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Rojas Tūrisma biedrība atzīmē 5 gadu jubileju 

Attēlā redzamos traukus dekupāžas teh-
nikā darinājusi Gita Alksne. Par Gitas vaļas-
prieku lasiet 3. lpp. 

D. Dambītes foto

Dace Klabere

26. februārī savu 5 gadu jubileju atzīmēja Rojas Tūrisma 
biedrība. Atklājot svinīgo pasākumu, biedrības vadītāja Kristī-
ne Voldemāre sveica klātesošos biedrības jubilejā, vēlot Tūrisma 
biedrības pulkam kļūt arvien kuplākam, bet tūrisma uzņēmē-
jiem – plaukt un zelt.

Tūrisma biedrību sveica arī Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa. Kā atcerējās  domes priekšsēdētāja, viņai bijis tas gods 
piedalīties biedrības dibināšanas brīdī, bet pašas idejas autors bija 
Eiropas sociālā fonda projekta „Projekta vadītāja-direktora piesais-
te Rojas novada domei”  ietvaros tolaik domē strādājošais Edgars 
Ivanovs. Tieši viņš nācis ar piedāvājumu visus novadā dzīvojošos 
ēdinātājus un viesu guldinātājus apvienot kopējā biedrībā. Domes 
priekšsēdētāja vēlēja biedrībai turpināt attīstīties, citam citu savstar-
pēji atbalstot.

Kristīne Voldemāre īsumā iepazīstināja klātesošos ar biedrībā 
paveikto 5 gadu laikā. Biedrība dibināta 2011. gada 11. februārī 
un uz šo brīdi tajā ir 25 biedri. To skaitā ir Rojas ostas pārvalde, 

Rojas dome, Rojas Golfa klubs, uzņēmēji, dažādu pakalpo-
jumu sniedzēji un naktsmītņu īpašnieki. Biedrības mērķis ir 
veicināt aktīvu sadarbību starp tūrisma uzņēmējiem un Ro-
jas novada domi, apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, 
labiekārtojot un attīstot Rojas novada publiskās teritorijas 
un dažādojot tūrisma piedāvājumu novadā. Sadarbojoties ar 
Mareku Štālu, izveidota Rojas Tūrisma biedrības mājas lapa, 
kura joprojām tiek uzlabota un pilnveidota.  Ciešā sadarbībā 
ar Rojas novada domes Attīstības nodaļas darbiniecēm Agnesi 
Veckāganu un Ligitu Šnori, apgūti visdažādākie projekti. Pir-
mais no tiem – laivu piestātnes izveidošana Rojas upes krastā, 
par ko liels paldies pienākas arī Normundam Liepam. Izbū-
vēts sanitārais mezgls Rojas ostā blakus burāšanas centram, 
labiekārtota pļaviņa Rojas centrā – ierīkotas pastaigu takas, 
soliņi un apstādījumi, suvenīru un mājražotāju vietas izveide 
Rojā, labiekārtots stāvlaukums Valgalciemā un viens no pē-
dējiem projektiem – Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrs 
bijušajās autoostas telpās. Tūrisma biedrība vairākus gadus 
piedalās arī Starptautiskajās tūrisma izstādēs Lietuvā un Igaunijā, 
kurās tiek reklamēts mūsu novads. Divus gadus rīkoti Rojas Upes 

svētki. Ja pirmajā gadā tajos piedalījās 9 laivas ar 28  laivotājiem, 
tad pagājušajā gadā  šis skaitlis bija jau gandrīz trīs reizes lielāks. 
Šogad Rojas Upes svētki paredzēti 20. augustā, tā kā droši varam 
teikt, ka Rojā izveidojusies jauna, stabila tradīcija. Savukārt paši 
tūrisma uzņēmēji maijā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Alsungu un Pāvilostu, bet šī gada maijā paredzēts smelties pieredzi 
pie tūrisma uzņēmējiem Sabilē un Kandavā. Ieceru un ideju Kris-
tīnei Voldemārei netrūkst, tādēļ viņa pateicās Rojas novada domes 
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai par atbalstu un sapratni, jo bez do-
mes palīdzības  vairums no tām tā arī paliktu tikai idejas līmenī.

Viesu statusā šoreiz bija Talsu Tūrisma informācijas centra va-
dītāja Inese Roze, kura pastāstīja par piekrastes tūrisma attīstību 
un izaugsmi, SIA „Kolkasrags” direktors Jānis Dambītis, kurš at-
klāja satikšanās recepti Kolkasraga gaumē un tūrisma uzņēmēja 
Dženeta Marinska, Ūšu saimniece no Kolkas, kura pastāstīja par 
vietas kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi tūrisma piedāvājumā, 
un kuras ceptie sklandrauši izslavēti tuvu un tālu. Bet visiem klāt-
esošajiem paskatīties pašiem uz sevi un ieraudzīt, kādi tad mēs 
patiesībā esam – ar visām savām nepilnībām un trūkumiem, kas 
vislabāk redzami , no malas skatoties, lika pasākuma īpašais viesis 
Pauls Timrots. Kā zinām, Pauls televīzijā veido raidījumus, kuros 
viņš, iejuties nejauša tūrista tēlā, skarbi patiesā stilā vētī Latvijas 
tūrisma infrastruktūru. 

Rojas Tūrisma biedrības vadītāja Kristīne Voldemāre klātesošos 
iepazīstināja ar biedrībā 5 gadu laikā paveikto.

Pasākuma īpašais viesis, televīzijas žurnālists 
Pauls Timrots lika mums pasmieties ne tikai par 
citiem, bet arī pašiem par sevi. 

Jubilejas pasākums bija pulcinājis kopā lielāko daļu Tūrisma biedrības biedru.
D. Klaberes un M. Pāvuliņas foto

Zīmīgā datumā, 29. februārī, 
žūrijas komisija izvērtēja metu 
konkursa „Brīvdabas estrādes jaun-
būve, labiekārtojot teritoriju Rojā, 
Rojas novadā” ietvaros iesniegtos 
darbus. Visi konkursā iesūtītie 
darbi līdz 10. martam bija publiski 
apskatāmi, un ikviens interesents 
tos varēja novērtēt un nobalsot par 
sev tīkamāko darbu.

Žūrijas komisijā pavisam dar-
bojās seši cilvēki – domes priekš-
sēdētāja Eva Kārkliņa, apvienotās 
būvvaldes vadītājs Agris Jansons, ap-
vienotās būvvaldes arhitekts Aivars  
Lācis, Attīstības nodaļas vadītāja 
Agnese Veckāgane, SIA „Smilšu 
pilis” arhitekte plānotāja Indra Kļa-
viņa un Ventspils pilsētas arhitekte 
Daiga Dzedone. Žūrijai darbs nebija 
viegls, jo visi iesniegtie darbi ir pro-
fesionāli. Ideju autori bija piegājuši 
ar radošu izdomu un lielu centību, 
lai sasniegtu konkursa nolikumā 
izvirzītos mērķus un uzdevumus. 
Izsludinātajā ideju metu konkursā 
tika iesniegtas 6 idejas, kāda varētu 
izskatīties Rojas brīvdabas estrāde.

Konkursa darbi tika iesniegti 
anonīmi un reģistrēti ar individuā-
lu kodu. Konkursa žūrija iesniegtos 
darbus izvērtēja anonīmi un tikai, 
saskaitot kopējo punktu skaitu kat-
ram iesniegtajam darbam, tiks iz-
vēlēts uzvarētājs. Pēc kopējo punktu 
saskaitīšanas tiks atvērtas slēgtās 
aploksnes, kurās būs minēts darba 
autors. 

