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Latvijā iestāsies astronomiskais
pavasaris.

Tikšanās ar Izglītības ministri Ilgu Šuplinsku
Dace Klabere
4. martā uz tikšanos ar rojeniekiem ieradās Latvijas Zinātnes un
izglītības ministre Ilga Šuplinska un
13. Saeimas deputāts Uldis Budriķis.
Uz tikšanos bija ieradies kupls skaits
interesentu un vairāk nekā trīs stundu ilgās diskusijas pagāja vienā mirklī.
Kā pastāstīja ministre, Izglītības ministrijā šobrīd tiek strādāts pie divām
lielām reformām. Viena no tām saistīta ar skolu tīkla sakārtošanu, otra ar
augstskolu izglītības pārvaldību.
Uz 24. martu skolu tīklā tiek gatavots jauns informatīvs ziņojums par
sekojošām tēmām:
1. Ministrijas skatījums par to, kā
veidojas vidējās izglītības tīkls;
2. Analizēts pašvaldības finansējums attieksmē pret izglītību;
3. Piedāvāts skatījums, kā ir maināms modelis „Nauda seko skolēnam”,
lai normalizētu situāciju, kas veidojas
gan ar savstarpējiem norēķiniem, gan
ar to, kādā veidā un cik lielā apmērā
izmaksā mācību process vienam skolēnam dažādās skolās, jo šobrīd mācību
process vienam izglītojamam mainās no
20–600 eiro amplitūdā Latvijas mērogā.
Ministrijas darbinieki laikā no augusta līdz februārim tikās ar 118 pašvaldībām un runāja par visu problēmu
spektru, kas saistīta ar izglītību. Sākot
ar to, kā novados tiek plānota izglītības
reforma, cik pietiekošs vai nepietiekams
ir pedagogu skaits, vai tiek izpildītas
sanitāri higiēniskās prasības, kā pašvaldības redz apdraudzējumu vai attīstības
iespējas administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Ļoti svarīgs jautājums
pašlaik ir arī par digitālo kompetenci
– cik labā līmenī skolotāji to pārvalda.
Šī gada ietvaros ir paredzēts pusmiljons
eiro, lai organizēto šo apmācību skolotājiem. Ir jāsaprot, ka paaudze, kas
šogad ienākusi mūsu spēlētāju lokā, ir
absolūti digitāla paaudze ar pilnīgi citādu uztveri, savādāku vērtību sistēmu
un citādām prasmēm, ko tā mantojusi
jau piedzimstot. Tādēļ skolotājiem jābūt

gana advancētiem, jo ne tikai Latvijā,
bet visā Eiropā pašlaik galvenais jautājums ir, kā nodrošināt, lai digitālās kompetences ir pietiekamas vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem, kā nodrošināt,
lai tie, kas māca, ir gana zinoši, lai jaunā
paaudze, kas nāk, nejustu iztrūkumu
šajā spektrā. Līdz ar to tiek runāts arī
par tehnisko nodrošinājumu skolās. Ziņojums veidojas no sarunām ar pašvaldībām un mūsu iespējām. Sarunu gaitā
sapratām, ka šobrīd būtiskas izmaiņas
vajadzīgas sākumskolās un pamatskolās, bet pagaidām pašvaldības tam nav
gatavas, jo vispirms ir jāzina, kas notiks
pēc administratīvi teritoriālās reformas,
kādas būs jaunās administratīvi teritoriālās robežas, kādi būs jauno pašvaldību resursi. Mēs nevaram norobežoties
no digitālā laikmeta, tādēļ, jo ātrāk pielāgosimies, jo labāk. Šajos 10 gados, kas
ir līdz 2030. gadam, pasaule izmainīsies
tik tālu, ka mēs drīz dzīvosim kā zinātniskajā fantastikā. Pamazām izzūd arī
grāmatas un grāmatu lasītāji. Es aktīvi
iesaistos konferenču apritē, kurā kolēģi
no ārvalstīm, kas veikuši pētījumus socioloģijā, teic, ka nav grāmatu lasītāji.
Grāmata turpmāk būs ekskluzīva, un
veidosies grāmatu lasītāju klubiņi. Pēdējā sarunā ar filoloģijas studentiem un
kolēģiem no Ventspils augstskolas dzirdēju, ka šis ir pirmais gads, kad jaunieši,
kas atnākuši studēt filoloģiju, neatpazīst
Blaumani. Tas ir process, kas ir aizgājis.
Piemēram, Anna Rancāne lasa grāmatas tikai elektroniskā formātā! Mainās
paradumi. Lai kā es negribētu, arī es pie
datora pavadu ļoti daudz laika, jo visi
dokumenti un materiāli ir sistēmā.
Vai ir padomāts par to, lai atceltu
skolēniem mājasdarbus?
Tas bija viens no pirmajiem jautājumiem, ko man uzdeva pašas bērns.
Patiesībā tas ir jautājums skolotājiem.
Es esmu par! Kas jums traucē to darīt
kaut no rītdienas? Ministru kabineta
noteikumi to neparedz, tādēļ viss atkarīgs no pašiem skolotājiem. Runājot
par smagajām skolassomām, ar laiku
tās kļūs vieglākas, jo vairāk pāriesim
uz digitālajiem mācību līdzekļiem, un

grāmatu vietā skolēniem būs planšetes.
Samilzis ir jautājums par skolēnu
brīvpusdienām.
Te ir jautājums par sadarbību ar pašvaldībām. Laukos situācija ir nedaudz
savādāka, bet nevar skola risināt tikai
sociālus jautājumus. Gan skolas direktoram, gan novadam ir vairāk jādomā
par attīstību – cik daudz viņi iegulda
mācību līdzekļos, tehnoloģijās, skolas
attīstībā. Pašvaldībām ir dažādas pieejas un koncepcijas. Skolai, protams, ir
jānodrošina iespēja bērnam skolā paēst,
bet vai par to būtu jāmaksā valstij? Uzskatu, ka ģimenei ir jāspēj nodrošināt
pamatvajadzības saviem bērniem, tai
skaitā siltas pusdienas, bet vajadzīgos
mācību materiālus, individuālu pieeju
bērniem, to vecāki nenodrošinās. Šeit,
protams, nav runa par daudzbērnu ģimenēm un sociāli neaizsargātām ģimenēm. Tām atbalsts tiks sniegts vienmēr.
Es gribētu, lai mana nodokļu maksātājas nauda tiek ieguldīta izglītības kvalitātē, bet pusdienu maizi savam bērnam
pati varu iedot līdzi, kā esmu to darījusi
vairākus gadus, jo mans dēls vienkārši
neēda skolas ēdienu.
Kāda ir vecāku loma jaunajā kompetenču pieejā?
Šobrīd ministrijā viedokļi dalās.
Mēs mēģinām ieviest, ka no 2020. gada
1. septembra ar katru vecāku tiek noslēgts līgums. Līgumā būtu skaidri
atrunāti vecāku pienākumi, tiesības,
komunikācija ar skolu. Tas daudz ko
mainītu. Ja katrs vecāks to izlasītu un
parakstītu, es ceru, ka vismaz 60 % vecāki būtu iesaistīti šajā procesā un būtu
līdzatbildīgi. Es dalu šo atbildību starp
skolu un vecākiem. Pašlaik ir divas galējības – vecāki, kas nenormāli uzbāžas
skolai, un otri, kas neinteresējas vispār.
Vajadzīgs modelis, kas būtu samērīgs,
tāpēc strādājam pie šī līguma, bet, tiekoties ar dažādām skolām, redzu dažādas prakses. Starp citu, paredzēts finansējums arī vecāku izglītībā.
Vai Rojas skola ir slēdzamo skolu
sarakstā?
Skolas tiks kartētas. Vienā krāsā būs
skolas, kuras nav apdraudētas, otrā,

