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Pateicība

Muzicē „Rojas ritmi 2017” žūrijas komisijas 
pārstāvis Kaspars Zemītis.               D. Klaberes foto

Dace Klabere

4. martā Rojas kultūras centrā iz
skanēja III Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas organizētais Vieglās un džeza 
mūzikas ansambļu konkurss „Rojas 
ritmi 2017”. 

Ieskatoties konkursa vēsturē, atce-
ramies, ka savulaik konkurss tapa, 
īstenojoties Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogu Marutas Zemtures un 
Baibas Beraģes sen lolotai idejai, kuru 
ar prieku atbalstīja gan skolas direktors 
Jānis Kivils, gan pedagoģe Ināra Kivi-
la. Konkursa mērķis ir sekmēt jauno 
mūziķu profesionālo izaugsmi un per-
sonas vispusīgu attīstību, sniegt iespē-
ju pedagogiem papildināt zināšanas, 
veicināt pieredzes apmaiņu, kā arī vei-
cināt pedagogu profesionālo pilnveidi 
skaņdarbu pārlikumu un aranžējumu 
veidošanā, jo tieši par veiksmīgāko ori-
ģināldarbu, skaņdarba pārlikumu vai 
aranžiju pienākas speciālbalva peda-
gogam. Konkurss ir arī lieliska iespēja 
bagātināt Rojas novada kultūrvidi un 
veicināt tā atpazīstamību.

Pēc konkursa koncepcijas, ansambļi 
tiek sadalīti duetu-trio, kvartetu-kvin-
tetu un jaukto ansambļu kategorijās. 
Šogad konkursā savu dalību pieteica 
21 ansamblis no visas Latvijas profe-
sionālās ievirzes izglītības skolām – 
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas, 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas, 
Nīgrandes Mūzikas skolas, Valdemār-
pils Mūzikas un mākslas skolas, BJMK 
„Rokskolas”, PIKC Ventspils Mūzikas 
vidusskolas, Jāņa Ivanova Rēzeknes 
Mūzikas vidusskolas, Jelgavas Mūzikas 
vidusskolas, Ozolnieku Mūzikas skolas, 
Talsu Mūzikas skolas, Garkalnes Māks-
lu un Vispārizglītojošās vidusskolas, 
Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas, 
Babītes Mūzikas skolas un Rojas Mūzi-
kas un mākslas skolas.

Konkursu atklāja tā patronese, Rojas 
novada domes priekšsēdētāja Eva Kār-
kliņa, vēlot katram konkursantam veik-
smīgu uzstāšanos.  Ar žūrijas komisijas 
locekļiem iepazīstināja  Rojas Mūzikas 
un mākslas skolas direktors Jānis Kivils. 
Viņu vidū, kā vienmēr profesionāli mū-
ziķi un izcilas personības – Kaspars Ze-
mītis, ģitārists, pedagogs, komponists, 
Ieva Sutugova, dziedātāja, vokālā peda-
goģe, ansambļa vadītāja, Jānis Ansons, 
klarnetists, pedagogs, lektors un Jānis 

Miltiņš, pianists, pedagogs, aranžētājs.
Konkursa organizācija, kā vienmēr, 

bija augstā līmenī, tāpēc diena aizritēja 
nemanot. Tā bija lieliska bauda – dzir-
dēt ne tikai talantīgo jauno izpildītāju 
uzstāšanos, bet arī žūrijas komisijas 
locekļu profesionālo, emocionālo snie-
gumu.

Kā jau konkursā, protams, tika sa-
dalītas arī vietas. Tā kā mūsu novada 
ļaudis visvairāk interesē mūsu pašu 
bērnu sasniegumi, minēšu tikai viņu 
panākumus. Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi plūca sekojošus lau-
rus – duetu un trio kategorijā 3. vieta 
klavieru duetam (ped. B. Kvālberga), 
kvartetu-kvintetu kategorijā – 1. vieta 
ģitāristu kvintetam (ped. M. Zemtu-
re), 3. vieta – klarnešu kvartetam (ped. 
J.  Popelis), jaukto ansambļu kategorijā 
3. vieta kameransamblim (ped. I. Sproģe).

Konkursa Grand Prix savā īpašumā 
ieguva Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzi-
kas vidusskolas džeza ansamblis (ped. 
T.  Lipskis), balvā iegūstot dāvanu un 
čeku 100 eiro vērtībā. Tika noteikta arī 
organizatoru simpātiju balva, un tā šo-
gad tika piešķirta Ozolnieku mūzikas 
skolas talantīgajiem jauniešiem. Kon-
kursam bija pieteikti arī 5 oriģināldar-
bi, un šoreiz visi to autori balvā saņēma 
Rojas mākslinieku darbus. Specbalvu 
par Gipsy King skaņdarba „Iedvesma” 
pārlikumu savā īpašumā ieguva Rojas 
Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe 
Maruta Zemture. Savu simpātiju bal-
vu 99 eiro apmērā konkursa noslēgu-
mā pasniedza arī Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, piešķirot 
to Valdemārpils Mūzikas un mākslas 
skolas instrumentālajam ansamblim 
„Piektais vilnis”. Pateicībā par Rojas 
vārda popularizēšanu, organizējot 
Vieglās un džeza mūzikas konkursu 
„Rojas ritmi”, Eva Kārkliņa pašvaldības 
vārdā izteica pateicību Rojas Mūzikas 
un mākslas skolas direktoram Jānim 
Kivilam un pedagoģei Baibai Beraģei.

Pēc konkursa savos iespaidos par 
redzēto un dzirdēto ar „Bangu” dalījās 
žūrijas komisijas loceklis Kaspars Ze-
mītis: „Esmu patīkami, pozitīvi iedves-
mots. Ļoti patika skaņdarbu dažādība, 
muzicēšanas līmenis. Pats ļoti augstu 
vērtēju priekšnesumus, kuros nav aiz-
mirsts latviskais – gan latviešu tautas-
dziesmas, gan latviešu mūzika kopumā, 
lai arī man patīk angļu valodā izpildītās 

Par piemiņu no konkursa – kopīgs dalībnieku, organizatoru un žūrijas foto.                                         E. Gegernieces foto

Pateicība – sirds 
atmiņa...

 Paldies visiem, kas piedalījās konkur-
sa „Rojas ritmi 2017” organizēšanā un tā 
veiksmīgā norisē:  Rojas novada domei, 
personīgi domes priekšsēdētājai Evai 
Kārkliņai, Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas direktoram Jānim Kivilam, Inā
rai Kivilai, pedagogiem, tehniskajiem 
darbiniekiem, audzēkņiem, Rojas kul
tūras centram, personīgi Arnim Enze
lim, Marekam Štālam, Sandrai Lucā
nei, Evai Gēgerniecei, Ligitai Vilciņai, 
Dzintrai Vīgantei, Elitai Šteinfeldei, 
Ritai Grīnbergai, Beatei Olektei, Sabīnei 
Briedei, Lindai Andžānei, Rojas DzKU.

Baiba Beraģe

Izskanējis III Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss „Rojas ritmi 2017” 

Balvu par labāko pārlikumu pedagoģei Marutai Zemturei 
pasniedz žūrijas komisijas loceklis Jānis Ansons.

Konkursa noslēgumā domes priekšsēdētāja Eva Kār
kliņa klātesošajiem vēlēja satikties pēc gada – „Rojas rit
mi 2018”.

