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Aicinājums pie ēkām pacelt 
Rojas novada karogu 

Esam aizsākuši brīnumjauku tradīciju vasaras sezonā mastos pie dzīvoja
mām mājām uzvilkt Rojas novada karogu. Tas sniedz kopības sajūtu novadam 
un neviens vien Rojas viesis mūsu tradīciju ir ievērojis un novērtējis kā svinīgu 
un patriotisku žestu. Daudziem novadiem pat nav sava karoga vai tas  netiek 
izmantots tik plaši, kā pie mums.

Tuvojoties Rojas dienas svinībām 28. maijā, un vasaras sezonai – 
aicinām Rojas novada iedzīvotājus arī šogad mastos pie dzīvojamām 
mājām, iestādēm un karogu laukumos, uzvilkt Rojas novada karogu.

Karogus var iegādātie Rojas novada domes kasē katru darba dienu no 8.00–
17.15 (pusdienas laiks no 13.00–14.00),  piektdienās no 8.00–15.00.

Marita Pāvuliņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Vasara ir atnākusi, un šīs nedēļas nogalē atzīmēsim Rojas novada svētkus! Vasarā novadā 
valda īsta rosība ar viesu uzņemšanu un dažādiem svētkiem – Latvijas jūras burāšanas čem-
pionāts „Baltic Open Regatta”, Zvejnieksvētki, Starptautiskā mākslas laboratorija „RojaL”, 
Latvijas Bruņoto spēku dienas Rojā, Kino, mākslas un kultūras festivāls „ROJAL”, Kaltenes 
svētki, Rojas upes svētki, 4. Baltijas Baso pēdu ultramaratons un sezona noslēgsies ar Senās 
uguns nakti. 

Vasara ir laiks, kad no sirds un visā krāšņumā varam viesiem izrādīt sava novada burvī-
bu un šarmu. Mūsu novads var lepoties ar zaļu apkārtni, sakoptām viensētām un ciematu 
teritorijām, mūsu bērni var droši staigāt pa ielām, un paši varam justies drošībā. Esam radījuši 
skaistu vietu – savas mājas – Rojas novadu!

Liels paldies visiem, kuri ar godu nes Rojas novada vārdu Latvijā un pasaulē ar savu 
darbu, sasniegumiem un talantiem, jo tikai visi kopā veidojam savu novadu, kas mainās, 
attīstās un aug! 

Priecīgus Rojas novada svētkus ikvienam novadniekam!

Rojas novada pašvaldība

21. maijā izstāžu zālē 
pulcējās kupls mūzikas 
skolas absolventu sveicēju 
pulks. Kā jau šādos pasā
kumos ierasts, redzējām 
smaidošus absolventus, 
vecākus, draugus, radus. 
Atšķirībā no citu skolu 
izlaidumiem, kur bieži 
tiek aicināti viesmāksli
nieki, mūzikas skola savu 
izlaidumu var veidot kā 
svētku koncertu. Šajā rei
zē koncertam tika dots 
nosaukums „Reiz ziedo
šā pļavā...” Un tik tiešām 
mūsu pļavā satikās vis
dažādākie pļavas iemīt
nieki  – katrs ar savām 
rakstura iezīmēm, ar sa
vām īpašajām spējām un 
talantiem.

Šogad skolu absolvēja 
vienpadsmit absolventi. Eva Kiršteine ģitāras spēli 
apguva skolotājas Marutas Zemtures vadībā. Šajos 
gados piedalījusies vairākos atbildīgos konkursos, 
savus izvirzītos uzdevumus veica ar lielu atbildī
bas sajūtu. Vijoles spēli skolotājas Indras Sproģes 
vadībā apguva Katerīna Olekte un  Dzintra Ozo
la. Dzintra visus gadus ceļu pie mums mēroja no 
Mērsraga. Viņa saka, ka nebija viegli, bet tas ir tā 
vērts, jo ir iespēja iegūt jaunus draugus, piedalīties 
koncertos, satikt slavenus cilvēkus un radīt jaukas 
atmiņas. Savukārt Katerīnai atmiņā paliks koncerti 
kopā ar orķestri un piedalīšanās Dziesmu svētkos. 
Klavierspēli pie skolotājas Antras Upenieces mācī
jās Vikija Kolāte. Viņas gadi mūzikas skolā aizritēja 
lēni un mierīgi. Linda Andžāne, Sabīne Briede un 
Beate Olekte mūzikas skolu absolvēja jau otro reizi. 
Sākotnēji Linda spēlēja akordeonu, taču tagad ļoti 
veiksmīgi tiek galā ar saksofona spēli. Sabīne apgu
va vijoles spēli, taču koncertā varējām baudīt viņas 
spēlēto skaņdarbu ģitāras izpildījumā. Visvairāk 
instrumentus apguvusi Beate. Viņas skolotājs Jā
nis Popelis vienmēr uzsvēris to, ka Beatei ir izcilas 
darba spējas. Kopā izdarīts ļoti daudz, un rezultātā 
Beates rokās skan gan alta, gan soprāna saksofons. 
Meitenes aktīvi darbojās arī patstāvīgi, nodibinot 
ansambli „Improvizācija”, ar kuru kopā daudz kon
certēts un saņemta atzinība vairākos konkursos. 
Kopā ar meitenēm muzicēja arī Efeja Šnikvalde, 
kura turpinās savas muzikālās gaitas Ventspils mū
zikas vidusskolā.

Mākslas nodaļu absolvēja braši zēni. Viņus izglī

toja skolotājas Līga Reine un Vizbulīte Puriņa. Miks 
Kilmits savā diplomdarbā izvēlējās attēlot pūķus. Tie 
viņam patīk zīmēt vislabāk jau kopš bērnības. Patriks 
Upners izvēlējās interesantu darbiņu – apgleznot senu 
čemodānu. Rezultātā tapa izcila glezna, kurā attē
lots Vecrīgas skats. Ar dabiskumu pārsteidza Lukasa 
Carneglia gleznas, kurās varējām redzēt skaistu jūras 
skatu un sārtos toņos veidotu sakuras koku. Ernests 
Frīdenbergs darināja sienas pulksteni. Tajā redzama 
krāšņa pūce. Šajā gadā interešu izglītības programmu 
absolvēja arī Inta Avetisjana. Viņas gleznas jau līdzi
nās profesionālu gleznotāju darbiem. Inta atzīmēja, 
ka pa šiem gadiem uzzinājusi daudz jauna un visiem 
viņas draugiem mājās atrodāma kāda viņas dāvināta 
glezniņa.

Direktors Jānis Kivils savā svētku uzrunā pateicās 
visiem vecākiem, kā arī vidusskolas skolotājiem par 
atbalstu jauniešu muzikālās izglītošanas laikā. Tika 
izsniegtas apliecības par profesinālās pilnveides prog
rammas beigšanu. Sekoja ziedi un apsveikumi, kur 
savu izdomu bija ieguldījuši tie audzēkņi, kuri turpi
nās mācības. Absolventi ar skaistu dziesmu, ziediem 
un dāvanām pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu. 
Koncerta noslēgumā izskanēja dzejas rindas, kurās 
tika ielikts skolotāju veltījums un izteiktas cerības, ka 
šie absolventi savā dzīves ceļā sasniegs visu iecerēto:

„Viss labi slēpts – ziedēšanu gaida,
Viss labi sēts – dīgšanu gaida,
Viss nomērīts caur sieku vētīts, ar sirdi svētīts –
Mūsu lauks zels un plauks.”

