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Aicinājums 
pie ēkām 
pacelt  
Rojas novada karogu

Ievērojot izveidojušos tradīciju, 
aici nām vasaras sezonā mastos pie 
dzīvojamām mājām un iestādēm pa-
celt Rojas novada karogu.

Šogad karogu mastā uzvilksim 
1. jūnijā – Rojas novada svētku dienā, 
un lai tas plīvo līdz pat Zinību die-
nai – 2. septembrim!

Dace Klabere

18. maijā Rojas novadā tika godināti 
laulātie pāri, kuri roku rokā nodzīvojuši 
50, 55 un 60 kopdzīves gadus.

Tā kā šogad objektīvu apstākļu dēļ 
vairāki laulātie pāri uz svinībām ieras-
ties nevarēja, svinīgais pasākums šogad 
notika nevis kā ierasti kultūras centrā, 
bet gan Rudes „Vētrās”.

Svinīgos apstākļos, piedaloties Rojas 
novada domes priekšsēdētājai Evai Kār-
kliņai, kāzu jubilāriem un viņu tuvāka-
jiem ģimenes locekļiem, Rojas novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna 
Bērziņa sveica ilggadējos laulātos pārus.

Šī gada dimantu pāris – Valija un 
Aivars Kristapsoni. Viņu laulības dzī-
ve stāžs – 60 gadi. Abi jaunieši iepa-
zinušies kulšanas talkas ballītē. Aivars 
strādājis uz kuļmašīnas, bet Valija 
savukārt nolīgta par galdameitu. Pēc 
apprecēšanās abi dzīvojuši vairākās 
dzīvesvietās, līdz nolēmuši tikt paši 
pie sava mājokļa un uzcēluši „Silaprie-
des”. „Silapriedēs” sagaidītas un izau-
dzinātas divas meitas un 7 mazbērni. 
Bērni un mazbērni jau savās dzīvēs, ta-
gad Kristapsonu pāri visvairāk priecē 
mazmazbērni. Aivars smej, ka tad, kad 
visi atbraucot, māja pilna. Uz jautāju-
mu par labu sadzīvošanu, viņš atbild, 
ka sastrīdēties jau iznākot pāris rei-
zes nedēļā, bet tādās reizēs viņš labāk 

paklusējot, un pēc brīža jau viss atkal 
kārtībā.

Velga un Nikolajs Kirilovi – smarag-
da pāris – laulībā nodzīvojuši 55 gadus. 
Velga atceras, ka pēc vidusskolas kopā 
ar citiem jauniešiem atnākusi strādāt 
uz kolhozu „Rojupe”, un tur jau pir-
majā ballē acīs iekritis staltais puisis 
Nikolajs. Un kā viņš valsi dejojis! Velgai 
licies, ka labāk neprot neviens. Tā nu 
abi sadejojušies mūža garumā. Pēc trīs 
gadu draudzēšanās nodibināta Kirilovu 
ģimene. Velga atzīst, ka vīrs ir straujas 
dabas, savukārt viņa – mierīga. „Viņš 
man ir kā mūra siena, aiz kuras patver-
ties gan priekos, gan bēdās visa mūža 
garumā”, atzīst Velga. Laulībā izaudzi-
nāti divi dēli un pavisam drīz Kirilovu 
pārim jau jāpošas uz mazdēla kāzām.

Marijai un Vilnim Grundmaņiem 

šis ir zelta kāzu gads. Abi jaunieši dzī-
vojuši netālu viens no otra – Marija 
Rojupē, Vilnis – Ģipkā. Kāzas dzertas 
skaistā laikā – 1969. gada 6. jūnijā. Ļoti 
gaidīta 1970. gadā piedzimusi meita Kai-
va. Gadu gaitā ģimene papildinājusies ar 
trīs mazdēliem un jau vienu mazmaz-
dēliņu. Par kopā nodzīvot laiku Marija 
saka: „Dzīvojam labi, ar mīlestību”.

Lai kā veltījums visiem šī gada kāzu 
jubilāriem skan Jura Rubeņa rakstītās 
rindas.

„Reiz tuksnesī dzīvoja smilšu graudiņš. 
Tas bija mazs punktiņš starp miljoniem 
citu. Kādu rītu smilšu graudiņu uzrunāja 
saule. „Es spīdu tikai tev”, saule teica. „Kā 
tas var būt?”, neticīgi vaicāja smilšu grau-
diņš. „Es taču esmu tik nenozīmīgs!” 
„Ja tu nebūtu kāda mīlestības vērts, tevis 
nebūtu vispār”, atbildēja saule”.”

Rojas novada svētki 
un vasara drīz būs klāt!

SVĒTKU PROGRAMMA
31. maijs, piektdiena
17.00 – Egila Mūrnieka foto izstādes atklāšana – Rojas 

muzejā
18.00 – Arņa Enzeļa foto izstādes atklāšana – Rojas KC
21.30 Pētera Sidara brīvdabas izstādes „Akmeņi” atklāšana  

pļaviņā pie Rojas KC  un koncerts  vakara mijkrēslī – muzicēs 
Aivars Konutis un Aleksandrs Sircovs (Murovejs). Jūsu labsa-
jūtai noderēs pledi, sēdeklīši, pretodu līdzekļi. 

1. jūnijs, sestdiena
9.00 Rojas modināšana svētkiem.
9.00–11.00 Makšķerēšanas sacensības bērniem līdz 12. g. v. – 

ploča dīķī Parka ielā.
No 10.00 Pludmales volejbola turnīrs „Rojas vasara”, „Ro-

jas kauss futbolā“, volejbols, strītbols –  stadionā.
No 11.00 – Svētku tirdziņš Zvejnieku ielā.
11.00 Dz. Žuravskas jaunās grāmatas „Kā pa plānu ledu” 

atvēršanas svētki – Rojas bibliotēkā. Darbosies grāmatu galds.
No 11.00–16.00 Latvijas Jūras spēku mīnu kuģa IMANTA un 

Latvijas kara flotes simtgadei veltītās izstādes apskate – ostā.
11.00–13.00 – Bērnu rīts starptautiskajā bērnu aizsardzības 

dienā „Izkrāso vasaru!” – mazo novada mākslinieku koncerts, 
rotaļas kopā ar sunīti Čeizu, runci Fēliksu un Ziedu Meiteni 
– laukumā pie Rojas KC. Netradicionālas sportiskas aktivitātes 
visai ģimenei: riču-raču, boccia, krikets, frīsbija šķīvīša mešana 
u.c. burbuļošanās, Mini Zoo – pļaviņā pie Rojas KC.

12.30 Ostas velkoņa „Miķelis” vārda došanas svinības un 
iepazīšanās ar Rojas Sporta skolas jauno jahtiņu – ostā.

13.00 NAAC Zaļā karoga pacelšana – Rojas pludmalē.
14.00 Svētku gājiens „Sveiciens vasarai!” Aicinām iestā des, 

uzņēmumus, kolektīvus, draugus, kaimiņus, ģimenes – ikvienu ko-
pīgi izveidot jautru, asprātīgu un krāsainu svētku gājienu kopā ar 
pūtēju orķestri „Talsi” – pulcēšanās Ostas ielā.