Tikšanās laikā Ilga Šuplinska un Uldis Budriķis sniedza izsmeļošas atbildes
uz klātesošo jautājumiem. 				
D. Klaberes foto
kuras ir uz robežas, bet trešajā skolas,
par kurām pašvaldību vadītāji pateikuši, ka audzēkņus 10. klasē vairs neuzņems. Jūs starp tām neesat, tās ir Ērgļi
un Ugāle. Lai vidusskolu neslēgtu, tajā
jāmācās 45 skolēniem. Par to lemsim
24. martā, jādomā, ka vēlākais 30. martā tas būs zināms visiem.
Ir bērni, kuri nespēj koncentrēties,
ilgstoši noturēt uzmanību, neprot
mācīties. Vai ir paredzēts šīs prasmes
bērnam iemācīt skolā, lai vecākiem
viņus nebūtu jāvadā pie speciālistiem
ārpus skolas.
Jā, tas bērniem noteikti būtu vajadzīgs, bet nezinu, vai tas pašlaik ir mācību programmās. Ja nav, tad ļoti ceru,
ka tas būs iekļauts jaunajās mācību
programmās. Tas ir ļoti svarīgs faktors.
Mēs vēl nespējam pateikt, cik ļoti ir izmainīta digitālo paaudžu domāšana un
attīstība. Tas ir viens no elementiem, ar
kuriem jāstrādā, kaut gan domāju, ka
daudzi ar to jau arī strādā. Mēs nevaram norobežoties no digitālā laikmeta.
Joprojām nestrādā pirms 10 gadiem ieviestā sistēma „Nauda seko
skolēnam”!
Es šajā amatā neesmu 10 gadus. Jā,
joprojām nav tāda plāna, modelis tiek
vēl meklēts. Amplitūda, ko valsts iegul-

Invalīdu biedrības kopsapulcē

Rojas novada
Dzimtsarakstu
nodaļa

Dace Klabere
Marta sākumā uz gadskārtējo kopsapulci pulcējās Rojas novada invalīdu biedrības ļaudis.
Ar atskaiti par pagājušajā gadā paveikto pie klātesošajiem vērsās Rojas invalīdu
biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde. No Ernas uzzinājām, ka pagājušajā gadā
invalīdu biedrībā bijuši 134 biedri. Starp viņiem ir gan pirmās, gan otrās un trešās
grupas invalīdi, gan pensijas vecuma cilvēki. Pagājušajā gadā mūžībā devušies pieci, bet biedrība papildinājusies ar diviem jauniem biedriem.
Nenoliedzami, Rojas invalīdu biedrībā darbojas aktīvākie novada ļaudis, tāpēc
kopīgi tiek atzīmēti visi gadskārtējie un valsts svētki, tos papildinot ar pašu izdomāto Mārīšu salidojumu, piedalīšanos muzeja un Rojas kultūras centra rīkotajās
aktivitātēs.
Pagājušajā gadā biedrības kuplajam draugu pulkam pievienojusies Mālpils invalīdu biedrība, kura ciemojās Rojā, un šogad ciemos jāpošas rojeniekiem.
Ar aktualitātēm novadā klātesošos iepazīstināja Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce. Uzzinājām par jaunumiem brīvdabas estrādē, gaidāmajām izmaiņām Rojas dienās, par ieplānotajiem projektiem novadā, Lielo talku 25. aprīlī,
RojaL atdzimšanu un daudz ko citu, bet pēc tam izpilddirektors nokļuva daudzo
jautājumu krustugunīs.
Savukārt biedrības finanšu pārzinātāja Velta Jaunzeme nolasīja pārskatu par
biedrības finansēm, bet biedrības kuratori Mārīte Dēringa, Jautrīte Megne, Ēriks
Jugbārdis un Baiba Rozefelde atskaitījās par paveikto pagājušā gada laikā. Baiba

da izmaksās uz vienu izglītojamo, atšķiras no teritorijas, kurā atrodas skola un
skolas lieluma. Visvairāk tiek ieguldīts
tieši reģionos. Ja nauda sekotu skolēnam vienādās summās, tad Rīga nezinātu, kur to naudu likt. Tieši pateicoties
valsts maksājumiem, šobrīd arī mazāk
apdzīvotās vietās skolas ir saglabātas. Jo
vairāk skolēnu koncentrējas vienā vietā, jo lielākas ir skolotāju algas. Valsts
lauku reģionu skolotājos iegulda vairāk
nekā Rīgas skolotājos. Rīgai piešprice
no valsts pašlaik ir nulle procentu. Laukos ir mazs skolēnu skaits un skolotājiem nav slodzes.
Tuvojoties vēlai vakara stundai, diskusija bija jābeidz, lai gan neskaidru
jautājumu vēl bija daudz. Piemēram,
pirmsskolas izglītības iestādes „Zelta
zivtiņa” skolotājas uztrauca bezmērķīgā
atskaišu rakstīšana par katru sīkumu,
kuras atkal, kā izrādās, ministrija nemaz nepieprasa utt. Vairākus no jautājumiem ministre pierakstīja un centīsies rast atbildes tuvākajā laikā, bet par
visu pārējo viņa lūdza rakstīt vai nu viņai pašai, vai Izglītības kvalitātes vērtēšanas dienestam. Tikšanās nobeigumā
klātesošie uzteica ministres progresīvo
domāšanu un izteica lūgumu – dariet
visu, lai nenogremdētu laukus!

aicina pieteikties pārus,
kuri 2020. gada
maija mēnesī
vēlas svinīgos apstākļos
atzīmēt savas laulības

50, 55, 60 un
65 kopdzīves
jubilejas.
Erna Grīnvalde (no labās) pateicas par darbu biedrības finanšu pārzinātājai
Veltai Jaunzemei.
D. Klaberes foto
tika ievēlēta arī par kultūras darba organizatori biedrībā, Mārīte Strādere savukārt
būs sporta organizatore, bet Pārsla Gavare – kulinārijas pulciņa vadītāja.
„Jaunajā gadā sākas viss no gala. Turpinām iesākto un gaidām jaunus priekšlikumus”, rezumēja invalīdu biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde.