Rojas MMS skolotāja Lita Krūmiņa

Ieskats Rojas Mūzikas 
un mākslas skolas izlaidumā

28. maijs – ROJAS NOVADA SVĒTKI!
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, florbols – SKOLĀ, 

zolīte – SKOLAS ĒDAMZĀLĒ. 
11.00 Dz. Žuravskas grāmatas „Kad bumerangs atgriežas” atvēršanas svētki un tikša

nās ar literātiem Hariju Krūzi un Dzintru Dzeguzi – ROJAS BIBLIOTĒKĀ.
No 11.00–13.30 ROJAS MMS IZSTĀŽU ZĀLĒ 2015./16. mācību gada absolventu 

darbu izstāde.
ROJAS IZSTĀŽU ZĀLĒ Selgas ielā 14E izstāde „Zviedru kriminālromānu ainas”. 

      Burenieku izstāde – CELTNIEKU IELĀ 5.
11.00 Bērnu rīts „Brīnuma un prieka akadēmija” – LAUKUMĀ PIE ROJAS KC.
* Pašu mazāko novadnieku koncerts.
* Rotaļas kopā ar Kung Fu Pandu un Tīģerīti, kuri ar jautru dziesmu, deju un rotaļu  

palīdzību pastāstīs un parādīs bērniem, kā var svinēt, padarīt jautru un krāsainu katru dienu. 
Aicinām mazos novadniekus, nākot uz svētkiem, pucēties dažādos tēlos un pēc tam pie

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

bordā, atklāšanā – paraugdemonstrējumi – ROJAS SKEITPARKĀ. 
12.00 Lai top! Latvijas simtgades  karoga kopīgā aušana – ROJAS MUZEJĀ. Ikviens, 

liels vai mazs, aicināts pielikt savu roku šī īpašā karoga tapšanā un ierakstīt savu vārdu 
simtgades karoga grāmatā!  Svētkos karogā ieaust savu dzīparu varēs līdz plkst. 17.00.

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

13.00 Talsu kinematologu kluba suņu paklausības paraugdemonstrējumi – STADIONĀ.
14.00 Uzziedam vasarai un priekam! – krāsains un jautrs novadnieku svētku gājiens, 

pūtēju orķestra „Talsi” pavadībā, pulcēšanās OSTAS IELĀ no plkst. 13.45. Lepojamies ar savu 
novadu un ejam visi – uzņēmumu, iestāžu un citādi kolektīvi, vecāki ar mazuļiem, draugi, 
kaimiņi, riteņbraucēji un dažādu spēkratu īpašnieki, ikviens! 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.  Īpašais viesis Dzintars Čīča.

No 14.30 Radošās darbnīcas: Pieneņu fabrika, lielākā ziepju burbuļa pūšana, spociņa 
medības, apgleznošana ar hennu – uz aktivitātēm aicina Rojas MMS, Rojas, Rojupes un 
Melnsila BJIC. Keramikas darbnīca – par maksu.

No 15.00 Radošā velo darbnīca Kreicbike – SPORTA LAUKUMĀ pie Rojas vidusskolas.
16.00 Ligitas Vilciņas gleznu izstādes atklāšana – ROJAS MUZEJĀ.
16.00 Rojas Kūkukūka 2016 – novada saimnieču svētku kūku skaistumkonkurss – 

izstāde, ar tai sekojošu  degustāciju 16.30 – vērtējam gardāko kūku – ROJAS KULTŪRAS 
CENTRĀ.

16.00 Atraktīvās atrakcijas – nāc un pelni balvas! – sumo cīņas, stiprie vilcēji, 
Umurkumurs, šautriņas – PĻAVIŅĀ pie Rojas KC. 

16.30  Deju plača iedancošana – viesos Pastendes TN dejotāji.
17.00  Sirsnīga savējo uzstāšanās – „Meklējam solistu 2016” .
19.00 Svētku lielkoncerts „Marhils un draugi”. Viesos Uldis Marhilevičs, Antra 

Stafecka, Ivo Fomins, Tomass Kleins. Pirms koncerta – „Rojas Kūkukūkas 2016” dalībnieču 
sveikšana.

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

22.00–03.00 Svētku balle turpinās! Muzicēs atraktīvā Ira Krauja-Dūduma 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 veikala Maxima puses.

28. maijs – 
Rojas novada svētki!

A. Zemela foto

Šogad Mūzikas un mākslas skolu absolvēja 11 absolventi. Ar viņiem kopā 
skolas direktors Jānis Kivils (augšējā rindā vidū). 

E. Gegernieces foto
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Rojas novada 17. maija domes sēdē tika izskatīti 
17 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2016 „Par dzīvokļa pa
balstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2016 „Par aprūpes mā
jās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Rojas 
novadā”.

• Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvie
nība” par pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu.

• Parakstīt nodomu protokolu ar Jūrmalas pilsētas, Engures no
vada un Mērsraga novada pašvaldībām par kopīgas projekta idejas 
sagatavošanu dalībai “Darbības programmas „Izaugsme un nodar
binātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmanto
šanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsar
gāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”; projektu ideju 
priekšatlasē un kopīga projekta realizācijā.

• Atbrīvot no Rojas ostas valdes locekļa pienākumiem Latvijas 
Republikas Ekonomikas ministrijas pārstāvi, Latvijas Republikas 
Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas depar
tamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veici
nāšanas nodaļas vadītāju Jāni Volbertu. Apstiprināt par Rojas ostas 
valdes locekli Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Uzņēmēj
darbības konkurētspējas departamenta juriskonsulti Ilzi Kozlovsku.

• Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 36.72, 
nokavējuma naudu EUR 25.87 (uz 17.05.2016.), kopā EUR 62.59 
(sešdesmit divi eiro un 59 centi) [..].

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo sum
mu EUR 75.42 (septiņdesmit pieci eiro un 42 centi): 

Nr. 
p. k. Īpašnieks Īpašuma nosaukums Konts Pārmaksa  

(EUR)
1. [..] „Priediņi” 9521 65.65
2. [..] „Platāji” 1616 7.08
3. [..] „Jaunsili” 8521 2.69

• Atcelt Rojas novada padomes 14.11.2006. lēmums, protokola 
Nr. 16, 13. punkta „Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu zemes 
lietošanas mērķu maiņu” 47. apakšpunktu, kurā īpašumam „Dobeļi”, 
Rojas novadā noteikti zemes lietošanas mērķi. Noteikt nekustamā 
īpašuma „Dobeļi”, Kaltenē, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 009 0134) 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0134, zemes lieto
šanas mērķus: 

„individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.4300 ha platībā, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
1.4800 ha platībā.

Noteikt nekustamā īpašuma „Dobeļi”, Kaltenē, Rojas novadā (ka
dastra Nr. 8882 009 0134) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 009 0542, zemes lietošanas mērķus: 

„neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.2000 ha 
platībā, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība” (0.9000 ha platībā).

Noteikt nekustamā īpašuma „Ezergali Rude”, Rojas novadā  ze
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0171, zemes lieto
šanas mērķi: 

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
1.6300 ha platībā.