Konskursa žūrija iegrimusi nopietnā darbā. J. Ansons (no kreisās), 
K. Zemītis, Ieva Sutugova, J. Miltiņš.

Uzstājas 1. vietas ieguvēja – Rojas MMS ģitāristu kvintets.

J. Kivils sveic galveno konkursa orga
nizatori B. Beraģi.                 D. Klaberes foto

dziesmas. Gribētu šim konkursam 
turpmāk novēlēt vairāk akustisko 
muzicēšanu. Tur, kur nav vajadzīga 
elektronika, noteikti var iztikt bez 
mikrofoniem. Ir jau pašlaik skaļums 
modē, bet mūsu atbildība ir arī mācīt 
klausīties, un ir lietas, kas labi akus-
tiski skan pašas par sevi un māca 
mūziķiem pilnīgi citu šo akustiskās 
muzicēšanas sajūtu. Tā ir lieta, kas 
Latvijā nav pašā labākajā līmenī, jo 
mums vispār ir tikai divas labas akus-
tiskās koncertzāles – tā ir Gors Rē-
zeknē un „Dzintaru” koncertzāle Lie-
pājā. Apzinos, ka žūrijas vērtējums ir 
ļoti subjektīvs, jo mūzika un māksla 
ir lietas, ko objektīvi novērtēt nevar, 

tāpēc es centos sagaidīt, kurš manī 
tīri subjektīvi izraisīs kādu papildus 
emociju. Ir pāris priekšnesumi, kuros 
tu jūti kaut ko vairāk, to pievienoto 
vērtību, ko enerģētiski dod katrs no 
mūziķiem, vai to viņu sinenerģiju, 
kā viņi viens ar otru sadarbojas – tie 
ir mirkļi, kurus es gaidu. Konkursos 
un žūrijās emu regulāri, vērtējumu 
un priekšnesumu ir daudz, bet ne-
maz jau nav daudz to mirkļu, kad tu 
jūti – o, te bija kaut kas vēl! Skolotāji 
ikdienā strādā ar jauniešiem, bet visi 
sastopamies šeit, koncertos, lai sagai-
dītu to, ko nevar ne iemācīt, ne izstās-
tīt, to, ko mēs varam sajust tikai tad, 
kad tā mūza īstajā brīdī pieskaras”. 
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Rojas novada domē
Rojas novada 21. februāra 
domes sēdē tika izskatīti 
19 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	Apstiprināt precizētos Rojas novada pašval-
dības 2017. gada 17. janvāra saistošos noteikumus 
Nr. 2/2017 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas 
un samaksas kārtību Rojas novadā”.

•	Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2017 
„Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uz-
skaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas no-
vadā”.

•	Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2017 
„Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 
21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 
„Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā””.

•	Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2017 
„Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas 
noteikumi”. Apstiprināt Rojas novada kapsētu sa-
rakstu. Nenoteikt maksu par Rojas novada pašval-
dībai piederošo kapsētu zemes nomu un kapličas 
izmantošanu.

•	Iesniegt Lauku atbalsta dienestam projekta 
pieteikumu „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un 
ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku no-
zveja” Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, pasā-
kumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zve-
jas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu, 1 227,30 EUR, pro-
jekta kopējās izmaksas 6 136,52 EUR.

•	Iesniegt Lauku atbalsta dienestam projekta 
pieteikumu „Viengadīgo taimiņu mazuļu ielaišana 
publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras piln-
veidošanai un resursu papildināšanai Rojas no-
vadā” Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, pasā-
kumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zve-
jas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu, 1358,00 EUR, pro-
jekta kopējās izmaksas 6 790,00 EUR.

•	Pārdot pasažieru autobusu MAN A 54, valsts 
reģistrācijas numura zīme GT 2787, par brīvu 
cenu 1700 EUR apmērā, ja autobusa MAN A 54 
pirkšanai piesakās vairāki pircēji, rīkot izsoli.

•	Apstiprināt 2017. gada 08. aprīlī paredzēta-
jam Rojas Mūzikas un mākslas skolas absolventu 
salidojumam dalības maksu EUR 15,00 apmērā 
vienai personai.

•	Apstiprināt Rojas Mūzikas un mākslas sko-
las 2017. gada 04. martā organizētajam III Džeza 
un vieglās mūzikas ansambļu konkursam  „Rojas 
ritmi 2017”,  kolektīva dalības maksu EUR 20,00 
apmērā un pedagogiem, kuru audzēkņi nepieda-
lās konkursā, dalības maksu EUR 10,00 apmērā. 
Apstiprināt Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
2017. gada 04. martā organizētajam III Džeza un 
vieglās mūzikas ansambļu konkursam „Rojas rit-
mi 2017” Grand Prix balvu EUR 100,00 apmērā.

•	Dzēst likvidētajam SIA „Dzintara pilis”, reģis-
trācijas Nr. 41203024178, nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu 
EUR 247,43 apmērā.

•	Pēc dzīvokļa īpašnieka iesnieguma, anulēt zi-
ņas par dzīvoklī deklarētās personas dzīvesvietu.

•	Noteica zemes vienības daļas „Pašv. Ceļš 
Pasts-Stāvlaukums”, Melnsilā iznomāšanu un ze-
mes lietošanas mērķi.

•	Noteica zemes lietošanas mērķus un nosau-
kumu nekustamam īpašumam Skuju ielā 6, Rojā, 
Rojas novadā.

•	Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam Upes iela 20, Roja, Rojas novads.

•	Atdalīt zemes vienību  no nekustamā īpašu-
ma „Jaunvimbas”, Rojas novadā, piešķirot, atdalī-
tajai  zemes vienībai nosaukumu „Skujeņi”.

•	Apstiprināt zemes ierīcības projekta nekus-
tamajam īpašumam „Akmeņdziras”, Rude, Rojas 
novads.

•	Konstatēt iepriekšējās apbūves faktu un mai-
nīt zemes lietošanas mērķus nekustamajā īpašumā 
„Kalnavanagi”, Kaltenē, Rojas novadā.

•	Piešķirt kompensāciju nepamatoti represētās 
personas mantiniekam.

•	Iesniegt projekta pieteikumu „Es i’ rojnieks!” 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras iz-
sludinātajā atklātajā projekta konkursā „Atbalsts 
jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī sa-
skaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes 
politikas plānošanas dokumentiem” ietvaros. Pro-
jekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 3300,00. 
Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.

Informāciju sagatavoja Administratīvās 
nodaļas vadītāja vietniece/domes sekretāre 

Gunta Dambiņa

Muzejs tiks pie jauna 
stāvlaukuma un Roja – 

Rojas novada domei 13. februārī ir apstipri
nāts projekts „Rojas Jūras zvejniecības muzeja 
brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot 
novada kultūras mantojuma popularizēšanu un 
pieejamību”, kas tika iesniegts biedrības „Talsu 
rajona partnerība” izsludinātajā atklātā kon
kursā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaim
niecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā 
„Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros.

Rojas muzejs ir vieta, kuru dažādos pasāku-
mus, kas tiek rīkoti gan muzejā, gan saieta vietā, 
apmeklē ne tikai tūristi, bet arī vietējie iedzīvotāji. 
Katru gadu muzejs pulcē aizvien vairāk cilvēkus, 
tomēr nevaram piedāvāt sakārtotu vidi automašī-
nu novietošanai, un ērtu apmeklētāju nokļūšanu 
līdz muzeja ēkai un saieta vietai. Problemātiska 
pašlaik ir arī muzeja ekspozīciju apskate cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem, tas liedz pilnvērtīgi izzi-
nāt novada vēsturisko attīstību. 