Lūdzam pieteikties Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. aprīlim
pa telefoniem 63232056
vai 29231680.
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Dzīve skolā
Rojas vidusskolā 6. martā ar kopēju
moto: „Izstaro savu sievišķīgumu ziedu
vainagā”, dalību talantīgo meiteņu konkursā pieteica trīspadsmit 1.–6. klašu
meitenes. Meitenēm bija jāprezentē savi
ziedu vainadziņi un izraudzītais tērps,
jānoformē galda klājums. Konkursantes
pierādīja sevi kā zinošas un asprātīgas,
atbildot uz dažādiem jautājumiem un
radošajā uzdevumā, kur bija jārada un
jārotā kronis. Kamēr meitenes darbojās,
savi uzdevumi bija arī līdzjutējiem. Šoreiz bija jāatpazīst dažādi ziedi, un jāsaka, ka ar uzdevumu labi tika galā arī zēni,
jo nereti tieši viņi nosauca pareizo ziedu.
Visas meitenes tika atzinīgi novērtētas
par centīgumu un drosmi piedalīties
konkursā, jo ne visas klases bija atradušas vajadzīgās drosminieces. 1. vieta
tika piešķirta visjaunākajai dalībniecei –
2. klases skolniecei Lonijai Mikītei un
2.–3. klašu grupā par meitenīgāko atzīta
Annija Zēberga no 3.a klases. 4.–6. klašu grupā laurus plūca 4.a klases duets
Elza Alkšbirze un Aleksandra Elizabete
Čekstere. Sveicam meitenes, un milzīgs
paldies skolotājai Leldei Ešenvaldei par
ieguldīto darbu.
Pagājušajā nedēļā Talsos notika
arī starpnovadu mājturības olimpiāde
5.–12. klasēm. No mūsu skolas Atzinības rakstu ieguva Adelīna Priekule

ROJA – tevi pabaROJA!
(6.b klase) un Beate Emīlija Zeļģe (8.a
klase), piedalījās arī Paula Feldmane
(6.b klase). Dalībniecēm sagatavoties
palīdzēja skolotāja Lelde Ešenvalde,
paldies viņai.
Dažādi spraigi notikumi risinājušies
pirmsskolas grupā „Pūcītes”. Februāra
beigās „Pūcīšu” grupā gaisā virmoja
dzeja. Runas konkursā izskanēja 14
Maijas Laukmanes dzejoļi. 1. vietu ieguva Daniels Alekss Bišovs, kurš aprīlī
dosies uz dzejas pasākumu Laidzē. Tur
būs iespēja tikties ar pašu autori Maiju
Laukmani un sacensties daiļrunāšanā
ar citiem pirmsskolas bērniem. Skatītāju simpātijas, kuras tika izteiktas, balsojot ar pogām, ieguva Enija Puzānova.
Paldies audzinātājām Aigai Sīpolai un
Aijai Krontālei par ieguldīto darbu!
Bet pagājušajā nedēļā „Pūcītēs” risinājās spraigs dambretes turnīrs. Rezultāti tika uzskaitīti un apkopoti, kā jau
tas pienākas turnīros. Apbalvojumus
un atzinības par prāta rosmi ieguva
visi mazie domātāji. 1. vietā ierindojās
Armands Frīdenvalds, 2. vietā Endijs
Erdmanis, 3. vietā Mikus Birnis. Vēlam
veiksmi Armandam dambretes turnīrā
Talsu PII „Sprīdītis” 12. martā. Lai veicas!
28. februārī mūsu vienpadsmitie
piedalījās Zinātniskās pētniecības dar-

Orķestru parāde

„Kopā ir spēks!”, atzīst orķestra vadītāja Baiba Muskare. Albuma foto

Mūzikas nodarbībās notiek darbietilpīgs bērnu muzikālo spēju un
iemaņu attīstības process. Tā ir intereses radīšana par mūziku un muzicēšanu. Tajā ietilpst dziedāt prasmes attīstīšana, mūzikas klausīšanās iemaņu
veidošana, ritma uztveres attīstīšana, rotaļu un deju mācīšanās, skaitāmpanti, mūzikas instrumentu un ritma rīku spēle, improvizācija, bērnu radoša darbība. Visi šie komponenti ir cieši saistīti. Neviens no nosauktajiem
darbības veidiem nepastāv pats par sevi.
Mūzikas nodarbībās tiek attīstīta un vingrināta ne tikai bērnu muzikalitāte, bet arī dažādi psihiskie procesi – uztvere, atmiņa, uzmanība;
dzirdes, redzes un kustību koordinācija; radošums u.c.
Protams, ka, ikdienā strādājot ar bērniem, šie termini netiek lietoti.
Bērni visu iemācās un apgūst ar rotaļu palīdzību.
Ko nozīmē orķestris PII? Nu protams, ne jau trompetes, ne vijoles.
Tie ir vienkārši mūzikas instrumenti: dažādi kociņi, bungas, tamburīni,
stabules, trijstūri, toņu zvani, šeikeri, metalafoni u.c. Ir arī eksotiskāki:
marakasi, džambas, kastaņjetes, kokiriki, guiro, toņbloki u.c. Tie ir arī
pašgatavoti skaņu rīki no mājās atrodamām lietām.
Arī mūsu iestādē katrā grupiņā notiek instrumentu iepazīšana un spēles veidu mācīšanās. Bērniem sagādā prieku spēlēšana orķestrī, jo neatkarīgi no viņa spējām un muzikālās sagatavotības, katram dalībniekam tiek
dots viņa spējām atbilstošs uzdevums.
4. marts bija ilgi gaidīts un priecīgs notikums, jo Rojas PII „Zelta Zivtiņa” grupa „Karūsiņas” devās uz 3. mūzikas svētkiem „Orķestru parāde”
Talsos. Tajā piedalījās 10 PII orķestri. Bija interesanti vērot tik dažādus
priekšnesumus. Mūzikas skolotājas bija parūpējušās, lai priekšnesumi
būtu interesanti, atraktīvi un vizuāli baudāmi.
„Karūsiņas” grupa bija sagatavojusi priekšnesumu par lietutiņu, jo tas
piestāvēja pasākuma tēmai – „Es pazinu to putniņu”. Bērni spēlēja tamburīnus, marakasus, zvārguļus un zvaniņus. Mūsu priekšnesums atšķīrās,
jo instrumentu spēli papildinājām ar kustībām, kas ir kaut kas līdzīgi kā
pūtēju orķestru „defilē”. To uzreiz ievēroja un atzinīgi novērtēja.
Gribu uzslavēt visus savus 20 audzēkņus par izturību, pacietību un atbildības sajūtu, apgūstot skaņdarbu. Bērniem patika uzstāties, visi ļoti centās, un viņiem izdevās! No sirds priecājos par mūsējiem!
Paldies “Karūsiņas” grupas atbalsta komandai Maijai Grīnfeldei, Ivetai
Rozentālei, Evitai Āboliņai.
Paldies vadītājai Ivetai Pastorei un A. Tomsonei par jaunajiem krekliņiem, kas izsauca nedalītu atzinību. Kopā ir spēks!

