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Rojas kultūras centrā skatās teātri, dzer kompotu un ēd ķilavmaizītes

Pavasaris – skaistākais gadalaiks, kad viss plaukst, 
zied, smaržo un šķiet, ka dzīve ieguvusi jaunu elpu.

M. Pāvuliņas foto

Dace Klabere

4. maijā Rojas kultūras centrā 
skatītāju pilnu zāli pulcēja Harija 
Gulbja luga „Silta, jauka ausainīte” 
Rojas amatierteātra iestudējumā. Ak-
tieru lomās lieliski bija iejutušies jau 
iemī ļotie pašmāju aktieri Edmunds 
Jēgermanis, Oskars Mitenbergs, Ive-
ta Lakšmane, Sarmīte Smilga, Līva 
Lakšmane, Iluta Graudiņa, Niveta 
Grīnīte. Ne pirmo reizi ar pīpi uz 
jumta bija arī Toms Ģirts Bērziņš, 
Jurģis Kalniņš, patīkamu   pārsteigu-
mu skatītājiem sagādāja jaunie aktieri 
Jēkabs Kalniņš, Santa Ragovska un 
Elīna Memrikova.

Vecākās paaudzes ļaudīm vēl no-
teikti spilgtā atmiņā lugā attainotie 
laiki, kad svarīgākie cilvēki pilsētā 
bija tirdzniecības bāzes direktors, bet 
draudzība ar veikala pārdevēju bija 
teju zelta vērtē. Plauka zemletes tirdz-
niecība, kas šodienas jaunajai paau-
dzei, kurai acis žilbst no preču pārpil-
nības veikalos, ir grūti saprotama.

Darbs pie pēdējā iestudējuma nav 
bijis no vieglajiem. Luga ir gara  – 
3 cēlieni, visi iesaistītie aktieri vai nu 
strādā vai mācās, tādēļ ne vienmēr 

pilns sastāvs ieradies uz mēģināju-
miem.   Bet brīdī, kad atskan aplau-
si un tevī skatās simtiem acu pāru, 
aizmirstas garās, ģimenei nozagtās 
mēģinājumu stundas, uztraukumi 
un pārdzīvojumi, paliek tikai prieks 
un gandarījums par paveikto. Ja vēl 
neilgi pirms pirmizrādes paši aktieri 
visai kritiski raudzījušies uz paveikto, 
tad pēc izrādes ieraksta noskatīšanās 
sapratuši, ka gala rezultātā  paveiku-
ši  lielu darbu.

Tā kā luga bija ļoti gara,  izrādes 
režisorei Evai Lakševicai palīgā devās 
arī Rojas kultūras centra kolēģi. Rojas 
novada kultūras pasākumu organiza-
tore Dace Broka atzīst, ka iestudēju-
mā darbojies fantastisks aktieru sa-
stāvs – katrs no viņiem būtu pelnījis 
labākā aktiera vārdu. Visi kopā viņi 
paveikuši fantastisku darbu, bet viens 
no galvenajiem varoņiem, Miervalža 
Raudiņa tēla atveidotājs Edmunds 
Jēgermanis, braucot uz mēģināju-
miem no savas dzīvesvietas Ģipkā, 
nobraucis 2000 kilometrus. Visu cie-
ņu šiem cilvēkiem, kas vairāku mēne-
šu garumā nopietni strādāja pie tā, lai 
sagādātu patiesu prieku mums, izrā-
des baudītājiem!

Vēl tikai piebildīšu, ka šī bija izrā-
de, kas nesākās tikai uz skatuves, bet 
gan jau foajē, kur bija ierīkota lugā 
atainotajam laikam atbilstoša bufete. 
Pie amizantām bufetniecēm, kuru 
lomās iejutās Dina Čuba un Simona 

Dāldere, varēja iegādāties slaveno bal-
to kafiju, pie kuras varēja piekost ne 
mazāk slavenās ķilavu maizītes. Bērni 
varēja nobaudīt pa glāzei kompota, 
bet visus apbēdināja norāde, ka desas 
ar kāpostiem beigušās. Bet beigu galā 

visi izdevumi tika saskaitīti uz skaitā-
majiem kauliņiem.

Jāapbēdina tie novada iedzīvotāji, 
kuri cerēja lugu noskatīties Rojas die-
nās – izrādi atkārtot vismaz tuvākajā 
laikā nav paredzēts. 

Ikviens no šiem lieliskajiem aktieriem būtu pelnījis labākā aktiera goda nosaukumu. 
Normunda Indāna foto

Rojas vidusskola – 
AKREDITĒTA!

 
Šī gada pavasaris skolā bija īpašs ar to, ka bija pienācis laiks apkopot pēdējos 

6 gados paveikto un iesniegt skolas pašnovērtējuma ziņojumu Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta Akreditācijas komisijai. Ar pašnovērtējuma ziņojumu, 
kas sevī ietver aprakstu par 7 jomām un 19 kritērijiem un vispusīgi raksturo 
skolas darbību, ikviens var iepazīties skolas mājas lapā www.rojasvidusskola.lv.

Ar gandarījumu apliecinu, ka Rojas vidusskola ir saņēmusi IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES AKREDITĀCIJAS LAPU un akreditācijas termiņš ir līdz 
2022. gada 5. maijam, jo visu jomu darbs atzīts kā kvalitatīvs. Vienlaicīgi ir 
akreditētas 5 izglītības programmas, kuras tuvākajos 6 gados ir atļauts realizēt 
Rojas vidusskolā: 

1. Pamatizglītības programma; 
2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās trau-

cējumiem; 
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma; 
4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes prog-

ramma;
5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas vir-

ziena programma.

Mācību gads tuvojas noslēgumam, tāpēc 9. un 12. klašu skolēniem 13. mai-
jā atskanēs zvans uz pēdējo mācību stundu, lai turpmāk gatavotos eksāme-
niem. Sveiksim jauniešus šajā īpašajā dienā skolas pagalmā plkst. 10.35.

27. maijā pirmo reizi svinēsim skolas dzimšanas dienu arī paši – skolēni, 
skolotāji, skolēnu vecāki. Šajā vakarā dāvināsim skolai savus piedzīvojumus, 
lai Rojas vidusskola visu vakaru un nakti mirdz 50 dzīvās uguns liesmiņās gan 
virs zemes, gan debesīs. Pasākuma gaita tiks atspoguļota skolas mājas lapā.

30. maijā plkst. 10.00 tiksimies gada noslēguma pasākumā, bet jau 11. un 
18. jūnijā plkst. 17.00 laipni gaidīti sveikt mūsu 9. un 12. klašu skolēnus izlai-
dumā.

Cienījamie vecāki!
17. maijā plkst. 12.00  uz tikšanos ar klases audzinātājām aicinām nākamā 

gada mazos pirmklasniekus un viņu vecākus! 
1. jūnijā plkst. 16.00 uz tikšanos skolā aicinām 6-gadnieku vecākus!
Mēs jūs sagaidīsim un aizvedīsim uz tikšanās telpu!

Gundega Pole, Rojas vidusskolas direktore

Lai atjaunotu zivju resursus Rojas upē, 9. maijā  tajā 
tika ielaisti 6 000 taimiņu mazuļi, kurus sadarbībā ar BIOR 
gandrīz divus gadus audzēja zivju audzētavā „Tome”.

Rojas novada pašvaldība 2015. gada 17. decembrī no-
slēdza sadarbības līgumu ar pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR” par taimi-
ņu mazuļu piegādi. Mazuļi ir ne vieglāki par 14 gramiem, 
tie ir iezīmēti ar nogrieztu taukspuru, lai, zvejojot jūrā, 
zvejniekiem tie būtu atpazīstami un varētu veikt zivju uz-
skaiti. 

Jāpiebilst, ka šie mazuļi izaudzēti no ikriem, kas iegūti, 
slaucot vaisliniekus, kuri projekta ietvaros tika ķerti Rojas 
upē 2014. gada rudenī. Tātad šobrīd viņi atgriežas mājās. 
Sasniedzot attiecīgo vecumu, šie taimiņi dosies uz jūru.

Zivju ielaišana upē notiek saskaņā ar pašvaldības 
iesniegto projektu Nr. 3.2.10. „Viengadīgo taimiņu ma-
zuļu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras 
pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā” 
Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda finanšu līdzekļiem, pasākumā „Zivju resur-
su pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs 
un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 
arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašu-
mā” Lauku atbalsta dienestā. Projekta kopējās izmaksas 
ir 7 177.72 EUR no kuriem pašvaldības līdzfinansējums ir 
1 435.54 EUR.

Marita Pāvuliņa, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Rojas upē ielaisti taimiņi

Pie domes ēkas vēl notiek pēdējā apspriede pirms taimiņu ielaišanas upē. 
No kreisās – domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, BIOR vadošā pētniece Ruta 
Medne, vecākais zivju inspektors Rūdolfs Kalējs, novada domes izpilddirek-
tors Jānis Pūce.                                                                            Maritas Pāvuliņas foto
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Pateicības

Atgādinām, ka līdz 2016. gada 16. maijam veicams kārtē-
jais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī, ne vēlāk kā 
31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja 
termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, 
internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot 
maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pār-
skaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti 
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepie-
ciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas 
īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo, saskaņā ar likumu, 
par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, por-
tālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemša-
nai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas 
termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsū-
tīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksā-
šanas termiņa samaksas dienā.

Aicinām nodokļu maksātājus izmantot iespēju saņemt maksāšanas 
paziņojumu uz e-pasta adresi. Pieteikties elektroniskajam maksāšanas 
paziņojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv vai, lejupielā-
dējot iesnieguma veidlapu no pašvaldības mājas lapas, un aizpildītu 
iesnie gumu adresējot pašvaldībai.  

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu, nodokļa maksātāju pienākums ir 
pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai no-
doklis ir nomaksāts pilnā apmērā. 

Nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore:
A. Krūmiņa

Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju ievērībai

Finansējuma sadalījums:

Mērķis Veicināt  ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.
Rīcība – ELFLA 1 „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”.
Atbalsta apmērs  235 574.01 EUR

Rīcība – ELFLA 2 „Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”
Atbalsta apmērs  78 524.47 EUR 

Mērķis Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvie-
nību darbību.

Rīcība – ELFLA 3 „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”
Atbalsta apmērs  157 049.34 EUR

Mērķis Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā – sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktū-
ras  atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana.

Rīcība – ELFLA 4 „Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība”
Atbalsta apmērs  157 049.34 EUR

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra 
dokumenta formā biedrības birojā Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV-3201.