Ideja par estrādes būvniecību 
radās domājot, kā vasaras sezonā 
novadā padarīt krāsaināku kultūras 
dzīvi  – rīkojot teātru izrādes, kon-
certus, koru uzvedumus un dejas. 
Pašlaik novadā nav pietiekami pla-
šas telpas, kur varētu uzņemt gana 
daudz kultūras dzīves baudītājus, sa-
vukārt brīvā dabā ne vienmēr izdo-
das nodrošināt pasākumu ar kvali-
tatīvu skaņas un gaismas aparatūru. 
Brīvdabas estrādē paredzētas 1500 
skatītāju sēdvietas un 1000  stāvvie-
tas. Radot standartiem atbilstošu 
vidi, būs iespējams piesaistīt slave-
nus māksliniekus un mūzikas gru-
pas, kā arī rīkot plašus koncertus. 

Marita Pāvuliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Metu konkurss par 
brīvdabas estrādi noslēdzies 26. februāra saulainā pēcpusdienā Rojas novada 

bibliotēkā svinējām rakstnieces, novadnieces Dzintras 
Žuravskas romāna „Labirinta sindroms” atvēršanu.

Rakstnieces jaunākā grāmata iznāca jau mēneša sākumā. 
Uzklausot autores vēlmi, lai daži lasītāji būtu ar romānu 
iepazinušies un varētu sniegt savu vērtējumu, tikšanos ar 
Dzintru Žuravsku bibliotēkā rīkojām mēneša beigās.

Neatstāstot grāmatas saturu, varam teikt, ka atsauksmes par 
grāmatu bija pozitīvas:
 Labi lasāma grāmata, jo cauri vijas gaišs optimisms un 

ticība tam, ka visas nedienas, kuras mums uzklūp, kaut kad 
taču beidzas. To apliecina grāmatas beigu rindkopa. Vajag vien 
stipri ticēt un nezaudēt dūšu.
 Grāmatā ir veiksmīgs materiāls par labirintiem, ko galve-

nā varone izlasa datorā.
 Ievēroju autores īsos teikumus visā darbā. Pro-

tams, lasīt tādus ir vieglāk, arī doma vieglāk un precīzāk 
uztverama.
 Man patika atziņa par Augstāku spēku, kurš vada 

dzīves – ka viens no grāmatas tēliem ies prom no dzīves 
tad, kad viņu no augšas pasauks, atnāks pavēste. Un vēl 
interesanti izteikta bija grēka atziņa cilvēkam, kurš domā-
ja, ka meita aizgājusi viņa grēku dēļ – dienot Afganistānā, 
viņš bija iznīcinājis veselu ciematu ar ģimenēm.
 Ļoti labs dzīves patiesu situāciju izjusts atspoguļo-

jums. Daudz sakāmvārdu, atziņu, piemēram: Pārdot var 
tikai ēkas un zemi, atmiņas nav pārdodamas. Rūpējoties 
par otru, atliek mazāk laika domāt par sevi. Katrā bez-
izejā agrāk vai vēlāk var atrast izeju, ja tikai pats to vēlas. 
Naids ir slikts padomdevējs.
 Daudz interesantu teicienu: Bija tik aizmāršīgs, ka 

nokavēja pats savas bēres. Ledusskapī ir tik tukšs, ka žur-
ka pakārtos. Grūdīs gan kāds takšam taukus.
 Iesaku lasīt arī citiem, jo tā ir dzīvi apliecinoša grāmata!
 Veiksmīga grāmata. Man patika. Paldies autorei!
Pasākuma izskaņā uzzinājām, ka autore izdevniecībā 

iesniegusi atkal jaunu romānu, kura iznākšanu cer sagai-
dīt uz Rojas dienām. Lai izdodas!

Irēna Svitiņa

Grāmatas atvēršanas svētki Rojas bibliotēkā

Rakstnieci Dzintru Žuravsku sveic viņas talanta cienītāji. 
D. Dambītes foto
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
                  Nr. 1/2016

APSTIPRINĀTI ar Rojas novada Domes 
 2016. gada 19. janvāra sēdes lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 1), 

PRECIZĒTI ar Rojas novada domes
2016. gada 16. februārī sēdes lēmumu Nr. 28 (protokols Nr. 2)

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 
21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 

„Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
                  Nr. 4/2016

APSTIPRINĀTI ar Rojas novada Domes 
 2016. gada 16. februāra sēdes lēmumu Nr. 27 (protokols Nr. 2),

„Par mācību maksu Rojas Mūzikas un mākslas skolā”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. 
saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par materiāliem 
pabalstiem Rojas novadā” (turpmāk tekstā - Notei-
kumi 6/2012) šādus grozījumus:

izteikt Noteikumu 6/2012 5.6 , 5.6.1.apakšpunk-
tus šādā redakcijā: 

„5.6. Godinot ģimeniskās vērtības, kas garantē  
tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu un attīstību,  piešķirt 
vienreizēju materiālo pabalstu 50 EUR apmērā, kat-
ram no  laulātiem, kuri vienā reģistrētā laulībā no-
dzīvojuši piecdesmit gadus un vairāk, ar sekojošiem 
nosacījumiem un kārtībā:

5.6.1. vienreizējais materiālais pabalsts kāzu jubi-
lejā tiek piešķirts tikai tiem laulātiem, kuri attiecīgajā 
kalendārajā gadā vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši 
piecdesmit, piecdesmit piecus, sešdesmit, sešdesmit 
piecus, septiņdesmit un septiņdesmit piecus gadus, 
no kuriem vismaz viens laulātais savu dzīves vietu 

ir deklarējis Rojas novada administratīvajā teritorijā, 
jau pirms kalendārā gada sākuma, kurā laulātie sa-
sniedz šajos noteikumos minēto kāzu jubileju;

5.6.2. Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa  minē-
to kāzu jubilāru sarakstu sagatavo rakstveidā un ie-
sniedz Rojas novada domes galvenajai grāmatvedei;

5.6.3. Materiālais pabalsts minētiem kāzu jubilā-
riem izmaksājams, Rojas novada pašvaldības amat-
personām sveicot minētos kāzu jubilārus, saņemot 
materiālā pabalsta saņēmēju parakstus uz saraksta 
par materiālo pabalstu izmaksu vai, izmaksājot ma-
teriālo pabalstu Rojas novada domes kasē.”

Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā iz-
devumā „Banga” un stājas spēkā likuma „Par pašval-
dībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja 
E. Kārkliņa

Dace Klabere

26. februārī Rojā, Invalīdu biedrības 
telpās „Strops” notika Invalīdu biedrī-
bas un Latvijas aptieka kopīgi organi-
zētā cukura diabēta diena. Uz tikšanos 
bija aicināti 1. un 2. tipa cukura diabēta 
pacienti, viņu tuvinieki, pensijas vecu-
ma cilvēki un pārējie interesenti. Tik-
šanās laikā Latvijas Podologu biedrības 
valdes priekšsēdētāja Tatjana Ivanova 
iepazīstināja klātesošos ar polineiropā-
tijas pazīmēm un būtiskākajiem nosacī-
jumiem cukura diabēta pacientu veselī-
bas uzturēšanai.

Kā zināms, cukura diabēts ir viel-
maiņas slimība, ko raksturo paaugsti-
nāts glikozes līmenis asinīs, un kura 
saistās ar ilgstošu dažādu orgānu funk-
ciju traucējumiem un bojājumiem. 
Pārsvarā tiek bojātas acis, nieres, nervu 
sistēma, sirds un asinsvadi.