14.30 Svētku atklāšana, novada jaundzimušo mazuļu sveik-
šana, grupas „Baritoni” koncerts – laukumā pie Rojas KC.

15.00 Sacensības in-line, bmx, skeitbordā „Roja Ride 2019” – 
skeitparkā.

No 15.00 Spēles brīvā dabā:  „Desas”,  „Bundžu piramīda”, „Trā-
pi mērķī” – bērnu laukumā pie Rojas KC pļaviņas.

No 16.00 Pikniks pļaviņā – baudīsim Rojas novada mājražo-
tāju un mājsaimnieču gardumus, radošās darbnīcas.

16.00–18.00 Savējo un viesu koncerts – piedalās Rojas kul-
tūras centra   kolektīvi , TDK „Austris” un „Spriganis” (Pa-
stende), „Meklējam solistu 2019” dalībnieki un deju grupa 
„RADA” (Talsi) – laukumā pie Rojas KC.

17.00–19.00 – „čiliņš” SUP nomas „Spura” placītī ar grupas 
„1MAY” solistu/ģitāristu  Reini Rutkovski, duetu „Tehnikums” 
un DJ Ilmi – pie Rojas upes tilta.

20.00 Vakara koncerts „Mans draugs Mārtiņš Freimanis”, 
piedalās Lauris Reiniks, Madara Grēgere, Artūrs Gruzniņš, 
Andris Ērglis, Katrīna Bindere un pavadošā grupa – laukumā 
pie Rojas KC.

No 22.0–03.00 Balle ar grupu „Keksi” – laukumā pie Rojas KC.

Informējam, ka svētku laikā tiks filmēts un fotogra-
fēts, iegūtie materiāli var tikt izmantoti Rojas nova-
da reklāmas vajadzībām.

18. maijā Rojas Mūzikas un mākslas skola svi-
nēja savu 49. izlaidumu. Diena bija skaista, sau-
laina, kas, protams, uzlaboja garastāvokli gan ab-
solventiem, gan vecākiem, skolotājiem un visiem 
viesiem, kuri bija ieradušies sveikt savus jaunos 
mūziķus un māksliniekus nozīmīgajā brīdī. 

Šajā mācību gadā skolu absolvēja 10 audzēk-
ņi – 6 mūzikā un 4 mākslas nodaļā. Pirms svinīgā 
koncerta un apliecību saņemšanas, visi devās uz 
mūzikas skolu, kur skolotājas Inese Ozoliņa un 
Indra Sproģe vēl absolventiem pēdējo reizi sim-
boliski novadīja „pēdējo stundu”. 

Par mūzikas skolas tradīciju kļuvis absolven-
tu koncerts, kurā katram audzēknim jāspēlē savs 
apgūtais mūzikas instruments. Arī šoreiz visi 
absolventi muzicēja, savukārt mākslas skolas au-
dzēkņi kopīgi  pabeidza iesākto gleznu. 

Skolotāja Lita Krūmiņa koncertu bija iecerējusi saistībā ar 
krāsām, līdz ar to koncertam tika dots nosaukums „Nāc, die-
nu izkrāso!” Koncertu atklāja ansamblis „Rondo”, nodziedot 
dziesmu par krāsām, kuras varam ņemt no dabas.

Klavieru klasi šogad absolvēja Patrīcija Alise Bertholde, 
Ieva Grīnīte un Adriana Laura Gūtšmite. Visas meitenes kla-
vierspēli apguva pie skolotājas Brigitas Kvālbergas. Rūdolfs 
Celms mūs iepriecināja ar akordeona skaņām. Viņš savas 
prasmes apguva pie skolotājas Baibas Beraģes. Skolotājs Jā-
nis Popelis klarnetes un saksofona spēlē izskoloja Laimu Lī-
dumu-Reinholdi un Vairi Trūbiņu. Mākslas skolas audzēkņi 

Ansis Ozols, Hanna Vērdiņa, Tīna Znamenska un Viktorija 
Krailo savas prasmes apguva pie skolotājām Līgas Reines-
Smilgaines un Vizbulītes Puriņas.

Pēc koncerta sekoja direktora Jāņa Kivila uzruna un aplie-
cību izsniegšana. Sekoja dažādi muzikāli apsveikumi, kā arī 
absolventu noslēguma uzstāšanās un pateicības vārdi. Paldies 
visiem, kas cītīgi mācījās, paldies vecākiem par atbalstīšanu 
un līdzi jušanu visu gadu garumā, kā arī skolotājiem par ie-
guldīto darbu!

Rojas Mūzikas un mākslas kolektīvs gaida jaunus audzēkņus!
Lita Krūmiņa

Rojas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

Vēl pēdējoreiz – skolas absolventu un direktora Jāņa Kivila kopīgs 
foto.        Albuma foto

Svētkus atzīmē Rojas novada  
ilggadējie laulātie pāri

Pasākuma vaininieku un viesu kopīgs foto.               D. Klaberes foto

Mīļie novadnieki un viesi!
Ar patiesu prieku sveicu jūs Rojas dienā – svētkos, ko atzīmēsim 1. jūnijā!  Šodien ar lielu 

gandarījumu varam teikt, ka Roja turpina attīstīties, un tūlīt jau varēsim tikties nākamajos 
svētkos – jaunās Rojas estrādes atklāšanā! Saku paldies ikvienam rojeniekam par ieguldīju-
mu Rojas novada attīstībā. Paldies par ieguldīto darbu, sakoptajām sētām, par bērnu – mazo 
rojenieku audzināšanu! Paldies, ka visi pieliekat roku novada attīstībā! Lai jums skaista svētku 
diena! Priecāsimies un izbaudīsim to kopā ar savā ģimenēm un svētku viesiem!

                           Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja
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Novada domē
Rojas novada 21. maija 
domes sēdē tika izskatīti 
23 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	 Izsludināt metu izstrādes nolikumu „Labiekār-
tota laukuma „Cilvēki pie jūras” izveide” Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs teritorijā. 
Apstiprināt nepieciešamo finansējumu kopējam god-
algu fondam 350,00 EUR apmērā.

•	 Pieņemt no fiziskās personas ziedojumu 
3 000,00 EUR apmērā.

•	 Atbalstīt ar līdzfinansējumu 7 000,00 EUR ap-
mērā Rojas brīvdabas estrādes Valsts Kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts 
kultūras programmām reģionos” Kurzemes kultūras 
programmas 2019 konkursā iesniegtajam projektam 
„Koncertstāsts „Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”.

•	 Rojas novada domei palielināt SIA „Atkritumu 
apsaimniekošana sabiedrība „PIEJŪRA”” pamatka-
pitālu ar naudas ieguldījumu 7 681,80 EUR apmērā, 
dabas resursa nodokļa segšanai par 2018. gadu. Palie-
lināt Sabiedrības pamatkapitālu proporcionāli pārstā-
vētajam kapitāla daļu skaitam.

•	 Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 
16.05.2017. lēmumā Nr. 80 „Par  atkritumu  apsaimnie-
košanas  jomā  Rojas  novada pašvaldībā sniegto pakal-
pojumu nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaim-
niekošanu Rojas novadā” un  starp Rojas novada domi 
un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIE-
JŪRA”” 26.12.2017. noslēgtajā līgumā par atkritumu ap-
saimniekošanu. Ar 2019. gada 10. jūniju noteikt maksu 
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu Rojas novada administratīvajā 
teritorijā – 8,26 EUR par 1 m3 atkritumu, bez PVN.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2019 
„Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 
20.09.2011. gada 20. septembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 20/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Rojas novadā”.