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: 
www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: Administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.
Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta 

formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. 
Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

LAD pieņem iesniegumus 
dīzeļdegvielas piešķiršanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2016. gada 
1. jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana marķētas dīzeļdegvie-
las piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2016./2017. saimniecis-
kajam gadam.

2015./2016. saimnieciskajā gadā lauksaimniecības produk-
cijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to 
izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārva-
dājumiem.

Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platību maksā-
jums) saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par 
kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai 
akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz 285 EUR no hektāra 
(neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).

Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sa-
dalījumu:

Augkopība 100 l/ha

augļkopība, ogulāji un dārzkopība 130 l/ha

zālāju platības 130 l/ha
zālāju platības dzīvnieku barības primāram 
ražotājam 60 l/ha

zeme zem zivju dīķiem 60 l/ha
citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas 
un apstiprinātas vienotā platību maksājuma 
saņemšanai

60 l/ha

Ja papuvju platības pārsniedz 30 procentus no kopējās lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes, kura ir pieteikta vienotā pla-
tības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaim-
niecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes 
nodokļa nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai.

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tie-
sīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:

– audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
– akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar nor-

matīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras 
dzīvniekiem;

– akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimnie-
cības datu centrā.

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, kā arī, sūtīt pa pastu 
vai iesniegt elektroniski.

Valsts atbalsta daļa: Tālrunis: 67027326
LAD Klientu daļa: Tālrunis: 67095000

Noslēgušās kulinārijas nodarbības
Dace Klabere

2. maijā noslēdzās 
projekta „BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS ROJAS 
IEDZĪVOTĀJIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN SENIO-
RIEM” ietvaros organizētās kulinārijas nodarbības. Kā pastāstīja 
projekta vadītāja Erna Grīnvalde,   kulinārijas nodarbības MFC 
„Strops” telpās notika reizi mēnesī, tās vadīja Baiba Trūbiņa un 
Ieva Krūmiņa. Kopā tika novadītas 8 divu stundu garas nodarbī-
bas, sākot  no 2015. gada 2. oktobra līdz šī gada 31. maijam. No-
darbībās  pensijas vecuma personas un personas ar invalididitāti, 
tajā skaitā personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, 
apguva prasmes pagatavot dažādus saldumus, piemēram, cepu-
mus, saldās rulletes, iepazinās ar dažādām receptēm, apguva gal-
da kultūru un higiēnas prasības, darbojoties virtuvē. Noslēdzošajā 
nodarbībā visi projekta dalībnieki pulcējās pie balti klāta galda un 
cienājās ar projekta ietvaros gatavoto torti, kafiju un tēju.

Vissirsnīgākais paldies maniem bēr-
niem, mazbērniem, mazmazbērniem, 
radiem un draugiem par man sagādāto 
dzimšanas dienas pārsteiguma ballīti 
23. aprīlī Melnsila jauniešu centrā. Pal-
dies par apsveikumu arī Rojas novada 
domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai 
un viņas meitenēm, un visiem, kuri 
mani atcerējās un apsveica piezvanot.

Vaira Kunstberga
*  *  *

Rojas invalīdu biedrība pateicas Jā-
nim Megnim, Marekam Štālam, Evai 
Kārkliņai, Haraldam Valdemāram, 
Uldim Feldbergam, Atim un Ligitai 
Šņorēm un Zanei Vaivodei par sniegto 
atbalstu rokdarbniecēm.

*  *  *
Ģipkas evaņģēliski luteriskā draudze 

no sirds pateicas visiem 17 sakopšanas 
talkas dalībniekiem, kuri talkas dienā 
sakopa baznīcas apkārtni un kapsētu.  
Bet šajā sakopšanas dienā bija skumji 
skatīties uz kapu kopiņām, kuras jau 
ilgstoši gaidīja savu sakopšanu, bet tā 
arī nesagaidīja. Arī talcinieki nebija 
gatavi šis kapu vietas sakopt, jo neap-
koptās piederīgo kapu kopiņas pieder 
turīgiem, zināmiem novada iedzīvo-
tājiem. Mīļie piederīgie, jūs joprojām 
tiekat gaidīti!

Valdis Rande,  
Ģipkas draudzes priekšnieks

Pēc pensionāru padomes priekšsēdētājas Ilonas Zvaigznes lūguma publicējam 
sekojošu materiālu no „Latvijas Pensionārs”  2016. gada maija izdevuma.

Lai nepazūd sociālais taisnīgums!

Noslēdzošajā nodarbībā visi pulcējās pie balti klāta galda. 
D. Klaberes foto

Aprīlī plašas diskusijas raisījusi interneta 
portālā „Manabalss.lv” ievietotā iniciatīva „Pen-
sija bez nodokļa”, ar kuru tiek rosināts veikt 
grozījumus likumdošanā, nosakot, ka valsts 
maksātajām 1. līmeņa pensijām nav jāpiemēro 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Iniciatīvas „Pensija bez nodokļa” īstenošana 
samazinātu valsts budžeta ienākumus no iedzī-
votāju ienākuma nodokļa par aptuveni 85 miljo-
niem eiro. 80% no šī nodokļa nonāk pašvaldību 
rīcībā, tātad pašvaldību līdzekļi samazinātos, un 
reizē ar to samazinātos arī pašvaldību iespējas 
sniegt palīdzību tiem, kam to vajag visvairāk.

Tādēļ pavisam cits jautājums ir par summu, 
no kuras sāk piemērot šo nodokli, jo Latvijā 
neapliekamais minimums – 235 eiro, ir zemāks 
par oficiālo nabadzības līmeni, kas nozīmē, ka 
ar nodokli apliekam nabagus, bet pēc tam snie-
dzam tiem palīdzību.

Neskatoties uz šiem argumentiem, Latvijas 
pensionāru federācijas Valde šī gada 11. aprīlī 
lēma par atbalstu iniciatīvai, jo savāktie paraks-
ti varētu palīdzēt realizēt LPF jau pirms dažiem 
gadiem ierosināto pakāpenisku pensionāru 
neapliekamā minimuma palielināšanu līdz mi-
nimālās algas līmenim, kas šobrīd ir 370 eiro 
mēnesī. Diskusijas par to notikušas arī Saeimā, 
un bijušais Budžeta un finanšu komisijas vadī-
tājs Kārlis Šadurskis no Saeimas tribīnes ir solī-
jis uzsākt pakāpenisku neapliekamā minimuma 
palielināšanu jau no 2016. gada. Cerēsim, ka 

valdības maiņa neliks vilties tiem pensionāriem, 
kuriem pat dažu eiro pensijas palielinājums ir 
būtiski nozīmīgs.

Taču es pats nebalsošu par portālā izsludinā-
to parakstu vākšanu par pensijām bez nodokļa, 
kaut gan tas palielinātu manus ienākumus par 
kādiem simts eiro mēnesī. Kāpēc?

Vismaz 60% pensionāru pensijas ir mazākas 
par šodien spēkā esošo neapliekamo minimumu 
235 eiro mēnesī, tātad viņiem pensijas paliks 
iepriekšējā līmenī. Savukārt tiem, kam pensijas 
mērāmas tūkstošos, pielikums pensijai sastādīs 
pat tūkstoti un vairāk eiro mēnesī, tātad sociālā 
taisnīguma atkal nebūs.

Apspriežot jautājumu par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli no pensijām, bieži nākas dzirdēt, 
ka nodoklis no pensijām jāizmanto pensionā-
ru problēmu risināšanai. Tam var piekrist, ka 
nodokli vajadzētu novirzīt kādam iezīmētam 
mērķim, tādējādi padarot to pieņemamāku lie-
lai sabiedrības daļai, ko sastāda valsts vecākie 
iedzīvotāji.

Priekšlikumu, kas saņemti no pensionāru 
organizācijām, ir daudz. Skaidrs, ka pie pašrei-
zējās valsts finanšu situācijas, visus tos realizēt 
vienlaicīgi neizdosies, tāpēc LPF Valde ir pie-
ņēmusi lēmumu kārtējā Domes sēdē apspriest 
pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanas ie-
spējas un saņemtos priekšlikumus sarindot pēc 
prioritātēm

Andris Siliņš, LPF priekšēdētājs

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīs-
tības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2016. gada 6. jū-
nija līdz 2016. gada 6. jūlijam.

Sludinājuma kopsumma: 628 197.16 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš: 
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta 

īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu 
saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas 
nepārsniedz 15% no kopējās attiecināmo izmaksu summas – 
projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas 
dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

3. Pārējiem  projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD 
lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
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Sports un mācības Rojas vidusskolā
Vandzenē 20. aprīlī notika Talsu 

novada atklātās skolēnu olimpiādes 
sacensības krosa stafetēs. Rojas vidus
skolu  pārstāvēja 30 audzēkņi dažādās 
vecuma grupās. 2006. g. dzimušās un 
jaunākas 2. vietu ieguva Nikola Kerija 
Leitarte, Amanda Vērpēja, Deina Liepa. 
2004.–2005. g. dzimušo zēnu grupā 
Deniss Leitarts, Intars Rēvičs, Matīss 
Muskets ierindojās 3. v. 2004.–2005. g. 
dzimušo meiteņu grupā 1. vietā Ta
lita Zārda, Kerija Elena Kronberga, 
Tīna Luīza Bernāne. 2002.–2003. g. 
dzimušās meitenes Samanta Marta 
Pētersone, Egija Akmeņlauka, Maija 
Grosbaha ieguva 2. vietu. Jauniešiem 
1997.–1999. g. dzimušiem, 3. vietā Raivis 
BalandisBalodis, Edgars Drav nieks, 
Markuss Andriekus. Grupā jaunietēm, 
kuras dzimušas 1977.–1999.  g. 1. vie
tā ierindojās Una Dravniece, Līga 
Vecbērza, Sabīne Briede. Sporta 
skolotāja Rudīte Bārdiņa saka paldies 
gan uzvarētājiem, gan pārējiem, kuri 
pārstāvēja skolu šajās sporta sacensībās. 