Noteikt nekustamā īpašuma „Ezergali Rude”, Rojas novadā zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0036, zemes lietošanas mērķi: 

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
1.8000 ha platībā.

Noteikt nekustamā īpašuma „Ezergali Rude”, Rojas novadā zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0037, zemes lietošanas mērķi: 

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
7.0000 ha platībā.

Noteikt nekustamā īpašuma „Ezergali Rude”, Rojas novadā zemes vie
nībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0172, zemes lietošanas mērķus: 

„neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.1200 ha 
platībā; „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība” 0.1900 ha platībā.

• Atcelt Rojas novada padomes 14.11.2006. lēmums, protokola 
Nr. 16, 13. punkta „Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu zemes 
lietošanas mērķu maiņu” 117. apakšpunktu, kurā īpašumam „Jaun
birzes”, Rojas novadā noteikti zemes lietošanas mērķi.

Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunbirzes”, Rudē, Rojas novadā 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0291, zemes lie
tošanas mērķus:

„individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.2700 ha platībā,
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

2.1700 ha platībā.
Saglabāt nekustamā īpašuma „Jaunbirzes”, Rudē, Rojas novadā,  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0107, zemes lie
tošanas mērķi:

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
2.3600 ha platībā.

Saglabāt nekustamā īpašuma „Jaunbirzes”, Rudē, Rojas novadā,  
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0292, zemes lie
tošanas mērķi:

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
1.7600 ha platībā.

Saglabāt nekustamā īpašuma „Jaunbirzes”, Rudē, Rojas novadā,  
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0293, zemes lie
tošanas mērķi:

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
0.3200 ha platībā.

• Atcelt Rojas novada domes 20.10.2015. sēdes lēmumu Nr. 247 
„Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā „Broķi”, 
Rojas novadā”. Noteikt nekustamā īpašuma „Broķi”, Rojas novadā”, 
kadastra Nr. 8882 006 0091 sekojošus zemes lietošanas mērķus:

„individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.1600 ha, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

1.8100 ha platībā, 

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
0.9500 ha platībā, 

„neapgūta komercdarbības objektu apbūve” 1.1000 ha platībā, 
„dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskai-
tāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” 0.0300 ha 
platībā.

Atteikt [..] atmaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Zvied

ri”, Rojas novadā ar kadastra Nr. 8882 005 0034, 12,2000 ha platībā 
paredzot zemes vienības sadalīšanu un atdalītajai zemes vienībai A 
piešķirt nosaukumu „Jaunzviedri’, atdalītajai zemes vienībai B pie
šķirt nosaukumu „Kalnzviedri”, atdalītajai zemes vienībai C saglabāt 
esošo nosaukumu un adresi  „Zviedri”, Rojas nov.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lāčplēši”, Rojas novads, at
dalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 795.

Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0795 
pievienot jaunizveidojamam nekustamam īpašumam „Lāčmeži”, Rojas 
nov., kopā ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0814.

Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0795, 
7,9000 ha platībā saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 7,9000 ha platībā.

Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0550, 
3,7900 ha platībā saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 3.7900 ha platībā;

Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0551, 
1.3400 ha platībā saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 1,3400 ha platībā;

• Nekustamā īpašuma Miera ielā 30, Rojā, Rojas novadā, dzīvo
jamās mājas ar ēkas klasifikatora kodu 102095834, telpu grupai ar 
klasifikatora kodu 118819802, ko pēc sadalīšanas veidos kā atse
višķu dzīvojamās mājas daļu (50,20 m2 platībā, ēkas/būves kadastra 
apzīmējums 8882 008 0211 001 001), saglabāt esošo adresi – Miera 
iela 30, Roja, Rojas nov., LV3264.

Nekustamā īpašuma Miera ielā 30, Rojā, Rojas novadā, dzīvo
jamās mājas ar ēkas klasifikatora kodu 102095834, telpu grupai ar 
klasifikatora kodu 118819810, ko pēc sadalīšanas veidos kā atsevišķu 
dzīvojamās mājas daļu (48,80 m2 platībā, ēkas/būves kadastra apzī
mējums 8882 008 0211 001  002), mainīt adresi – Miera iela 30A, 
Roja, Rojas nov., LV3264. 

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Miera 
ielā 30, Rojā, Rojas novadā ar kadastra Nr. 8882 008 0211, platība 
0,4200 ha, paredzot zemes vienības sadalīšanu un atdalāmajai zemes 
vienībai piešķirt nosaukumu un adresi Miera iela 30A, Roja, Rojas 
novads, LV3264.

• Apstiprināt personu sarakstu Nr. 5, 2016. gada bezmaksas li
cenču izsniegšanai makšķerēšanai Rojas upē [..].

Informāciju sagatavoja 
administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 

domes sekretāre Gunta Dambiņa

Dace Klabere

14. maijā Rojas kultūras centrā no
tika viens no novada emocionālāka
jiem pasākumiem ar skaistu nosauku
mu – „Narcišu balle”. Tajā Rojas novada 
dome kopā ar invalīdu biedrību, pen
sionāru klubiņiem „Liedags”, „Rūķi” un 
pensionāru apvienību godināja mūsu 
novada kāzu jubilārus – pārus, kuri 
laulībā nodzīvojuši, sākot no 30, līdz 
pat 60 gadiem.

Svinīgi izrotātajā zālē gaviļniekus, 
kas bija tikpat satraukušies kā skaista
jā dienā pirms vairākiem gadu desmi
tiem, ieveda Rojas dzimtsarakstu no
daļas vadītāja Liāna Bērziņa. Svinīgajā 
uzrunā Bērziņas kundze priecājās par 
laulātajiem pāriem, kas jau pusgadsim
tu un vairāk dzīvo mīlestībā un dvē
seļu saskaņā. Lai arī laulāto kopdzīvē 
noteikti ir bijušas gan savas baltās, gan 
nebaltās dienas, gadu desmitiem viņi 
viens otram pie rokas kopīgi sagaidīju
ši saullēktus un aizvadījuši saulrietus. 
Mēneši un gadi nomainījuši cits citu, 
tikai mūsu jubilāru mīlestība paliku
si nemainīga. Tā ir kā enkurs ne tikai 
viņiem pašiem, bet visai sakuplojušai 
saimei. Nevienas ģimenes ceļš nav ti
kai rožlapiņām kaisīts, bet galvenais ir 
prast kopīgi pārvarēt visas grūtības un 
nepadoties izaicinājumiem, kurus sa
gādā liktenis. „Lai jūs arī turpmāk mīl, 
ciena un godā virs zemes, un sargā no 
debesīm”, kāzu jubilāriem vēlēja Liāna 
Bērziņa.

Un tad jau arī laiks cienījamo pāru 
godināšanai. Dimanta kāzas, veselus 
60 kopā nodzīvotus gadus, šogad svin 
Astrīda un Kārlis Āboliņi. Viņu mīlestī
ba aizsākusies Līgo vakara ballē Čībiņ
kalnā, bet laulība reģistrēta Rojas ciema 
padomē. Pēc Astrīdas mammas lūguma 
tā vēlāk nostiprināta  arī baznīcā Astrī
das dzimtajā pusē Jēkabpilī. Objektīvu 
apstākļu dēļ Āboliņu pāris ballē nebija 
ieradušies, tādēļ zālē sēdošie veltīja vi
ņiem aplausus, bet ar ziediem un pie

miņas velti laulātais pāris tika sveikti 
mājās.