Tatjana Ivanova vērsa klātesošo uz-
manību uz to, cik svarīgi ir diabēta slim-
niekam pašam uzņemties atbildību par 
savu veselību, gan regulāri kontrolējot 
cukura līmeni asinīs, gan sekojot līdzi 
saviem ēšanas paradumiem. Ievērojot 
visus nosacījumus, ar cukura diabētu 
var veiksmīgi sadzīvot, taču ilgstoši ne-
kontrolēts diabēts rada virkni problēmu, 
ko pēc tam ārstēt ir ļoti grūti. Kā uzsvēra 
daktere, jāatceras, ka diabēta slimnieks 
drīkst ēst absolūti visu, jo organismam ir 

vajadzīgs sabalansēts uzturs, bet ar nosa-
cījumu – tikai normas robežās, kontro-
lējot cukura līmeni asinīs.

Ir zināms, ka 70% cukura diabēta 
slimniekiem ar laiku attīstās Diabētis-
kās pēdas sindroms: išēmija (asinsri-
tes traucējumi) vai neiropātija (pilnīgs 
vai daļējs pēdas jušanas zudums), kas 
var izraisīt dažādus pēdas bojājumus 
(ādas sausumu, papēžu saplaisājumu, 
varžacis). Šo bojājumu rezultātā var iz-
veidoties diabētiskās čūlas. Šo iemeslu 
dēļ diabēta slimniekiem īpaši jārūpējas, 
lai viņu kājas būtu koptas, bez bojāju-
miem. Kājās parādoties pirmajiem bo-
jājumiem, nekādā gadījumā nenodar-
boties ar pašārstēšanos, bet gan laicīgi 
griezties pie speciālista, lai pašārstēša-
nās nebeigtos ar kāju pirkstu vai pat 
kājas amputāciju.

Diemžēl cukura diabēts ir slimība, 
kas var iedzimt. Kā pastāstīja Tatjana 
Ivanova, šajā gadījumā jārunā par trīs 
paaudzēm – vecākiem, vecvecākiem un 
bērniem. Ja, piemēram, mammai dia-
bēts konstatēts mūža otrajā pusē, risks 
ar to saslimt pēc 45 gadu vecuma būs 
arī viņas meitai, taču šis risks daudzkārt 
palielināts būs viņas mazmeitai.

Pēc saistošās lekcijas, kurai sekoja 
daudzu klātesošo jautājumi,  ikviens 
interesents varēja veikt polineiropātijas 
ekspresdiagnostiku un veikt pēdu pro-
filaktisko aprūpi. 

Cukura diabēta diena Rojā

16.–17. februārī Augusta Dombrovska Mūzikas 
skolā Rīgā risinājās Latvijas profesionālās ievirzes un 
profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas „Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle” au-
dzēkņu valsts konkursa fināls. 

Latvijas mūzikas skolās ģitāras spēli apgūst ap 1000 au-
dzēkņu, no kuriem, izturot atlasi skolā un reģionā, līdz finā-
lam tika 62 audzēkņi, arī pagājušā gada TV konkursa „Radīti 
mūzikai” uzvarētājs Miks Akots. Konkursanti par godalgām 
cīnījās sešās vecuma grupās. Dalībnieku prasmes vērtēja žū-
rija, kuras sastāvā bija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas asociētā profesore Ligita Zemberga, Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas docētājs Juliuss Kurauskas, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors Kaspars Zemītis, 
privātās mūzikas skolas „BJMK Rokskola» dibinātājs un ģi-
tāras spēles pedagogs Endijs Rožkalns un Emīla Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskolas populārās un džeza mūzikas 
nodaļas vadītājs Māris Kupčs.

Konkurss – tā ir sevis pārbaudīšana. Lai labi uzstātos, ne-
pietiek tikai ar muzikalitāti. Dažu minūšu garā uzstāšanās 
prasa lielu darbu programmas sagatavošanā, spēju koncen-
trēties, tikt galā ar uztraukumu.

Piecpadsmit 2003.–2004. g dzimušo ģitāristu vidū bija arī 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Aleksandra Tar-
lapa. Spriedze bija liela, grūts bija pats uzstāšanās gaidīšanas 
laiks. Tāpēc jo lielāks prieks par veiksmīgu sniegumu. Pirmie 
Aleksandras vārdi, nonākot no skatuves, bija: „Es esmu lepna 
par sevi.”  

Arī es lepojos ar to, ko izdarījām – sīvā konkurencē iegu-
vām septīto vietu republikā. Paldies visiem līdzjutējiem un 
atbalstītājiem. Aleksandrai novēlu turpināt iesākto,  daudzus 
koncertus un  konkursus nākotnē.

Maruta Zemture,
Rojas MMS ģitāras spēles pedagogs

Valsts konkursa Stīgu instrumentu spēle – 
Ģitāras spēle fināls

Sīvā konkurencē Aleksandra izcīnīja 7. vietu republikā. 
Albuma foto

Rojas vidusskolas pieteikums 
Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumiem Liepājā  2016. gads

Sekciju nosaukums Darba nosaukums Autora vārds, 
uzvārds Skola, klase Darba vadītājs

KULTUROLOĢIJA Rojas amatierteātra darbība 
21. gadsimtā Elīna Paula Rojas vidusskola 

11.a klase Mārīte Maurmane

VĒSTURE Ieskats manas dzimtās mājas 
„Gāči” vēsturē Ance Ķirse Rojas vidusskola 

11.b klase Maija  Leitarte

ZEMES ZINĀTNES

Kultūrainavas vēsturiskās  
izmaiņas Rojā Selgas ielā no  
20. gadsimta sākuma līdz 
mūsu dienām

Elvita Dubure Rojas vidusskola 
11.b klase Maija  Leitarte

EKONOMIKA Aitkopība Rojas novadā Lauris Gailums Rojas vidusskola 
11.b klase Raida Koroļova

VESELĪBAS 
ZINĀTNE

Kā izvēlēties veselībai  
nekaitīgus kosmētikas 
līdzekļus

Beāte Bekmane Rojas vidusskola 
11.b klase Māra Folkmane

SOCIOLOĢIJA Mobings Rojas vidusskolā Paula Kučinska Rojas vidusskola 
11.a klase Svetlana Mediņa

SOCIOLOĢIJA Mūzika Rojas vidusskolas 
absolventu karjerā Signe Kalmane Rojas vidusskola 

11.b klase Inta Plāte

26. februārī un 2. martā notika pedagogu profe-
sionālās pilnveides kursi „Izglītības procesa organi-
zācija un nodrošinājums integrētiem izglītojamiem ar 
mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem”, kuros 
36  Rojas vidusskolas pedagogi papildināja savas zi-
nāšanas un guva jaunu pieredzi. Kursi tika realizēti 
sadarbībā ar Pelču speciālās internātpamatskolas – at-
tīstības centru.

Mācību olimpiādes.
12. klases skolniece Beāte Olekte ieguva 2. vietu 

angļu valodas runas konkursā Kurzemes, Vidzemes 
reģionā un 2. aprīlī pārstāvēs Rojas vidusskolu valsts 
mērogā. Beāti sagatavoja skolotāja Lāsma Jaunozola.

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē Emīls Mārtiņš 
Upenieks ieguva 1. ietu 10. klašu grupā, bet 12. klašu 
grupā – Sabīne Briede ieguva 2. vietu, Amanda Kaža 
3. vietu. Jauniešus sagatavoja skolotāja Maija Leitarte.

Brīvlaiki skolēniem, ko nosaka MK not. nr. 4. 
(protok. Nr.  1,) Pavasara brīvdienas:  2016.  gada 
14.–18. marts 1.–11. klasei, 21.–25. marts 12. klasei.

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Notei-

kumi) nosaka Rojas Mūzikas un mākslas skolā 
(turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) mācību 
maksu un maksas atvieglojumu noteikšanas 
kārtību.