Tā kā straujiem soļiem tuvojas 

vasara, sākumskolā norisinājās „Drošī
bas nedēļa”. Visas nedēļas garumā 
varēja risināt uzdevumus, kuri bija 
sadalīti trīs grūtības pakāpēs. Bija 
jāpārzina satiksmes noteikumi, jāpazīst 
ceļa zīmes, velosipēda uzbūve un 
jāzina atbildes uz citiem jautājumiem, 
kuri saistīti ar satiksmes noteikumiem 
un drošību uz ceļa. Ceturtdien 
skolas pagalmā velobraucēji varēja 
pārbaudīt savas praktiskās zināšanas 
riteņbraukšanā. Organizatore Irēna 
Pīpiķe uzslavēja 1. klasi par aktīvu 
piedalīšanos riteņbraukšanā. 1.–2. kla
šu grupā 1. vietā ierindojās Eduards 
Čeksters (1. klase), 2., 3. vie tu dala 
Rodrigo Maksimilians Lūsis (1. klase), 
Ralfs Veckāgans (1. klase), Adrija Cie
lava (2.a klase). 3.–4. klašu grupā 
dalībnieku bija maz, tādēļ skolotāja 
īpaši atzīmē 4.a klases skolēnus, kuri 
labi izbrauca visas virāžas – Paula 
Fjodorova, Eduards Siliņš, Markuss 
Martins Bernāns. Teorijā vislabāk 
veicās Laimai LīdumaiReinholdei 
(3.a klase), Andželai Danielai  Muceniecei 

(4.b klase), Paulai Fjodorovai (4.a kla se) 
un Kristapam Vecbērzam (3.a  klase). 
Atgādinām, ka pēc CSDD noteikumiem, 
velosipēdista apliecību var iegūt no 
10  gadu vecuma, nokārtojot ceļu sa
tiksmes noteikumu un satiksmes 
drošības eksāmenu (testu). 

Skanot populārajai E. Ķiģeļa dzies
mai „Aprīļa pilieni”, sākumskolas 
2.a un 2.b klases skolēni apvienojās 
kopīgā rotaļu pēcpusdienā, kuru 
saviem audzēkņiem bija sagatavojušas 
un novadīja klases audzinātājas Egija 
Hazena un Ilga Mazkalniņa. Dažādas 
spēles – „Knaģi”, „Nosauc mani”, „Garie 
deguni”, „Pārceļo okeānu” un daudzas 
citas – tās visas pāris stundu laikā 
izspēlēja otrklasnieki. Ja no sākuma 
bija manāma zināma distancēšanās un 
negribēšana, tad jau pēc pirmās rotaļas 
attieksme krasi mainījās, un visi gribēja 
ņemt dalību spēlēs. 

Citi sporto, citi kopā draudzējas un 
spēlējas, citi brauc ar velosipēdu, bet visi 
kopā mēs skolā mācāmies. Un svarīgi 
ir savas zināšanas parādīt arī valstī. 

23. aprīlī Liepājā notika Kurzemes 
reģiona angļu valodas olimpiāde, kurā 
12. klases skolniece Amanda Kaža 
ieguva 2. vietu – 2. pakāpes diplomu. 

Paldies Amandai un skolotājai Lāsmai 
Jaunozolai par ieguldīto darbu un 
skolas vārda popularizēšanu.

Antra Ozollapa

Savā vecuma grupā 1. vietu izcīnīja Sabīne Briede (no kreisās), Una Drav-
niece, Līga Vecbērza.                                                                                      Albuma foto

Jauns pasākums skolā – „Skolas nakts”
14. aprīlī 19.00 vakarā skolas durvis bija plaši 

atvērtas, jo skolā tika gaidīti skolēni un viņu ve
cāki, lai darbotos 9 darbnīcās un pēc labi padarī
ta darba kopā mielotos ar tēju, zaptsmaizēm un 
pārrunātu iespaidus. Ideja dzima kopā ar Skolas 
domes vecākiem, lai vēl košāk piedzīvotu skolas 
dzimšanas dienas noskaņu un būtu iespēja gan 
kopā darboties, gan dažādas skaistas un noderīgas 
lietas pagatavot.  Pasākumam devām nosaukumu 
„Skolas nakts”, jo viss notika vakarā. Mājās ejot, ārā 
jau valdīja tumsa. Pēc pāris stundām tajā pat vaka
rā bija gatavi spilvenu apvalki, ielūgumu kartiņas, 
lukturīši, putnu būri, reizrēķins uz skolas trepēm, 
pīti papīra groziņi, ģeodēļi matemātikas figūru 
veidošanai, kā arī dekoratīvi rāmji un mājturības 
virtuves kosmētiskais remonts, jo skolā čakli 

darbojās ap 100 roku pāru. Enerģija, kas virmoja 
vakara noslēgumā skolas ēdamzālē, apliecināja, 
ka ideja un ieguldītais darbs attaisnoja pūliņus. 
Pateicos skolotājiem, vecākiem un skolēniem, ka 
piekritāt un noticējāt nezināmajam! Paldies mūsu 
Rojas uzņēmējam Mārim Maķinskim par atbalstu, 
cienājot visus pasākuma dalībniekus ar ļoti gardo 
maizi! 

Gundega Pole, direktore

Šogad pirmo reizi Rojas vidusskolā notika pa
sākums „Skolas nakts”. Tika aicināti bērni ar ve
cākiem piedalīties dažādās aktivitātēs. Darbojoties 
kopā, bija iespējams naglot putnu būrīšus, pagata
vot interesantus lukturīšus, taisīt dažādus rāmīšus, 
kā arī varējām izstaigāt visas darbnīcas un aplūkot 

daudzus meistardarbus. No vecāku puses varam 
teikt lielu paldies uzņēmējam Mārim Maķinskim 
par dāvāto gardo maizi, kuru vakara noslēgumā 
varējām baudīt ar tēju un vecāku sarūpēto ievārī
jumu. Bija arī īpaša svētku uguņošana un par to 
var pastāstīt tikai tie, kas bija klāt. Sakām paldies 
skolas direktorei Gundega Polei par neikdienišķo, 
interesanti noorganizēto pasākumu!

Verners Briedis, 
2.a klases skolnieka tētis

Pasākums, kas tika veltīts Rojas vidusskolas 
dzimšanas dienas sagaidīšanai, gatavojot palie
košas dāvaniņas, iedvesmoja ģimenes darboties 
kopā! 

Priecēja fakts, ka tikām gaidīti un motivēti dar

boties kopā ar bērniņiem un skolotājiem. Meistar
klasēs katrs pedagogs bija parūpējies par savas idejas 
īstenošanu: vienam tas bija mākslas dekors, citam – 
rūpes par mūsu mazākajiem draugiem – putniņiem, 
kas varētu priecēt skolniekus, lūkojoties, ka tie ap
mierināti mielojas un pateicībā dzied dziesmas, bet 
vēl kādam – bērnu attīstībai veltīts priekšmets, kas 
atraisīs skolniekos radošo domāšanu!

No sirds sakām paldies skolas direktorei Gun
degai Polei, kura uzdrīkstējās mūs visus izraut no 
„komforta zonas” mājās un aicināja līdzdarboties! 

Paldies katram skolotājam, kas atbalstīja šo pa
sākumu un spēja saredzēt brīnišķīgas idejas dāva
nām, kā arī iemācīja mūs, vecākus, pagatavot tās!

Ingrīda Maķinska,
4.a klases skolnieka mamma 

Vēl visiem atmiņā tikko kā izskanē
jušais  II Vieglās un džeza mūzikas an
sambļu konkurss „Rojas ritmi”, kurā ar 
labiem rezultātiem sevi parādīja mūsu 
skolas klarnetisti un saksofonisti. Bet 
jau 22. aprīlī četras mūsu skolas mei
tenes  posās nākošajam konkursam – 
II Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu 
spēles audzēkņu konkursam Salacgrī
vā.

Konkursā piedalījās 49 dalībnieki 
no Limbažu, Ādažu, Vidzemes jūrma
las, Alojas, Valmieras, Cēsu, Inčukalna, 
Garkalnes, Ulbrokas, Ogres, Valkas, 
Jaunpiebalgas, Bauskas, Rojas, Ma
donas, Madlienas, Krimuldas, Liel
vārdes un Jelgavas Mūzikas skolām.  
Konkursa dalībnieki atskaņoja solo 
programmas flautām, klarnetēm, sak
sofoniem, trompetēm un citiem pū
šamajiem instrumentiem. Dalībnieki 
startēja četrās vecuma grupās: junioru 
grupā no mūsu skolas piedalījās Laima 
Līduma – Reinholde /klarnete/, I gru
pā – startēja Līna Jaunozola /klarnete/ 
un Linda Melānija Strautiņa /klarnete/, 

II grupā – Rūta Jaunozola /saksofons/.  
Audzēknes konkursam sagatavoja pe
dagogs Jānis Popelis un ar tām kopā 
muzicēja koncertmeistare Antra Upe
niece.

Visas audzēknes saņēma pateicības 
rakstus par labu sniegumu konkursā 
bet Linda Melānija Strautiņa  ieguva 
2. vietu sava vecuma grupā 21 konkur
santu konkurencē.

Pateicība par izturību audzēknēm, 
jo diena bija ļoti gara. Paldies koncert
meistarei Antrai Upeniecei, paldies 
vecākiem, it īpaši Laimas Līdumas  – 
Reinholdes mammai par līdzdzīvoša
nu un atbalstu visas dienas garumā, 
pateicība šoferim Imantam. Paldies 
direktoram Jānim Kivilam par uzticību 
un mūsu izvirzīšanu šim konkursam.

Konkursi  pavadīti veiksmīgi, bet 
klāt ļoti atbildīgs laiks – eksāmeni. Lai 
visiem veicas!

Jānis Popelis,
Rojas MMS Pūšaminstrumentu 

spēles programmas vadītājs

II Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles 
audzēkņu konkurss Salacgrīvā

Muzicē Linda Melānija Strautiņa. 
Ināras Kivilas foto

„Mācies pats un māci citus!’’
2016. gada 15. aprīlī Rojas novada dome no

slēdza līgumu Nr. 427/9 ar Jaunatnes starptau
tisko programmu aģentūru par projekta „Mācies 

pats un māci citus!’’ īstenošanu Rojupes bērnu 
un jauniešu iniciatīvu centrā „Varavīksne’’.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts prog
rammas 2016. gadam valsts budžeta finansē
juma ietvaros.

Projekta mērķis – izmantojot neformālās 
mācīšanās aktivitātes – pilnveidot Rojupes 
bērnu un jauniešu iniciatīvu centra (BJIC) 
„Varavīksne’’ organizācijas darbu, attīstīt jau
niešiem nepieciešamās kompetences, veidot 
un stiprināt jauniešu valsts gribu un piede
rības sajūtu Latvijas valstij, veicināt jauniešu 
uzņēmību iesaistīties sabiedrības aktivitātēs 
un sekmēt paaudžu sadarbību.