Smaragda pāris – Irma un Zigurds 
Brieži – laulībā nodzīvojuši 55 gadus. 
Kā jau visiem jaunajiem, Irmai un Zi
gurdam tobrīd nebija daudz mantu, bet 
liela mīlestība gan. Zigurds visu mūžu 
pratis sadzīvot ar abām savām mīlestī
bām – savu ģimeni un jūru. Mīlestībā 
izaudzināti divi dēli, 4 mazbērni un 
2 mazmazbērni.

55 gadus kopā nodzīvojuši arī  Val
da un Aldis Dambergi. Savulaik abi 
jaunieši sadancojušies deju kolektīvā 
Strazdē, līdz aizdancojušies līdz pat 
kāzām. Ģimenē izaudzināta meita, un 
nu jau vecvecāku sirdis priecē mazdēls 
Edgars – strādīgs un sirsnīgs puisis.

Arī Velga un Arvīds Maures lepojas 
ar smaragda mirdzumu. Viņus likte
nis saveda kopā Jaungada ballē Rojas 
klubā. Abi jaunieši tik ļoti viens otram 
sirdī iekrituši, ka kļuvuši nešķirami uz 
mūžu. Mauru ģimene ir īpaša ar to, ka 
zem viena jumta dzīvo veselas četras 
paaudzes – dēls Helmuts ar ģimeni, 
2  mazmeitas un kādu laiku kuplo ģi
meni priecē arī mazmazdēliņš – visu 
prieks un acuraugs.

Savukārt ar zelta mirdzumu – kopā 
nodzīvotiem 50 gadiem, var lepoties 
Valentīna un Harijs Gūtmaņi. Uzplau
kusī mīlestība starp Latgales meite
ni Valentīnu un vietējo puisi Hariju, 
1966.  gadā vainagojās ar kāzām. Ģi
menē izaudzināta meita Inga, un nu 
jau Valentīna un Harijs lepojas ar trim 
brašiem mazdēliem.

Antons Čeksters savu izredzēto, lie
tuviešu meiteni Aldonu, pirmoreiz pa
manīja, braucot autobusā no Talsiem uz 
Roju. Tās pašas dienas vakarā viņš bal
lē lūdzis Aldonu uz valsi, kas izrādījās 
valsis mūža garumā. 1966. gada vecga
da vakarā svinētas kāzas. Meita un dēls 
vecākiem dāvājuši jau 4 mazbērnus.

Dzintras un Pētera Cibuļaku mīlas 
stāsts aizsācies tālajā Lubānā, kad Dzin
tra, vēl būdama 11. klases skolniece, 

Godājamo kāzu jubilāru kopīgs foto.                   D. Klaberes foto

neprātīgi iemīlējusies skaistajā ukrai
ņu puisī, kurš Lubānā dienējis. Un tā 
1966. gada vecgada vakarā Dzintras iz
laiduma kleitiņa pārtapusi kāzu kleitā. 
Lielā mīlestībā dzimis dēls un Cibuļaku 
dzimtai pievienojušies arī divi mazbēr
ni.

Savukārt Jānis Kviesis savu izredzēto 
Viju saticis volejbola laukumā. Spriga
nā meitene tūdaļ iekritusi jaunā puiša 
sirdī, un jau pēc gada radusies jaunā 
Kviešu ģimene. Kopdzīves 50 gados 
izaudzināta meita un dēls, vecvecāku 
sirdis priecē arī 2 mazbērni.

Pirms 50 gadiem aizsākās arī Mir
dzas un Modra Kučeru ģimenes dzīve. 
Laulība reģistrēta Valdemārpilī, un lai 
arī kāzu svinības izpalika, pāris mīles
tībā un saskaņā izaudzinājuši dēlu, ir 
vecvecāki 4 mazbērniem un draudzīga
jai saimei pievienojušies arī 2 mazmaz
bērniņi.

Savukārt Benita un Viesturs Als
bergi cerējušies veselus 4 gadus, līdz 

1966. gadā svinētas kāzas. Un arī tad vēl 
viņu mīlestība pārbaudīta ar pacietību, 
jo uz laulību reģistrāciju no pieteikša
nās brīža bijis jāgaida veseli 6 mēneši. 
Kopā dzīvojot, aizvadīts ne tikai ra
žens darba mūžs, bet arī izaudzinātas 
2 meitas un laimīgie vecvecāki lolo jau 
4 mazbērnus.

Mēs lepojamies arī ar tiem laulāta
jiem pāriem, kas laulībā nodzīvojuši 
45 gadus, un tie ir – Anna un Nikolajs 
Mihailovi, Mārīte un Raitis Misiņi, 
Gunta un Māris Pūliņi, Skaidrīte un 
Valdis Freimaņi. Bet 30 kopdzīvē pava
dītus gadus atzīmēja Dzintra un Uldis 
Dzeguzes, Māra un Aleksandrs Sļepcovi.

Ilggadējos laulātos pārus viņu īpaša
jā dienā sveica arī Rojas novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks Agris Jansons. 
Savos apsveikuma vārdos viņš uzsvēra 
to, cik patiesībā bagāti ir šie laulātie pāri 
ar saviem bērnu, mazbērnu un maz
mazbērnu pulciņiem, mīlestībā pava
dītajiem gadiem, siltajām atmiņām un 

vēlēja vēl daudz kopā nodzīvotu gadu, 
un lai šis viņu mīlestības godināšanas 
pasākums pievienotos viņu skaistajām 
atmiņām par kopīgi nodzīvoto laiku.

Veselību un možu garu arī turpmāk 
kāzu jubilāriem vēlēja arī šīs skaistās 
tradīcijas aizsācēja – Rojas invalīdu 
biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnval
de. Kāzu jubilārus sveica arī „Latvijas 
Aptieka” pārstāve Zita Jēkabsone, pa
sniedzot katram gaviļniekam arī „Lat
vijas Aptieka” sarūpēto dāvaniņu. 

Un tad, kā jau kāzās – dzirkstīja 
šampanietis, skanēja rūgts, tika ēsta 
svētku torte un dejots pirmais valsis. 
Pasākuma nobeigumā Liāna Bērziņa 
pateicās visiem, kas bija pielikuši savu 
roku, lai šis jaukais pasākums izdotos 
un vēl ilgi paliktu atmiņā – Rojas inva
līdu biedrībai, pensionāru klubiņiem, 
pensionāru apvienībai, Rojas kultūras 
centra darbiniekiem, jaukajām dejotā
jām, dziedātājām un Jānim Kalniņam 
par skaisto deju mūziku. 

Rojā  godina  mīlestībā  un  saskaņā  dzīvojošos  ilggadējos  pārus
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Rojas novadā darbību uzsāk Latvijas Samariešu apvienība
No 1. jūnija Rojas novadā savu dar

bību uzsāks Biedrība „Latvijas Sama
riešu apvienība” (turpmāk – LSA), kas 
nodrošinās savus pakalpojumus cilvē
kiem ar ierobežotu piekļuvi sociālās un 
veselības aprūpes infrastruktūrai. No
vada iedzīvotājiem Rojas novada svēt
ku laikā pie kultūras centra būs lieliska 
iespēja tikties ar biedrības pārstāvjiem, 
kur interesenti varēs uzdot sev intere
sējošos jautājumus, iepazīties ar snieg
tajiem pakalpojumiem un aprīkojumu. 