Baiba Muskare,
Rojas PII „Zelta zivtiņa” mūzikas skolotāja

Meiteņu konkursa uzvarētājas (no
kreisās) Aleksandra Čekstere, Elza
Alkšbirze, Lonija Mikīte, Annija Zēberga.
Albuma foto
bu konferencē Liepājā. Sveicam Alisi Maslobojevu un Kristapu Ričardu
Freimani ar iegūto 2. pakāpes diplomu,
Anci Klaužu ar iegūto 3. pakāpes diplomu un Viktoriju Krailo, Kitiju Maišeli
ar iegūto Atzinību. Sveicam arī skolotājas Raidu Koroļovu, Svetlanu Mediņu,
Aigitu Sprinci un Māru Folkmani. Paldies jums visiem par neatlaidīgo darbu!
Antra Ozollapa

Šovasar Rojas novadā notiks vēl nebijis pasākums – Rojas novada mājas
virtuves! Pasākuma mērķis ir iepazīstināt Rojas novada viesus un ceļotājus ar
vietējo māju, saimniecību un arī esošo
uzņēmēju kulinārajām tradīcijām un
piedāvājumiem.
Pasākuma norise plānota 31. jūlijā,
1. un 2. augustā, apvienojot to ar labu
kino baudīšanu festivāla „RojaL” laikā.
Uz pasākumu pieteikušies ap 15 mājas
virtuvju dalībnieki. Savu interesi izrādījušas vairākas privātpersonas, mājražotāji un arī esošie uzņēmēji, kas ikdienā
vairāk nodarbojas ar viesu izmitināšanas
pakalpojumu sniegšanu.
Šajās dienās pasākuma dalībnieki savās
sētās piedāvās savus īpašos ēdienus, dzērienus, našķus, tādā veidā reklamējot ne tikai
savu produkciju, bet arī mūsu piekrastes
kulināro matojumu vai ēdienu, kuru iecienījuši paši saimnieki un viņu ģimenes.
Mājas virtuvju saimnieki ir aicināti padomāt par to, kā savu piedāvājumu padarīt vēl
pievilcīgāku un interesantāku apmeklētājiem, ar kādu amata prasmju demonstrēšanu,
viesu iesaisti ēdienu gatavošanā, ar savas vietas un dzimtas īpašajiem stāstiem, senu
priekšmetu izstādi, nodarbēm bērniem vai varbūt pat ekskursiju pa tuvējo apkārtni.
Lai saimnieki būtu labāk sagatavojušies uzņemt ciemiņus pie sevis, esam ieplānojuši semināru mājas virtuvju dalībniekiem, kurā pārstāvis no PVD informēs par
higiēnas normām un prasībām, kas tiem būtu jāievēro.
Gatavošanās šim notikumam rit pilnā sparā, tāpēc sīkāka informācija par Rojas
novada mājas kafejnīcu dalībniekiem un viņu piedāvājumiem vēl sekos.
Tā ir lieliska iespēja ik vienam Latvijas iedzīvotājam un arī ārvalstu tūristam
vairāku dienu garumā iepazīties un baudīt mūsu novada un piekrastes kulinārās
un kultūras tradīcijas!
PiebiedROJAmies un atbalstām vietējos uzņēmīgos cilvēkus!
Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja

Komponistes Daigas Rūtenbergas autorkoncerts
Rojas Mūzikas un mākslas skolā
27. februāra pēcpusdienā mūzikas un
mākslas skolā valdīja rosība, jo ciemos
tika gaidīta komponiste Daiga Rūtenberga. Autorkoncertā tika izpildīti tikai
komponistes skaņdarbi. Komponiste jau
pie mums viesojās 2006. gadā. Viņai palicis atmiņā arī šis koncerts.
Kā pastāstīja komponiste, viņa pārsvarā raksta dziesmas bērniem, vokālajiem
ansambļiem, duetiem. Mūsu koncerts
bija īpašs ar to, ka izskanēja arī instrumentālā mūzika, jo skolas pedagogi bija
pacentušies dziesmas pārlikt dažādiem
instrumentiem. Tā klavieru duets Ieva
Grīnīte un Daniels Dans Gitendorfs izpildīja skaņdarbu „Latvija”, ko klavieru skaņām pielāgoja skolotāja Brigita Kvālberga.
Klavieru pavadījumā, ieskanoties lietus
pilieniem, vijolnieku ansamblis skolotājas
Indras Sproģes vadībā izpildīja dziesmu
„Mākonis”. Kā ierasts, ģitāristu ansamblis
priecēja ar savu sniegumu. Savukārt kori
un kora klases audzēkņi varēja izpausties
pilnībā, jo komponistes dziesmas bērniem ļoti patika un tās tika apgūtas ar
aizrautību. Tā kā komponiste dzīvo Talsos, tad 4.–9. klašu koris „Roja” koncertu atklāja ar dziesmu „Aijā dziesma”, kas
veltīta šai pilsētai. Pavadījumu atskaņoja
pati komponiste, un, kā atzīmēja diriģente Inese Ozoliņa, tas iedeva uzrāvienu
visam koncertam. Vokālie ansambļi „Sik-