Projekta ietvaros tiks izveidotas sešas 
radošās darbnīcas, noorganizētas divas ne
formālās mācīšanās aktivitātes, izveidota 
garšaugu dobe, noorganizēts sporta pasā
kums „Sports mūs vieno!’’ un jauniešu centrā 
iekār tota izstāde no radošajās darbnīcās gata
votiem darbiem.

Projekta īstenošanas laiks no 2016. gada 
18. aprīļa līdz 2016. gada 30. septembrim.

Radošās darbnīcas Rojupes BJIC „Vara
vīksne’’ stikla apgleznošanā notiks 13. un 
16. maijā no 18.00–20.00.

No 16. maija līdz 3. jūnijam pie jauniešu 
centra tiks izveidota garšaugu dobe.

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Vislaimīgākā diena bērnudārzā
Tā saka sagatavošanas grupas bērni no „Karūsiņām” pēc pārgājiena. Otrdienas 

saulainā rītā devāmies pārgājienā uz Rojas jūrmalu, kur bērni sportiskās aktivi
tātēs pavadīja rīta cēlie
nu – sportojot, lidinot 
lidmašīnas, peldinot 
paštaisītos kuģus, grie
žoties karuselī. Un kur 
nu vēl vecāku sagata
votie kārumi piknikam! 
Atgriežoties bērnu
dārzā, jau iztālēm bija 
pamanāms lielais pār
steigums – koša, mil
zīga piepūšamā māja. 
Visi ar skaļiem prieka 
saucieniem steidzāmies 
tur, kur mūs jau gaidīja 
Asnātes tētis un mam
ma, kuri bija sagādājuši 
šo pārsteigumu. Bet vēl 
lielākas ovācijas sākās, 
kad sētā ieraudzījām vēl otru piepūšamo māju un trīs kartingus. Tā nu bērni iz
mēģināja savu veiklību, šļūcot no slīdkalniņa, lēkājot un pārvarot šķēršļu barjeras, 
kā arī iemēģinot prasmes braukšanā ar kartingu.  Šos lielos priekus bija iespējams 
baudīt visiem „Zelta zivtiņas” bērniem. Vislielākais  paldies no Asnātes grupiņas 
draugiem un visiem bērnudārza bērniem par šo prieka pārpilno dienu.

Paldies Graudiņu ģimenei sūta skolotāja  
Iveta Rozentāle

Bērni ar ovācijām pauda savu prieku, ieraugot pa-
galmā piepūšamo māju. 

Albuma foto

22. aprīļa „Bangā” rakstā „Vasaras starus gaidot” bija 
nepareizi publicēti vārdi zem fotogrāfijām. Atvainojos 
meitenēm un raksta autoram Jānim Volajam.

Dace Klabere

Laura VeģeLīga Vecbērza

Kļūdas labojums

Darba process radošajā darbnīcā.     Albuma foto
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Rojas novads atbalsta Lielo talku
Dace Klabere

Kā jau tika vēstīts masu informācijas 
līdzekļos, šogad Lielajā talkā piedalīju
šies 190000 cilvēku. Tas nozīmē, ka ir 
atkārtots 2011. gadā uzstādītais talkas 
dalībnieku skaita rekords. Šo čaklo tal
kotāju vidū ir arī mūsu – Rojas novada 
ļaudis.

Jau no agra rīta Rojas upes krastā 
pulcējās novada aktīvie makšķernieki. 
Visiem raiti strādājot, jau pāris stundu 
laikā no nokaltušajiem zariem un krū
miem bija atbrīvots upes krasts no tā
lākās privātmājas līdz pat Rojas tiltam, 
un netālu no laivu novietnes jau kūrās 
milzu ugunskurs. Kamēr vieni dedzi
nāja zarus, citi vīri, pārvietojoties laivā, 
ar ķekšiem zvejoja no upes visu, kam 
tur nevajadzētu atrasties. Interesantā
kais atradums bija enkurs, kurš no upes 
tika izvilkts ar troses un traktora palī
dzību. Pieredzējušie makšķernieki zina 
stāstīt, ka āķi, veci zvejas tīkli un, droši 
vien, arī izzvejotais enkurs upē palicis 
no brīža, kad kādā ziemā upē uzsalu
šais biezais ledus izpostījis gan nēģu 
zveju, gan to aprīkojumu. Talcinieku 
virsvadītājs Valdis Kvālbergs atzīst, ka 
atkritumu upes krastā ar katru gadu 
kļūst mazāk. Īpaša tīrība upmalā valda 
kopš brīža, kad par laivu nomas pun
kta apkārtnes apsaimniekotāju sācis 
strādāt Jānis Macpans. Jānis katru rītu 

apstaigā teritoriju, no tās novācot visu 
lieko.  Valdis smej, ka viņam nesaprota
ma liekas televīzijā raidītā reklāma par 
Latvijas sakopšanu. Viņaprāt, vajadzētu 
sākt nevis ar uzaicinājumu sakopt, bet 
gan ar aicinājumu nepiemēslot. Viņš 
pats talkot sācis jau pirms gadiem 15. 
Pirmajā talkas reizē upmalā bijuši trija
tā – Valdim pievienojies brālis ar savu 
dēlu. Nākamajā gadā jau piepulcējušies 
vēl daži makšķernieki, un tā tas sācies. 
Nu jau gadiem neviens uz talku īpaši 
aicināts netiek – vīri paši zina, kad jā
ierodas pastrādāt.

Liels dūmu mutulis cēlās arī no kap
sētas puses. Uguni  Mazupītes krastā 
bija uzkūruši pensionāri Velta un Gu
nārs Eiermaņi.  Šie cilvēki ir jau cienī
jamos gados, taču tas nav traucējis viņu 
nodomam attīrīt kapus no nelegālās 
izgāztuves, ko neapzinīgi ļaudis izvei
dojuši tam neparedzētā vietā. Veltas 
kundze zina teikt, ka atkritumu kal
nu izveidojuši apkārtējo kapu kopēji 
un vienreiz viņa to jau novākusi, taču 
cilvēku neapzinīgumam laikam nav 
robežu. Pēc laika kaudze uzaugusi no 
jauna, un arī grādīgo dzērienu lietotāji 
nekautrējas tur pamest izdzertās pude
les. Šogad vēl pensionāru pāris sadū
šojušies šim ne vieglajam darbam, bet 
vai pietiks spēka to darīt arī nākamajā 
gadā, Veltas kundze šaubās. Viņa atzīst, 
ka viņai ir kauns par šo nekārtību, kas 

izveidojusies netālu no viņas mīļo kapu 
kopiņām.  Kapos, kā vienmēr, sastopu 
rosāmies arī bijušo kapu apsaimnieko
tāju Martu Sīpolu, kurai kapos darāmā 
nekad nav trūcis.

Talkotāju vietu viegli atrast pēc 
ugunskura dūmiem, tādēļ nevaru pa
braukt garām stadionam. Tur stadiona 
apkārtnē talko Rojas stadiona vadī
tājs Armands Indriksons, strādnieks 
Ainārs Dedzis un basketbola treneris 
Valdis Dombrovskis.  Ainārs pastāsta, 
ka šajā dienā galvenokārt tiek savākti 
tikai nokaltušie zari, jo savādāku atkri
tumu stadiona apkārtnē nav.  Stadiona 
apkārtni viņš izbraukā reizi nedēļā līdz 
pat Peldu ielai, tādēļ tajā tīrība valda 
vienmēr. Abi pārspriežam, ka pavisam 
savādāks skats ir mežā pāri Peldu ielai. 
Tas ir tik ļoti piemēslots, ka varam tikai 
kārtējo reizi pabrīnīties par cilvēku ne
kaunību. Tikmēr Valdis pastāsta, ka tal
kai pieteicies labprātīgi, jo tas jau „esot 
asinīs” un uzteic savus basketbolistus, 
kurus talkojam gan neredz, bet, ja vien 
viņi būtu aicināti, būtu klāt kā likts.

Un tad jau klāt arī pusdienlaiks, kad 
Rojas muzeja sētā pēc krietnas pastrā
dāšanas uz laša zupu pulcējās Rojas no
vada invalīdu biedrības ļaudis, kuri jau 
kuro gadu talko kopā ar Eiropas Par
lamenta deputāti Inesi Vaideri. Nekas 
neliecināja, ka šie cilvēki, vākdami at
kritumus jūrmalā, nostaigājuši krietnu 

gabalu – visi bija smaidīgi, ar labi pada
rīta darba sajūtu. Talkotāju vidū šogad 
bija arī pazīstamais kamaniņu braucējs 
Mārtiņš Rubenis. Uz jautājumu, kas 
Mārtiņu atvedis uz mūsu piekrasti, viņš 
atbild, ka ir jau šeit ciemojies arī agrāk. 
Viņaprāt, gan mūspuses cilvēki, gan 
jūra šeit ir īpaši skaista un mierīga, tā
dēļ viņš šeit gūst mieru, ko nevar atrast 
lielpilsētā, un tikai šeit, pastaigājot gar 
jūras malu, viss, kas ir sirdī, dvēselē un 
galvā, sastājas pa vietām.

Ar talkā paveikto ir apmierināta arī 
talkas organizētāja Inese Vaidere. No 
rīta kuplais talcinieku pulks uzcienāts 

ar brokastīm,  pēc darba visi gardu muti 
cienājas ar Gundegas Balodes vārīto laša 
zupu. Vaideres kundze priecājas, ka tal
kotāju skaits aug ar katru gadu. Pirma
jā gadā viņas aicinājumam atsaukušies 
vien 20 ļaudis, šogad šis skaitlis jau trīs
kāršojies. „Prieks par tiem, kam rūp ne 
tikai sava sēta, bet kas ir ar mieru sakopt 
arī savu apkārti”, atzīst Inese Vaidere.

Kā pastāstīja Ģipkas draudzes 
priekšnieks Valdis Rande, talkas dienā 
atsaucīgi bijuši arī ģipcenieki, un, kopā 
darbojoties 17 talciniekiem, sakopta 
gan baznīcas apkārtne, gan Ģipkas kap
sēta. 

Rojas invalīdu biedrības ļaudis allaž bijuši visčaklākie talkas atbalstītāji.
D. Klaberes foto

Talkas diena 
MFC „Strops”

22. aprīlī MFC „Strops” organizēja lielo talkas dienu, lai 
sakoptu centra apkārtni, lai Rojas upes stāvie krasti būtu tīri 
no cilvēku izmestiem atkritumiem. Talkā aktīvi iesaistījās 
bērni un jaunieši, kas ikdienā apmeklē centru. Tika atrasti 
dažādi atkritumi, bet bērnus visvairāk sajūsmināja īpašie 
atradumi upes krastā – sarūsējušais bērnu ritenis, pagāju
ša gadsimta VEF ražotais radio, sarūsējušās saimniecības 
bļodas un vēl daudz kas cits. 