LSA projekta mērķis ir izveidot vis
aptverošu aprūpes mājās risinājumu 
personām ar ierobežotu piekļuvi soci
ālās un veselības aprūpes infrastruktū
rai. Pakalpojuma potenciālie klienti ir 
pensijas vecuma personas ar aprūpes 
vajadzībām, kas dzīvo viensētās, no
šķirti no apdzīvotiem centriem un ku
riem, galvenokārt personisko pašap
rūpes spēju, transporta, dzīvesvietas 
labiekārtojuma vai līdzīgu iemeslu dēļ 
ir ierobežota tiem nepieciešamo soci
ālās un veselības aprūpes pakalpojumu 

saņemšana. Projekta ietvaros paredzēts 
attīstīt un ieviest aprūpes mājas pakal
pojumu lauku teritorijās ar inovatī
vām metodēm, izmantojot specializētu 
transportu personām ar funkcionāliem 
traucējumiem, Drošības pogu pie
slēgumus un pārvietojamā aprūpes 
kompleksa pakalpojumus, kas sniedz 
klientiem iespēju veikt nepieciešamās 
darbības personīgās higiēnas nodroši
nāšanai, pēdu aprūpi un klienta veļas 
mazgāšanu turpat klienta mājas pagal
mā speciāli aprīkotā aprūpes birojā.

Rojas novadā būs pieejami divi 
populārākie LSA pakalpojumi – Sa ma
riešu atbalsts mājās un Drošības poga.

Pakalpojums „Samariešu atbalsts 
mājās” tiek nodrošināts ar Drošības 
pogu un īpaši aprīkotām automašīnām, 
kurās izveidots pārvietojams aprū
pes birojs ar autonomās strāvas ģe
neratoru  – dušu ar silto un auksto 
ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu, ledusskapi, 
veļas mazgājamo mašīnu, specializēto 
aprīkojumu pēdu kopšanai un matu 

griešanai, dodoties pie cilvēka uz viņa 
dzīvesvietu. Tas ļauj tiem cilvēkiem, 
kuriem nav pieejamas ērtības un ir 
grūtības pašiem sevi pilnvērtīgi apkopt, 
palikt savās mājās un dzīvot pilnvērtīgu 
dzīvi ierastajā vidē. 

Pakalpojums „Drošības poga” ietver  
cilvēka diennakts uzraudzību, neat
liekamo palīdzību un psiholoģisko 
atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sis
tēmu  – saziņas iekārtu un signālpogu, 
kas atrodas aprocē vai kulonā. Pakalpo
jums paredzēts cilvēkiem, kuri nespēj 
par sevi parūpēties. 24 stundu saikne 
ar Zvanu centru garantē drošības sajū
tu gan cilvēkam, kurš saņem Drošības 
pogas pakalpojumu, gan viņa tuvinie
kiem (atrodoties darbā, atvaļinājumā, 
komandējumā, citā dzīvesvietā vai 
pilsētā). Pakalpojums tiek nodrošināts 
24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. 
Drošības poga ir ērta lietošanā – krī
zes brīdī atliek piespiest signālpogu un 
informēt par to, kas atgadījies. Signāls 
Zvanu centrā nonāk no jebkuras vietas 

dzīvoklī vai mājā. Vienlaikus ar signāla 
saņemšanu, Zvanu centra operatoram 
datora ekrānā redzama iepriekš apko
pota informācija par personu – veselī
bas stāvoklis, kontaktpersonas utt., kas 
palīdz operatīvāk un precīzāk nodroši
nāt palīdzību. Ja nepieciešams, situāci
jas risināšanā tiek iesaistīti operatīvie 
dienesti, piemēram, neatliekamā medi
cīniskā palīdzība, policija, ugunsdzēsēji 
utt. 

Šos pakalpojumus var saņemt, 
iesnie dzot pieteikumu Sociālajā die
nestā, interesējoties tuvākajā Latvijas 
Samariešu apvienības nodaļā vai indi
viduāli, zvanot uz Latvijas Samariešu 
apvienības uzziņu tālruni 8898.

Rojas novada Sociālā dienesta va
dītāja Lāsma Pūce informē, ka pakal
pojumu „Aprūpi mājās” pirkt kā ār
pakalpojumu, pašvaldībai ir finansiāli 
izdevīgāk. Arī šādu pakalpojuma kva
litāti nelielam klientu skaitam pašval
dība nevar nodrošināt un pakalpojums 
izmaksātu dārgāk.

Biedrība „Latvijas Samariešu apvie
nība” (LSA)  ir brīvprātīga, neatkarīga, 
kompetenta, inovatīva, dinamiska 
un uz praktisku rīcību orientēta 
sabiedriskā labuma organizācija, kuras 
devīze ir „Palīdzēt dzīvot”. Tā ir vie
na no lielākajām nevalstiskajām or
ga nizācijām, kurā ir nodarbināti vai
rāk nekā 600 algotu darbinieku un 
darbojas vairāk nekā 300 brīvprātīgo. 
Samariešu apvienība ir sertificēta kā 
daudzu sociālo pakalpojumu sniedzējs, 
ārstniecības un izglītības iestāde. LSA 
piedāvā daudzus sociālus, medicīniskus 
un apmācības pakalpojumus, kas 
klientiem ir pieejami gan ar pašvaldību 
vai darba devēju līdzdalību, gan arī 
individuāli.

Sīkāka informācija par LSA un 
sniegtajiem pakalpojumiem pieejama 
biedrības mājaslapā www.samariesi.lv. 

Informāciju sagatavoja
Marita Pāvuliņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Muzeju nakts Rojas Jūras zvejniecības muzejā
Dace Klabere

Tikko kā aizvadīts vērienīgākais muzeju nozares pasākums 
„Eiropas  muzeju nakts”, kurā aktīvu dalību ņēma arī Rojas Jūras 
zvejniecības muzejs. Šī gada Muzeju nakts tēma – durvis. Kā pasāku
ma atklāšanā teica muzeja darbiniece Gundega Balode, izdzirdot šo 
vārdu, pirmais, kas nāk prātā – durvis var atvērt, aizvērt, uz tām var 
skatīties kā uz skaistu priekšmetu. Tās ir noslēpums, brīnums, dāva
na. Izzinot durvju pasauli, literatūrzinātniece Janīna Kursīte grāmatā 
„Latvieša māja” veselu nodaļu veltījusi durvīm. Izrādās, agrākos laikos 
latvieši durvis iestellējuši pavisam mazas. Tas no tīri praktiskā vie
dokļa, jo mājas nebija tik siltinātas. Lai iekļūtu mājā pa šīm zemajām 
durvīm, nācējiem bijis krietni vien jāpieliecas, tā paklanoties arī mājas 
gariņam. Izrādās, sākotnēji durvis bijušas arī bez eņģēm – vienkārši 
pieslietas. Vēlāk eņģes tikušas izgatavotas no koka puļķīšiem. Laika 
gaitā durvis kļuvušas arvien lepnākas, un noteikti ar dažādām aizsar
dzības zīmēm, lai nelabais netiktu mājā, lai lietuvēns lopus nebaidītu 
un tamlīdzīgi. Kur durvis, tur slieksnis. Arī ar to saistās daudz ticē
jumu, bet galvenā sliekšņa pamatfunkcija – aizsargāt pret aukstumu. 
Dažviet mājām slieksnis bijis krietnu trīs baļķu platumā. Svarīgi ir uz 
sliekšņa nesēdēt, lai nenokļūtu ļaužu valodās.