Labiekārtojot stāvlaukumu, tiks izveidotas vie-
tas automašīnu un velosipēdu novietošanai, izvie-
toti soliņi un atkritumu urnas. Āra ekspozīciju pa-
pildinās ar mūsu novadu raksturojošiem muzeja 
priekšmetiem, kas sniegs priekšstatu par novada 
vēsturi un iepazīstinās ar materiālo un nemateriā-
lo kultūrvēsturisko mantojumu.  

Lai muzeja eksponāti būtu pieejami ikvienam 
muzeja apmeklētājam, arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, muzeja teritorijā tiks izvietots 
viens no diviem āra interaktīvajiem stendiem, 
kurā būs pieejama informācija par novada kultūr-
vēsturisko mantojumu, iepazīstot vēsturisko Roju 
virtuāli. Otrs āra stends tiks novietots zālājā iepre-
tim ziedu veikalam „Verbena”. Tā ir stratēģiska vie-
ta, jo  ir galveno virzienu Rojā–Rīga–Kolka–Talsi 
– satikšanās vieta. Šī ir arī vēsturiski nozīmīga vie-
ta – šeit blakus atrodas vieta, kur 1839. gada vasa-

rā Krišjānis Valdemārs, skolnieks būdams, pirmo 
reizi ierau dzīja jūru! Šajā stendā būs informācija 
par aktuālajiem tūrisma piedāvājumiem Rojā un 
Rojas novadā. Vēl varēs iepazīties ar Krišjāņa Val-
demāra dzīves līkločiem un aktīvo darbību, kas 
ietekmējusi arī mūsu novada attīstību, atstājot 
bagātīgu jūras kultūras mantojumu nākamajām 
paaudzēm. Interaktīvie āra stendi paredzēti veidot 
no nerūsējoša tērauda un darbības temperatūra 
būtu nodrošināta no –300 C līdz +400 C. 

Projekta Nr. 16-08-FL06-F043.0203-000002 „Ro-
jas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas lab-
iekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma 
popularizēšanu un pieejamību” kopējās izmaksas ir 
78 587,01 eiro, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
(EJZF) finansē 70  728,31 eiro, savukārt Rojas novada 
pašvaldības līdzfinansējums ir 7 858,70 eiro.

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

pie jauniem āra informācijas stendiem

Rojas pludmali gaida pārmaiņas 
16. februārī apstiprināts Rojas novada domes 

projekts „Apgaismotas pastaigu takas izveide 
Rojas pludmalē”, kas tika iesniegts biedrības 
„Talsu rajona partnerība” izsludinātajā atklātā 
konkursā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas 
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam 
pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstī
bas stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Iesniegtā projekta mērķis ir vides sakopša-
na un teritorijas labiekārtošana – apgaismotu 
pastaigu taku izveide Rojas pludmalē, uzstādot 
32 laternas ar saules baterijām un vēja ģenerato-
riem, veicinot kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un 
vides attīstību, nodrošinot jūras krasta pieejamī-
bu arī diennakts tumšajā laikā. Ar apgaismojumu 
tiks nodrošinātas visas pastaigu laipas pludmalē. 
Garākā, kas izvietota uz Kolkas pusi, tiks pārbū-
vēta. Laipas joprojām būs pieejamas cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu 
ratiņiem, tās piesaistīs gan novada iedzīvotājus, 
gan Rojas viesus.

Laipu izgaismošanai izmantos gan saules, 

gan vēja enerģiju. Stabu 
galā atradīsies vēja ģe-
ne rators un saules bate-
rija, kas nodrošinās aku-
mulatora lādēšanos ar 
diviem enerģijas avotiem. 
Apgaismojuma sistēma sāk 
darboties pat pie nelielas 
vēja plūsmas un darbojas 
līdz divām diennaktīm, 
ja akumulators ir pilnībā 
uzlādējies, un ieslēdzas 
tikai tad, kad ārā paliek 
tumšs. Lai samazinātu 
jaudas patēriņu, laternās 
tiks izmantots LED ap-
gaismojums, kas, ņemot 
vērā iepriekšējo Latvijas 
un pasaules pieredzi, var 
darboties līdz pat 70 000 darba stundām. 

Projekta Nr. 16-08-FL06-F043.0202-000001 „Ap-
gaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē” ko-
pējās izmaksas ir 136 650,72 eiro, Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds (EJZF) finansē 122  985,65 eiro, 
savukārt Rojas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 
13 665,07 eiro.

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau pavisam drīz pa Rojas pludmales laipām varēs pastaigāties arī naktī. 

2017. gadā paredzētās izmaiņas, kas saistītas ar jauno 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu

Jaunais „Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums” 
paredz paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu 
saņēmēju loku, efektivizēt un vienkāršot uztur-
līdzekļu saņemšanas procesu (spēkā no 2017. gada 
1. februāra). Tas paredz:

1. Izmaksāt uzturlīdzekļus personai līdz 
21  gadu vecuma sasniegšanai, ja tā turpina iegūt 
pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai 
speciālo izglītību Latvijas Republikā (spēkā no 
2017. gada 1. septembra). Lai saņemtu uzturlīdzek-
ļus, personai jāiesniedz iesniegums Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda administrācijā (turpmāk UGF).

No 01.09.2017. uzturlīdzekļus no Uzturlīdzek-
ļu garantiju fonda būs iespējams saņemt arī pēc 
bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns turpinās 
iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību 
vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne il-
gāk kā līdz 21 gada vecumam.

Līdz 31.08.2017. uzturlīdzekļi tiek izmaksāti ne 
ilgāk kā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

2. Trīs reizes ātrāk iegūt valsts garantētos uz-
turlīdzekļus (trīs mēnešu laikā līdzšinējo 9 mē-

nešu vietā). Ja starp vecākiem nepastāvēs strīds, 
uzturlīdzekļus varēs saņemt Ministru kabineta 
noteiktajā minimālajā apmērā administratīvā pro-
cesa ietvaros uzreiz, vēršoties UGFA (spēkā no 
01.04.2017.).

3. Iespēju uzturlīdzekļu parādniekiem 
veikt  uzturlīdzekļu maksājumus vismaz savu 
iespēju robežās. Ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti 
administratīvā procesa ietvaros un parādnieks 
nespēs nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā 
apmērā, tad parādnieks ar UGFA varēs noslēgt 
vienošanos par maksājumu veikšanu (spēkā no 
01.04.2017.).

4. Uzturlīdzekļu parādniekiem varēs 
piemē rot transportlīdzekļa un kuģu vadīšanas 
tiesību izmantošanas aizliegumu, ja parādnieka 
vietā tiek izmaksāti valsts garantētie minimālie 
uzturlīdzekļi un viņš nav noslēdzis vienošanos par 
parādu atmaksu vai nepilda noslēgto vienošanos 
trīs mēnešus. Vienlaikus UGFA katra gadījumā 
individuāli izvērtēs tiesību izmantošanas aizlie-
guma samērīgumu (spēkā no 01.04.2017.).