spārnīši” un „Rondo” (ped. Lita
Krūmiņa) dziedāja pēc rakstura
atšķirīgas dziesmas „Pogu šovs”
un „Kā man izdziedāt…” Solists
Fricis Dravnieks drosmīgi izdziedāja “Skursteņslauķa dziesmu” un pajautāja komponistei,
vai viņa kādreiz ir pieķērusies
skursteņslauķim pie pogas, uz
ko komponiste atbildēja apstiprinoši. Soliste Samanta Paula
izpildīja dziesmu par bitītēm.
Samanta kopā ar mākslas skolas
skolotājām uz lietussarga bija uzzīmējusi skaistas bites un ziedus.
Koncerta noslēgumā tas tika
uzdāvināts komponistei. Nevar
nepieminēt 1.–3. klašu kori „Vizbulēns”, kurš diriģentes Ineses
Ozoliņas vadībā bija sagatavojis
Samanta kopā ar mākslas skolas skolotājām
četras dziesmas. Lai kuplinātu
kora skanējumu, tika aicināti bija apzīmējusi lietussargu, ko uzdāvināja komAlbuma foto
Rojas vidusskolas 2.–4. klašu ponistei. 			
dziedātāji. Lai varētu klātienē
satikties ar komponisti, arī viņi skolotā- fam (basģitāra) un Emīlijai Ozoliņai (perjas Aigas Kažas un I. Ozoliņas vadībā bija kusijas), izpildīja dziesmu „Dod, Dievs”.
Paldies komponistei par melodiskaapguvuši šo repertuāru.
Direktore Baiba Beraģe pateicās kom- jiem skaņdarbiem, paldies Aijai Kaļiponistei par to, ka viņa atrada laiku pie ņičenko par koncerta vadīšanu un Mamums ierasties un kopā muzicēt. Noslē- rekam Štālam par profesinālo koncerta
gumā pedagogu vokāli instrumentālais apskaņošanu!
Lita Krūmiņa
ansamblis, piepalīdzot Miķelim Gitendor-

Covid-19 – arī Latvijā
Dace Klabere
11. martā, kad vēl tikai top šis laikraksta numurs, Latvijā bija apstiprināti 10 saslimšanas gadījumi ar Covid-19. Kā sacījis Pasaules Veselības organizācijas Eiropas
reģionālā direktora īpašais pārstāvis Latvijā Mišels Tirēns, Latvija pagaidām atrodas pirmajā vīrusa izplatības fāzē – tajā, kurā ir mazs reģistrēto saslimušo skaits.
Nākamais ir plašākas izplatības mērogs, kad cilvēks cilvēkam slimību var nodot, bet
pēdējās fāzes laikā tiek ietekmēta visa sabiedrība.
Uz sarunu par jaunā vīrusa izplatību un pasargāšanos no tā aicināju ģimenes
ārsti Māru Melderi.
Kā zināms, pašlaik par vīrusa smagi skartām tiek uzskatītas 6 valstis – JapāDaktere Meldere lūdz pacientus ar
na, Koreja, Ķīna, Itālija, Irāna un Singapūra. Zināms risks pastāv arī, apmeklējot Covid 19 pazīmēm neiet uz ģimenes
17 pārējās, ne tik smagi skartās valstis, starp kurām ir arī daļa Eiropas valstu. Ja praksi, lai neapdraudētu apkārtējo sacilvēkam, kurš viesojies kādā no šīm valstīm, parādās saslimšanas simptomi –
biedrību.
D. Klaberes foto
iesnas, klepus, augsta temperatūra, tad ir jāuzmanās gan man kā ģimenes ārstei,
gan pašam pacientam. Ja jūsu draugu vidū ir šāds cilvēks, uzmanieties un samaziniet kontaktu ar šo personu.
Cilvēkiem zem 50 gadiem slimība pārsvarā norit tik viegli, ka viņi paši var to pat nepamanīt. Ļoti reti var veidoties plaušu
iekaisums. Tas varētu skart pacientus virs 65 gadiem ar hroniskām saslimšanām – astmu, bronhītu, nieru saslimšanām, smēķētājus. Gan Latvijā, gan Vācijā ārsti iesaka potēties pret pneimokokiem, jo tie izraisa pneimoniju un šajā gadījumā, iespējams,
varētu pasargāt no smagām komplikācijām. „Ja man būtu šāda iespēja, es vakcinētu visus pēc 65 gadiem un hroniskus slimniekus, tādējādi man būtu iespējams viņus pasargāt no pneimokoka, kas ir Covid-19 biežākā komplikācija”, uzsver daktere Meldere. Vīrusam pagaidām nav izstrādāta vakcīna, tādēļ tiek ārstēti tikai slimības simptomi kā jebkuras gripas vai saaukstēšanās
gadījumā.
Ģimenes ārste lūdz pacientus ar vīrusa saslimšanas pazīmēm, kuri nesen kā atgriezušies no slimības skartajām valstīm,
nekādā gadījumā neiet uz ģimenes ārsta praksi, bet zvanīt uz diennakts tālruni 67271738 vai 113.
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Pitradznieks Gunārs Anševics prezentē
savu jauno grāmatu

Inārai un Jurim Martinovskiem
kārtējās uzvaras

Dace Klabere

Dace Klabere

28. februārī Rojas novada bibliotēkā interesenti tika aicināti uz tikšanos ar pitradznieku Gunāru Anševicu un viņa jauno grāmatu „Tas
dullais laiks”.
Jau pašā tikšanās sākumā Gunārs
atzina, ka nekāds lielais runātājs neesot, taču visu tikšanās laiku no viņa
dzirkstīja humors un labsirdīga ironija gan par sevi pašu, gan apkārtējiem
ļaudīm un notikumiem.
Jau 40 gadus Gunārs pieraksta atmiņas, taču intensīvai rakstīšanai nodevies pēc tam, kad slimības skarts,
nokritis kā salmu kule pie veikala Kolkā. Pēc slimības sekojusi veiksmīga atlabšana, taču, tā kā fizisku darbu strādāt vairs nedrīkstējis, pitradznieks ar
prieku pievērsies rakstīšanai. Šo gadu
laikā pierakstītas klades 46 cm augstumā, tās visas tiek vēlreiz pārrakstītas
tīrrakstā, šo to paņemot nost vai pielabojot. Rezultātā iznākušas jau divas
Gunāra Anševica grāmatas, būtiski
pamati ielikti arī trešajai, un, ja Dievs
došot veselību, būšot arī ceturtā. Ideju stāstiem Gunāram netrūkst, jo, kā
viņš pats apgalvo, notikumi seko viens
otram. Zinot viņa aizraušanos, ar piedzīvoto padalās arī viņa bijušie darba-

Marta sākumā Rīgā notika 57. Latvijas pašvaldību veterānu-senioru sporta
spēļu finālsacensības. Tajās Roju godam
pārstāvēja Ināra un Juris Martinovski.
Pagājušajā gadā Ināra 4 kg bumbu 5 minūtēs uzcēla 151 reizi, iegūstot 1. vietu.
Šī gada Ināras sniegums 148 reižu pacelta bumba un atkal godpilnā 1. vieta.
Savukārt Juris pagājušajā gadā 5 minūtēs
12 kg svarbumbu pacēla 161 reizi, izcīnot 1. vietu, bet šogad Jura meistarība atkal bija augusi un bumba tika pacelta jau
190 reižu, tā atkal izcīnot 1. vietu. Atliek
secināt, ka pašlaik vismaz Latvijā Inārai
un Jurim viņu vecuma un svara kategorijās pretinieku nav.
Gunāru Anševicu sveic Irēna Svitiņa (no labās) un Dzintra Žuravska.
		