2. Mācību maksa ir vecāku līdzfinansējums, 
kas veido daļu no Izglītības iestādes finanšu 
līdzekļiem.

3. Mācību maksa tiek iekasēta mācību laikā, 
atskaitot vasaras brīvlaiku.

4. Uzsākot mācības Izglītības iestādē, 
izglītojamā vecāks/aizbildnis ar Izglītības 
iestādes direktoru slēdz savstarpēju līgumu 
par mācībām, kurā paredzētas mācību maksas 
saistības.

II Mācību maksas apmērs un samaksas 
kārtība

5. Mācību maksa par vienu kalendāro mēne-
si Izglītības iestādē tiek noteikta vienam izglī-
tojamajam, nosakot to ar Rojas novada domes 
lēmumu:

5.1. Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolē-
niem, apgūstot vienu mācību programmu;

5.2. Rojas Mūzikas un mākslas skolas sko-
lēniem, apgūstot vairāk kā vienu mācību prog-
rammu;

5.3. Mācību maksa Interešu izglītības prog-
rammā (bez vecuma ierobežojuma).

6. Mācību maksu par katru mēnesi līdz mē-
neša 25. datumam jāmaksā Rojas novada do-
mes kasē vai ar pārskaitījumu – Rojas novada 
dome, reģ. Nr. 90002644930, a/s „SEB banka”, 
kods UNLALV2X, konts: maksājuma mērķis – 
mācību maksa mūzikas un mākslas skolā par 
izglītojamo (vārds uzvārds, personas kods) gads 
un mēnesis.

III Mācību maksas atvieglojumi un kārtī-
ba

7. Izglītības iestādes direktors nosaka at-
vieglojumus Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
mācību maksai kārtējā mācību gada periodā,  
sekojošos gadījumos un apmērā:

7.1. 50 % (piecdesmit procentu) apmērā:
7.1.1. par izglītojamo, kurš ir daudzbērnu 

ģimenes (kurā ir trīs un vairāk bērnu) loceklis 
un kopā ar vienu no vecākiem (aizbildni) un 
vismaz diviem tās pašas ģimenes nepilngadī-
gajiem bērniem ir deklarējis savu dzīvesvietu 
vienā Rojas novada administratīvās teritorijas 
adresē – uz visu mācību gadu; 

7.1.2. uz vienu mācību pusgadu par izglīto-
jamajiem, kuri ieguvuši godalgas (1.–3. vieta) 
reģionālajos, Latvijas Republikas vai starptau-
tiskajos konkursos,  pārstāvot Rojas Mūzikas 
un mākslas skolu.

7.2. 100 procentu apmērā:

7.2.1. par bērniem bāreņiem vai bez vecāku 
gādības  palikušiem bērniem un personām ar 
īpašām vajadzībām; 

7.2.2. par izglītojamajam, kurš ir tādas ģime-
nes loceklis, kas atzīta par trūcīgu vai mazno-
drošinātu – uz laiku, kamēr ir spēkā trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statuss;

8. Lai saņemtu mācību maksas atviegloju-
mus, izglītojamā vecāks/aizbildnis Izglītības 
iestādes direktoram iesniedz iesniegumu  par 
mācību maksas samazināšanu, kurā  sniedz zi-
ņas par ģimenes sociālo  statusu, vai izglītoja-
mais ir bārenis vai bērns, kas palicis bez vecāku 
gādības.

9. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši godalgas 
(1.-3.vieta) reģionālajos, Latvijas Republikas 
vai starptautiskajos konkursos, pārstāvot Ro-
jas Mūzikas un mākslas skolu, mācību maksas 
atvieglojumus ierosina un nosaka Izglītības 
iestāde.

10. Šo noteikumu 8. punktā minētie mācību 
maksas atvieglojumi tiek noteikti ar nākamo 
mācību mēnesi pēc dokumentācijas iesniegša-
nas Izglītības iestādē. 

IV Mācību maksas izlietošanas mērķi
11.Mācību maksa paredzēta Izglītības iestā-

des mācību procesa nodrošināšanai: 
11.1. mūzikas instrumentu iegādei, remon-

tam un skaņošanai, mācību līdzekļu, materiālu 
un aprīkojuma iegādei, remontam un uzturēša-
nai; 

11.2. izglītojamo un pedagogu dalībai ra-
došajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates, 
festivāli u.tml. pasākumi).

V Noteikumu izpildes kontrole, lēmumu 
apstrīdēšana un pārsūdzēšana

12. Ja vecāki/aizbildņi mācību maksu par 
mācībām nav samaksājuši divus mēnešus pēc 
kārtas, tad vecāki/aizbildņi tiek brīdināti par 
parāda nomaksas pēdējo termiņu vai iespēju 
slēgt papildus vienošanos par mācību maksas 
parāda samaksu.

13. Izglītības iestādes direktora lēmumus 
par mācību maksu var apstrīdēt pašvaldības 
Administratīvajā komisijā. Iesniegumu par 
administratīvā akta vai faktiskās rīcību apstrī-
dēšanu iesniedz pašvaldības administrācijas 
tehniskajai sekretārei Zvejnieku ielā 3, Rojā, 
Rojas novadā, LV 3264, nosūta pa pastu Rojas 
novada domei,  Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas no-
vadā, LV 3264, vai ar elektronisko parakstu uz 
e-pastu roja@roja.lv.

14. Saistošie noteikumi publicējami infor-
matīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā 
kārtībā.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
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Ceļojums mūzikas pasaulē
25. februāris Rojas Mūzikas un mākslas skolas vēstures 

lapaspusēs ieies ar augstas klases mākslinieku koncertu. Pie 
mums viesojās akordeonists, konkursu laureāts, mūzikas ma
ģistrs Kaspars Gulbis un sitaminstrumentu spēles virtuozs, 
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas Nacionālās 
operas un baleta mākslinieks Uģis Krūskops.

Koncerta koncepcija – ceļojums mūzikas pasaulē, ko māksli
nieki ļoti dabiski un nepiespiesti izspēlēja visa koncerta garumā. 
Pabijām te Argentīnā, A. Pjacollas – izcilā tango meistara dzim
tenē, te Norvēģijā, Amerikas Savienotajās Valstīs – pie mūžam 
dzīvā Maikla Džeksona, izbraukājām Venēcijas kanālus. No ope
ru uvertīrām līdz pasaules hītiem, nemitīgi mainot instrumen
tus un katrā skaņdarbā meklējot savu krāsu gammu – škiet, šo 
mākslinieku meistarībai nav robežu. Koncerts paskrēja nemanot 
un labi, ka klausītāju aplausi lika vēlreiz un vēlreiz māksliniekiem 
atgriezties uz skatuves un priecēt klausītājus atkal no jauna.

Patīkami, ka mūzikas skolas zālē brīvu vietu nebija jau 
krietni pirms koncerta sākuma. Teiksim godīgi – brīvu krēslu 
skolas rīcībā vairāk nebija! Daži klausītāji bija mērojuši 
ceļu pat no Talsiem. Tas, protams, ļoti priecē gan koncerta 
organizētājus, gan arī māksliniekus, jo, lai arī mēs dzīvojam 
materiālā pasaulē, mākslinieka „maize” ir un būs klausītāji, 
viņu aplausi un enerģijas apmaiņa. 

Lai vispusīgāk atklātu koncerta būtību, uzrunāju dažus 
koncerta apmeklētājus.

Klausītāja Inga: „Super koncerts! Akordeonists paņēma 
publiku ar savu gaišumu, smaidu, šarmu. Pirksti bija tik veikli, 
ka nespējām izsekot līdzi, vai vispār tie pieskārās taustiņiem. 
Sen nebiju ko tik foršu ne redzējusi, ne dzirdējusi!”