•	 Atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus izbraukuma 
tirdzniecībā: laukumā pie Rojas kultūras centra, Rojas 
novada svētku pasākumā no 31.05.2019. plkst. 22.00 
līdz 01.06.2019. plkst. 03.00; „Zvejnieksvētki Rojā” 
pasākuma laikā, Rojas estrādē, pludmalē un Os-
tas ielā no 13.07.2019. plkst. 22.00 līdz 14.07.2019. 
plkst.  04.00. Atbrīvot no pašvaldības nodevas par 
pārtikas un alkohola tirdzniecību: Rojas dienu svēt-
ku pasākuma dalībniekus, personas, kuras saņēmušas 
pašvaldības uzaicinājumu dalībai Rojas svētku pasā-
kumā „Pikniks pļaviņā”; personas, kuras noslēgušas 
ar Rojas novada domi līgumus par ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanu Rojas estrādē.

•	 Dot atļauju Rojas kultūras centram publiskā pa-
sākuma „Rojas novada svētki” rīkošanai.

•	 Dot atļauju Rojas Jūras zvejniecības muzejam 
publisko pasākumu „Kaltenes svētki” un „Rudens tir-
gus svētki” rīkošanai.

•	 Apstiprināt dalības maksu vienai personai rega-
tē „Rojas lielā balva” 2019. gadā no 27.–28. jūlijam.

•	 Apstiprināt dalības maksu vienai personai Rojas 
novada Sporta skolas atklātajās sacensībās U12/U14 
vecuma grupām 2019. gadā 06. jūnijā un U16/U18 
vecuma grupām 2019. gada 18. jūnijā un Rojas nova-
da Sporta skolas atklātajā 3×3 basketbola čempionātā 
bērniem no 2019. gada 08. jūnija līdz 17. augustam.

•	 No 2019. gada 01. jūlija apstiprināt Rojas brīv-
dabas estrādes teritorijas un telpu nomas maksas.

•	 Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu vakan-
tam PII „Saulespuķe” vadītāja amatam un organizēt 
konkursu atbilstoši nolikumam. Amata kandidātu 
pieteikumus izvērtēs konkursa komisija.

•	 Sakarā ar Rojas Mūzikas un mākslas skolas di-
rektora iesniegto atlūgumu, apstiprināt atklāta kon-
kursa nolikumu direktora amatam un organizēt ama-
ta konkursu atbilstoši nolikumam. Amata kandidātu 
pieteikumus izvērtēs konkursa komisija.

•	 Apstiprināt nolikumu „Brīvprātīgā darba popu-
larizēšanas projekts jauniešiem”.

•	 Atļaut Kasparam Cirsim savienot Rojas ostas valdes 
locekļa amatu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas Juridiskā departamenta direktora amatu.

•	 Rojas brīvdabas estrādei piešķirt jaunu adresi – 
Jūras iela 10, Roja, Rojas novads, LV-3264.

•	 Atļaut uzstādīt nekustamā īpašuma „Stāvkrasti”, 
Rudē, Rojas novadā, teritorijā vēja ģeneratorus.

•	 Reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada pašval-
dībai piekrītošu zemi „Veterāni”, Kaltene, Rojas novads.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Birzgaļi”, Ģipka, Rojas novads, sadalīšanai 
četrās atsevišķās zemes vienībās, nosakot zemes lie-
tošanas mērķus.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Priežu iela 35, 
Rojā, Rojas novadā, atdalot zemes vienības, piešķirot 
zemes lietošanas mērķus.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Rojas ostā viesojās 
projekta partneri

Igaunijas-Latvijas Pārrobežu projekta 
„EST-LAT 55 „ESTLAT Harbours” Burāša-
nas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla izvei-
des uzlabošana Igaunijā un Latvijā” ietvaros 
š. g. 13. maijā Rojas ostu apmeklēja projekta 
Partneru sanāksmes dalībnieki no Igaunijas 
un Latvijas jahtu ostām. Projekta dalībnieki 
iepazinās ar esošo jahtu infrastruktūru un 
plānotajiem realizējamajiem projektiem. Pro-
jekta partneri ļoti atzinīgi novērtēja esošo 
burāšanas skolu un Rojas pieredzi jauno bu-
rātāju sagatavošanā. „EST-LAT 55 „ESTLAT  
Harbours”” projekta ietvaros Rojas ostā šo-
brīd ir pabeigti padziļināšanas darbi jahtu 
ostā un maksimālais dziļums pie jahtu pie-
stātnēm ir 3,5 m. Šogad projekta ietvaros pēc 
burāšanas sezonas pabeigšanas ir plānots 
uzsākt krasta stiprināšanu Rojas upes laba-
jā krastā un nākamā gada pavasarī uzstādīt 
jaunas peldošās piestātnes 50 jahtām. 24. un 
25. jūlijā Rojā ir plānots uzņemt Rīgas jūras 
līča regati, kurā piedalīsies Igaunijas un citu 
Baltijas jūras valstu burātāji.

Jānis Megnis,
Rojas ostas pārvaldnieks Kopīgs projekta dalībnieku foto.                                                                                            D. Klaberes foto

Rojas novada dome izsludina konkursu 
uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes

„Saulespuķe” vadītāja amatu
Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, 

kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem 
pretendentu atlases dokumentiem.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Iesniegums un pretendenta aptaujas lapa (rekomendācijas 

var pievienot aptaujas lapai), (iesniegumā pretendents aplieci-
na, ka piekrīt savu iesniegtajos dokumentos norādīto personas 
datu apstrādei konkursa komisijā un Rojas novada domē);

2. Izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apguves 
apliecinošu dokumentu kopijas;

3. Motivācijas vēstule;
4. PII „Saulespuķe” attīstības redzējums (līdz divām A4 la-

pām datorrakstā).
Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019. gada 

14. jūlijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvejnieku 
ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt norādei 
„Konkursam uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes „Saules-
puķe” vadītāja amatu”.

Domes reģistrācijas nr. 90002644930. Alga – 950 eiro.
Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

Rojas novada dome izsludina konkursu 
uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Re-
publikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem 
nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un kurš 
atbilst šādām prasībām:

1. Izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta 
noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profe-
sionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteik-
tajām prasībām;

2. Prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valo-
das likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiā-
lo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

3. Pretendentam ir vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pie-
redze attiecīgajā izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības 
darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūrizglītības 
iestādes vadības darbā;

4. Zināšanas profesionālās ievirzes izglītības iestādes finan-
sēšanas jautājumos;

5. Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par 
pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Pieteikums par kandidēšanu uz vakanto Iestādes direktora 

amatu (pieteikumā jāpauž arī piekrišana savu personas datu ap-
strādei konkursa komisijā un Rojas novada domē);

2. Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV), vēlams Europass;
3. Motivācijas vēstule;
4. Izglītības dokumentu kopijas, t.sk., 3 gadu laikā profesio-

nālās kompetences pilnveides dokumentu kopijas;
5. Iestādes attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā, 

burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums –12);
6. Valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
7. Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības li-

kumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežo-
jumi darbam izglītības iestādē;

8. 2 (divas) rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.
Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019. gada 

14. jūnijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvej-
nieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt 
norādei „Konkursam uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas di-
rektora amatu”. 