Vakara gaitā uz ekrāna visi ar lielu interesi vērojām Laimas Land
manes  fotografētās durvis Rojā. Interesanti, ka ikdienā paejam tām 
garām, nekādu uzmanību durvīm nepievēršot, bet šīs, nofotografē
tās, tika vērotas ar tādu interesi! Katrs sīkums tika ievērots, izteikti 
visdažādākie minējumi, un ar sajūsmu ik pa laikam atskanēja sau
ciens – tās taču manējās! Paldies Laimai, kas ļāva mums uz savām 
durvīm, kas patiesībā ir katra nama vizītkarte, paskatīties pavisam 
citām acīm!

Šajā vakarā ieskatījāmies arī aiz mākslas pasaules durvīm un tikā
mies ar mākslinieku grupu, kuru izstāde aplūkojama muzeja izstāžu 

zālē. Līdz šim nebijis gadījums – vienā izstādē skatāmi visda
žādākie mākslas darbi – rotas, metāla kalumi, gleznas, grāmatu 
un afišu ilustrācijas, mākslinieciski ādas izstrādājumi. Un pats 
galvenais – to visu drīkstēja aptaustīt, izmēģināt, pielaikot.

Kas notiek aiz zvaigžņu durvīm, par to mums vēstīja astro
loģe Anita Masaļska. Jūs interesē, cik bieži jāiet pie astrologa? 
Uz to Anita atbildēja, ka pie astrologa vispār nevajag iet, izņe
mot gadījumus, kad dzīvē gadījies paklupiens. Anita īsi ieskatījās 
katrā no horoskopa zīmēm, bet, runājot par horoskopiem, ko 
varam lasāt avīzēs, astroloģe uzsvēra, ka tas ir tikai joks, un izla
sīto nekādā ziņā nevajadzētu uztvert nopietni. Anitas Masaļskas 
stāstījumu caurvija vieglums un labs humors, bet viedos vārdus, 
ka viss, ko mēs raidām no sevis, kā bumerangs pie mums atgrie
žas, vajadzētu paturēt prātā ikvienam no mums.

Bet par to, cik viegli vai grūti veras dzejas durvis, varējām uzzi
nāt, ieklausoties šī vakara vistālāk braukušā viesī – dzejniekā Jānī 
Baltjancī. Visu cieņu dzejniekam, kurš ceļu uz Roju  no tālās Rēzek
nes bija mērojis 10 stundu garumā ar 3 sabiedriskajiem transpor
tiem. Bet tālais ceļš nebija velti mērots – ar tikšanos apmierinātas 
bija abas puses – gan dzejas mīļotāji, kas šaurā, intīmā gaisotnē bau
dīja dzeju, gan pats dzejnieks, sajuzdams patiesu interesi no klausītāju 
puses, un izbaudīdams muzeja darbinieču viesmīlību un Rojas burvību.

Brīžiem bija bail ieskatīties aiz Egīla Mūrnieka pavērtajām dur
vīm. Tik daudz nezināmā un mistikas kosmosa dzīlēs, starpzvaigžņu 
noslēpumos, Bermudu trijstūrī. Kur nu vēl lidojošie šķīvīši un citpla
nētieši…  Bet, kas zina – varbūt mēs paši esam citplanētieši?

Un tad jau arī laiks kaut kam konkrētam un saprotamam – aiz-
durvju zupai. Tā kā ir jau vēls pavasaris un visi pieliekamie kambari 
ziemas mēnešos iztukšoti, zupā varēja atrast visu, kas vēl aizdurvē 
bija saglabājies, un rezultāts bija brīnumgards, par ko paldies čakla
jām virējām no visiem zupas baudītājiem.

Vēl tikai piebildīšu, ka kopīgu valodu ar mazākajiem muzeja 
apmeklētājiem bija atradusi Ilze Šelkova. Viņa allaž ir tā, ap kuru 
bērni trinas riņķī, alkdami pagatavot kaut ko paši savām rociņām, 
vecākiem un pašiem sev par prieku! Patiesībā jau pie Ilzes var dar
boties ikviens, un arī šajā vakarā iespēju beidzot kaut ko pagatavot 
savām rokām, izmantoja vīrs brieduma gados, priecādamies par 
paveikto.

Paldies muzeja darbiniecēm par lieliski noorganizēto muzeja 
nakti, par iespēju tikties ar interesantām personībām, par interesan
to Talsu Krišjāņa Valdemāra amatieru teā tra izrādi „Vajadzīgs me
lis”, kurā apspēlētās tēmas – politika, vēlēšanas, vēlme pēc varas un 
tukši solījumi, būs aktuālas vienmēr. 

Astroloģei Anitai Masaļskai (no kreisās) par atsaucību pateicas 
muzeja vadītāja Inese Indriksone.

 D. Klaberes foto

20. maija pēcpusdienā Rojupes 
BJIC „Varavīksne” bērni un jaunieši 
uzņēma ciemiņus no Melnsila BJIC 
un Rojas MFC „Strops”, lai kopīgi ie
justos pagājušā gadsimta septiņdes
mito gadu atmosfērā.

Pasākuma vadītājai Martai 
Šermukšnei jau labu laiku ir bijusi 
vēlēšanās noskaidrot, kādu mūziku 
klausījušies, tērpus nēsājuši un 
kādās aktivitātēs piedalījušies viņas 
vecvecāki. Martai, apspriežoties 
ar Kati Kristu Kalniņu un Tīnu 
Znamensku, radās ideja par sadrau  
dzības pasākumu. 

Ar tā laika modi bērniem 
un jauniešiem bija jāiepazīstas 
pirms pasākuma, jo bija lūgums 
ierasties  tērpos, kādos ģērbās pirms 
40 gadiem. Īpaši pie sava stila bija piedomājuši viesi 
no Melnsila.  

Gatavojot pasākumu, meitenes noskaidrojušas, 
ka bērniem 70. gados patikušas tādas spēles kā 
„Kaļimbamba”, „Bultiņas”, „Krāsas”, „Pēdējais pāris 
šķiras”, „Kas lēnāk ies, tas tālāk tiks”. Dažas no šīm 
spēlēm pasākuma dalībniekiem bija labi zināmas, 
bet par spēli „Kaļimbamba” viņi pat dzirdējuši 
nebija. Bērniem vislabāk patika jaunapgūtā spēle 
„Kaļimbamba” un jau zināmā spēle „Bultiņas”, tās 
viņi noteikti spēlēs vēl un iemācīs arī citiem.