Audzēkne Katerina: „Kaspara Gulbja un Uģa Krūskopa 
koncerts bija ļoti īpašs. Es ļoti apbrīnoju abu mākslinieku 
atraktivitāti un aizrautību spēles laikā. Koncertā bija 
iespējams klausīt ļoti plašu repertuāru – no franču musette 
līdz Maikla Džeksona slavenajam Billie Jeans.”

Klausītāja Dzintra: „Koncerts mani tiešām paņēma. Tas 
bija tiešām labs un arī labi apmeklēts.”

Mākslinieki no Rojas aizbrauca ar pozitīvām emocijām, 
smaidu sejā un vēlmi atkal šeit atgriezties. Tas nozīmē, ka 
esam uz pareizā ceļa. 

Paldies direktoram Jānim Kivilam par rasto iespēju 
šos izcilos mūziķus klausīties pašu mājās. Paldies Antrai 
Upeniecei, Brigitai Kvalbergai un Inārai Kivilai, kas 
parūpējās, lai mākslinieki šeit būtu silti sagaidīti. Paldies 
visiem klausītājiem!

Baiba Beraģe, 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas Akordeona spēles pedagoģe

Jauno pianistu konkurss Ventspilī
Katru gadu Ventspils mūzikas skola rīko Kurzemes reģio

na pianistu konkursu, kuram ir nozīmīga loma arī Rojas jau
no mūziķu attīstībā un radošo spēju atklāšanā. Konkursam 
dots īpašs nosaukums – „No prelūdijas līdz...” Tas nozīmē, ka 
vienam no atskaņotajiem skaņdarbiem jābūt prelūdijai. Šo
gad pirmoreiz prelūdijai pievienojusies daina, poēma, skice 
vai skicējums, tā kā pedagogu un audzēkņu iespējas repertu
āra izvēlē ievērojami paplašinājušās. Konkursā var piedalīties 
visu klašu audzēkņi, sākot no pašiem mazākajiem (1. kl.), līdz 
pat 9. klasei.

Jau otro gadu pēc kārtas uz konkursu devās Rojas MMS 
5. klases audzēknes Ieva Grīnīte un Adriana Laura Gūtšmite 
(ped. Antra Upeniece). Šogad uzdevums bija grūtāks, jo, sā
kot ar C grupu, programmā bija jāiekļauj arī etīde, pavisam 
atskaņojot 3 skaņdarbus. Darbs neaprobežojās ar ierastajām 
divām mācību stundām nedēļā. Tie bija mēģinājumi katru 
dienu, kas prasīja lielu izturību un neatlaidību. Līdztekus 
turpinājās arī darbs mājās, kas nebija iespējams bez vecāku 
atbalsta. Lai netraucētu gatavoties lielajam notikumam, tika 
pat pārvietotas klavieres uz attālāku mājas galu. Ko gan ne
ziedosi mākslas labā!

Beidzot klāt 17. februāris, ceļš no Rojas uz Ventspili paiet 
ātri. Nokļūstam klavieru skaņām piepildītā namā. Konkurss 
jau sācies, uzstājas paši mazākie, bet mums jāgaida pārtrau
kums, lai tiktu zālē un pamēģinātu, kā skan Stainway flīģelis. 
Dalībnieku vidū pianisti no dažādām Kurzemes reģiona sko
lām – Kuldīgas, Dundagas, Kandavas, Talsiem, Skrundas un 
Liepājas.

Kad apbalvoti iepriekšējo grupu dalībnieki, turpinās 
konkurss un pienākusi kārta arī Ievai un Adrianai. Meitenes 
veiksmīgi pārvarējušas uztraukumu, un droši un pārliecinoši 
atskaņo savu programmu. Rezultātā Ievai  3. vieta un Adria
nai – Atzinības raksts!

Liels paldies par atbalstu konkursa dienā abām meiteņu 
mammām, kas mēroja ceļu uz Ventspili un turēja īkšķus un  
skolotājai Brigitai Kvālbergai, kas savukārt sniedza atbalstu 
man. Paldies jāsaka mūsu skolas direktoram Jānim Kivilam 
par sagādāto transportu un šoferītim Imantam par ērto brau
cienu. Ceru, ka meitenes saprata, kāds darbs jāiegulda, lai tas 
vainagotos panākumiem. Novēlu doties tālāk un sasniegt ar
vien jaunas virsotnes skaistajā mūzikas pasaulē!

Antra Upeniece, 
Rojas MMS Izglītības programmas  Klavierspēle vadītāja

Roja zied no agra pavasara līdz pat rudenim
Dace Klabere

Pagājušajā vasarā nevarēja nepamanīt krāšņos un bagātīgos 
apstādījumus, kas jau tā saposto Roju vērsa vēl krāšņāku. Par šo 
skaistumu jau no agra pavasara diendienā rūpējās dārzniece Dace 
Zembaha. Aicināju Daci uz sarunu, lai pie viena noskaidrotu, 
kāpēc viņas stādītās puķes zied tik krāšņi visas vasaras garumā, 
kamēr manējo mūžs ir krietni vien īsāks un ne tuvu tik krāšņs.

Dace piekrīt, ka pagājušajā vasarā puķes ziedējušas īpaši krāšņi, 
sevišķi jau Celtnieku bulvārī, arī dobēs pie veikala Maxima un kuģī 
pie bijušās autoostas. Tur vasarā alises ziedējušas kā baltas kupenas. 
No Daces uzzinu, ka vasarā pilnīgi visām puķēm tikusi nomainīta 
zeme. Protams, ka tas viss arī maksājis, bet, ja vēlas skaistu rezul
tātu, savādāk nevar, jo sezonas laikā augsne sevi izstrādā. Arī stā
di pirkt vislabākie un kvalitatīvākie. Sadarbojoties ar Jungfermaņa 
dārzniecību Dižstendē, stādiņi jau laicīgi pēc katalogiem izvēlēti un 
pasūtīti. Audzējot pašiem stādus no sēkliņām, var piedzīvot vilšanos. 
Lai saprastu, kā stādiņš izskatīsies dobē un ko no viņa var sagaidīt, 
Dace vienmēr cenšas apmeklēt gan dažādus seminārus, gan puķu 
dienas Bulduros, kuras organizē Latvijas lielākie stādu un sēklu au
dzētāji. Viņi izdod arī katalogus, kuros redzams, kāds stādiņš izska
tīsies puķu dobē, kādi ir viņam vajadzīgie augšanas apstākļi utt. Visi 
vienmēr priecājamies par nokarenajām petūnijām Austrijā, Vācijā. 
Tās ir metru un pat vairāk garas. Nopērkam tādas pašas un – nekā. 
Kā skaidro Dace, viss ir atkarīgs no šķirnes. Daudzviet nokarenās 
petūnijas tiek audzētas arī speciālajos vairāku līmeņu podos. Mūsu 
podos Dace stāda pa 6 stādiem katrā, tādēļ arī puķes izauga tik kup
las. Un, protams, tām vajadzīga arī regulāra laistīšana un mēslošana. 
Par mūsu kaļķaino ūdeni nepriecājas neviena puķe, tādēļ mūsu daiļ
dārzniece vislabprātāk lējusi puķes ar mūsu pašu ploča dīķa ūdeni. 
Rūpīgi jāveic arī veco ziedu izgriešana, lai augs nevairotu sēklas, kas 
atņemtu daudz spēka ziedēšanai. Pagājušajā gadā nelabvēlīgu ietek
mi uz puķēm atstāja vēlais, aukstais pavasaris un lielās temperatūras 
svārstības augustā. Bet Dace priecājas, ka viņas puķes veiksmīgi ti
kušas galā arī ar šiem pārbaudījumiem, jo spēcīgam, kvalitatīvam 
stādāmmateriālam slimības tik viegli vis klāt neķeras. Ļoti nopietni 
jāattiecas arī pret puķu mēslošanu. Tā jāsāk jau agrā pavasarī un tā 

līdz pat rudenim. Īpašu kopšanu prasa arī rozes. Dace zina teikt, ka 
tām vislabāk patīk kūtsmēsli. Katru rudeni mēslotām rozēm arī sli
mības neķersies klāt. Un vēl – nevajadzētu novākt no dobēm pēdējo 
lapiņu, lai puķes neizsalst. Vislabāk, ja rudenī dobēm varētu uzbērt 
jaunu mulčas kārtu, kas ziemcietes pasargātu no nežēlīgā kailsala.