D. Klaberes foto

biedri un kaimiņi. Tā, piemēram, tapis stāsts par trīs Pitraga zvejniekiem,
kuri 1959. gada novembrī zvejojuši
jūrā pie Rojas. Lielā vējā zvejnieki
iepūsti tālāk jūrā un pēc divu nedēļu
zvalstīšanās pa jūru, aizpūsti līdz Kih
nu salai Igaunijā, no kuras sveiki un
veseli atgriezušies mājās. Protams, ka
tā saucamajos krievu laikos, notikums
noklusēts. Jaunajā krājumā ietverts arī
stāsts par slaveno Bažu Ansi, Mazir-

bes skolas laika puišu palaidnībām un
vairākiem Kolkas īpatņiem, kas nu jau
aizsaulē.
Uz jautājumu, kāpēc grāmatai dots
tāds nosaukums – Tas dullais laiks –
Gunārs smejot atbild, ka visi laiki
mums tādi pusdulli, un arī pats viņš
tāds esot, tādēļ arī ar viņu notiekot gan
traģiskas, gan smieklīgas, gan labas
lietas, kas tiek rūpīgi dokumentētas
un vēlāk pārtop stāstos un dzejoļos.

Pateicība
15. februārī Rojas kultūras centrā uz tikšanos ar savu
jauno grāmatu „Par to es domāšu rīt” aicināja Dina Veinberga. Grāmatas autore sagaidīja savus viesus brīnumainā
sveču gaismā. Vakara noskaņa un organizētāju laipnība
padarīja šo pasākumu par neaizmirstamu. Varēja sajust,
ka viss ir rūpīgi pārdomāts. Lielisks bija autores un Ilutas
Graudiņas grāmatas prezentācijas veids. Visi ar lielu uzmanību klausījāmies interesanti izveidoto dzejas uzvedumu.
Patīkamā gaisotnē varēju izjust latviešu valodas bagātību
un skaistumu. Ar lielu interesi klausījos un iztēlojos acu
priekšā uzburtās spilgtās dabas un sadzīves ainas. Lai tā
rakstītu, vajadzīga skaidra, nesteidzīga doma, patiesa vēlēšanās un sirds gaisma. Dinas tēlojumos sajūtama labsirdība, kas veldzē dvēseli un spirdzina prātu. Un vienkāršība,
kas pauž dzīves gudrību – tikpat dabiski, kā aug koks, zāle
un puķes. Pasākumu vēl emocionālāku radīja muzikālie
priekšnesumi Daigas Lakšmanes un Gunitas Pauliņas izpildījumā. Paldies Megijai Janševicai par burvīgi izpildīto
deju!

Šo Dinas grāmatu gaidīju ar lielu interesi. Man ir patiess
prieks, ka Dina Veinberga ir tik talantīga. No grāmatas staro kaut kas sievišķīgs, mistisks un pārsteidzošs. Apbrīnojami bagāti ir Dinas Veinbergas izteiksmes līdzekļi. Tik krāsaina un konkrēta ir valoda! Rakstītajā ir sajūtama sirsnība,
mīlestība un iedziļināšanās dažādās dzīves norisēs. Tā tiešām ir, ka dažkārt pietiek viena romantiskas laimes pieskāriena, lai ilgam laikam rastos prieks. Paldies Dinai par labi
paveiktu darbu, par to, ka tik labi un prasmīgi gleznainā
tēlojumā izteikusi savas domas! Var sajust, ka šī grāmata
tapusi ar mīlestību, ka Dina skata dzīvi un cilvēkus caur
mīlestību. Nav gala un robežu tam ceļam, pa kuru cilvēki
iet pretī viens otram un kurā ir tik daudz nezināma, satraucoša, mulsinoša. Nozīmīgi, ka grāmatas māksliniecisko
noformējumu veidojusi pati autore. Arī grāmatā ievietotās
fotogrāfijas ir Dinas pašas fotografētas.
Vēlu Dinai veiksmi, meklējot jaunas nianses, vārdus un
atklāsmes! Paldies!
Inese Priede

Pozitīvas emocijas, sagaidot pavasari

Pulciņa dalībnieces ar pašu apgleznotajām šallēm. 			

Lai ikdienas dzīve būtu interesantāka un piepildītāka, aktīvākie Rudes
iedzīvotāji savu brīvo laiku rīta pusē
izvēlas pavadīt, apmeklējot BLPJC
„Varavīksne” piedāvātās aktivitātes.
Lielāko popularitāti ir ieguvusi nūjošana, kas notiek katru trešdienu.
Fiziskā aktivitāte kļuva populāra,
pateicoties Rojas novadā realizētajam veselības veicināšanas projektam
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”. Tas deva
motivāciju nodarbības turpināt, jo ir
apgūtas nepieciešamās pamata pras-

14. martā Rāmavā notiks veterānu
sprinta sacensības, kurās savas spējas būs jāpierāda četros dažādos veidos – raušanā, divcīņā, kombinētajā
un garajā posmā – katrā pa minūtei.
Juris atzīst, ka tās nav tās vieglākās sacensības, bet viņam vienalga patīkot.
Pagājušajā rudenī Ināra ar Juri izmēģinājuši spēkus raušanā 15 minūtēs.
Inārai tas izdevies 640 reižu, Jurim –
430 reizes. Juris stāsta, ka plāno piedalīties sacensībās, kurās 12 kg bumbu
būs jācilā stundu no vietas. Viņš lēš,
ka tajās bumbu varētu pacelt vismaz
2000 reižu.
Vēlēsim sportiskajiem dzīvesbiedriem plūkt uzvaras laurus arī turpmākajās sacensības!