Pēc aktīvas darbošanās enerģiju varēja uzkrāt, 
mielojoties ar gardo soļanku, kas vārīta jauniešu 
centra parkā uz ugunskura. Pēc vakariņām bērni 
un jaunieši vienojās draudzīgā futbola mačā, 

klausījās ansambļa „Boney M” ierakstus un 
pārrunāja jauniegūtos iespaidus. Pēc tam Rudes 
jaunieši pavadīja ciemiņus uz mājām, bet paši 
jauniešu centrā iekārtoja naktsmītni, jo iepriekš 
bija izteikuši vēlēšanos pēc pasākuma palikt pa 
nakti. No rīta pie brokastu galda visi vēl bija 
pusaizmiguši, toties priecīgi par jauko pasākumu. 

Paldies Martai, Katei Kristai un Tīnai 
par pasākuma plānošanu, vadīšanu, cienasta 
gatavošanu! Paldies visiem par jauki kopā pavadīto 
laiku!

Māra Folkmane,  
Rojupes BJIC „Varavīksne”  

jaunatnes lietu speciāliste

Ģimenes pavasara svētki brīvdabā

13. maijā  MFC „Strops” organizēja pasākumu Rojas novada ģimenēm „Ģimenes pavasara svēt
ki”, kas notika piknika vietā netālu no Rojas avotiņa,  Rojas upes krastā. Šāda veida pasākums notiek 
jau trešo gadu, lai iepriecinātu ģimenes, lai dotu iespēju visiem darboties kopā, būt saliedētiem, 
vienotiem un jauki pavadīt laiku.

Uz pasākumu  pulcējās ap 30 dalībnieki, katra ģimene ar bērniem iesaistījās dažādās sportiskās akti
vitātēs, veica dažādus uzdevumus piecos kontrolpunktos tuvējā mežā.  Bija iespējams  iesaistīties arī ar 
tūrismu saistītā aktivitātē – celt telti, sakārtot mugursomu ar nepieciešamajām lietām, ja dotos pārgā
jienā. Varēja sevi pārbaudīt viktorīnas aktivitātēs un atjautības uzdevumos par dažādiem jautājumiem, 
kas saistīti ar Latvijas mežos sastopamiem augiem, meža veltēm, dzīvniekiem, putniem un zivīm, kas 
apdzīvo Rojas upes krastu, par  brīvdabas takas maršrutiem. Vajadzēja nodziedāt arī  latviešu  tautas
dziesmas, pabeigt latviešu tautas sakāmvārdus un uzminēt dažādas mīklas. Vēl ģimenēm bija jāiesaistās 
Improvizācijas teātrī, kur lomas tika izlozētas, un tika izspēlēta pasaka „Rācenis” modernā versijā. No
slēgumā visas ģimenes baudīja gardo ugunskura zupu un saņēma balvas par piedalīšanos aktivitātēs. 
Lai pasākums notiktu  jaukā gaisotnē un pēc plāna, tika iesaistīti gan centra darbinieki, gan brīvprātīgie 
jaunieši un pieaugušie. Uz tikšanos turpmākajos pasākumos!

Lienīte Voronova, Kopienas sociālā darbiniece

Sadraudzības pasākums „Atgriešanās 
pagātnē” Rojupes BJIC „Varavīksne”

Visi kā viens priecājās par jauko pasākumu.                                                                   Albuma foto
Gatavojoties pasākumam, īpaši tika padomāts par dažādām 

spēlēm.                                                                                    Albuma foto
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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.

27. maijs, piektdiena – 

Draugu diena!
Pie mums viesojas delegācija no Valdemar

svīkas, kā arī Zviedrijas vēstnieks un vēstniecības 
pārstāvji.

17.30 Zviedru izstādes „Zviedru kriminālromānu ainas” un 
zviedru filmu nedēļas 30.05.–04.06. atklāšana – Rojas izstāžu zālē.

Rojas Kultūras centrā 
18.30 Ingus Gustavsona gleznu izstādes „Atmosfēra” atklāšana.
19.00 Koncerts „Jūra vieno” – piedalās mūziķis Rolands Eng

dahls,  mūzikas un deju skolu audzēkņi  no Valdemārsvīkas  (Zvied
rija)  un Rojas MMS vijolnieku ansamblis, sieviešu koris „Kalva” un 
modes deju studija „Elfas”. Ieeja brīva.

30.05.–04.06.
Rojas kultūras centrā

ZVIEDRU FILMU NEDĒĻA – ieeja uz seansiem brīva.

30.05. plkst.13.00
Bērniem animācijas filma – klasika 

„Karlsons, kas dzīvo uz jumta”.

31.05. plkst. 19.00
Dokumentālā filma „Fotogrāfe no Rīgas.”

02.06. plkst. 19.00
Mākslas filma 

„Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda”.

04.06. plkst. 12.00 
Bērnu seanss – animācijas filmas „Esmu apaļīgs”, 
„Zviedru frikadeles”, „Mašīnītes un frikadeles”,  

„Boo”, „Gens dižais smējējs”.

Plkst. 19.00 
Mākslas filma „Nekad nepadodies, dēls!”.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtības

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.

Rojas luterāņu baznīcā 5. jūnijā 13.00
DIEVKALPOJUMS.
Jauno altārgaldu iesvētīs 

LELB Liepājas diecēzes bīskaps P. Brūvers.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība draudzes namā.

 Malku.  Zvanīt 29286523.
 Lēti lietotu virtuves iekārtu, tvaika nosūcēju, 

elektrisko plīti darba kārtībā.
Telefons 29913881.

Lai cik ļoti šķiršanās sāpētu,
Stāv zeltaina vasara kalnā
Un līdz pat pēdējam brīdim
Caur skropstām tai saule spīd.
Izsakām līdjūtību Renātei Žurovskai, māsu 

zaudējot.
Rojas invalīdu biedrība

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārītei Misiņai, 

dzīvesbiedru zaudējot.
Rojas invalīdu biedrība

PĀRDOD

DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada „Rau

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

SPORTISKĀS AKTIVITĀTES ROJAS DIENĀS 28. MAIJĀ
Nr.
p. k. PASĀKUMS VIETA LAIKS

1. Strītbols – komandā 4 dalībnieki, uz laukuma 3 spēlētāji, sieviešu un vīriešu 
komandas Basketbola laukumā pie stadiona 10.00

2. Volejbols – komandā 5 dalībnieki, uz laukuma 3 vīrieši un 1 sieviete Smilšu volejbola laukumā pie stadiona 10.00
3. Pludmales volejbols – komandā 2 dalībnieki, sieviešu un vīriešu komandas Smilšu volejbola laukumā pie stadiona 10.00

4. Florbols skolēniem – komandā 4 dalībnieki, uz laukuma 3 spēlētāji, spēlē bez 
vārtsarga uz mazajiem vārtiņiem Sporta zālē 10.00

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

6. Makšķerēšana Pulcēšanās pie Rojas upes tilta 6.00
7. Zolīte Vidusskolas semināru zālē 2. st. 10.00
8. Ekstrēmie sporta veidiInline, BMX,  skeitbords Skeitparkā pie stadiona 11.00

9. Netradicionālās sporta aktivitātes – kenoss, vilciņi, šautriņu mešana, sumo cīņas, 
umurkumurs Pļaviņā pie KC 16.00

Sacensībās un sporta aktivitātēs drīkst piedalīties visi interesenti.
Dalības maksas nav. 
Uzvarētāju apbalvošana notiek uzreiz pēc attiecīgās sporta aktivitātes beigām.
Sacensības visās sporta spēlēs un sporta aktivitātēs tiks pārtrauktas plkst. 13.30, lai novada iedzīvotāji varētu piedalīties svētku gājienā, kurš 

sāksies plkst. 14.00. Pēc gājiena sacensības turpināsies.
Novada sporta organizatore T. Kirilova, tālr. 29617771