Domes reģistrācijas nr. 90002644930. Alga – 1000 eiro.
Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

Jau kopš 1982. gada ik pēc 2 ga-
diem Rojā pasniedz literāro balvu 
„Pastariņa prēmija” bērnu grāmatu 
autoram un ilustratoram. Tā ir ilg-
gadēja tradīcija, kura dibināta pirms 
37 gadiem – 1982. gadā pēc z/k „Ban-
ga” priekšsēdētāja Miķeļa Lismenta 
un dzejnieka Imanta Ziedoņa inicia-
tīvas un nosaukta Ernesta Birznie-
ka-Upīša grāmatas varoņa Pastariņa 
vārdā. Kopš pirmās prēmijas pasnieg-
šanas reizes atzinību ir saņēmuši 
26  latviešu bērnu grāmatu autori un 
13 bērnu grāmatu ilustratori. 

Prēmiju piešķir, sadarbojoties Rojas 
novada domei kā projekta līdzfinansē-
tājai un Rojas novada bibliotēkai, kura 
nodrošina projekta veiksmīgas nori-
ses organizatoriskos darbus, ar Latvi-
jas Rakstnieku savienību, kura deleģē 
3 profesionālus un kompetentus žūrijas 
locekļus, un ar Valsts Kultūrkapitāla 
fondu – projekta finansiālu atbalstītāju.

2017. gadā diplomu un prēmiju 
saņēma rakstniece Luīze Pastore un 
māksliniece Elīna Brasliņa par kopdar-
bu grāmatu sērijā „Mākslas detektīvi”: 
„Pazudušais pērtiķis”, „Neredzamais 
cilvēks”, „Svešinieka atnākšana”, „Ope-
rācija „Maska””, „Pēdējais ķēniņš”. 

Šogad Prēmiju saņems dzejnieks 
Kārlis Vērdiņš par grāmatu „Dilles tan-
te” un ilustrators Kristaps Auzenbergs 
par ilustrācijām Ulda Poļa-Polīša grā-
matā „Rotaļas un rotaļlietas”,  Māras Ja-
kubovskas grāmatās „Meža detektīvs”, 
„Paņem mani sev līdzi”, Vitas Štelma-
heres grāmatā „Pupuķa Ukša dziesmu 
svētki”, kā arī Valda Rūmnieka grāmatā 
„Aiztaisi logu, tēti”.

Dzejnieks, tulkotājs un literatūrzi-

nātnieks Kārlis Vērdiņš ir autors trim 
bērnu dzejas krājumiem „Burtiņu 
zupa” (2007), „Tētis” (2016) un poēmai 
„Dilles tante” (2018), kā arī autors vai-
rākiem pieaugušo dzejas krājumiem. 
Grāmatas ir saņēmušas atzinību gan 
no literatūras profesionāļiem, gan bēr-
niem, turklāt izceļas ar to, ka spēj aiz-
raut visu ģimeni. 

Savukārt karikatūrists un māksli-
nieks Kristaps Auzenbergs par sevi 
saka: „Interese par zīmējumiem aiz-
sākās, šķirstot žurnālu  Dadzis un grā-
matas, piemēram, Margaritas Stārastes 
ilustrācijas, vēlāk jau komiksus, kurus 
centos pārzīmēt. Zīmēju arī savus no-
tikumus un tā, lēnā garā to darot, arī 
iemācījos, un zīmēju vēl joprojām.” 
2012.  gadā tika izdots komikss „Mani 
Ne-darbi”. Ilustrācijas tapušas gan bēr-
nu, gan pieaugušo grāmatām. Māksli-
nieks mēdz zīmēt arī uz sienām, saska-
ņojot to, protams, ar privātpersonām 
vai pašvaldībām. Visapjomīgākais sienu 
zīmējums atrodas Siguldas tirgū. 

Aicinām skolotājus, bērnus un ve-
cākus, kā arī katru, kuru saista bērnu 
literatūra, uz Pastariņa prēmijas pa-
sniegšanas ceremoniju, kura notiks 
28. maijā 12.00 Rojas kultūras cen-
trā, kad tiksimies ar karikatūristu un 
mākslinieku Kristapu Auzenbergu. 
Savukārt ar dzejnieku Kārli Vērdiņu 
tiksimies gada nogalē, jo dzejnieks paš-
reiz atrodas Amerikā, kur studē radošo 
rakstniecību  Vašingtona vārdā nosauk-
tajā universitātē Sentluisā.

Iluta Graudiņa, 
Rojas novada bibliotēkas bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja 

Biedrība „Talsu rajona partnerība” aicina uz semināru projektu iesniedzējiem
Aktualitātes LEADER finansējuma piesaistei 

2019. gada 28. maijā plkst. 11.00
Rojas novada domes ēkā, Zvejnieku iela 3, Rojā, Rojas novadā

Seminārā apskatīsim praktiskas tēmas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
(EJZF) un Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) program-
mās:

 Kādas projektu idejas iesniegt.
 Aktuālā likumdošana un normatīvie akti.
 Vērtēšanas kritēriji. Metodika.
 Iepirkumu piemērošana.
 Projektu iesniegumu veidlapas elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS).
 Nepieciešamie pavaddokumenti.
 Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.
 Individuālas konsultācijas.

Seminārā iekļauta kafijas pauze.
Pieteikšanās un informācija: Administratīvā vadītāja

Lolita Pļaviņa, mob. tel. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Noskaidroti „Pastariņa 
prēmijas 2019” laureāti



 BANGA 2019. gada 24. maijs 3

Dace Klabere

18. maijā gandrīz 200 vietās Latvi-
jā, tostarp Rojā, notika kārtējā Muzeju 
nakts. Šī gada Muzeju nakts pasāku-
mu tēma „Tālavas taurētājs” – Rūdolfa 
Blaumaņa apdziedātais drosmīgais 
un neuzpērkamais sendienu varo-
nis, simbols tautas varoņgaram, kas 
mums ļāvis piedzīvot Latvijas simtga-
di. 2019. gads, kad atzīmējam Brīvības 
cīņu simtgadi, ir īstais brīdis pieminēt 
gan karalauka varonību, gan novērtēt 
tos, kuru cīņas ierocis ir vārds un tau-
re, spalva un ota, vai, kā mūsu Gvido 
Zvaigznes gadījumā – kino kamera. 
Lai arī Dzintras Gekas filma par kino-
operatoru Gvido Zvaigzni izrādīta jau 
vairākkārt, pulciņš ļaužu labprāt at-
svaidzināja atmiņā un izdzīvoja tā lai-
ka notikumus vēlreiz, tā godinot mūsu 
novadnieka piemiņu. 

Tikmēr muzeja pagalmā interesenti 
drūzmējās ap Zemessardzes 46. kāj-
nieku bataljona pulka armijas mašīnu. 
Armijas mašīna paredzēta militārām 
vajadzībām un tās standarta bruņo-

Muzeju nakts Rojā pulcē simtiem cilvēku

Katru gadu ar savu interesanto 
stāstījumu  klausītājus aizrauj Egils 
Mūrnieks. Visvairāk klausītāju pulcēja „Gapoljeru” uzstāšanās.              D. Klaberes foto

jums un zemessargu stāstītais izraisīja 
lielu interesi kā pieaugušajos, tā bērnos. 
Jaunā paaudze nekavējoties izmantoja 
iespēju uzkāpt arī uz mašīnas jumta, 
kur bija uzstādīts ložmetējs.