No 01.02.2017. informācija par uzturlīdzekļu 
parādniekiem pieejama portālā www.latvija.lv

Informācija par minimālo uztur
līdzekļu apmēru 2017. gadā

No 2017. gada 1. janvāra minimālā mēneša 
darba alga normālā darba laika ietvaros ir noteikta 
380.00 EUR apmērā.

Tas nozīmē, ka 2017. gadā no Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda tiks izmaksāti uzturlīdzekļi šādā 
apmērā:

1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 
7 gadu vecuma sasniegšanai 95,00 EUR apmērā, 
bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto;

2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sasnieg
šanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 
114.00  EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas 
nolēmumā noteikto.

Informāciju sagatavoja  Rojas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Inta Zaķe

Rojas novada vēlēšanu komisija
IZSLUDINA

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu 
pieteikšanās termiņu 

no 20.03.2017. līdz 10.04.2017.  
Rojas novada pašvaldību vēlēšanām 

2017. gada 3. jūnijā.

Pieteikumus iesniegt Rojas novada domē 
4. kabinetā, telefons: 63220837,  

mob. tel.: 28385668.

Rojas novada vēlēšanu komisijas 
DARBA LAIKS

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai 
Rojas novada domes vēlēšanām

2017. gada 3. jūnijā
18.04.2017. 08.00–13.00
19.04.2017. 14.00–18.00
20.04.2017. 08.00–13.00
21.04.2017. 08.00–13.00
24.04.2017. 14.00–18.00

Sarakstu iesniegšana Rojas novada domes zālē 2. stāvā (Zvejnieku ielā 3). 
Konts drošības naudas iemaksai – LV77UN LA0028700130014

Kontakttālruņi: 
28385668 – komisijas priekšsēdētāja Gunta Dambiņa

63220837 – komisijas sekretāre Alise Krūmiņa
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Gandarījuma un uzvaras punkti
Šis ir laiks, kurā intensīvi notiek olimpiādes 

dažādos mācību priekšmetos. Februāra sākumā 
tiešsaistē notika novadu posma ekonomikas 
olimpiāde 10.–12. klašu skolēniem. Piedalījās 
11.  klašu meitenes Estere Sīpliņa un Adriana 
Zem baha, kura ieguva 2. vietu (skolotāja Maija 
Brusbārde). 7. februārī ķīmijas olimpiādē 9.–12. kla-
šu skolēniem piedalījās Rūta Jaunozola (9. klase), 
iegūstot 3. vietu, Annija Šulce (10. klase), Adriana 
Zembaha (11. klase), Paula Kučinska (12.a klase). 
Paldies skolotājai Mārai Folkmanei. 10. februārī 
Talsu 2.  vidusskolā notika angļu valodas olimpiāde 
10.–12. klasēm. Pateicību par piedalīšanos izsa-
kām Ārim Kiršteinam (10.  klase), Adrianai 
Zembahai (11. klase), Megijai Grīnertei (12. klase) 
un viņu skolotājām Lāsmai Jaunozolai un Ilzei 
Krišjānei. Aizvadīta arī olimpiāde latviešu valodā 
4. klašu skolēniem. Atzinību ieguva Gundega 
Gitendorfa (4.b klase), skolotāja Inga Otmane 
un Kristaps Vecbērzs (4.a klase), skolotāja Santa 
Veide. Piedalījās arī Laima Līduma-Reinholde 
un Eva Kirilova. Bet 4. klašu matemātikas 
olimpiādē Kristers Patriks Feldbergs (4.a klase) 

ieguva 2.  vietu (skolotāja Anda Sebre-Līkopa) un 
Adriāna Gaile (4.b klase)  – Atzinību (skolotāja 
Inga Otmane). Piedalījās arī Kristaps Vecbērzs 
(4.a klase). 17. februārī Talsu 2. vidusskolā notika 
olimpiāde matemātikā 5.–8. klašu skolēniem. 
5.  klašu grupā 1. vietu ieguva Dāvids Liepa 
(5.b  klase,  skolotāja Sarmīte Engīzere), 6.  klašu 
grupā Atzinība Monnai Podniecei (6.a klase, 
skolotāja Vita Freimane), 7.  klašu grupā 1. vieta 
Miķelim Gitendorfam (7.a  klase, skolotāja Vita 
Freimane) un 3. vieta Mikam Kristianam Kilmitam 
(7.a klase, skolotāja Vita Freimane). Piektdien, 
3. martā, Valdemārpils vidusskolā notika Talsu 
novada kombinētā olimpiāde 1. klašu skolēniem. 
Pirmklasnieki darbojās sešās tematiskajās stacijās 
ar dažādiem piedzīvojumiem, pārbaudījumiem, 
brīnumiem kopā ar zinātkāro Sprīdīti. Skolotāji 
savukārt varēja dalīties savstarpējā pieredzē.  

3. martā LU Humanitāro zinātņu fakultātē 
notika latviešu valodas un literatūras valsts 
olimpiāde, kurā piedalījās arī 12.a klases skolniece 
Elīna Paula. 

14. februāris bija satraucoša diena 11.  klašu 

skolēniem. Jaunieši, skolotāju – darba vadītāju  – 
komisijas priekšā aizstāvēja savus zinātniski 
pētnieciskos darbus. Viņiem tā bija pirmā šāda 
veida pieredze. Drosme uzstāties, atbildēt uz 
ekspertu jautājumiem un aizstāvēt savu viedokli.  
Rojas vidusskola var lepoties ar 20  gadu stāžu 
pētnieciskajā darbā, kuru aizsāka ģeogrāfijas 
skolotāja Maija Leitarte. Darbi  bieži vainagojušies  
ar panākumiem valsts mērogā. Zinātniski 
pētnieciskais darbs ir pieredzes uzkrāšana tālākai  
izglītībai, prasmei patstāvīgi vākt materiālus, 
apstrādāt tos, sastrādāties ar darba vadītāju un, 
galu galā, veiksmīgi to noprezentēt. Skolēni, 
protams, pārdzīvo dažādas emocijas, kamēr nonāk 
līdz beigu punktam. Konferences laikā 13 autori 
aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus 
dažādās humanitāro, sociālo un dabaszinātņu 
nozarēs. Lai sasniegtu rezultātu, vispirms jāsāk 
ar tēmas izvēli. Ne vienmēr sākumā tēma interesē 
pašu pētnieku, bet, pieliekot pūles un izdomu, 
nereti darbs aizrauj un pat liek pārskatīt savas 
nākotnes izvēles. Kā katru gadu, zināms skaits 
darbu jāizvirza uz Kurzemes reģiona konferenci. 

Un tā, 10. martā Liepājas Universitātē Rojas 
vidusskolu pārstāvēs 7  zinātniski pētniecisko 
darbu autori. Zemes sekcijā savus darbus prezentēs 
Una Dravniece – „Rojas novadam tuvākie piena 
pārstrādes uzņēmumi” un Adriana Zembaha 
„Zivju apstrāde Rojas novadā mūsdienās”. Ķīmijas 
sekcijā ar darbu „Dzeramā ūdens kvalitāte Rojas 
novadā no 2006. līdz 2016. gadam” uzstāsies 
Dārta Valdemāre. Alise Grosbaha ar darbu 
„Burāšanas popularizēšana Rojas vidusskolā” un 
Līga Šitka ar darbu „Zirgi un sports” pārstāvēs 
socioloģijas sekciju, bet veselības nozarē Emīls 
Riekstiņš prezentēs darbu „Enerģijas dzērieni 
un to ietekme uz cilvēka veselību”, bet Estere 
Sīpliņa izpētījusi diētas plusus un mīnusus darbā 
„Stokholmas diētas efektivitāte”.  Sakām paldies 
skolotājiem – darbu vadītājiem:  Raidai Koroļovai, 
Maijai Leitartei, Intai Plātei, Svetlanai Mediņai, 
Mārai Folkmanei, Anitai Kurmiņai par darbu 
vadīšanu, un vēlam skolēniem veiksmi reģionālajā 
konferencē. 