Tipogrāfijas „Rauda Print” 
kausa izcīņa florbolā 
2016. gadā

7. maijā notika tradicionālā ceļojošā „Rauda Print” kausa izcīņa 
florbolā. Šogad turnīrā piedalījās 5 komandas. Tāpat kā pagājušogad, 
arī šogad četras komandas pārstāvēja Roju un viena komanda Kolku. 
Visas dienas garumā notika aizraujošas spēles, kur katra komanda ar 
katru izspēlēja savstarpējo spēli. Četras labākās komandas tikās pusfi
nālā. Uzvarētāji pusfinālos savā starpā noskaidroja uzvarētāju turnīrā, 
savukārt pusfinālu zaudētāji noskaidroja trešās vietas ieguvēju turnī
rā. Šogad 1. vietu turnīrā izcīnīja un ceļojošo kausu ieguva komanda 
„Rauda Print”, kura finālā spraigā cīņā pārspēja pagājušā gada 
uzvarētājus komandu „Irši”. Trešo vietu izcīnīja komanda „Mailītes 
murdā”, ceturto vietu ieguva komanda no Kolkas „Autopilots”. Piektajā 
vietā šogad palika komanda „RVTK”, kurā spēlēja 15 un 16 gadīgi 
sporta skolu audzēkņi. Turnīra rezultatīvākā spēlētāja gods tika Mikum 
Freibergam. Labākais vārtsargs turnīrā Ingars Lembergs.

26. maijā Rīgā Ziemeļblāzmas pilī tika godināti Latvijas 23. florbola 
čempionāta sezonas labākie spēlētāji. Patīkami, ka arī šogad šo godu 
izpelnījās Rojas komandas spēlētāji. Par 2. līgas vieniem no labākajiem 
spēlētājiem tika atzīti Mikus Freibergs, Rihards Jansons, Rihards 
Fīrmanis un Andris Eglītis. Apsveicam!    

Florbola komandas pārstāvis 
Ģirts Zanders

„Baznīcu nakts” 10. jūnijā
Rojas evanģēliski luteriskā baznīcā
18.00 Baznīcas zvanu skaņas. Mācītāja Jura Veidenieka uzruna.
19.00 Iepazīšanās ar baznīcas vēsturi.
20.00 Koncerts. Piedalās sieviešu koris „Kalva”un Rojas Mūzikas un māk

slas skolas vokāli instrumentālais ansamblis „Improvizācija”, soliste Marika 
Gavrona, ģitāra – Santa Millenberga.

21.00 Kopīga Tēvreizes lūgšana.

Ģipkas evanģēliski luteriskā baznīcā
Baznīca atvērta no 11.00–24.00. Talsu mākslinieku – Gunas Millersones, 

Andra Vītola un Modra Sapuna darbu izstāde. Mākslas darbus varēs arī 
iegādāties.

14.00 Tikšanās ar māksliniekiem pie kafijas tases baznīcas tornī.
17.50 Baznīcas zvanu skaņas.
20.00–20.30 Svecīšu aizdegšana visā kapsētā.
20.30 Draudzes priekšnieka Valda Randes stāsts par Ģipkas baznīcas 

vēsturi.
21.00 Ģipkas draudzes mācītāja Armanda Klāva lūgšana.
22.00 Valdemārpils mūzikas skolas audzēkņu koncerts, kurā piedalīsies 

akordeonisti Kārlis Alberts Dzenis un Tomass Šeja, ģitāra un balss – Pauls 
Grīnfogels, pie klavierēm Gunta Vecvagare. Ansambļa vadītāja Gunta 
Vecvagare.

15. jūnijā darbību atsāk  pieaugušo nefor
mālās izglītības programma „Burāšanas pa
mati’’. Nodarbības notiks Rīgas jūras līcī pie 
Rojas vai, nepiemērotos laika apstākļos, Rojas 
ostā. Programma paredzēta 30 stundu apmā
cībai. Vienā grupā ne vairāk kā 4 dalībnieki, 
nodarbības ilgums 3 stundas. Apmācības no
tiks uz micro klases jahtas. Apmācības laiks, 
savstarpēji vienojoties ar treneri. Pieteikties 
pie burāšanas trenera Gunāra Reinholda pa 
tālr. nr. 26434813 līdz 15. jūnijam.

Imants Amerikā
No 27.–28. februārim Losandželosā notika Pasaules kausa novusā 

1. posms. Latvijas labākie novusisti, starp kuriem ir arī rojenieks Imants Loč
mels, devās iekarot Ameriku. 27. februārī Imantam sacensībās vienspēlē vei
cās labi, jo tika izcīnīta 3.–5. vieta, kuru dalīja ar ASV sportistu un 2015. gada 
Pasaules kausa novusā čempionu vienspēlē latvieti G. Liepiņu. 28. februārī 
novusa dubultspēlē Imants ieguva godalgoto 2. vietu. Piedaloties šādās 
sacensībās pasaulē, Imants iegūst daudz jaunu iespaidu par valstīm, kurās 
uzturas. Ar noīrēto auto tika nobraukti vairāk nekā 5000 km pa rietumu 
piekrasti. Amerika viņu sajūsmināja ar tuksnešiem, kanjoniem, kalniem, 
ezeriem, okeānu, Lasvegasu.

Pasaules kausa novusā 2. posms notika Somijā, Helsinkos. Vienspēlē 
Imantam neveicās tik labi kā Amerikā, tika izcīnīta 6.–10. vieta, bet 
dubultspēlē viņa kontā bronzas medaļa.

Pasaules kausa novusā 
3. posms notika no 30. aprīļa 
līdz 1. maijam Igaunijā. 
Arī no šīm sacensībām 
Imants atgriezās ar izcīnītu 
1. vietu un uzvarētāja kausu. 
Apsveicam!

Sporta organizatore 
T. Kirilova

Rojas Mūzikas un mākslas skola 
uzņem jaunus audzēkņus 
2016./2017. mācību gadā  

sekojošās specialitātēs:
klavierspēlē, vijoles spēlē, akordeona spēlē,

pūšamo instrumentu spēlē 
(saksofons, klarnete),

ģitāras spēlē, vizuāli plastiskajā mākslā,
intere šu izglītībā (visās vecuma grupās). 

Uzņemšana 27., 30. maijā 
no 15.00–17.00.

Tālrunis uzziņām 29140791, 
e-pasts: rbms@inbox.lv

No sirds pateicamies Rojas nova
da domei, invalīdu biedrībai, pensio
nāru klubiņiem „Liedags” un „Rūķi” 
par sveicieniem un labajiem vārdiem 
mūsu dimanta kāzu jubilejā!

Astrīda un Kārlis Āboliņi

Imants ar Amerikā 
iegū tajām balvām. 

Albuma foto Sludinājumus 
„Talsu Vēstīm” pieņem 

Rojas novada domes 1. stāvā, (redakcijā), 
darba dienās no 9.00–17.00.

Telefons 63269092, 29913881.

Pateicība
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