Visus klātesošos interesēja arī Egila 
Mūrnieka sagatavotais stāstījums par 
mistisko un zinātnisko latvju aizsardzī-
bas zīmēs. Lai turētos pretī dažādām 
negācijām un melno mošķu uzbruku-
miem, mums vajag daudz spēka. Izrā-
dās, ka Roja pati par sevi ir enerģētiska 
vieta. Šeit spēku smēlies gan leģendā-
rais Krišjānis Valdemārs, izveidodams 
šeit jūrskolu, gan Miķelis Lisments, 
Helmuts Skabergs, Oļģerts Veinbergs 
un citi mūsu slavenie novadnieki.

Egils Mūrnieks pastāstīja, ka spēcīgā-
kais enerģētiskais starojums Rojā jūtams 
kalvās. Daļu no šo akmeņu krāvuma 
varam apskatīt posmā, kuru saucam par 
„Kaltenes kalvām”. Patiesībā kalvas sākas 
tepat Rojā un stiepjas vairāku kilometru 
garumā uz Rīgas pusi. Šī vakara lektors 
lēš, ka, izejot pa akmeņiem visa krāvu-
ma garumā, varam saņemt enerģētisko 
lādiņu vai visai dzīvei. Daļa akmeņu 

izmantota arī Rojas mola būvei, un, ja 
vien spējat uztvert starojumu, noteik-
ti atradīsiet tajā aktīvos objektus. Egila 
Mūrnieka secinājums – nav jādzenas uz 
svešām salām vai kalniem, lai gūtu spē-
ku – mums ir pašiem savs spēka devējs, 

kuru mantojumā atstājis Tālavas taurē-
tājs. Nekas jau nedod vairāk spēka izdzī-
vošanai un melno spēku atvairīšanai kā 
dzimtās  mājas, mūsu pašu Dzimtene.

Izturīgākie pasākuma apmeklētāji 
jau pēc neilga laika varēja pārliecināties 

par Egila Mūrnieka vārdu patiesumu, 
piedaloties nakts pārgājienā pa Kalte-
nes kalvām, bet līdz tam vēl tikai bija 
jānoklausās grupas „Gapoljeri” uzstā-
šanās un jāiestiprinās ar Dinas Čubas 
vārīto gardo zupu. 

Nav laika novecot

Tā par sevi droši var teikt Ināra un 
Juris Martinovski – svarbumbu celša-
nas aktīvisti. Juris sporto jau no jaunī-
bas gadiem. Gan futbols spēlēts, gan 
riteņbraukšana pamēģināta, pēc tam 
pievērsies svarcelšanai un svarbumbu 
celšanai. Maijā Rojas bibliotēkā aici-
nām apskatīt abu godam nopelnītos 
diplomus, medaļas un kausus.

Kā Ināra pievērsusies šim vīrišķī-
gajam sporta veidam? Esot vienmēr 
braukusi vīram līdzi uz sacensībām, un 
kādā reizē Latvijas veterānu svarbumbu 
celšanas čempionāta galvenais tiesnesis 
Viesturs Gargurnis ieteicies: „Ko tu te 
tā stāvi? Nāc un piedalies!” Jau četri 
gadi aizskrējuši, kopš Ināra sākusi tre-
nēties un piedalīties sacensībās, ceļot 
4 kg bumbu. Kā jau katrā sporta veidā, 
arī svarbumbu sportā ir noteikumi, ku-
ros norādīts attiecīgajai vecuma grupai 
pieļaujamais bumbu smagums. Juris kā 
seniors tagad cilā 10 kg un, ja es parei-
zi sapratu, ar abām rokām reizē. Tie, 
kuriem šis sporta veids nav svešs, jau 
zina, ka sacensībās noteiktā laika limitā 
/pēdējās sacensībās tās bijušas 5 minū-
tes/ uzvar tas, kurš uzceļ visvairāk rei-
žu, zina, ka pastāv atšķirīgi svarbumbu 

celšanas veidi: raušana, kas var būt arī 
pārmaiņus ar vienu un otru roku, grū-
šana no krūtīm  un garais cikls – svar-
bumbu grūšana no krūtīm, pēc katra 
izgrūdiena nolaižot tās kārienā lejā. 
Svarbumbas fiksācijas momentā rokai 
augšā, kājām un ķermenim jābūt iztais-
notiem. Protams, ikdienā neiztikt bez 
treniņiem. Ināra tiem velta 10 minūtes 
katru rītu, Juris labprātāk trenējas va-
karos. Sacensībās piedalās katru gadu, 
par saviem līdzekļiem braukuši pat uz 
Vitebsku Baltkrievijā, Juris piedalījies 
sacensībās arī Vācijā, Igaunijā un Lietu-
vā. Labs piemērs vienmēr iedvesmo. Tā 
arī šajā ģimenē – mazmeita Arta nesen 
pirmoreiz piedalījusies sacensībās 2 kg 
svarbumbu celšanā.

Bērni, mazbērni /jau astoņi!/, darbs, 
māja, sportošana – varētu padomāt, 
ka citam nekam vairs laika neatliek. 
Tikai ne Inārai un Jurim. Dzintras un 
Viļņa uzrunāti, viņi jau trešo gadu reizi 
nedēļā brauc uz Talsiem apgūt dažādas 
dejas klubiņā „Tango”. Izdejojas 
kārtīgi    – 2 stundas bez pārtraukuma. 
Vasarā gan būs pārtraukums, bet pirms 
tā, 25.  maijā, paredzēta ekskursija 
uz Liepājas pusi. Izrādās, ka arī 
sacensības tai pat dienā. Ko nu? Nieks! 
Aizbraukšot ātrāk, izcilāšot un pēc tam 
došoties ekskursijā.

Tas vēl nav viss! Ināra un Juris 
katru gadu cenšas doties kādā tālākā 
ceļojumā ārpus Latvijas. Eiropā jau 
daudzviet bijuši, šogad iecerēts apskatīt 
Portugāli. Un, kas zina, varbūt šoreiz 
viņiem izdosies pierunāt Dzintru un 
Vilni sev līdzi?

Kā tam visam atrast laiku? Ināra vien 
parausta plecus un atsmej – vismaz nav 
laika novecot.

Irēna Svitiņa

Maza daļiņa no izcīnītajiem kau-
siem.                               D. Dambītes foto

Rojas kultūras centrā skatāma 
izšuvuma tehnikā darinātu gleznu izstāde
Dace Klabere

30. aprīlī Rojas kultūras centra ma-
zajā zālē atklāja mūsu novadnieces 
Ainas Pētersones izšuvuma tehnikā 
darinātu gleznu izstādi. Klātesošie ar 
patiesu apbrīnu aplūkoja smalkos dar-
bus, par kuriem droši var teikt, ka tajos 
ieguldīts ne mazums laika un pūļu.