Antra Ozollapa

Iespēja  pateikt  PALDIES
Nav šaubu, grāmata ir viena no lielākajiem cilvēces kultūras sasniegu-

miem. Tās lasot, cilvēks sev dod iespēju izglītoties un intelektuāli attīstīties. 
Grāmata ir instruments, bez kura nav iedomājama neviena intelektuāli izglī-
tota cilvēka attīstība, bet  rakstnieks un ilustrators – šī instrumenta radītāji. Lai 
cilvēks prastu šo instrumentu lietot, ļoti svarīgi ir jau bērnībā viņu iepazīstināt 
ar grāmatu, svarīgi ir iemācīt lietot un mīlēt to. Tas nozīmē, ka pirmajām grā-
matām jābūt gan vizuāli, gan saturiski vērtīgām, interesantām un pievilcīgām. 
Lai šādas grāmatas būtu pēc iespējas vairāk, mums, lasītājiem, ir vienkārši jā-
prot pateikt PALDIES to rakstniekiem un ilustratoriem. Un viens no veidiem, 
kā paust atzinību šī instrumenta radītājiem,  ir projekts Pastariņa prēmija. 

2015. gadā prēmija tika piešķirta rakstniecei Ievai Samauskai par grāmatām „Kad kaķēnu sauc par 
pelīti?”, „Ķiķināšanas gadalaiks.”, „Oliņš Boliņš sēž uz soliņa.” un māksliniekam Aleksejam Naumovam 
par ilustrācijām J. Zvirgzdiņa grāmatai „Ahoi! Plūdi Daugavā.”.

Prēmiju piešķir, sadarbojoties Rojas novada domei kā projekta līdzfinansētājai un Rojas novada bib-
liotēkai, kura nodrošina projekta veiksmīgas norises organizatoriskos darbus, ar Latvijas Rakstnieku 
savienību, kura deleģē 3 profesionālus un kompetentus žūrijas locekļus, un ar Valsts Kultūrkapitāla fon-
du – projekta finansiālu atbalstītāju. Prēmiju jau no pirmsākumiem, no 1982. gada, pasniedz reizi divos 
gados un to darīsim arī šogad – 2017. gada maijā.

Šogad Pastriņa prēmija tiks piešķirta jau 18. reizi. Ar jaunajiem prēmijas laureātiem – rakstnieku un 
grāmatu ilustratoru – tiksimies oficiālā prēmijas pasniegšanas ceremonijā  Rojas kultūras centrā 25. mai-
jā – Pastariņa svētkos. Kuri būs laureāti, to izlemsiet jūs – grāmatu lasītāji, tāpēc es aicinu ikvienu, gan 
lielu, gan mazu, uz Rojas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu, kur ir iespēja iepazīties ar nākamo 
laureātu kandidātu darbiem, vērtēt un izvirzīt labāko rakstnieka un ilustratora devumu.

Iluta Graudiņa, Rojas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Kopsapulcē 
tiekas Rojas invalīdu biedrība
Dace Klabere

Marta pirmajā dienā gada pārskata sapulcē 
pulcējās Rojas invalīdu biedrības ļaudis. Biedrī-
bas priekšsēdētāja Erna Grīnvalde iepazīstināja 
klātesošos ar 2016. gadā paveikto un iecerēto šajā, 
2017. gadā. Par daudzo ieceru īstenošanu biedrī-
bas priekšsēdētāja pateicās Rojas novada domei, 
sociālajam dienestam, Rojas Jūras zvejniecības 
muzejam, kultūras centram, Lienītei Voronovai, 
Ievai Krūmiņai un visiem pārējiem, kuri atbalstī-
juši un palīdzējuši gan projektu rakstīšanā, gan to 
realizēšanā.

Lai aprakstītu visas biedrības aktivitātes, ne-
pietiktu vietas, tādēļ atzīmēšu tikai dažas no tām. 
Sadarbībā ar Latvijas aptieka, biedrībā bija noor-
ganizēta Cukura diabēta diena Rojā, kurā piedalī-
jās arī profesionāls pēdu aprūpes speciālists. Īpaši 
iecienītas ir kulinārijas nodarbības. Sākotnēji tās 
veiksmīgi vadīja Mārīte Rutka, tagad vadības gro-
žus pārņēmusi Dina Čuba. Lai arī visas biedrībā 
esošās dāmas ir jau cienījamos gados, viņas ļoti 
labprāt apgūst visu jauno, ko piedāvā Dina, un 
pašas izsaka priekšlikumus, ko vēlētos iemācīties 
pagatavot. Ar prieku tiek gaidīts ikgadējais Sievie-
šu dienas pasākums. Šajā dienā ar ovācijām tiek 
sagaidīts izpilddirektors Jānis Pūce, kurš biedrības 
dāmām allaž sarūpējis garšīgu cienastu – torti. Sa-
vukārt Lieldienu svinībās muzejā, līdzīgi kā bērnī-
bā, visi ļaujas Lieldienu zaķa atstāto olu meklēju-
miem un citām jautrām izdarībām. Bez invalīdu 
biedrības ļaudīm nav iedomājama arī Lielās talkas 
diena, un tas, ka šie ļaudis ne tikai izklaidējas, bet 
nebaidās arī no darba, nevienam vairs nav jāpie-
rāda. Ar katru gadu apgriezienus uzņem arī Saul-
griežu svinēšana. Pagājušajā gadā tā notika pašā 
jūras krastā Valgalciemā un sagādāja patiesu prie-
ku ikvienam no klātesošajiem. Kur vēl sportošana 
Spārē, Saldū un pašu mājās, pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Anci un Dundagu, izzinošā ekskur-
sija pa Latvijas skaistākajām vietām! Visiem vēl 
spilgtā atmiņā arī popularitāti iemantojusī Narci-
šu balle, kurā tiek godināti laulātie pāri, kuri roku 
rokā kopā pratuši nodzīvot vairākus gadu desmi-
tus. Viss uzskaitītais ir tikai daļa no biedrības akti-
vitātēm, kas šajā gadā tiks turpinātas. 

Protams, ka jebkuras aktivitātes prasa finanšu 
līdzekļus, tādēļ biedrības ļaudis ar aplausiem uz-
ņēma ziņu, ka tikko kā apstiprināts projekts, kurā 
par 1000 eiro varēs iepirkt visdažādākos materiā-
lus radošo darbnīcu nodarbībām. Un neba biedrī-
bas ļaudis tikai gaida palīdzību no malas – rūpīgi 

izsverot visus par un pret, gandrīz vienbalsīgi tika 
pieņemts lēmums no šī gada paaugstināt biedru 
naudu no 5 uz 7 eiro gadā, lai kaut nedaudz uzla-
botu biedrības finansiālo stāvokli.