Lai apstādījumi Rojā būtu krāšņi jau no agra pavasara, jau ap 
Lieldienu laiku Dace iestādījusi ap 700 atraitnītes. Tās iztur gan salu, 
gan sniegu, gan aukstās pavasara naktis un zied līdz pat Jāņiem, kad 
var jau sākt stādīt vasaras puķes. Bet līdz tam būs uzziedējuši arī 
krokusi, narcises un tulpes, kuras tiek stādītas oktobrī. Pati Dace līdz 
ar citiem priecājas arī par puķu dobi pie jaunā tirdziņa, kur pavasarī 
tik skaisti ziedēja hiacintes un krokusi, bet visu vasaru cilvēkus prie
cēja dzeltenās sanvitālijas. Šo puķu kopšanā aktīvu dalību ņēmušas 
arī apkārtējās tirgotājas, kas nekad neaizmirsušas puķēm uzliet kādu 
malku spirdzinošas veldzes.

Daci iepriecina arī fakts, ka nu jau pāris gadus kā puķes netiek pos
tītas un zagtas. „Ja kādam interesē, viņš taču var nākt pie manis un 

vaicāt, es visu izstāstīšu”, izsaucas Dace, kura reizēm jūtoties kā staigā
joša konsultante. Viņa savu padomu un zināšanas neliedz nevienam, 
un tiklīdz dobēs parādās kāda neredzēta puķe, Dacei nākas atbildēt 
uz neskaitāmiem jautājumiem par tās iegādāšanos un kopšanu. Tā tas 
bijis arī ar iestādītajām heihērām kuģī. Katru dienu viņa dzirdējusi ti
kai labus vārdus, lai arī cilvēku gaumes ir tik dažādas. Izrādās, katrs 
cilvēks krāsas uztver savādāk. Vislabāk tiekot uztverta dzeltenā, jau 
sliktāk violetā, bet brūno krāsu cilvēki neuztver vispār. Tāpēc arī bijis 
svarīgi brūnajām heihērām blakus piestādīt baltās alises.

Īpašs stāsts daiļajai dārzniecei, kā daudzi viņu dēvē, ir par jau
niekārtoto laukumu pie kultūras centra. Projekta sākumā tam bija 
daudz pretinieku, bet tagad, kad laukums ir iekārtots un apzaļumots, 
tur mīl uzturēties gan veci cilvēki, gan māmiņas ar bērniem un vien
kārši garāmgājēji. Dace stāsta, ka tur iestādīti ap 90 krūmi, ābeles, 
ziemcietes, vasaras puķes. Rudbekijas koši turpināja ziedēt līdz pat 
rudenim. Daces sirdi priecē arī sakoptais parks pie jauniešu centra 
Rudē un Rojas Jūras zvejniecības muzeja gaumīgie apstādījumi. Mu
zeja apstādījumus ar vislielāko rūpību kopj muzeja sētniece, Dace 
palūgta palīgā vien pie iestādīšanas un brīžos, kad vajadzīga kāda 
konsultācija. Tikpat labus vārdus viņa velta arī sociālā dienesta mei
tenēm, kuru namiņa apkārtne vienmēr izcēlusies ar skaistiem ap
stādījumiem. Viņa uzteic arī Gintu Erķenu par skaisti izveidotajām 
un apkoptajām liepiņām Plūdoņa ielā. Kad pirmoreiz liepiņas apzā
ģētas, sacēlies briesmīgs tracis, bet nu jau visi pieraduši, ka liepiņas 
izskatās tik glīti. Dace ir par kārtību it visā, tādēļ arī piekrīt tam, ka 
ir svarīgi kokus stādīt tik tuvu ceļam, lai tie netraucētu satiksmei, bet 
pie mājām – lai tie nebojātu mājas pamatus.

Ieceru jaunajai sezonai mūsu daiļdārzniecei ir daudz. Pēc iespējas 
košāku viņa vēlētos redzēt mūsu galveno – Selgas ielu un, viņasprāt, 
vairāk apstādījumu vajadzētu arī pie bijušā „Bangas” kantora, kur 
vasarās ir liela cilvēku plūsma. Bet tai pat laikā viņa saprot, ka ne 
visas vēlēšanās izdosies piepildīt, jo līdzekļu daudzums nav neie
robežots. Viņa ir pateicīga par lielisko sadarbību izpilddirektoram 
Jānim Pūcem, Attīstības nodaļas vadītājai Agnesei Veckāganei, arī 
Rojas Dzīvokļu komunālā uzņēmuma vadītājam Ivaram Jaunozolam 
un visiem pārējiem, pateicoties kuriem, mūsu Roja zied no agra pa
vasara līdz pat vēlam rudenim. 

Akordeonists Kaspars Gulbis allaž koncerta apmeklētājus apbur ar savu šar-
mu un virtuozitāti.

N. Indāna foto

Adriana (no kreisās) un Ieva uz konkursu devās jau 
otro gadu pēc kārtas. 

A. Upenieces foto

Par ziedošo skaistumu Rojā rūpējas daiļdārzniece Dace Zembaha.
D. Klaberes foto

Vaļasprieka izstāde Rojas 
bibliotēkā

Dekupāža ir dekoratīva vir
smu apdares tehnika, kurā var 
dekorēt gan dažādus priekšmetus, 
gan dažādas virsmas. Martā Rojas 
bibliotēkā piedāvājam apskatīt 
Gitas Alksnes dekupāžas tehnikā 
darināto darbu izstādi.

Dekupāžas tehniku Gita  sāka 
apgūt pirms gadiem trim, kad 
Rojā darbojās rokdarbnieču 
„Pūra lāde”. Tika uzaicināts deku
pāžas speciālists no Talsiem, pēc 
tam savu prasmi rokdarbniecēm 
ierādīja Aina Reinholde. Šobrīd 
tas ir Gitas galvenais vaļasprieks, 
un izstādē skatāmi pēdējo mēnešu laikā tapušie darbi. Iepriekš tapušie jau aizdāvi
nāti vai pārdoti tirdziņos.

„Dekupāža ir ļoti darbietilpīgs un radošs process – vienā vakarā to izdarīt ne
var. Jānotīra pamatne, jākrāso, jāizdomā, ko liks virsū. Jālako, jāgaida, kad nožūs. 
Jāuzliek izgriezti fragmenti, atkal jālako. Pēc tam vēl var kaut ko paspilgtināt vai 
piekrāsot. Pacietībai jābūt. Un katru dienu arī nesanāk,” – saka Gita. – „Ir dienas, 
kad griez, līmē, bet nekas nepatīk un nesanāk. Iedvesmu vajag.”

Vieglāk, protams, darināt, izvēloties materiālu un ideju pašai. Pasūtījuma darbi ir 
nezināmais – uztaisi smuku, galvenais, lai pamats zils, puķes vienalga kādas. Vai rezul
tāts patiks pasūtītājam, vienmēr paliek zināma nedrošība. Šobrīd Gitai pasūtījums ir 
žurnālu galdiņa dekupēšana. Vēlam, lai izdodas un patīk gan pašai, gan pasūtītājam! 