Kā atklāja pati rokdarbniece, ir jābūt 
lielai interesei, uzņēmībai un pacietībai, 
lai šādi darbi taptu. Gleznu sižeti rasti 
grāmatās un dabā – uzlūkojot košu rap-
šu lauku, vērojot interesantas formas 
mākoņus, veroties ūdeņos. Pats pirmais 
un viens no grūtākajiem darbiem bijis 
„Romeo un Džuljeta”. Gan šis, gan visi 
pārējie darbi tapuši tikai nakts laikā, 
kad mājas solis jau paveikts un māji-
nieki devušies pie miera. Svarīgi, lai iz-

šūšanas procesā neviens 
netraucētu, jo katrai rū-
tiņai un adatas dūrienam 
ir uzmanīgi jāskaita līdzi, 
lai to skaits nesajuktu un 
nebūtu jāsāk viss no gala. 
Dažkārt Ainas kundze ar 
izšūšanu tā aizrāvusies, 
ka zudusi laika izjūta un 
miegam atvēlētais laiks 
bijis pavisam neliels.

Gleznas izšūt Aina 
Pētersone sākusi tikai 
2003. gadā. Kā jau viss 
jaunais, sākums nav bijis 
viegls, taču tagad meista-
re atzīst, ka interese ro-
das darot, un katram, kas 
interesējas par ko līdzīgu, iesaka sākt ar 
maza formāta darbiņiem, un tikai tad, 

kad prasme jau apgūta, pāriet pie lielā-
ka formāta darbiem. 

Ainu Pētersoni (no kreisās) sveic Rojas kultūras 
centra direktore Ārija Veide.              D. Klaberes foto

Rojas novada Lībiešu krasta mājas kafejnīcas 
gaidīs ciemiņus 1. un 2. jūnijā

Atvērto mājas kafejnīcu dienām, 
kas šogad notiks Slīteres Ceļotāju die-
nu ietvaros,  gatavojas arī divas mājas 
kafejnīcas no Rojas novada – mājas ka-
fejnīca „Pie Elmāra” Ģipkā un atpūtas 
vieta „Brāļtīrumi” Pūrciemā.

Divas dienas, 1. un 2. jūnijā, Dunda-
gas novada un Lībiešu krasta, tai skaitā 
Rojas novada lībiešu ciemu – Ģipkas, 
Pūrciema un Melnsila viesmīlīgie un 
uzņēmīgie ļaudis aicina jūs ciemos 
un piedāvās nobaudīt pašu gatavotus, 
šim krastam raksturīgus ēdienus un 
dzērienus. Mājas kafejnīcu saimnieki 

iepazīstinās ar savām samniecībām un 
pastāstīs savus īpašos stāstus par vietu, 
kur dzīvo! 

Mājas kafejnīcā „Pie Elmāra” Ģipkā 
jūs sagaidīs viesmīlīgā mājas saimniece 
Ieviņa Svitiņa. Šajās divās dienās Ieviņa 
ciemiņus cienās ar gardiem piekrastes 
ēdieniem, kuru receptes saglabājušās 
cauri gadsimtiem. Ciemiņiem būs iespē-
ja baudīt rūšrāceņus ar uz oglēm ceptu 
siļķi, skābputru, pašceptu saldskābmai-
zi, briežu gaļas zupu, plānās pankūkas 
un citus uz vietas tapušus gardumus.

Mājas kafejnīca atpūtas vietā „Brāļ-

tīrumi” savus ciemiņus cienās ar pašu 
gatavotām pesto maizītēm, vīna glāzi 
vai mājas limonādi. Ciemiņiem būs 
iespēja iepazīties ar atpūtas vietas pie-
dāvājumu, nelielo ciematiņu Pūrciemu, 
tam blakus esošo Balto kāpu, kā arī do-
ties ekskursijā uz Ģipkas baznīcu, par 
kuru savu stāstu izstāstīs tās atjaunotājs 
Valdis Rande.

Sīkāka informācija par aktivitātēm 
Rojas tūrisma informācijas centrā Sel-
gas ielā 14e, Rojā.

Kristīne Voldemāre, 
Rojas TIC vadītāja

Policija ziņo
Laika posmā no 09.05.2019. līdz 22.05.2019. 
Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 6 izsaukumiem, par savām tiesībām 
un pienākumiem konsultēti 2 klienti, izteikti 3 mutiski brīdināju-
mi, saņemta 1 sūdzība, izpildīti 4 atsevišķie uzdevumi, sastādīti 
protokoli-paziņojumi. Informējam privātmāju īpašniekus, ka nav 
atļauts savā teritorijā nopļauto zāli novietot koplietošanas zaļajā 
zonā. 

1. posms spiningošanā
Šajā sezonā Rojas novada spiningošanas sacensības notiks 

3  posmos. 1. posms pulcēja 20 spiningotājus, kuri sacentās 
Būšnieku ezerā. Vislabāk veicās Andrim Raspopovam un 
Gundaram Briedim, kuri izvilka 5,735 kg līdaku. Viņiem god-
pilnā 1. vieta.  Izvelkot 4 līdakas, 2. vietā Valdis Kvālbergs un 
Ģirts Freimuts. Viņu loma svars 5,675 kg, kurš tikai nedaudz 
atpaliek no uzvarētāju loma. Visvairāk līdaku, piecas, no ezera 
dzelmes izvilka Dainis Kolāts un  . Viņiem 3. vieta ar loma 
svaru 4,195 kg. Nākošais posms notiks Sasmakas ezerā.

Paldies Gaitim Grīnītim par sacensību organizēšanu un tie-
sāšanu. Vēlu turpmāk vēl lielākus lomus!

Sporta organizatore T. Kirilova

Iedzīvotāju zināšanai
Tuvojas nobeigumam būvprojekts „Kanalizācijas sistēmas paplašināšana 

Rojā”. Projekts jānodod ekspluatācijā šī gada 17. jūlijā.
Projekta darbības laikā ir izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas un ka-

nalizācijas tīkli aptuveni pusotra kilometra garumā. Saskaņā ar projektu, līdz 
17. jūlijam tiks veikta arī darbu laikā sabojāto ielas apmaļu sakārtošana un ap-
zaļumošana. Lūgums iedzīvotājiem, kurus skārušas zināmas neērtības projekta 
realizācijas gaitā, vēl tikai mazliet paciesties līdz iesākto darbu beigām.

Jānis Podnieks, Rojas DzKU valdes loceklis

Baznīcu nakts – arī Rojas 
un Ģipkas baznīcās

Latvijas kristīgās draudzes uz Baznīcu nakti šogad ielūdz 
7.  jūnijā. Kristīgās kultūras notikums „Baznīcu nakts” Latvijā 
norisināsies jau sesto reizi. Ikviens cilvēks ir aicināts atklāt noti-
kuma īpašo skaistumu un nozīmi. Tā ir satikšanās ar skaistumu 
baznīcas kultūras, mākslas un garīgo vērtību mantojumā. Šogad 
Baznīcu nakts vienojošā tēma ir Draudzība. Tas ir aicinājums gan 
personīgi, gan kā kopienai pārdomāt un pieredzēt, cik svarīgi ir ar 
tuvāko dalīties tajā, kas tev ir vērtīgs.

Baznīcu nakts Rojas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 7. jūnijā
Plkst. 17.00 – baznīcas zvanu skaņas.
Plkst. 18.00 – vakara atklāšana.
Plkst. 18.15 – mācītāja Jura Veidenieka runa „Baznīca un pa-

saule”. 
Plkst. 20.00 – koncerts. Piedalās Talsu ev. lut. draudzes koris 

„Coram Deo”, diriģents Raimonds Felšs.
Plkst. 21.00 – kopīga Tēvreizes lūgšana.
Savus apmeklētājus Baznīcu naktī gaidīs arī Ģipkas baznīca. 

