
/Ilze Freiberga/

2018. gada 2. jūnijā plkst. 18.00
Upesgrīvas internātpamatskolā
Upesgrīvas skolas 90 gadu jubilejas salidojums

„Cel pāri ikdienai mūs!”
Ļoti gaidīsim Upesgrīvas skolas absolventus, bijušos skolotājus un
skolas darbiniekus.
Ņemiet līdzi skaistākās atmiņas, „groziņu” un dalības maksu
5.00 EUR. Ballē muzicēs Indra un Modris.

VESELĪBAS DIENA ROJĀ

6. maijā pulksten 14.00 pie Rojas avotiņa.

Programmā

 Skriešana ar laika kontroli un bez laika kontroles
 Riteņbraukšana ar laika kontroli un bez laika kontroles
 Nūjošana bez laika kontroles
Riteņbraukšanā visiem dalībniekiem obligātas ķiveres.
Uzvarētāju apbalvošana notiks uzreiz pēc katras distances veikšanas.
Pēc distances veikšanas varēsiet mieloties ar saimnieces Dinas Čubas vārīto
zupu.
Lietus gadījumā sporta pasākums tiks pārcelts uz citu dienu.
Dzīvosim tā, lai veselā miesā būtu vesels gars! Pasākumu organizē Rojas novada domes sadarbībā ar Rojas novada sporta skolu. 

Policija ziņo
Laika posmā no 12. aprīļa līdz 24. aprīlim
Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 11 izsaukumiem, izpildīts 1 atsevišķais uzdevums,
par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 2 klienti, izteikti 5 mutiski
brīdinājumi par lapu dedzināšanu. Sastādīts 1 Administratīvā pārkāpuma protokols. Trīs personas nogādātas savā dzīves vietā, jo patstāvīgi nebija spējīgas
pārvietoties. 
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

Nosaukums

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

Veselības veicināšanas pasākums,
Fizioterapeita grupu nodarbības
bērniem „Esi vesels kustībā no
dzimšanas” – 2 bērnu grupas.
Slimību profilakses informatīvais
pasākums „Fiziskā veselība – tava
dzīves kvalitāte”.
Veselības veicināšanas pasākums –
„Nūjošanas grupu nodarbības
pieaugušajiem”.
Veselības veicināšanas pasākums –
„Nūjošanas grupu nodarbības
pieaugušajiem”.
Veselības veicināšanas pasākums –
„Nūjošanas grupu nodarbības
pieaugušajiem”.

Līdzjūtības
Tur augšā zin, kā sāpes sirdī dzeļas,
Tur augšā zin, cik grūti apraud tos,
Kas klusi aizmieg un vairs neuzceļas,
Kā nogrimuši melnos ūdeņos.
Rojas evaņģēliski luteriskā draudze
un mācītājs izsaka līdzjūtību Laimai
Bullei, vīru mūžībā pavadot.
… un balti vēji klusām meža malā stāv,
Jo tiem nav atļauts tevi šodien modināt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Laimai Bullei, no vīra Jura atvadoties.
Bijušā Rojas ZKR kantora
darbabiedrenes
Jel neraudiet, mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau.
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Laimai Bullei, dzīvesbiedru zaudējot.
Rojas invalīdu biedrība
Tu, mīļo tēt, nu projām aizej klusi,
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Dzintrai, tēti mūžībā pavadot.
Bijušās „Ķipīša” kolēģes
„Un Gars saka: patiesi, lai viņi atpūšas no savām pūlēm, jo viņu veiktie
darbi tos pavada”. (Jņ. Atkl. 14:13)
Kaltenes evaņģēliski luteriskā draudze un mācītājs izsaka visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, aizvadot mūžībā
Visvaldi Jansonu.

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