Aicinām visus apskatīt Gitas Alksnes darinātos darbus un  kārtējo reizi pār
liecināties, kā jaunu dzīvi vecām lietām spēj piešķirt izdoma, sapņi, emocijas un 
pacietība.

Irēna Svitiņa

Gita ir ne tikai prasmīga rokdarbniece, 
bet arī lieliska kulināre.       D. Dambītes fofo
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Laikraksts iznāk kopš 
1987. gada 3. jūlija. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā.
 

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

Pārvelk un izgatavo 
mīkstās mēbeles. 

Matrači, audumi, atsperbloki, 
ādas, furnitūra.

Talsos, Kr. Valdemāra ielā 14.
 Zvanīt 28333826, 29663953, 25907095.

12. martā plkst. 13.00
pensionāru kluba „Liedags”

„Pavasara Balle”.

Pie mums atkal viesosies Dailes teātris! 
17. martā plkst. 19.00

                      Izrāde „Svēta lieta”.
Traģikomēdija – stāsts par mīlestību mūža garumā.
Lomās: Indra Briķe, Juris Bartkevičs, Aija Dzērve vai Elīna 

Dzelme, Mārtiņš Počs.
Ieeja 14.00; 10.00; 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Rojas 

KC un www.bilesuparadize.lv Darbosies kafejnīca.

19. martā plkst. 17.00
Talsu apriņķa sieviešu koru VI saieta koncerts

„Saules meita sagšas raksta”. 
Piedalās kori:

„Balgale”, diriģente Dina Bičule (Balgales TN) 
„Dīva”, diriģente Inese Ozoliņa (Vandzenes TN) 
„Kalva”, diriģente Jolanta Rauga (Rojas KC) 
„Vaiva”, diriģente Lāsma Gorska (Talsu TN) 
Virsdiriģents  Gints Ceplenieks, koncertmeistare Ilze Vaice.

Ieeja brīva.

25. martā plkst. 13.00
„…es mājās pārnākšu…”

Komunistiskā terora upuru atceres brīdis pie Likteņakmens.

28. martā plkst. 12.00 pļaviņā pie Rojas kultūras centra
pavasarīgs jampadracis 

Otrajās Lieldienās lieliem un maziem:
 ¾ pavasarīgas dziesmas un dejas
 ¾ šūpošanās, olu ripināšana un olu kaujas
 ¾ olu krāsošana uz līdzenas vietas
 ¾ jautras spēles un atrakcijas
 ¾ silta tēja, zaptsmaizes

Nākot paņem līdzi pāris olas ripināšanai un kaujām, kā arī 
atnes savu visskaistāko krāsoto olu kopīgai Rojas olu ligzdai.

Aicinām iemest aci pagrabiņā un kādu zaptes burcinu līdz 
svētkiem atnest uz klubu – noderēs!

2. aprīlī plkst. 19.00
Maksima Trivaškeviča stand-up komēdijas šovs

 „Stand-up izrāde latviešu valodā”
Maksims Trivaškevičs ir komiķu organizācijas „Comedy 

Latvia” biedrs un viens no pieredzējušākajiem standup žanra 
pārstāvjiem Latvijā. Paspējis līdz asarām sasmīdināt publiku gan 
Latvijā, gan arī kaimiņvalstīs, šajā vakarā skatītājus priecēs ar 
vairāk kā stundu garu priekšnesumu. 

Ieeja 1.00 EUR. Biļetes varēs iegādāties tieši pirms izrādes.

Jūrmalas fotogrāfa Ojāra Griķa darbu izstāde

„Cukurūdens. Debessūdens”.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.
 Melnzemi. Telefons 29175608.

Gan sāpju dienas, gan saules rīts –
It viss tiek klusi zemē tīts.
Izsakām līdzjūtību Mārim Bērziņam, māti 

zaudējot.
Vēršanas ceha kolektīvs un meistari

Līdzjūtības

Visi interesenti tiek aicināti 18. martā 16.00 
Kaltenes bibliotēkā uz tikšanos un sarunu par 
dzīvi   ar rakstnieku Māri Bērziņu – grāmatu 
Gūtenmorgens, Sveiks, Dzintar Mihall, Svina garša 
un stāsta Vienciems autoru.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

Ziemeļkurzemes Mežsaimniecības 
uzņēmums pērk meža un zemes īpašumus.

Augsta cena. Samaksa pirkuma dienā. 
Palīdzam kārtot dokumentus.

Izskatīsim visus jūsu piedāvājumus.
Telefons 29777021.

DAŽĀDI
  Lūdz aizdot lietotu ratiņkrēslu. Telefons 

26477283.
  Elektromotoru remonts Tukuma novada 

„Rauciņos”. Telefons 29253411.
  Pēdu aprūpe ar aparāta pedikīru Rojā, Selgas 

ielā 1b. Telefons 26201528, Inga.

Lai mātes mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām līdzjūtību Ilzītei ar ģimeni, māmuļu 

mūžībā pavadot.
Irma, Jaņina

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gundegai, tēti 
zaudējot.

Veikala „top!” kolektīvs

Nevienu ciemos negaidīšu es,
Un neskatīšos vairs uz ceļa pusi.
Sirds klusa kļūs kā upe aizsalusi.
Skumjās esam kopā ar tuviniekiem, no Līvijas 

Mucenieces atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Kaltenes ev. lut. draudzē
  Lielās Piektdienas dievkalpojums 

           25. martā 16.00.
  Lieldienu dievkalpojums 27. martā 8.00.

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 2.  feb
ruā rī publicēja apsekojuma datus par 2014. ga
dā Latvijā nabadzības riskam vai sociālai 
atstumtībai pakļauto iedzīvotāju statistikas rā
dījumiem.

2014. gadā nabadzības riskam vai sociālajai 
atstumtībai pēc CSP aptaujas datiem bija pa
kļauti 606000 jeb 30,9% iedzīvotāju. Viņu vidū 
ir aptuveni 340 tūkstoši pensionāru (ap 74% no 
pensionāru skaita) ar pensijām (kopā ar pie
maksām) zem 291 eiro.

Samazinājies dziļai materiālai nenodrošinā
tībai pakļauto iedzīvotāju īpatsvars – no 19,2% 
2014. gadā līdz 16,4% 2015. gadā. Skatoties uz 
šiem skaitļiem, liekas, ka tas ir labi, jo dziļa ma
teriālā nenodrošinātība pēc Eiropas Savienības 
(ES) definējuma ir tad, ja iedzīvotājs nevar no 
saviem ienākumiem atļauties vismaz 4 lietas no 
zemāk minētā saraksta:

1) Segt komunālos maksājumus, īri vai at
maksāt kredītus;

2) Finansiāli atļauties uzturēt mājokli siltu;

3) Segt pēkšņus, neparedzētus izdevumus no 
pašu līdzekļiem;

4) Ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro 
dienu;

5) Katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās 
ārpus mājām;

6) Lietot savām vajadzībām vieglo auto;
7) Veļas mazgājamo mašīnu;
8) Krāsu televizoru;
9) Telefonu.

Diemžēl, šajā sarakstā nav viena no lielāka
jām Latvijas seniora izdevumu sadaļām – iespē
ja apmaksāt ārstniecības, zāļu un zobārstniecī
bas izdevumus, kas pēc 2015. gada aprēķiniem 
sastāda 39% no mājsaimniecības izdevumiem. 
Vairumā ES valstīs ir ieviestas obligātās veselī
bas apdrošināšanas sistēmas, kas paredz, ka so
lidāros apdrošināšanas maksājumus no saviem 
ienākumiem veselības aprūpei veic strādājošie, 
bet pensionāri, bērni un citas maznodrošinātās 

iedzīvotāju kategorijas tos saņem par brīvu vai 
par simbolisku samaksu.