Tā būs atvērta no 22.00. Bet līdz tam visi aicināti uz Ģipkas pirmā 
mācītāja Grīvāna un Ģipkas pirmā skolotāja piemiņas vietu 
sakopšanu Ģipkas kapos. 

Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu
2019. gada 8. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija (turpmāk – Regulators) apstiprināja SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” iesniegto sadzīves at-
kritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu (Regula-

tora lēmums Nr. 89). Tarifu projekts aprēķināts atbilstoši Regulatora 2017. gada 
16. februāra lēmuma Nr. 1/5 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tari-
fa aprēķināšanas metodika” prasībām un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpo-
jumu regulatoriem” 19. panta pirmajai daļai un 20. pantam. 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” informē, ka no 
2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim būs spēkā apstiprinātais sa-
dzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli (bez 
pievienotās vērtības nodokļa ) – 60,73 EUR/t, bet laika posmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim – 64,01 EUR/t.

SIA „AAS „Piejūra”” valdes loceklis Ēriks Zaporožecs
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Pasākumu kalendārs

Līdzjūtības
Kā putni aiziet dusēt  
Gar vakara debess malu,  
Tā aiziet mūsu mīļie  
Uz kluso mūžības salu.

Izsakām līdzjūtību Inesei Čiblei, 
māsu zaudējot.

Viesnīcas MARE kolektīvs

Dievs pāri debesīm raksta
                       mūžības ceļu.
Mēs esam burti šai bruģī.
Aiz komata – ieelpa,
Aiz punkta – atdzimšana.

Izsakām līdzjūtību Gunitai un Ine-
sei, māsu Rutu mūžībā pavadot.

Kristīgā draudze „Prieka Vēsts”

Lai cik ļoti šķiršanās sāpētu,
Stāv zeltaina vasara kalnā.
Un līdz pat pēdējam brīdim
Caur skropstām tai saule spīd.
Izsakām līdzjūtību Guntai Pūliņai 

un piederīgajiem, dzīvesbiedru zau-
dējot.

Rojas invalīdu biedrība

Svētdien, 26. maijā plkst. 13.00
Trim tirim – sadziedam pa trim!

Bērnu popgrupu
„Dzeguzīte” ( Rīga) vad. Zigda Mārtinsone 
„Tonis” (Talsi) vad. Kristīne Broka-Meļķe

„Jāņabērni” (Roja) vad. Jānis Kalniņš
DRAUDZĪBAS KONCERTS.

                                         Ieeja brīva.

Līdz 30. maijam Rojas KC mazajā zālē apskatāma
AINAS PĒTERSONES
izšūto gleznu izstāde

„MANS VAĻASPRIEKS”.

13. jūlijā – Zvejnieksvētki Rojā! 
Pirmās 500 „rojenieku biļetes” uz Zvejnieksvētku vakara balli pludmalē 

6.00 EUR. Tās varat iegādāties Rojas KC 1. stāvā.

PROGRAMMĀ: 
„LABVĒLĪGAIS TIPS”, „BERMUDU DIVSTŪRIS”, OZOLS, IVO FO-

MINS,  „MĀKOŅSTŪMĒJI”, grupa „ROJA”, DJ ROBERTS LEJASMEIJERS, 
DJ JAX. Saraksts vēl papildināsies.

Vēlāk biļetes iepriekšpārdošanā 8.00 EUR. Pasākuma dienā 12.00 EUR.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja brīva.

Basketbols sporta skolā

Šajā sezonā Rojas novada Sporta 
skola Latvijas jaunatnes basketbola līgā 
(LJBL) startēja ar 5 komandām. Paši jau-
nākie skolas basketbolisti, 2007. g. dz. un 
jaunāki, 51 komandas konkurencē iegu-
va 46. vietu. Jāpiebilst, ka mūsu basket-
bolisti bija daudz jaunāki par pārējiem, 
jo 2007. g. dz. Rojas komandā bija tikai 
3 basketbolisti. Jāpaslavē mazos basket-
bolistus par cīņas sparu, neatlaidību, 
nepadošanos vecākiem spēlētājiem. Tā 
tika izcīnītas daudzas uzvaras. Vieno-
joties četru sporta skolu treneriem no 
Rojas, Kandavas, Talsiem un Jaunpils, 
pavasarī tika noorganizēts mini basket-
bola turnīrs 4 posmos 2010. g. dz. un 
jaunākiem zēniem. 2. maijā 2. posms šo 
sporta skolu visjaunākajiem basketbolis-
tiem notika Rojā. 1. vietu izcīnīja Rojas 
mazie basketbolisti. Nākošie posmi no-
tiks Kandavā, tad Jaunpilī.

Jau otro gadu skolā trenējas arī mei-
tenes (2008. g. dz. un jaun.). Šajā sezonā 
viņas pirmo reizi startēja LJBL rīkotajā 
turnīrā „Baltais kauss”. Ziemas brīvdie-
nās meiteņu komanda piedalījās turnī-
rā „Jaunpils kauss”. Tās meitenēm bija 
pirmās oficiālās spēles. 

U-14 vecuma grupā zēnu komanda 
„Nacionālajā līgā, rietumi” 14 komandu 
konkurencē ierindojās 6. vietā. Pēteris 
Alkšbirze ir trešais rezultatīvākais spē-
lētājs starp visiem basketbolistiem šajā 
līgā. Janvārī komanda piedalījās tur-
nīrā „Tukuma kauss” un ieguva 3. vie-
tu. 27. un 28. aprīlī Saldū norisinājās 
O.  Kalpaka piemiņas kauss basketbolā 
2006. g. dz. un jaunākiem zēniem, kurā 
pārliecinoši startēja Rojas basketbolisti, 
izcīnot 1. vietu. Sacensībās piedalījās 
2  komandas no Saldus, Ķekavas, Pār-
daugavas un Rojas. Par labāko spēlētāju 
Rojas komandā tika atzīts Kristers Pat-
riks Feldbergs. Šīs grupas basketbolisti 
pošas uz turnīru Stokholmā no 23.–27.  

maijam. Vēlam viņiem mājās atgriez-
ties ar medaļām.

U-14 vecuma grupas meiteņu ko-
manda „Roja/Talsi”, kurā ir 6 Rojas mei-
tenes un 5 Talsu meitenes, spēlēja LJBL 
„Superlīgā”, un 8 komandu konkurencē 
ierindojās 6. vietā, un izcīnīja tiesības 
spēlēt finālā Liepājā no 10.–12. maijam. 
Finālā arī tika izcīnīta 6. vieta. No šīs 
komandas rojeniece Tīna Luīze Ber-
nāne (otrā rezultatīvākā spēlētāja LJBL 
U14 vecuma grupā) tika uzaicināta uz 
NBA Junioru līgas Eiropas nometni 
Itālijā, Boloņā, kura notika no 30. aprī-
ļa līdz 4. maijam. Vai Tīna ir izturējusi 
konkurenci un tiks uzņemta Eiropas 
komandā, būs zināms pēc 3 nedēļām.