mes nūjošanā, un tā ir kļuvusi kā
patīkama fiziskā nodarbe. Lielu atsaucību guvušas arī radošo darbnīcu
aktivitātes, kas centra telpās notiek
katru ceturtdienu. Interešu pulciņu
vada Kristīne Sauškina. Šo aktivitāšu laikā dalībnieki apgūst daudz un
dažādas prasmes. Dalībnieki apglezno zīdu, stiklu, apgūst enkaustiku
un marmorēšanas tehniku, lai izveidotu skaistas glezniņas. Tiek izšūtas
kartiņas, apgūta pērļošana, auduma
puķu gatavošana, notiek darbošanās
ar fimo un polimēra masu. Notiek

nodarbības arī ar
dažādiem dabas materiāliem, dekoratīvo piespraužu gatavošanu, dekoratīvo
ziedu gatavošanu no
kreppapīra, krāsainā
papīra, auduma, tiek
apgūta koka apdedzināšana, puzuru
veidošana, sveču liešana, un vēl daudz
citu jauku, interesantu radošo darbu.
Centra dalībnieki
ir ļoti ieinteresēti
darboties un izsaka
Albuma foto savas idejas, ko vēlas
darīt arī turpmāk.
Dalībnieki ir pateicīgi par šāda veida iespējām, tas vairo
prieku un gandarījumu par paveikto,
jo ir iespējas realizēt to, kam kādreiz
ir pietrūcis laika. Uz nodarbībām tiek
aicināts ikviens apmeklētājs, kas vēlas
realizēt sevi radoši un darboties fiziskajās centra aktivitātēs! Lai pozitīvas
emocijas un dzīvesprieks vairojas, apmeklējot centra nodarbības, pavasari
sagaidot.
Informāciju sagatavoja
Jaunatnes lietu speciāliste
Lienīte Voronova

E-prasmju attīstības veicināšana
Rojas novadā
No 23. līdz 27. martam visā Latvijā jau 11. reizi notiks „Digitālā nedēļa”,
kuras mērķis ir aicināt sabiedrību aktīvāk izmantot tehnoloģijas un e-pakalpojumus, vienlaikus uzlabojot savas digitālās prasmes.
„Digitālās nedēļas” ietvaros arī Rojas novada domē norisināsies e-prasmju
nedēļa, kuras laikā Rojas novada domē Klientu apkalpošanas centrā, BLPJC
„Varavīksne” un Melnsila BLPJC var vērsties iedzīvotāji, kuriem nepieciešama
palīdzība darbam ar datoru dažādu valsts pakalpojumu saņemšanā.
„Digitālo nedēļu” organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju.

Vecmāmiņu diena

„Man ir vislabākās omītes pasaulē!”

Rojas PII „Zelta zivtiņa”
grupā „Karūsiņa”
Piektdien, 6. martā, grupā „Karūsiņa” viesojās bērnu vecmāmiņas un vecvecmāmiņas, jo bērni un skolotājas rīkoja svētkus omītēm. Bērni sniedza
priekšnesumus un sveica
omītes svētkos, apmīļoja
omīšu gādīgās un darbīgās rokas SPA procedūrā –
smaržīgo ziepju bumbiņu
un rožu ziedlapiņu vannā.
Evelīnas vecmāmiņas
un vecvecmāmiņa sagādāja bērniem pārsteigumu –
leļļu teātra izrādi „Trīs sivēntiņi”. Mūzikas skolotāja
Baiba aicināja omītes un
bērnus rotaļās, bet grupas skolotājas gādāja par
svētku galdu no vecāku sanestajiem kārumiem. Pēc
saviesīgas pacienāšanās sekoja diskotēka bērnu iecie
nīto mūzikas ritmu pavaSirsnīgajā pasākumā gādīgo vecmāmiņu un
dībā. Liels bija skolotāju vecvecmāmiņu rokas tika lutinātas SPA procedūprieks par plaši apmeklēto rā. 			
Albuma foto
pasākumu, jo šeit bija iespēja vērot trīs paaudžu tikšanos – bērnus, vecmāmiņas un vecvecmāmiņas,
kā arī iespēja satikties radiem un draugiem, kuri ilgāku laiku nebija viens otru
redzējuši. Tas viss, pateicoties mūsu jaukajiem bērniem, kuri sasaista paaudžu
saites ciešāk ar mīlestību un pateicību savām vecmāmiņām un vecvecmāmiņām. Paldies visām mūsu 27 viešņām par atsaucību un jauko kopā būšanu
mūsu svētkos!
Skolotājas Iveta Rozentāle un Maija Grīnfelde
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15. martā plkst. 16.00

MAKSIMA TRIVAŠKEVICA Stand-up komēdija LATVIEŠU KOMIĶIS.
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iegāde pirms izrādes sākuma.
21. martā plkst. 16.00 un plkst. 19.00
BAIBAS SIPENIECES-GAVARES STĀVIZRĀDE/ ar bufetes elementiem „VIENREIZ JAU VAR!”
Brīvu vietu nav! Darbosies kafejnīca.
25. martā plkst. 13.00 pie Likteņakmens
Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem
27. martā plkst. 18.00 ,,Radi

„Caur sirdi plūstošas atmiņas”.

savu. labklājību’’.

Neirografiska zīmēšana, vada neirografikas speciāliste Diāna Dzelzkalēja.
Dalības maksa 14.00 EUR. Visi materiāli iekļauti cenā.
Pieteikties pa tel. 29199130, vietu skaits ierobežots. Lūdzu sekojiet informācijai.
28. martā plkst.13.00
Senioru kluba „Liedags” 20 gadu jubilejas balle „Draugi

– mūsu bagātība”.

Tālrunis informācijai 29744031, Dzintra.

Rojas novadā”.

30. aprīlī plkst.19.00
Gaļina lugas izrāde

GRUPA

„SARGEŅĢELIS”

Kad ģimenē ienāk bērns, nekas vairs nav tā
kā agrāk. Vēl sarežģītāk, ja pietrūkst līdzcilvēku
atbalsta gan grūtniecības laikā, gan, bērniņam
piedzimstot. Jaunajiem vecākiem, ir nepieciešamas zināšanas un prasmes bērna kopšanā, izpratne par mazuļa vajadzībām, kā arī par izjūtām, kas notiek ar viņiem pašiem.
Grupas mērķis ir palīdzēt jaunajām ģimenēm,
sniedzot atbalstu, lai prasmīgi rūpētos un audzinātu mazuli no dzimšanas līdz diviem gadiem.
Grupa ļauj satikt citus vecākus, apmainīties ar
pieredzi, kopīgi svinēt būtiskos gada svētkus –
iemācot bērniem tradīcijas un radot pozitīvas
bērnības atmiņas.
Tikšanās notiek divas reizes mēnesī Rojā,
Celtnieku ielā 6.
Pirmā nodarbība 2. aprīlī pulksten. 11.00.
Dalība grupā ir bez maksas.
Par vēmi piedalīties lūgums paziņot iepriekš:
Lindai – 27234286 vai e-pastā: linda.gerucka@roja.lv

Ar 1. aprīli mainīsies
nolietotu riepu
nodošanas maksa

Rojas kultūras centra mazajā zālē
IVARA KOLODAS izstāde „Fotomirkļi

Sludinājumi

JAUNO VECĀKU ATBALSTA

„Sirēna un Viktorija”.