2014. gadā ir pieaudzis nabadzības riska 
slieksnis (NRS), kas palielinās, pieaugot vidējai 
algai valstī. Ja 2013. gadā NRS bija 260 eiro, tad 
2014. gadā, pieaugot vidējai neto (pirms nodokļu 
ieturēšanas aprēķinātai) algai par 44 eiro (8,6%), 
NRS pieauga līdz 291 eiro. Vidējā mēneša pensija 
pieauga tikai par 7,06 eiro (2,7%). Pēc brīvā tir
gus ekonomikas likumiem, ja pieaug iedzīvotāju 
ienākumi valstī, tam agrāk vai vēlāk seko preču 
un pakalpojumu cenu pieaugums. 2015. gadā 
cenas pieauga vidēji par 3% pakalpojumiem (fri
zieris, šuvēja, kurpnieks, sadzīves tehnikas un 
dzīvokļu remonts, ēdināšana utt.). Tāpat pieauga 
tarifi elektroenerģijai, ūdenim, kanalizācijai, at
kritumu izvešanai, satiksmei u.c., bet šo pieau
gumu kompensēja būtisks cenu samazinājums 
degvielai, gāzei, nekustamam īpašumam. Pen
sionāram, kas neizmanto degvielu vai gāzi, radās 
reāls būtisks izdevumu pieaugums.

(Nobeigums 23. marta „Bangā”)

Pēc Rojas novada pensionāru padomes priekšsēdētājas Ilonas Zvaigznes lūguma 
publicējam sekojošu rakstu no „Latvijas Pensionārs” marta izdevuma.

12. martā 12.00 Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā Rojā, 
Selgas ielā 14 atklās

Zentas Veisas 85 gadu jubilejas izstādi.
Zenta Veisa ir māksliniece no Ķekavas. Gleznotāja, rokdarb

niece un profesionāla gobelēnu, kā arī krustdūrienu gleznu vei
dotāja.

Projekta ietvaros 
Rojas invalīdu biedrības 
dāmas apgūst 
jaunus rokdarbus

Dace Klabere

Laukā valdošie nemīlīgie laika apstākļi ir īsti piemēroti tam, lai Rojas invalī
du biedrības dāmas siltajās un mājīgajās „Stropa” telpās, omulīgi tērzējot, varētu 
nodoties savam vaļaspriekam – rokdarbiem.

Interese par rokdarbiem dāmām neatslābst ne mirkli, tiklīdz viena amata 
prasme rokā, tūdaļ tiek domāts par nākamo. Kā pastāstīja projekta vadītāja Kris
tīne Sauškina, tūdaļ beigsies pērļošanas nodarbības, kas dāmu vidū bija viena no 
iecienītākajām. Lai tiktu pie skaistas pērļu rokassprādzes, vajadzēja strādāt vis
maz mēnesi, bet rezultāts ir ieguldītā laika un darba vērts! Pēc Kristīnes domām, 
jaunajā projektā noteikti atkal vajadzētu iekļaut pērļošanu.

Ziema ir arī īstais laiks sveču liešanai un dedzināšanai.  Čaklajām rokdarbnie
cēm pa spēkam ir viss – šeit tiek lietas gan vaska, gan želejas sveces, kuru rotāša
nai tiek izmantoti visdažādākie dabas materiāli. Sveces izdodas tik pārsteidzoši 
interesantas, ka grēks tādus mākslas darbus tā vienkārši nodedzināt, tādēļ šie 
darbiņi visbiežāk tiek izmantoti suvenīriem un dāvanām daudzajiem biedrības 
draugiem un ciemiņiem. Bet jau šajā mēnesī dāmas savu roku izmēģinās arī plas
tiskās masas apstrādē. Arī šeit iespējas ir visdažādākās – no suvenīriem līdz pat 
rotaslietām. Šīs nodarbības iecerētas līdz pat maija beigām.

Un kur tad vēl stikla apgleznošana, mezglošana un dekupāža! Līdz pat vasarai 
darbiņi saplānoti, jo biedrības dāmas nav radušas dīki vadīt laiku, par ko liecina 
arī pavisam nesen tapušais sienas dekors no dabas materiāliem un džinsa audu
ma strēmelēm. Dekors savu vietu atradis turpat „Stropa” telpās pie sienas, kur tas 
lieliski sasaucas ar iepriekš ar džinsa audumu apvilktajiem krēsliem.

Nodarbības „Stropā” notiek otrdienās, ceturtdienās un piektdienās, un Kris
tīne laipni aicina pievienoties ikvienu, kuru interesē apgūt jaunas prasmes. 

Aicinājums nomāt 
mazdārziņus

Ir pirmais pavasara mēnesis un pavisam drīz sāksim domāt par dārza dar
biem, kā arī par atpūtu un svētku svinēšanu svaigā gaisā. Ne visiem ir iespē
jas iziet savā piemājas dārzā un baudīt pavasara saules starus, jo vairums 
iedzīvotāju dzīvo dzīvokļos, tādēļ Rojas novada pašvaldība aicina izmantot 
tās piedāvāto iespēju un izvēlēties sev mazdārziņu no plaši pieejamiem brī
vajiem zemes gabaliem. Pašvaldības dārziņi atrodas aiz Rojas burtiem, braucot 
uz Talsu pusi, bet sīkāku informāciju iespējams saņemt personīgi pie Rojas no
vada domes nekustamā īpašuma speciālistes Alises Krūmiņas, rakstot uz epas
tu: alise.krumina@roja.lv, pa telefonu 63220837 vai, ierodoties personīgi domē.

Vienlaicīgi aicinām tos iedzīvotājus, kuri ilgstoši lieto pašvaldības dārzi
ņus un neslēdz zemes nomas līgumus, to izdarīt pēc iespējas ātrāk, jo pretējā 
gadījumā šie dārziņi tiks uzskatīti par brīvajiem zemes gabaliem!

Alise Krūmiņa,  
nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore

Labāk vēlāk, nekā nekad
Dace Klabere

27. februārī Latvijā savu vārda dienu svinēja Līvas. Dienu pirms vārdadienas, 
savā pastkastītē atradu Līvai adresētu pastkarti, kas bija atceļojusi no saulainās 
Bulgārijas. Teiksiet, kas tur īpašs? Man jau arī tā likās līdz brīdim, kad uzzināju, 
ka pastkarte no Bulgārijas nosūtīta precīzi pirms …gada.  Pastkartes sūtītājs bija 
izsūtījis atklātnes vairākiem adresātiem, un visi tās Latvijā saņēma vienā dienā. 
Nezinu, kā ar tiem citiem, bet uz Roju tā bija atceļojusi īstajā brīdī – atkal tieši uz 
Līvām, kā to atklātnes sūtītājs pirms gada bija iecerējis. Ziņkāres mocīta, gribēju 
salasīt datumu, kādā uzspiests zīmogs tālajā Bulgārijā, bet tas man neizdevās – 
zīmogs bija pārāk izdzisis. To, kur atklātne ceļojusi gada garumā, varam tikai 
minēt. Šoreiz priecājās abi – gan pastkartes sūtītājs, gan tās saņēmēja. Tā teikt, 
labāk vēlāk, nekā nekad!

AAS „Balta” Rojā, Zvejnieku ielā 3

piedāvā visa veida apdrošināšanu:

Tālrunis 63269656, 29913881.

22. martā 16.00 Rojas bibliotēkā tematiska 
pēcpusdiena „Garam un dvēselei”.

Lektorspsihoterapeits Vilnis Paegle.

 ¾ Ceļojumu
 ¾ Nelaimes gadījumu
 ¾ Veselības u. c.

 ¾ Octa;
 ¾ Kasko
 ¾ Īpašuma
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