U-15 vecuma grupas meiteņu ko-
manda „Nacionālajā līgā” ir izcīnījusi 
augsto 4.  vietu 9 komandu konkurencē. 
Šajā grupā Tīna Luīze  Bernāne ir rezul-
tatīvākā spēlētāja starp visām līgas mei-
tenēm. No 16.–24. aprīlim šīs komandas 
meitenes Talita Zārda, Paula Fjodorova 
un Tīna Luīze Bernāne piedalījās Latvi-
jas izlases 2. komandas sastāvā turnīrā 
Francijā. Izcīnot 2 uzvaras un piedzīvojot 
2 zaudējumus, Latvijas komanda ierindo-
jās 9. vietā (12 komandu konkurencē). 

U-16 vecuma grupas zēnu komanda 
„Nacionālajā līgā, rietumi” 14 koman-
du konkurencē ierindojās 10. vietā. 
Rojas komandas basketbolists Madars 
Gūtšmits ir rezultatīvākais spēlētājs 
šajā līgā.

Paldies treneriem Valdim Dombrov-
skim un Rudītei Bārdiņai par ieguldīto 
darbu. Paldies vecākiem par atbalstu un 
līdzi jušanu! Novēlu basketbolistiem ne-
apstāties pie sasniegtā, turpināt vasarā 
trenēties Rojas skaistajos, renovētajos 
āra basketbola laukumos, lai nākošajā 
sezonā visas komandas varētu pakāpties 
uz augstāku vietu LJBL sacensībās.

Sporta skolas direktore T. Kirilova 

U-14 zēni un trenere Rudīte Bārdiņa.                                                   Albuma foto

Izbraukšana – 6.30 no Rojas autoostas. Atgriešanās ap 21.00–22.00.
Maršruts – Roja–Kuldīga–Padures pag.–Ēdole–Alsunga–Jūrkalne-Vents-

pils–Būšnieku ezers–Ovišu bāka–Roja.
Skatīsim šādus objektus: 
 Daiļdārzu „Lazdukalni” Padures pagastā. Solveigas Zīles sakoptajā īpa-

šumā ir dekoratīvie koki, krūmi, skujkoki un ziemcietes. Dārzā ir 76 peoniju, 
42 flokšu, 31 hortenziju, 18 veigelu šķirnes u.c. augi. Būs iespējams stādus arī 
iegādāties! Cena par dārza apskati 1.50 EUR no cilvēka.
 Ēdoles pili. Cena I un II grupas invalīdiem un pensionāriem, uzrādot 

apliecību – 4.00 EUR. To, vai ņemsim gidu, kas maksā 15 EUR visai grupai, 
izlemsim autobusā.
 Alsungu – suitu novada galvaspilsētu. Cena – 15.00 EUR visai grupai. 

Alsungas pils un muzeja apskate – 0,70 EUR no cilvēka. Baznīcas apskate par 
ziedojumiem. Pēc vēlēšanās varēs nopirkt maizīti un raušus.
 Suitu riju. Amatniecības darinājumi, rokdarbi, suitu tautastērpi ar visām to 

sastāvdaļām. Suitu novadam raksturīgas lietas un izstrādājumi. Ieeja bez maksas.
 Jūrkalni. „Vētru muzejs” – maksa 0,50 EUR no cilvēka. Jūrkalnes stāvkrasts.
 Ekskursija ar autobusu pa Ventspili. Ja būs vēlēšanās un labs laiks, Vents-

pilī uzkavēsimies mazliet ilgāk.
 Būšnieku ezeru. Gar ezeru izveidota pastaigu laipa ar platformu putnu 

vērošanai. Laipa ap 200 m gara.
 Ovišu bāku. Tā ir vecākā saglabājusies navigācijas būve Latvijā, ap 30 m 

augsta. Austras koks. Cena 0,40 EUR no cilvēka.
Nauda suvenīriem 0,50 EU no cilvēka.
Ceļš mājup. Maršrutu izstrādāja Rojas TIC vadītāja Kristīne Voldemāre. Pieteik-

šanās ekskursijai līdz 9. jūnijam pa telefonu 29744031 (Dzintra Pētersone). Par ēda-
mo un dzeramo gādā katrs pats. Kopējā summa par ekskursiju 8,20 EUR no cilvēka.

Informācija par Rojas novada 
pensionāru ekskursiju 13. jūnijā

„ESF projekta” „Esi vesels-ieguldījums tavai 
nākotnei!” (Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/
citu pasākumu grafiks 2019. gada jūnija mēnesim

Nr. 
p. k.

Datums 
(dd.mm.gggg.)

Norises laiks 
(plkst. no – līdz) Īstenošanas vieta (adrese) Nosaukums

1.
07.06.2019. 
14.06.2019. 
21.06.2019.

09 30–10 30
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centrs „Strops”, Strauta iela 8-33, 
Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

2.
07.06.2019. 
14.06.2019. 
21.06.2019.

11 00–12 00
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centrs „Varavīksne”, „Rude”, 
Rude, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

3.
07.06.2019. 
14.06.2019. 
21.06.2019.

13 00–14 00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs Melnsilā, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

NVO „Rojas invalīdu biedrība” pasākumu plāns jūnijā
Diena, datums Pasākuma, nodarbības nosaukums Pulksteņa laiks Nodarbību vadītājs

04.06.2019.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00

E. Grīnvalde 
26078711

L. Semičenkova
05.06.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

Kuratori
07.06.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova
11.06.2019.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova
12.06.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

14.06.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova
18.06.2019.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova
19.06.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

21.06.2019.
Piektdiena

Sanākam saulgriežos
jauniešu centrā „Varavīksne” Rudē 14.00–19.00 B. Rozefelde

26326557
25.06.2019.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova
26.06.2019.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

Biedrības biedri
28.06.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova

SPORTISKĀS AKTIVITĀTES ROJAS NOVADA SVĒTKOS 1. JŪNIJĀ
Nr. p. k. PASĀKUMS VIETA LAIKS

1.
Strītbols – komandā 4 dalībnieki, uz laukuma 3 spēlētāji (zēni ar mei-
tenēm organizē komandas kopā):  vīriešu komandas,  2003. g. dz. un 
jaunāki,  2005. g. dz. un jaunāki,  2008. g. dz. un jaunāki.

Āra basketbola laukumi 10.00

2. Pludmales volejbols – komandā 2 dalībnieki, sieviešu un vīriešu ko-
mandas

Pludmales volejbola 
laukumos pie stadiona 10.00

3. „Rojas kauss futbolā” – komandā 10 dalībnieki, uz laukuma 7 spēlētāji, 
spēles notiek uz 2 laukumiem Rojas stadionā 10.00

4. Makšķerēšana ploča dīķī bērniem – 1. gr. no 7–10 g., 2. gr. no 11–14 g. „Plocītī”
(aiz domes ēkas) 8.30–10.30

5. Zolīte Vidusskolas semināru 
zālē 2. stāvā 09.00

6. Ekstrēmie sporta veidi -In-line, BMX, skeitbords Skeitparkā pie stadiona 15.00

7. Netradicionālās sporta aktivitātes – riču-raču, boccia, krikets, frīsbija 
sķīvīša mešana u.c. Pļaviņā pie KC 11.00–13.00

Sacensībās un sporta aktivitātēs drīkst piedalīties visi interesenti. Dalības maksas nav.
Uzvarētāju apbalvošana notiek uzreiz pēc attiecīgās sporta aktivitātes beigām.
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