Lomās: Aīda Ozoliņa, Jakovs Rafalsons un Gunta Virkava.
Izrāde 2 daļās. Izrādes garums 1.40 h.
Ieeja 8.00; 7.00 un 6.00 EUR, iepriekšpārdošana Rojas novada domes kasē un www.bilesuparadize.lv

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties vecākus, kuri savu dzīvesvietu
deklarējuši mūsu novadā, bet nav noslēguši laulību, kaut arī ir atzinuši paternitāti
kopīgajam/iem bērnam/iem, līdz 2020. gada 12. augustam iesniegt pieteikumu par
laulību reģistrāciju un laulību ceremoniju Laulību zālē bez maksas
šī gada 12. septembrī.

Ņemot vērā, ka ar 2020. gadu ir palielinājušās nolietotu
riepu realizācijas izmaksas, informējam, ka ar 2020. gada
1. aprīli tiks palielināta nolietotu riepu nodošanas maksa visās SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
pārkraušanas-šķirošanas stacijās un poligonā „Janvāri”.
Jaunā maksa par riepu nodošanu būs 150 EUR/t, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) līdzšinējo
80 EUR/t bez PVN vietā.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai, kas tiek
publicēa uzņēmuma mājaslapā www.piejuraatkritumi.lv
un facebook lapā – @piejūra.
SIA „AAS „Piejūra” sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Ilmane

Nepalaidiet garām vienreizēju iespēju!

Aicinām klientus laicīgi
informēt par neatbilstošu
pievedceļu segumu

27. martā 15.00
Rojas novada bibliotēkā
27. martā 15.00

tematiska pēcpusdiena

Rojas novada bibliotēkā
tematiska pēcpusdiena

“Latviskā dzīvesziņa”.
Tiksimies ar Laimu Landmani
un domubiedriem.
Laipni gaidīti

Pateicība
Klusums,
Tikai klusums un sāpes…
Sirsnīgi pateicos visiem, kas bija kopā ar mani,
manu māmiņu Brigitu Indāni mūžībā pavadot.
Īpašs paldies par atbalstu un palīdzību Ilzei Barilo.

Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, daudzu pievedceļu seguma stāvoklis šobrīd ir neatbilstošs un specializētajam transportam ir apgrūtinoši pārvietoties.
Lai netiktu bojāts piebraucamais ceļš, aicinām klientus
laicīgi informēt, vismaz dienu pirms plānotā konteinera
tukšošanas datuma, zvanot uz tālruni +371 63123306, vai
rakstot uz e-pastu: info@piejuraatkritumi.lv, ja atkritumu
konteinera tukšošana nav iespējama.
Risināsim katru situāciju individuāli (pārceļot plānoto
konteinera tukšošnas datumu, vai mainot tā atrašanās vietu).
Atgādinām, ka vieglo transportlīdzekļu pārvietošanos
pa konkrētu ceļu segumu nevar salīdzināt ar specializēto
tehniku. Atkritumu konteineru tukšošanas mašīnu pašmasa un krava ir krietni lielāka, līdz ar to arī pārvietošanās
iespējas kļūst apgrūtinošakās.
Saudzēsim tehniku!
Saziņai aicinām izmantot kontaktinformāciju:
e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv

Normunds

Rojas novada domes kolektīvs

Pa saules taku uz mūžiem
māmuļa iet,
Vien asaru krelles kā rasas lāses
ceļmalā zied…
Normundiņ, esam Tev līdzās,
šajā skumjajā brīdī.
Rojas KC kolektīvs

Darba laiks

no plkst. 9.00 līdz 15.00,
darba dienās 9.00–18.00.

20. martā pulksten 11.00
Rojas KC konferenču zālē
notiks

Rojas novada pensionāru
kopsapulce.
Laipni gaidīti!

Aicinām uz kuba „Liedags”

20 gadu jubilejas balli
Rojas KC 28. martā 13.00
bijušos kluba biedrus.
Pieteikties līdz 20. martam
pa telefonu 29744031
(Dzintra).
Rojas novada pašvaldība,
reģ. nr. LV90002644930,
AICINA DARBĀ

sporta darba organizatoru
uz nepilnu slodzi.

Alga 200 EUR mēnesī
(pirms nodokļa nomaksas).
Pieteikumu un CV sūtīt
uz e pasta adresi roja@roja.lv
līdz 31. martam.
Zivju pārstrādes uzņēmums
SIA „Banga Ltd”,
reģistrācijas nr. LV41203031343 Rojā,
PIEDĀVĀ DARBU

ceha iekārtu mazgātājam/ai.
Darbu var veikt arī divatā.
Darbs katru dienu, darbu var sākt
laika posmā no 16.00–17.00,
darba laiks dienā aizņems 3–5 stundas,
atkarībā no darba veikšanas ātruma.
Bruto darba samaksa 700 EUR mēnesī.
Tālrunis 29475820.

Kā gribētos vēl parunāt
Ar tevi, mīļo māt!
Bet atvadām laiks savu roku sniedz,
Man tavu mīļo glāstu liedz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Normundam Indānam, māmiņu
zemes klēpī guldot.
Rojas vidusskolas kolektīvs

Dziļš klusums visapkārt,
Tikai vējš
Kailus zarus noguris loka,
Un zvaigznes
Kā asaras krīt.
Normund, jūtam līdzi Tavās bēdās, no mammas atvadoties.
Dace, Edmunds

Likās, ka tu dzīvot spētu
Vēl trīs mūžus, māmulīt,
Ka tu aiziet nevarētu
Tur, kur tikai klusums mīt.
Izsakām līdzjūtību Normundam Indānam, no mammas atvadoties.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Normundam, mammu mūžībā pavadot.

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

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

Kāpņu telpas kaimiņi

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

tagad strādā arī sestdienās.

Līdzjūtības
Viena es dusēšu saldi,
Ne vairs jauna, ne veca
Uz ziedošās mūžības pleca!
Izsakām līdzjūtību Normundam Indānam, mammu kapu kalniņā pavadot.

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

Mēness aptieka Rojā

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

Lembergu ģimene