Pie centra tika ierīkota jauna puķu un rododendru dobe, 
kas veltīta  gaidāmajai Latvijas simtgadei. Katru gadu dobe 
tiks papildināta ar dažādiem ziediem, augiem līdz simtgades 
svinībām.  Lai taptu krāšņā  rododendru dobe, tika iegādāti 
stādi kokaudzētavā „Bulduri”. Par to, lai  katrs stāds šajā dobē 
justos labi un iekļautos esošajā ainavā, rūpējās centra darbi
nieces Baiba Trūbiņa un Ieva Krūmiņa.

Par puķu stādu devumu jāsaka paldies mūsu senioriem – 
Veltai Dolmanei, Skaidrītei Galmanei, Mārītei un Ilgonim 
Rutkiem. Būsim aktīvi arī turpmāk! Paldies visiem aktīva
jiem atbalstītājiem, kas piedalījās lielajā sakopšanas talkā, lai 
mūsu apkārtne būtu tīra, skaista un tīkama arī ikdienā!

Informāciju sagatavoja Kopienas sociālā darbiniece – 
 Lienīte Voronova

Čaklie talcinieki ar saviem atradumiem.  
              L. Voronovas foto

Rojenieki tiekas ar tulkotāju Indru Aumali
Dace Klabere

28. aprīlī Rojas bibliotēka aici
nāja uz tikšanos ar tulkotāju, ra
došu personu Indru Aumali. Kā 
tikšanās sākumā atzina bibliotēkas 
vadītāja Irēna Svitiņa, ne vienmēr 
lasītāji novērtē tulkotāja darbu. Pa
rasti tiek  minēts tikai grāmatas au
tors, tulkotājam paliekot nepama
nītam. Bet, ja nebūtu šo tulkotāju, 
vairums cilvēku ārzemju autoru 
darbus izlasīt nevarētu. Tikai, pa
teicoties tulkotājiem, ir iespējama 
šī kultūras apmaiņa starp tautām 
un, pateicoties viņu valodas pras
mei un izjūtai, vēstījums, ko gribē
jis pateikt grāmatas autors, sapro
tami un uztverami tiek nodots arī 
mums, lasītājiem.

Stāstot par savas dzīves un dar
ba gaitām, Indra Aumale atcerējās, ka pēc vidusskolas beigšanas īsti nezi
nājusi, ko mācīties tālāk. Galvā pazibējusi doma par medicīnas studijām, 

līdz Indra izlēmusi – kāpēc gan nedarīt to, kas visvieglāk padodas – un 
pieņēmusi lēmumu studēt angļu valodu. Studijas Indra sākusi toreizējā 
Ļeņingradā, bet, kad ģimenes apstākļu dēļ studijas Ļeņingradā bija jā
pārtrauc, atgriezusies Rīgā un sākusi mācīties universitātē, ko ne mirkli 
nenožēlo. Pēc universitātes beigšanas Indra sapratusi, ka nav biroja cil
vēks, tādēļ sākusi strādāt skolā. Pēc 7 skolā nostrādātiem gadiem viņa 
nolēmusi paralēli pievērsties arī tulkošanai. Īpaši interesants jaunajai tul
kotājai  ar savu iztēli un šausmu stāstiem licies rakstnieks Edgars Po, bet 
gadu gaitā par tuvāko tulkoto rakstnieku Indrai Aumalei kļuvis I. Vail
ders. Interesanti, ka  padomju laikos latviešu valodā tulkot drīkstēja tikai 
tos darbus, kas jau bija iztulkoti krieviski un tātad jau izgājuši cenzūru.

Kā atzīst pati Indra Aumale, tulkošana ir grūts un laikietilpīgs darbs. 
Viena darba tulkošana parasti prasa divu gadu darbu. Tulkošanas dar
ba procesā viss tiek rakstīts ar roku un tikai pašai beigās tīrraksts tiek 
pārrakstīts uz datora. 

Mūsu novads var lepoties, ka tik radoša personība kā Indra Aumale 
nesen kļuvusi par rojenieci. Pašlaik Indra pati izvēlas, ko tulkot, un tad 
jau darbs tiek piedāvāts kādai izdevniecībai. Protams, ka tulkotāja medus
maize būtu klasiķi, taču Indra zina teikt, ka pašlaik vispieprasītākā , tātad 
ejošākā, ir tā saucamā lubu literatūra un bestselleri. Indras Aulmanes kon
tā ir tādi tulkojumi kā E. Po „Nodevīgā sirds”, I. Vaildera „Astotā diena”, 
G. K. Čestertona „Tēva Brauna vientiesība”, S. Moema „Toreiz un tagad” un 
citi, daļa no šiem darbiem pieejama arī mūsu novada bibliotēkā. 

Indra  Aumale ir apveltīta ar 
labu humora izjūtu, un arī tulkot 
viņai vislabāk patīk vieglus, hu-
mora pilnus darbus. 

D. Klaberes foto

Paskatīsimies aiz durvīm...
Ir atkal paskrējis viens gads un klāt maijs ar 

vērienīgāko muzeju nozares pasākumu „Eiro-
pas muzeju nakts”, kurā katru gadu aktīvu dalī-
bu ņem arī Rojas Jūras zvejniecības muzejs. 

Šogad Muzeju nakts tēma ir „Durvis”, un arī 
mēs Rojas muzejā ielūkosimies aiz dažādām dur
vīm – gan praktiskām, gan mistiskām. 

Muzeju nakti atklāsim pulksten 19.00 ar ieska
tu aiz „Praktiskajām durvīm”, kad savā pieredzē 
par dažādām durvīm un durvju modi runās gald
niekmeistars Indulis Lūsis. 

19.30 mūsu viesiem būs iespēja ieska tīties aiz 

„Mākslas pasaules durvīm” un tikties ar māksli
nieku grupu, kuru izstāde būs apskatāma muzeja 
izstāžu zālē. Laikam šis būs vēl nebijis gadījums, 
kad mūsu izstāžu zālē būs apskatāmi visdažādākie 
mākslas darbi – gan rotas lietas, gan metāla kalu
mi, gleznas, grāmatu ilustrācijas, mākslinieciski 
ādas izstrādājumi.

20.00 Rojas muzejā viesosies astroloģe Anita 
Masaļska, lai palīdzētu mums ieskatīties, kas no
tiek aiz „Zvaigžņu durvīm”.

Pulksten 21.00 vērsim vaļā divas durvis. Aiz 
vienām durvīm varēsim ieskatīties un ieklausī
ties dzejas pasaulē, kurā mūs ievedīs dzejnieks 

Jānis Baltjancis, savukārt Rojas vidusskolas fizikas 
skolotājs Egils Mūrnieks aicinās katru no mums 
ieskatīties aiz pavisam mistiskām durvīm un pa
domāt, vai atvērt durvis...

22.00 Rojas muzeja brīvdabas estrādē būs ska
tāma Talsu Krišjāņa Valdemāra amatieru teātra 
izrāde „Vajadzīgs melis”. Luga ir par tēmām, kuru 
aktualitāte nezudīs nekad – politika, vēlēšanas, 
vēlme pēc varas, solījumi.

Visa vakara garumā muzejā darbosies dažādas 
radošās darbnīcas gan pieaugušajiem, gan bērniem, 
muzeja slīdrādes ekrānā būs apskatāma Laimas 
Landmanes foto izstāde „Durvis Rojā”, kā arī savus 

viesus cienāsim ar nu jau tradicionālo muzeja uz 
ugunskura vārīto zupu.

Aicinām ikvienu 21. maijā no pulksten 19.00–
24.00 ielūkoties aiz Rojas muzeja durvīm, iepa
zīties ar 2015. gada rudenī atklāto interaktīvo 
ekspozīciju „Krišjāņa Valdemāra jūrniecības man
tojums mūsdienīgā interpretācijā”, kā arī ar citiem 
jaunumiem un varbūt iepriekš  nepamanītām lie
tām Rojas muzeja ekspozīcijā, un aktīvi piedalīties 
Muzeja nakts pasākumos Rojas Jūras zvejniecības 
muzejā.

Inese Indriksone, Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja vadītāja

Ingrīda un Artūrs Miķelsoni ceļojumos 
uz citām valstīm devušies arī padomju laikos, 
bet aktīvi, katru gadu, ceļo turpat gadus des
mit. No katra ceļojuma, protams, jāatved kāds 
suvenīrs. Miķelsonu ģimenei tie ir vairāki. 
Rojas novada bibliotēkā varat skatīt viņu no 
ceļojumiem atvestos magnētiņus un glāzītes.

Aktīvs dzīvesveids Ingrīdai un Artūram 
bijis vienmēr, bet aktīvā ceļošana uz citām 
valstīm un pirmsākumi šai kolekcijai tapuši 
ap 2008. gadu, kad kopā ar Liepājas Mārītēm 
piedzīvoti un pārdzīvoti ceļojumi uz Bavāriju, 
Spāniju, kur skatītas arī vēršu cīņas. Ingrīda 
Miķelsone saprot, ka ne visiem Latvijā vai 
citās valstīs šāds izklaides veids ir pieņemams, 
bet Spānijā tie ir grandiozi svētki, uz kuriem 
cilvēki ierodas saposušies krāšņos tērpos. 
Artūra kungs atceras, ka viņu skatītajos 
svētkos divu stundu laikā sešus buļļus nokāva, 

bet viss tika tūlīt aizklāts un aizvākts, tā ka 
skatītāji nemanīja ne mirstošos dzīvniekus, ne 
asinis. Ingrīdas kundzei no Spānijas ceļojuma 
spilgtā atmiņā palicis pludmales restorāns, 
kurā baudītas uz iesmiem ceptas zivis. Par 
šiem mirkļiem atgādina arī līdzatvestais 
magnētiņš. Tāpat, kā no Alpiem atvestais 
magnētiņš murkšķītis, kurus ceļojuma laikā 
kalnos Miķelsonu ģimene redzējusi dzīvā 
dabā. No Alpiem atvests arī „Mūzikas skaņās” 
apdziedātais ēdelveiss, kas tagad zied ģimenes 
dārziņā. Dabā šis zieds gan esot visai necils.