Uz kopsapulci bija ieradusies arī novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Priekšsēdētāja iepa-
zīstināja klātesošos ar jau īstenotajiem projektiem 
un jaunajām iecerēm. Pēdējo divu gadu laikā īste-
noti visdažādākie projekti, tā uzlabojot infrastruk-
tūru novadā.  Minēšu tikai dažus no tiem – muzejā 
iekārtota saieta vieta, ieviests interaktīvas stends 
un iegādāti jauni, prasībām atbilstoši plaukti mu-
zeja krājumu glabāšanai. Joprojām turpinās ploča 

labiekārtošana. Plocis tiek su-
sināts, labiekārtota dīķa apkār-
tne, un šajā pavasarī tajā plā-
nots iestādīt 20 rododendrus. 
Domājot par aktīvās atpūtas 
cienītājiem, iekārtotas vairā-
kas atpūtas vietas pie Rojas 
upes, iztīrīti upes krasti, sakār-
tota piekļuve upei blakus til-
tam. Tiek domāts arī par mūsu 
jauno paaudzi, pirms vairā-
kiem gadiem atdzīvinot burā-
šanas tradīcijas Rojas novadā, 
un šodien jau varam priecāties 
par arvien labākiem jauno bu-
rātāju sasniegumiem. Rojas 
iedzīvotāji atzinīgi novērtēju-
ši arī trotuāru Talsu ielā, kas 
palielina drošību, vecākiem 
ar bērniem dodoties uz bēr-

nudārzu. No septembra pašvaldība ir atteikusies 
no skolēnu pārvadāšanas. Pašvaldībai piedero-
šu autobusu vidējais vecums bija 26 gadi. Šādu 
transportlīdzekļu uzturēšana ir dārga, tādēļ tika 
pieņemts lēmums no 1. septembra bērnu pārva-
dāšanu uzticēt SIA „Talsu autotransports” un jau 
šodien droši var apgalvot, ka projekts ir sevi pilnī-
bā attaisnojis. Rojas kultūras centrā iegādāta jauna 
kinoaparatūra, kā rezultātā mūsu novada ļaudīm 
ir ekskluzīva iespēja redzēt jaunas filmas par ļoti 
demokrātiskām cenām. Kā vienmēr, arī šogad Ro-
jas novada pašvaldība atbalstīs kino, mūzikas un 
mākslas festivāla „RojaL” norisi Rojā.  Pasākums ir 
dārgs, taču piesaista daudz interesentu. Ir izsludi-
nāts iepirkums stadiona skrejceļu rekonstrukcijai, 
jo esošie skrejceļi jau sen savu laiku ir nokalpojuši. 
Lai Rojā turpmāk varētu norisināties kvalitatīvas 
sporta sacensības, skrejceliņus nepieciešams pa-
plašināt, tādēļ tiks likvidēta pašlaik tiem blakus 
esošā zaļā zona. Blakus skrejceļiem tiks ierīkotas 
aizsargbarjeras un stadions gājējiem tiks slēgts. 
Plānots, ka stadionā plānotie darbi varētu sāk-
ties maijā. Lielākais izaicinājums pašvaldībai – 
brīvdabas estrādes projekts. Pašreiz pie tā strādā 
projektētāji kopā ar ekspertiem un tiek novērstas 
projektēšanas gaitā radušās kļūdas. Maijā notiks 
iepirkums būvniecībai, un, ja viss noritēs, kā plā-
nots, augustā varētu sākties būvniecības darbi. 
Līdzīgu uzskaitījumu vēl varētu turpināt, jo pie 
tā, lai Roja un novads attīstītos, ikdienā domē 
strādā komanda cilvēku.

Vēl īsumā par pašu biedrību – 2016. gadā 
tajā bija 155 biedri. No tiem 10 ir 1. grupas, 58 – 
2. grupas un 22 – 3. grupas invalīdi, savukārt 65 – 
pensijas vecuma cilvēki. 45 no biedriem veselības 
stāvokļa dēļ no mājām neiziet, tādēļ svētkos šie 
ļaudis tiek īpaši iepriecināti, apciemojot viņus mā-
jās. Pagājušajā gadā miruši 6 Rojas invalīdu bied-
rības biedri. 

Dace Klabere

25. februārī Rojas kultūras centrā „Cepuru bal-
lē” pulcējās senioru deju kopa „Gaspažiņas”  un 
viņu draugi –  „Senleja” no Jaunlutriņiem, vadītā-
ja Rasma Liekmane, „Sniegaroze” un „Preilenes” 
no Siguldas, vadītāja Antra Zūkere, „Magdalēna” 
no Rīgas, vadītāja Antra Zūkere, Ilgvara Pauniņa 
vadītās „Zīles” no Remtes un „Rudens roze” no 
Jelgavas, „Kā sendienās” no Pūres, vadītāja Inese 
Vīnšteine, „Aspazijas” no Rīgas, vadītāja Antra 
Zūkere un mūsu vistuvākās kaimiņienes – „Silvas” 
no Mērsraga, vadītāja Silva Štreinerte.

Krāšņi tērpi, mirdzošas acis un pāri visam 
nebeidzams dejotprieks, tā pāris vārdos varētu 
raksturot šī krāšņā koncerta dalībniekus. Dejotāju 
vecums  visdažādākais, no dāmām pašos spēka 
gados, līdz pat sirmām kundzītēm cienījamā 
vecumā. Un kas par to, ka dažkārt iesāpas 
šur un tur, ka reizēm aizmirstas, kur noliktas 
brilles vai sajūk dejas solis! Galvenais ir kopā 
būšana mēģinājumos, koncertos, jubileju reizēs, 
ekskursijās un teātru apmeklējumos. Kā atzīst 
Siguldas ,,Preilenes” – lai gadi pagaida, jo sirds 
vēl jauna, un slaveno Siguldas spieķi šīs dāmas 
pielieto vien kā deju elementu.

Atbalstot savējos un iepriecinot viesus un 
pārējos skatītājus, koncertā, tērpušās spilgtos 
tērpos, uzstājās arī Rojas kultūras centra vokālais 
ansamblis „Con Vita”, vadītāja Aiga Kaža.  Prieks, 
ka dziedātāju rindas kuplināja arī „Gaspažiņu” 
vadītāja Ārija Veide, kura atrod laiku gan 
dziedāšanai, gan deju mācīšanai.

Draudzības koncertu vadīja Rojas novada 
kultūras pasākumu organizatore Dace Broka. Viņa 
īsumā iepazīstināja skatītājus ar katru kolektīvu 
un viņu tradīcijām, neaizmirstot uzteikt arī zālē 
sēdošos skatītājus, kas gan ar skaļiem aplausiem, 
priekšnesumam noslēdzoties, gan ritmisku 
plaukšķināšanu priekšnesuma laikā, izteica savu 
prieku par redzēto.

Pēc koncerta „Gaspažiņas” ar garšīgu kliņģeri 
un ziediem sveica savus viesus un pašmāju 
ansambli, pateicoties par atbalstu un kopīgi 
piedzīvoto skaisto mūzikas un dejas baudījumu. 
Atbildi parādā nepalika arī ciemiņi, pateicoties 
par silto uzņemšanu un uzteicot, Ilgvara Pauniņa 
vārdiem runājot, „burvīgo „Gaspažiņu” vadītāju 
un talantīgo horeogrāfi Āriju Veidi”. Bet pēc 
koncerta oficiālās daļas nebeidzama jautrība sākās 
„Cepuru ballē” , kurā, cita starpā, gan tika vērtēta 
krāšņākā cepure, gan dejots uz nebēdu! 