Spilgtā atmiņā pailkusi sēņošana ceļā uz 
Nordkapu, kur apšu bekas lasījuši kā redīsus 
dārzā. Iedomājieties akmeni, mazu sūniņu uz 
tā un – apšu beka aug uz akmens! Tās gan esot 
stingrākas konsistences nekā mūsējās, bet tā
pat gardas.

Pēdējais ceļojums Miķelsonu pārim bijis uz 

Turciju, no kurienes atvests magnētiņštermo
metrs. Jau trešo reizi būts šai valstī, bet  joprojām 
šķiet, ka vēl viss nav apskatīts. Ingrīdas kundze 
saka, ka  vēlreiz labprāt atgrieztos arī Indijā.

Ceļojumi uz dažādām debess pusēm abiem 
kopā noteikti turpināsies. Kur tas būs šogad, 
lai paliek noslēpumā, jo, iespējams, vēl pēc 
gadiem desmit varēsim jums piedāvāt atkal 
jaunu Miķelsonu ģimenes ceļojumu svenīru 
kolekcijas izstādi. Kamēr šie desmit gadi nav 
aizritējuši, aicinām apskatīt esošo kolekciju un 
pastāstīt mums par saviem ceļojumu iespai
diem dažādās valstīs vai tepat Latvijā.

Piedāvājam apskatīt arī Aivara Aivieksta 
izstādi „Esejas un foptogrāfijas”, kā arī izlasīt 
Dzintras Žuravskas jauno romānu „Kad bu
merangs atgriežas”, kura atvēršana notiks Ro
jas dienā.

Irēna Svitiņa, bibliotēkas vadītāja

Ceļojumu suvenīri Rojas bibliotēkā
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Kausu izcīna rojenieces
30. aprīlī Rojā pirmo reizi tika or

ganizēts basketbola turnīrs „Pavasara 
kauss 2016” 2004. g. dz. un jaunākām 
meitenēm. Turnīrā tika uzaicinātas pie
dalīties komandas no Jaunpils, Talsiem 
un Jelgavas. Pēc sacensību nolikuma 
pirms spēles komandas divas minūtes 
izpildīja basketbola tehnikas elemen
tu stafeti. Cik grozus komanda iemeta 
stafetē, ar tādu rezultātu sākās spēle, bet 
uzreiz pēc spēles divas minūtes meite
nes izpildīja soda metienus, kurus arī 
pieskaitīja pie spēles rezultāta. Šie no
teikumi padarīja sacensības spraigākas 
un neprognozējamākas. Rojas jaunās 
basketbolistes uzvarēja visas spēles un 
izcīnīja zelta medaļas un sacensību kau
su. Ļoti interesanta un skatāma izvērtās 
spēle pret Jelgavas basketbolistēm. Pēdē
jā spēles minūtē rezultāts bija neizšķirts. 
Rojas meitenes, skatītāju uzmundri
nātas, darīja, ko varēja, un spēle bei
dzās ar mūsu komandas uzvaru. Sākās 

pēcspēles soda metienu konkurss, kurā 
Jelgavas basketbolistes iemeta 4  soda 
metienus, bet Rojas meitenes  – 8  soda 
metienus. Spēle beidzās ar rezultātu 
46:40 Rojas jauno basketbolistu labā. 
Komandā spēlēja – T. Bernāne, T. Zārda. 
K. Kronberga, L.  Dīriņa, P. Fjodorova, 
E. Mitenberga, M. Mitenberga, Z. Ciela
va, A. Muceniece, J. Skujiņa. 

Paldies laukuma tiesnešiem 
K.  Plātem un R. Bervaldam par spēļu 
tiesāšanu. Pirmo reizi sacensību pro
tokolus rakstīja A. Doniņa, P. Doniņa 
un A. Štāka, laika tiesneša pienākumus 
veica S. Pētersone. Paldies meitenēm 
par godprātīgi veikto tiesnešu darbu! 
Ar šīm sacensībām beidzās U12 ve
cuma grupas meiteņu basketbola 
spēļu sezona. VEF Latvijas Jaunatnes 
basketbola līgas sacensībās U12 ve
cuma grupā piedalījās 19 komandas. 
Rojas meitenes ierindojās 17. vietā.

U11 vecuma grupā Rojas meiteņu 

komanda kopā ar Talsu basketbolistēm 
(2005. g. dz. un jaun.) jūnija sākumā 
piedalīsies basketbola sacensību 
„Kārums kauss” pēdējā posmā, kurš 
notiks Elektrum Olimpiskajā centrā 
Rīgā. Šajā vecuma grupā arī piedalījās 
19 komandas, Rojas/Talsu visjaunākās 
basketbolistes pašreiz tabulā atrodas 
11. vietā. VEF Latvijas Jaunatnes 
bas ketbola līgas sacensības skolēnu 
brīvdienās pašiem mazākajiem 
spēlētājiem rīko jau septīto gadu pēc 
kārtas, katrā posmā pulcējot vairāk nekā 
tūkstoš dalībnieku. Mazie basketbolisti 
un mazās basketbolistes sacentīsies 
basketbola tehnikas elementu stafetēs, 
demonstrēs savu fizisko sagatavotību 
un iegūs pirmo oficiālo spēļu pieredzi. 
Tad arī vismazākajām basketbolistēm 
sacensību sezona būs beigusies. 

Vasarā, augustā meitenēm tiek plā
notas divas sporta nometnes – viena 
Vaidē pie jūras, bet otra kopā ar Talsu 

Komanda pēc apbalvošanas.                                                                 Albuma foto

meitenēm Rojā. Liels paldies meiteņu 
vecākiem par sadarbību un atbalstu 
sacensībās, turnīros, treniņu procesā 
un ikdienā, risinot dažādas problēmas. 

Ceru uz sadarbību arī turpmāk! Lai 
saulaina un piedzīvojumiem bagāta 
vasara meitenēm!

Basketbola trenere T. Kirilova

4. maijā, mūsu valsts Neatkarības dienā, Rojas novada dome 
sadarbībā ar Sporta skolu aicināja uz jau otro veselības dienu. 
Gaidīti bija visi, sākot no bērnudārza vecuma bērniem līdz pat 
senioriem. Programmā – skriešana, riteņbraukšana, nūjošana. 
Visvairāk priecēja  ģimenes, kuras uz veselības dienu bija ieradu
šās kopā ar savām atvasītēm – Doniņu, Kronbergu, Sļepcovu, In
driksonu, Ābolkalnu, Zālīšu, Cielavu, Valteru, Antānu ģimenes.  
Prieks, ka sportošanā  jau otro gadu piedalījās arī Ābolu ģimene, 
kas ikdienā dzīvo ārzemēs, bet šo dienu  speciāli ieplāno, un ir jau 
pieteikusies nākamā gada veselības dienai. Par to, lai viss noritētu 
bez aizķeršanos, gādāja Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova 
un galvenais trases tiesnesis Uģis Kronbergs. Savukārt Dina Čuba 
un Tatjana Ābolkalna bija parūpējušās par to, lai neviens spor
totājs un līdzjutējs mājās neaizietu, garšīgi nepacienājies. Tā kā 
4. maijs mūsu tautai ir īpaša diena, arī saimnieces bija parūpēju
šās gan par galda, gan ēdienu svētku noformējumu.

Veselības dienas organizētāja Tatjana Kirilova pateicas visiem 
sportistiem, saimniecēm, Armandam Indriksonam, Aināram 
Dedzim un visiem pārējiem, kuri iesaistījās un atbalstīja. Varbūt, 
ka nākamgad Tatjanas aicinājumam dzīvot tā, lai veselā miesā 
būtu vesels gars, atsauksies vēl vairāk ļaužu un izveidotās sporta 
takas avotiņa apkaimē iekaros jau simtiem sportotāju!

Veselā miesā vesels gars!

Šeit salasījušies visi tie, kuriem rūp gan sava garīgā, gan fiziskā veselība. 
D. Klaberes foto

Latvijas Veselības nedēļas pasākumi Rojā no 23.–29. maijam
Nr.  
p. k. Sporta aktivitāte Datums Laiks Vieta Atbildīgais

1. Orientēšanās – individuāli, komandām, ģimenēm 23.05.

16.00–17.00 
skolēni 

17.30–18.30 
pieaugušieun 

ģimenes

Pie veikala Maxima A. Vārna 

2. Skrējiens stadionā „Rojas apļi” 24.05. 19.00 Rojas stadionā A. Indriksons

3. Pludmales volejbola turnīra „Rojas vasara – 2016” 1. posms 
skolēniem un pieaugušajiem 25.05. 19.00 Rojas stadiona smilšu 

laukumā G. Simanovičs

4.
Spēka vingr. – pievilkšanās kārienā zēniem, vīriešiem.
Veiklības vingr. – sievietēm vingrošanas apļa apļošana ar 
laika kontroli,  meitenēm  lekšana ar lecamauklu 1 minūti

26.05. 19.00–21.00 Pie volejbola laukuma 
Rojas stadionā T. Kirilova, V. Dombrovskis

5. Vieglatlētikas sacensības  Rojas novada PII sagatavošanas gr. 26.05. 10.00 Rojas stadionā A. Raspopova
6. Nūjošana 27.05. 11.00 un 19.00 Pie Rojas avotiņa E. Grīnvalde 

Sporta spēles – pludmales volejbols, futbols, strītbols, 
florbols. 28.05. 10.00 Laukumos pie Rojas 

stadiona, sporta zālē
A. Kurpnieks, V. Dombrovskis

G. Simanovičs, Ģ. Zanders
7. Ekstrēmo sporta veidu sacensības – BMX, inline, skeitbords 28.05. 11.00 Rojas skeitparkā A. Indriksons

8..

Bērniem – riteņbraukšana pa stadionu – PII audzēkņiem 
2 apļi, bērniem  līdz 13.gadu vecumam – meitenēm 5 apļi, 
zēniem 8 apļi. Zēnus un meitenes vērtē atsevišķi – (starts uz 
stadiona skrejceļa  tribīņu pusē)

29.05. 12.00 Rojas stadionā T. Kirilova

Tuvojas vasaras brīvlaiks un daudzi plānojuši doties ceļojumos 
kopā ar nepilngadīgajiem bērniem. Vecākiem bieži rodas jautājumi, 
kādos gadījumos nepieciešama pilnvara, ja bērns šķērso robežu.

 Ceļot pa Eiropas valstīm bērns var arī bez vecāku pilnvaras, tomēr, 
ja ceļošana notiek ar lidmašīnu, pirms tam obligāti jānoskaidro avio 
pārvadātāja noteikumi, cik vecus bērnus viņi uzņem lidmašīnā bez 
pieaugušo pavadības. Taču, ja bērns izceļo ārpus Šengenas zonas, 
vecāku pilnvara ir obligāta, gan ceļojot ar jebkādu transportu, 
gan ejot pāri robežai kājām. Zināšanai – Šengenas zonas valstis ir 
Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, 
Grieķija, Ungārija, Islande, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, 
Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, 
Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice.

Ja bērns ceļo kopā ar vienu no vecākiem tūrisma nolūkos, otra 
vecāka piekrišana izbraukšanai nav nepieciešama. Tā vajadzīga 
tad, ja izceļošana notiek uz valstīm, kas ir ārpus Šengenas zonas, 

piemēram, uz Krieviju, Baltkrieviju, Lielbritāniju, Īriju, turklāt no 
valsts kopā ar bērnu izceļo vecāks, kas ir trešās valsts piederīgais – 
viņš nav ne Latvijas pilsonis, ne nepilsonis, nav arī Eiropas Savienības 
pilsonis, bet ir, piemēram, ASV vai Pakistānas pilsonis.

 Ja bērns ceļo kopā ar pieaugušo, kas nav ne mamma, ne tētis, 
tad atkal jau – Šengenas zonā pilnvaru nevajag, bet, izceļojot no 
Šengenas zonas, jāievēro stingri noteikumi. Ja bērns izceļo kopā 
ar kādu, kas nav viņa vecāks, piemēram, kopā ar lielo brāli, māsu, 
krustmāti, vecvecāku, vecāku pilnvaru vajag.

Ir arī gadījumi kad bērns dodas ekskursijā uz kādu Eiropas 
Savienības dalībvalsti kopā ar klasi, deju kolektīvu, kori, sporta 
komandu. Šajā gadījumā notariāli apliecinātu pilnvaru nevajag. 
Tikai tad skolotājam, kas pavada grupu, jābūt līdzi noteiktas formas 
ceļotāju sarakstam izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā, 
kuru izsniegusi attiecīgā izglītības iestāde un, kurš apstiprināts 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Šis dokuments aizstāj 

vecāku vai aizbildņu notariāli apliecināto piekrišanu bērna ceļošanai 
uz jebkuru ES dalībvalsti. Izceļojot grupā ārpus Šengenas zonas, 
vecāku pilnvaru vajag.

Pirms doties ceļojumā, pārliecinieties par dokumentu derīguma 
termiņu. Neatkarīgi no tā, uz kurieni ir ceļojums, šķērsojot 
valsts robežu, līdzi obligāti jābūt gan savam, gan bērna personu 
apliecinošam dokumentampasei vai ID kartei. Pase der ceļošanai 
pa visu pasauli, savukārt ID karte der valsts iekšējās robežas 
šķērsošanai. Tāpat, izvēloties ceļošanas dokumentu, vecākiem jāspēj 
ar tiem pierādīt savu radniecību ar bērnu. Tātad, vai nu bērna datiem 
jābūt ierakstītiem vecāku pasē, vai arī līdzi jāņem bērna dzimšanas 
apliecība, jo tajā uzrādīti vecāku dati. Tas, kādi vēl dokumenti 
nepieciešami, atkarīgs no valsts, uz kuru ceļo.

Lai jauki kopīgi ceļojumi un atpūta!
Rojas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja  

Inta Zaķe

27. MAIJĀ, PIEKTDIEN 
NO PLKST. 18.00–20.00

Rojas ostas teritorijā, Ostas ielā 1,
gaidīsim interesentus uz Rojas novada Sporta 

skolas burāšanas nodaļas

„ATVĒRTO DURVJU DIENU”.
PROGRAMMĀ:

1. Tikšanās ar burāšanas treneri Gunāru Reinholdu.
2. Burāšanas inventāra un elinga apskate.
3. Sporta skolas audzēkņu burāšanas prasmju
    demonstrējums.
4. Uzņemam jaunus audzēkņus 2009. g. dz. un vecākus.

Informācijai trenera G. Reinholda
tālr. nr. 26434813

Sports
 21. maijā 7.00 Būšnieka ezerā notiks spiningošanas 

sacensības Rojas novada iedzīvotājiem. Informācija pa te
lefonu 28634741.

 25. maijā 19.00 Rojas smilšu volejbola laukumos pie 
stadiona tiek organizēts 1. posms atklātajam pludmales 
volejbola turnīram „Rojas vasara 2016”.

Aicināti piedalīties arī skolēni. Katrā sacensību posmā 
apbalvošana. Sacensības notiks 5 posmos. Dalības maksas 
nav. Sacensību nolikums ievietots Rojas mājas lapā sadaļā 
„Sports”. 

Tuvāka informācija pa tālruni 29617771.

Zolītē uzvar stendenieks
1. maijā Rojas vidusskolas telpās notika Rojas atklā

tā zolītes turnīra pēdējais, 9. posms. Turnīrā piedalījās 
29 dalībnieki no Kandavas, Tukuma, Stendes, Pastendes, 
Valdemārpils, Talsiem. No Rojas novada piedalījās 9 zo
lītes spēlētāji. Kopvērtējumā tika vērtēti labāko 7 posmu 
rezultāti. 1. vietu izcīnīja G. Miglāns no Stendes, bet 
2. vietu J. Slobodjans un 3. vietu J. Kasjaņenko no Valde
mārpils. Turnīra kopvērtējuma tabula ir ievietota Rojas 
mājas lapā. 

Kad vajadzīga pilnvara, ja bērns šķērso robežu



6 BANGA 2016. gada 13. maijs

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

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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.

13. maijā 19.00 
Rojas KC semināru telpā 2. stāvā

meitenes tiek aicinātas uz modes un stila lekciju 
kopā ar Uniku Anniku. 

Tēma: auguma tipi, īpatnības, ko vilkt un no kā 
izvairīties. Ieeja 6.00 EUR, lekcijas ilgums 1.5 h.

14. maijā 13.00
„Narcišu balle”.

Godināsim Rojas novada stiprās ģimenes zelta, smaragda un 
dimanta kāzās. Ielūdz klubiņi „Liedags» un „Rūķi”, Rojas invalīdu 
biedrība, pensionāru padome un Rojas kultūras centrs.

Rojas KC mazajā zālē līdz 27. maijam apskatāma
Staņislavas Ozoliņas 

krustdūrienā darināto glezniņu IZSTĀDE.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtības

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

  Dzintaru, kulonus, krelles, brošas, neap-
strādātus akmeņus, vecas sudraba, zelta rotaslietas. 
Tālr. 29621515.

 Lēti pārdod mūsdienīga dizaina četrdurvju, gai
šu skapi ar spoguļdurvīm. Zvanīt 29666837.

 Malku.  Zvanīt 29286523.

Un tā mēs aizejam – pēkšņi un pavisam,
Bez ceļa atpakaļ. Smiltis klājas pāri visam.
Skumjā brīdī esam kopā ar Jums, Dāvi un 

Markuss, tēvu un vecotēvu aizsaulē aizvadot.
 Melnsila BJIC bērni, Ludmila

Jel neraudiet, mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau.
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 

Hariju Sidru zaudējot.
Rojas invalīdu biedrība

Dižs skarbums ir tādai stundai,
Kad cilvēks un ziedi mirst.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Hariju Sidru 
smiltainē izvadot.

Bijušie dokeri

Mobilais 
mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus tuvāk savai 
dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 

mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 

14. jūnijā 
pie Rojas doktorāta Selgas iela 7.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
•	 Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaici

nājuma vēstuli no Nacionālā veselības die
nesta, Valsts skrīninga programmas ietvaros 
izmeklējums ir  bez maksas  (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas 
datuma).

•	 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta no
rīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Na
cionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 
un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot 
personas kodu). 

PĀRDOD

Laikā no 20. aprīļa līdz 10. maijam Rojas no
vadā konstatēti sekojoši pārkāpumi.

20.04. Kāda Rojas iedzīvotāja informē, ka 
Kaiju ielā klaiņo suns. Suņa īpašnieks noskaid
rots un mutiski brīdināts. Pēc 22.00 pie veikala 
„top!” sastapti 2 mazgadīgi zēni, kuri šai laikā uz 
ielas vairs nedrīkst atrasties. Bērni nodoti vecā
ku rīcībā.

23.04. Konstatēts, ka Rudē uz viesnīcas jumta 
atrodas divi vīrieši. Sazvanīta viesnīcas adminis
tratore, lai pārbaudītu, vai minētie vīrieši viesnī
cā nav veikuši zādzību.

25.04. Sastādīts APK protokols par izveidojušos 
kūlu Kaltenē. Saņemts iesniegums no Rojas iedzī

votāja, ka kaimiņš dedzina pērnās lapas. Izbraucot 
uz notikuma vietu, pārkāpums kaimiņa rīcībā ne
tiek konstatēts. Rojā, Torņa ielas 5 pagalmā atrasts 
atslēgu saišķis, kuru var saņemt policijā.

29.04. Sastādīts APK protokols par izveido
jušos kūlu Ģipkā.

30.04. Konstatēts, ka stāvlaukumā Rojā bez 
tirdzniecības atļaujas tiek tirgotas zivis. Tirgoša
nās pārtraukta.

02.05. Pašvaldības policijā ieradusies skol
niece, kas sūdzējusies, ka viņu izseko un novē
ro vīrietis sarkanas krāsas automašīnā. Minētā 
automašīna netiek atrasta, par notikušo ziņots 
valsts policijai.

03.05. Sieviete griežas policijā, jo viņai te
lefoniski izteikti draudi. Viņai ieteikts griezties 
valsts policijā.

07.05. Saņemts zvans no apsardzes firmas 
„Evor”, ka jūrmalā kāpās iegrimusi automašī
na. Aizbraucot uz notikuma vietu, automašīna 
izvilkta, tās vadītājam sastādīts protokolspazi
ņojums. Saņemts zvans no valsts policijas de
žūrdaļas, ka Melnsila jūrmalā atrastas izskalotas 
patronas. Patronas nodotas valsts policijas in
spektoram.