„Cepuru ballē” dominē krāšņi tērpi, 
mirdzošas acis un liels dejotprieks

Uzstājas mūsu tuvākās kaimiņienes –  Mērsraga „Silvas”.                                                  D. Klaberes foto

Pateicībā par veiksmīgo sadarbību un atbalstu, Rojas invalīdu 
biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde (no kreisās) sveic novada 
domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu.                                      D. Klaberes foto
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Līdz 7. aprīlim Rojas KC 
pasākumu apmeklētāju priekam

LMA Modes mākslas 2. kursa studentes 
Baibas Tamanes

radošo darbu IZSTĀDE.

11. martā plkst. 18.00
Muzikāli modīgs pasākums ar savējiem

„ROJAS MODES BODE”
Modes bodes plauktus pildīs – jaunās modes mākslinieces un zī-

molu radītājas Baiba Tamane, Ance Mežavilka, kā arī mākslinieces 
Raimonda Kārkliņa un Līva Šteina, nepārspējamais un atraktīvais 
Kašers, tiksimies ar modes blogeri Anniku Petraškevicu, būs 
arī pavisam neparasti modes demonstrētāji ar īpašu „Betolli” 
kolekciju, kā arī iedvesma visiem rokdarbu pratējiem, un vēl šis tas. 
Rojas modes bodei mūziku plauktos krāmēs modīgā MADRY jeb 
Madara Grēgere.

Ieeja 3,00 EUR. Darbosies kafejnīca.

21. martā plkst. 19.00 
Viesosies izrāžu apvienība PANNA ar komēdiju

„SAIMNIEKS MEKLĒ SAIMNIECI”.
Lomās: Ģirts Ķesteris, Madara Melne-Tomsone, Aldis Siliņš vai 

Imants Strads, Daiga Gaismiņa vai Dace Vītola, Zane Daudziņa.
Izrādē redzēsiet TV šova veidošanas aizkulises, kuriozus 

filmēšanas laukumā, netīrās veļas mazgāšanu kameru priekšā, ļaujot 
atpazīt arī citus šovus, kas TV skatītājiem kļuvuši par ikdienu. No 
meliem līdz patiesībai, no smiekliem līdz asarām, izrādes notikumi 
noved pie atziņas, ka īstā dzīve atrodas tepat blakus, nevis tur, 
TV ekrānā.

Ieeja 12,00; 10,00; 8,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC un 
www.bilesuparadize.lv  Darbosies kafejnīca.

25. martā plkst. 13.00 Rojā 
pie Likteņakmens 

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas brīdis.

Pasākumu kalendārs

Sludinājumi

Pateicība

PĀRDOD
  Malku. Zvanīt 29286523.
  Automašīnu Audi A4 Sedan, 2,5 TDI, 

2003. gada decembris. Zvanīt 29426315.

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus.
Zvanīt 29286523.

DAŽĀDI
  Meklē meistaru kosmētiskā remonta 

veikšanai vienistabas dzīvoklim Rojā. Zvanīt  
27871056.

  Pēdu aprūpe ar aparāta pedikīru Rojā, 
Selgas ielā 1b. Telefons 26201528 (Inga).

Veikalā Masters Rojā, telefons 29174414
 Pieņem remontā un veic apkopi motor-

zāģiem, zāles pļāvējiem, trimmeriem, laivu 
motoriem. Veic nelielus metināšanas darbus. 
 Trešdienās veikalā preces iegādājamas ar 

atlaidi.

11. martā 12.00 Rojā, Strauta ielā 833 
notiks invalīdu biedrības

Sieviešu dienas pasākums. 
Līdzi jāņem groziņš.

Kaltenes baznīcā 19. martā pulksten 9.00 
sākas jauns Iesvētes mācību kurss. 

Paldies dakterei Mudītei Džeriņai, māsiņai 
Artai Maldonei, dakterei Ingrīdai Miķelsonei 

un māsiņai Baibai Volajai par atsaucī-
bu un laipnību, ārstējot savus lielos un 
mazos pacientus.

Sigita Riekstiņa

Vissirsnīgākā pateicība radiem, draugiem, 
kaimiņiem un visiem, visiem labajiem cilvēkiem, 
kas sniedza nesavtīgu palīdzību mūsu ģimenei 
tik grūtajā laikā. Paldies par skaistajiem ziediem 

un sirsnīgajiem atvadu vārdiem, pava-
dot mūsu mīļo tēti, vectētiņu un vīru 
Imantu Upneru pēdējā gaitā.

Sieva, bērni, mazbērni

Rojas novada dome pārdod par brīvu cenu pasažieru autobusu 
MAN A 54, valsts reģistrācijas numura zīme GT 2787, pirmā reģis-
trācija – 1999. g., 70 sēdvietas, 46 stāvvietas, nav veikta tehniskā ap-
skate, odometra rādītājs – 567587 km.  Autobusa cena 1700 EUR, 
ja pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Ar Noteikumiem pasažieru autobusa MAN A 54 pārdošanai 
par brīvu cenu var iepazīties darba laikā Rojas novada domē, 
Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, un interneta viet-
nē – www.roja.lv .

Personas, kuras vēlas iegādāties autobusu, līdz 2017. gada 
28.  martam, pulksten 12.00, iesniedz pieteikumu un tam pievie-
nojamos dokumentus, Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, 
Rojas novadā, LV-3264. Autobuss apskatāms Akas iela 3, Roja, Ro-
jas novads,  darba dienās darba laikā, iepriekš piezvanot pa mobilo 
tālruni 27052492 (Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce).

Tālruņi uzziņām 29421943, 27052492.

Sanāksme par roņu sugas 
aizsardzības 

plāna izstrādi 
Lai veicinātu turpmāku cilvēka un roņu līdzāspa-

stāvēšanu, ir svarīgi izstrādāt Latvijas roņu aizsardzības un apsaim-
niekošanas plānu. Tas būs roņu un zvejniecības ekspertu veidots 
stratēģisks dokuments, kurā tiks iekļauti risinājumi roņu sugas aiz-
sardzības turpmākai nodrošināšanai, kā arī praktiski risinājumi, kas 
ļaus mazināt vai novērst konfliktsituācijas roņu radīto zaudējumu dēļ. 

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā bezpeļņas organizācija 
„Pro Mare” ir uzsākusi sugas aizsardzības plāna izstrādi roņiem Latvi-
jas ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas līcī. 

Lai informētu par roņu sugas aizsardzības plāna uzsākšanu, aici-
nām jūs uz sugas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi 
22. martā plkst. 11.00 Rojas novada domē (Zvejnieku iela 3, Roja).

Dienas kārtībā ir plānots iepazīstināt ar  šādam tēmām:
1) roņu populāciju stāvoklis Baltijas jūrā un Rīgas līcī;
2) līdzšinējie pētījumi par roņu ietekmi uz zvejniecību Baltijas jūrā 

un Latvijas piekrastē;
3) Latvijas ziemeļu kaimiņvalstu pieredze līdzīgu problēmu risinā-

šanā un roņu aizsardzības plāna izstrādē.
Sanāksmju laikā tiks uzklausīti interešu grupu viedokļi, priekšliku-

mi un argumenti.
Pieteikties sanāksmei var līdz 13. martam pa e-pastu:

lilita.viksna@gmail.com vai, zvanot pa tālruni 26598914. 