09.05. Sastādīts uzaicinājums sakopt savu te
ritoriju kādai firmai Rojā. 

Rojas novada svētki
27. maijs, piektdiena – DRAUGU DIENA!
Pie mums viesosies delegācija no Valdemārsvīkas, kā arī Zviedrijas 

vēstnieks un vēstniecības pārstāvji.
17.00 Zviedru izstādes „Zviedru kriminālromānu ainas” un zviedru 

filmu nedēļas no 30.05.–04.06. atklāšana – Rojas izstāžu zālē.
Rojas kultūras centrā
18.30 Ingus Gustavsona gleznu izstādes „Atmosfēra” atklāšana.
19.00 Koncerts „Jūra, kas vieno”. Piedalās mūziķis Rolands Engdahls, 

mūzikas un deju skolas audzēkņi no Valdemārsvīkas un Rojas Mūzikas 
skolas vijolnieku ansamblis, sieviešu koris „Kalva”un modes deju studija 
„Elfas”.

28. maijs, sestdiena – SVĒTKU DIENA!
06.00 Makšķerēšanas sacensības Rojas upē, pulcēšanās pie tilta.
08.00 Rojas modināšana svētkiem.
10.00 Atraktīva rīta vingrošana – zumbošana ar Kristīnes Insbergas 

zumbas grupu – tirdziņā pie laivām.
No 10.00 nopietnie sporti: futbols, strītbols, volejbols – stadionā, flor

bols – skolā, zolīte – skolas ēdamzālē.
11.00 Dz. Žuravskas grāmatas „Kad bumerangs atgriežas” atvēršanas 

svētki un tikšanās ar literātiem Hariju Krūzi un Dzintru Dzeguzi – bib
liotēkā.

No 11.30–13.00 Rojas MMS izstāžu zālē 2015./2016. mācību gada ab
solventu darbu izstāde.

Rojas izstāžu zālē izstāde „Zviedru kriminālromānu ainas”.
11.00 Bērnu rīts „Brīnuma un prieka akadēmija” – laukumā pie Ro

jas KC.
Pašu mazāko novadnieku koncerts.
Rotaļas kopā ar Kung Fu Pandu un Tīģerīti, kuri ar jautru dziesmu, 

deju un rotaļu palīdzību stāstīs un parādīs bērniem, kā var svinēt, padarīt 
jautru un krāsainu katru dienu.

Aicinām mazos novadniekus, nākot uz svētkiem, pucēties dažādos tē
los un pēc tam piedalīties svētku gājienā.

No 11.00 darbosies „Lec un minies” atrakcijas – par maksu.
11.00 „Rojas kauss 2016” sacensības ekstrēmajos sporta veidos – BMX, 

InLine, skeitbordā atklāšana, paraugdemonstrējumi – Rojas skeitparkā.
12.00 Lai top! – Latvijas simtgades karoga kopīga aušana – Rojas 

muzejā. Ikviens, liels vai mazs, aicināts pielikt savu roku šī īpašā karoga 
tapšanā un ierakstīt savu vārdu simtgades karoga grāmatā!

No 12.00 Bērnu priekam viesos Trušu dārzs – 13 dažādu šķirņu pūkai
ņi, kurus varēs gan samīļot, gan kopā nobildēties.

13.00 Suņu paklausības paraugdemonstrējumi. Demonstrēs Talsu ki
noloģijas kluba audzēkņi, arī no Rojas – stadionā.

14.00 Uzziedam vasarai un priekam – krāsains un jautrs novadnieku 
svētku gājiens pūtēju orķestra „Talsi” pavadībā. Pulcēšanās Ostas ielā no 
13.45. Lepojamies ar savu novadu un ejam visi – uzņēmumu, iestāžu un 
citādi kolektīvi, vecāki ar mazuļiem, draugi, kaimiņi, riteņbraucēji un da
žādu spēkratu īpašnieki. Nepaliekam malā!

14.30 Ieliec prieku visā, ko dari! – svētku karoga pacelšana, mazuļu 
un vecāku godināšana, labi vārdi un pateicības novada ļaudīm, pašmāju 
mākslinieku sveicieni svētkos. Koncertu vada Dailes teātra aktieris Gints 
Andžāns.

No 14.30 Radošās darbnīcas: Pieneņu fabrika, lielākā ziepju burbuļu 
pūšana, spociņa medības, apgleznošana ar hennu – uz aktivitātēm aicina 
Rojas Mūzikas un mākslas skola, Rojas, Rojupes un Melnsila BJIC.

No 15.00 Radošā velo darbnīca Kreicbike – sporta laukumā pie Rojas 
vidusskolas.

16.00 Ligitas Vilciņas gleznu izstādes atklāšana Rojas muzejā.

DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada „Rau

ciņos”. Telefons 29253411.
 Pļauju zāli ar trimmeri. Telefons 27751838.

Sāpēs smeldzīgs kā vijoles stīga
Ir šis pēdējais dzīvības ceļš.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Veltiņai ar 
ģimeni, Fricīti mūžībā pavadot.

Jurševsku ģimene

16.00 „Rojas kūkukūka 2016” – novada saimnieču svētku kūku kon
kurss – degustācija, kurā zaudētāju nav – Rojas kultūras centrā.

16.00 Atraktīvās atrakcijas – nāc un pelni balvas – sumo cīņas, stiprie 
vilcēji, umurkumurs, kenoss, šautriņas – pļaviņā pie Rojas KC.

16.30 Deju plača iedancošana – informācija sekos. 
17.00 Sirsnīga savējo uzstāšanās – „Meklējam solistu 2016”.
19.00 Svētku lielkoncerts „Marhils un draugi” – viesos Uldis Marhi-

levičs, Antra Stafecka, Ivo Fomins, Tomass Kleins. Pēc koncerta – „Ro
jas kūkukūka 2016” dalībnieku sveikšana.

21.00 Nav ko sēdēt un dzejot! Sākam dejot! – spēlē „Kurzemnieces” – 
Dace Tapiņa un Iveta Akmeņlauka.

22.00–3.00 Svētku balle turpinās! Muzicēs atraktīvā Ira Krauja-Dū-
duma un „Kraujas band”. Uzvelc pareizās kurpes, jo jādejo būs daudz!

22.30 Ugunsupe – lāpu brauciens ar laivām no ostas pa Rojas upi un 
ugunīgs priekšnesums uz upes – skatīties no laivu piestātnes, tilta vai vei
kala Maxima puses.

Sekojiet informācijai! Iespējamas izmaiņas un papildinājumi!

Aicinājums
Rojas novada pašvaldība aicina uzņēmumu un iestāžu kolektīvus, ik

vienu novada iedzīvotāju, ģimeni vai draugu pulku piedalīties Rojas die
nas svētku gājienā 28. maijā plkst. 14.00 Ostas ielā (pulcēšanās 13.30). 
Svētku gājiens noslēgsies laukumā pie Rojas Kultūras centra.

Gatavojoties gājienam, lūdzam padomāt par savu un sava kolektīva at
pazīstamību gājienā ar interesantu un atraktīvu noformējumu – brauciet ar 
velosipēdu, nāciet kājām, paņemiet līdzi arī savu mazo četrkājaino draugu! 
Uzņēmumi un iestādes gājienā var iesaistīt arī savu motorizēto tehniku.

Gājiena kulminācijā sekos svētku oficiālā atklāšana un turpinājumā – 
koncerti, dažādas atrakcijas un gada pirmā zaļumballe!

Lai svētku organizatori varētu saplānot gājiena norisi, lūgums līdz 
26. maijam pieteikt dalību gājienā pa epastu rojaskn@inbox.lv vai tālruni 
63232282, norādot uzņēmuma vai iestādes nosaukumu un kontaktpersonu.

Pievienojies, jo mums ir, ar ko lepoties!
Marita Pāvuliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Piedalies konkursā 
„Rojas kūkukūka 2016» !  

Tuvojoties Rojas novada svētkiem 28. maijā, mums radusies kāda 
doma. Zinām, ka mūsu novadā ir brīnišķīgas gardu kūku cepējas, un ne 
viena vien. Tāpēc, dārgās našķu cepējas, kā jums šķiet, vai mēs nevarētu 
ar jūsu palīdzību uzrīkot vienu lielu svētku kūkošanos, kur būtu iespēja 
vienkopus degustēt jūsu veikumus, kā arī noteikt „Rojas kūkukūku 2016”! 
Tev nav jābūt ar maģistra grādu kūku cepšanā, pietiek, ja tev saka – cik 
tā tava kūka garšīga! Ja jūs šo ideju atbalstāt un esat ar mieru piedalīties, 
tad sūtiet ziņu rojaskn@inbox.lv vai marita.pavulina@roja.lv, var arī zvanīt 
29196478. Kūkas tiks prezentētas tikai ar nosaukumu, autori būs noslē
pumā līdz apbalvošanai. Ceram, ka mums izdosies! Ja nebūs kūku, neko 
darīt – ēdīsim rupjmaizi!

Dace Broka, Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

Uzmanību!
Rojas novada dome un kultūras centrs aicina novada iedzīvotājus iz-

teikt savus īpašos paldies līdzcilvēkiem, radiem, draugiem, labiem kai-
miņiem, atsaucīgiem darbiniekiem un visiem, kuri, jūsuprāt, pelnījuši, 
lai Rojas dienu pasākumā viņus publiski cildinātu.  Savus ieteikumus 
sūtiet uz e pastu – rojaskn@inbox.lv vai zvaniet 63232282, 29196478.

Tirgošanās iespēja Rojas novada 
svētku laikā

Rojas novada pašvaldība piedāvā tirgotājiem iespēju tirgot savu pro
dukciju Rojas novada svētku laikā. Īpaši tiks gaidīti tirgotāji, kuru preču 
sortimentā ir suvenīri, mājražotāju produkcija, zivis, lauksaimniecības 
produkti, ķermeņa apgleznošana, paštaisītas rotas, pašgatavoti mākslas 
izstrādājumi, gleznas vai Latvijā ražoti mājas vīni un sidri. Tirgošanās 
vieta – laukumā pie Kultūras centra, kur norisināsies svētki, 28. maijā no 
plkst. 12.00. Elektroenerģijas pieslēgums netiks nodrošināts.

Dalības maksa ir atbilstoša Rojas novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 7/2015 1.2. punkta 1.2.6. apakšpunktam: suvenīri, 
mājražotāju produkcija, zivis, lauksaimniecības produkti, ķermeņa 
apgleznošana, paštaisītas rotas, pašgatavoti mākslas izstrādājumi, 
gleznas, ielu muzikantu,  iluzionistu un citi muzikāli un mākslinieciski 
priekšnesumi, Latvijā ražoti mājas vīni un sidri – 15.00 eiro.

Pieteikšanās līdz 23. maijam, maksājums jāveic līdz 24. maijam 
(ieskaitot), sūtot pieteikumu elektroniski roja@roja vai, ienesot personīgi 
Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3.

Marita Pāvuliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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