15. martā 16.00 Rojas novada bibliotēkā Dinas Veinbergas dzejas pēcpusdiena
„Ienāc uz karstu tēju!”

Laipni aicināti!
Bibliotēkā apskatāma vaļasprieka izstāde „Maģiskie kristāli”.

25. martā biedrība Dabas Draugi, rīko 
Piejūras ekspedīciju piekrastes posmā no 
Melnsila līdz Rojai. Pārgājiena laikā dalīb-
nieki piedalīsies brīvdabas spēlē, kuras laikā 
būs jāatrod atbildes uz izzinošiem jautāju-
miem un jārisina radoši uzdevumi. 

Tikšanās 25. martā, plkst. 10.30 Meln-
sila autobusa pieturā, maršruta garums ap 
20 km, pārgājiens vedīs gar jūru un pa mežu; 
grupas lielums 10–15 cilvēki. Dalības mak-
sa 13,00  EUR (piesakoties līdz 15. martam, 
10,00 EUR). Pirmajiem diviem novadniekiem, 
kuri pieteiksies ekspedīcijai – dalība bez mak-
sas. 

Sīkāka informācija un pieteikšanās: 
Arvis.Ozolins@gmail.com vai
pa telefonu 29372787.

Lēnais ātrums –  
 Sieviešu dienas rallijs!

Ja vārds „rallijs” parasti saistās 
ar milzīgu ātrumu un asiem 
pagriezieniem, tad „Sieviešu 
dienas rallijā” ir stingri jāievēro 
ceļu satiksmes noteikumi un 
nekādas trakošanas! Komanda 
no Rojas novada domes, 
saņēmusi visu drosmi, piedalījās 
„Sieviešu dienas rallijā 2017” 
Rietumu maršrutā ar komandu 
„ROJA’Lās SPURAS”. 

Uztraukums bija milzīgs 
un saprašanas, kas un kā būs 
jādara – ne mazākās, taču 
dažas drosminieces Rojas 
novada domē bija! Sākotnējais 
komandas sastāvs bija plānots 
savādāks, taču gripa nevienu 
nešķiro, un galējais komandas 
sastāvs bija stūrmane Gunta 
Dambiņa, līdzbraucējas Dace 
Rozefelde un Agnese Dambiņa, 
un es – pilote Marita Pāvuliņa. 
Svarīgākās mūsu komandā 

bija līdzbraucējas! Kāpēc svarīgākās? Jo meitenes bija tās, kuras aktīvi risināja 
uzdevumus, pierakstīja atbildes un prasīja padomus kolēģiem un ģimenes 
locekļiem. Mans uzdevums bija droši komandu nogādāt finišā pa trasi, kuru 
diktēja Gunta. Precīzi izpildot uzdevumus un atbildot uz jautājumiem, krājām 
punktus, kurus pasākuma organizatori pārvērta minūtēs, ko atņēma no finiša 
laika. Maršruts nebija sarežģīts, bet dzirdot komandas – šeit pa labi, pēc 2,65 km 
pa kreisi un, sekojot zīmēm, brīžiem bija sajūta – ārprāts, kur mēs atrodamies!

Finišu sasniedzām bez īpašiem sarežģījumiem – vienreiz pabraucām garām 
īstajam pagriezienam, bet Slampē nevarējām atrast īsto pagriezienu. Tā kā finiša 
rezultāti ir ļoti blīvi, gandrīz kā bobslejā, kur dalībniekus šķir vien dažas sekunžu 
simtdaļas, mēs 371 komandu konkurencē finišējām 150! Tas ir rezultāts izaugsmei, 
bet pirmajai reizei nav slikti! 

Lielu paldies par finansiālu atbalstu „ROJA’Lās SPURAS” saka Rojas novada 
domei un tās darbiniekiem, Rojas Sporta skolai, par morālu atbalstu un pareizām 
atbildēm uz jautājumiem – visiem kolēģiem un ģimenes locekļiem!  

Marita Pāvuliņa

Dace Klabere

10. februāra „Bangā”  rakstījām par gripas epidēmiju Latvijā. 
Tobrīd mūsu pusē vēl viss bija mierīgi, ārstu praksē bija vērojami 
tikai atsevišķi saslimšanas gadījumi. Burtiski pēc dažām dienām 
situācija krasi mainījās, un joprojām Rojas novadā vērojama mas-
veida saslimšana ar gripu un dažādu vīrusu izraisītām saslimša-
nām. Par matu no slēgšanas bija vidusskola,  vienu brīdi skolēniem 
pusdienās bija jāiztiek vien ar sviestmaizēm, jo saslimušas bija 
gandrīz visas virtuves strādnieces. No personīgās pieredzes zinu, 
ka šogad gripa pieveica pat tos, tajā skaitā mani pašu, kas vienmēr 
bija lepojušies ar to, ka nezina, kas tā gripa tāda ir. Kā pastāstīja 
daktere Mudīte Džeriņa, viņas praksē tāds gripas uzliesmojums 
nav bijis vismaz pēdējo trīs gadu laikā. Bieži slimība norit ar kom-

plikācijām, kā dēļ pacientus pat nācies ievietot stacionārā. Līdzīga 
situācija ir arī ģimenes ārstu Ingrīdas Miķelsones un Rutas Bergas 
praksēs. Daktere Berga novērojusi, ka salīdzinoši daudz pacientu 
sasirgst atkārtoti. Tas varētu norādīt uz to, ka slimība nav bijusi 
kārtīgi izgulēta. Pēc ārstu domām, ātrāk par 10 dienām no gripas 
izārstēties noteikti nevar. Daktere Ingrīda Miķelsone norāda, ka 
dažkārt pie masveida saslimšanām kolektīvos cilvēki vainojami 
paši – mums visiem liekas, ka esam neaizvietojami, nevaram at-
ļauties ņemt darba nespējas lapu, nākam uz darbu, būdami slimi, 
kā rezultātā ar vīrusu aplipinām arī darbabiedrus. Daktere Miķel-
sone cer, ka varbūt situāciju kaut nedaudz glābs skolas brīvlaiks.

Ģimenes ārstu ieteikums pašlaik – izvairīties no publisku 
pasākumu apmeklēšanas, bieži vēdināt telpas, mazgāt rokas 
un, protams, profilaksei lietot tautas medicīnas līdzekļus.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra
Talsu nodaļa aicina 

uz bezmaksas informatīvajiem semināriem. 
2017. gada Lauku attīstības programmas 

aktualitātes  un pasākumi.
Lauku atbalsta dienesta (LAD) aktualitātes:

 9 izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par platību maksāju-
miem;

 9 elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošana;
 9 ELFLA pasākumu aktualitātes un galvenās kļūdas iesniegtajos 

projektos;
 9 pārtikas veterinārā dienesta (PVD) aktuālā informācija.
 9 Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) aktuālā informācija

Semināru norises laiks un vietas:
20.03. plkst. 10.00, Valdemārpilī, Izstāžu zālē
                                     (bibliotēkas 2 stāvā), Raiņa iela 14a
23.03. plkst. 10.00, Dundagā, Dundagas Pils, Pils iela 14
29.03. plkst. 10.00, Laucienē, Laucienes „Pagastmāja”
30.03. plkst. 10.00, Talsos, Kr. Valdemāra iela 21a

Plašāka informācija: Katrīna Kļimovska, tālr. 27511117.

„ROJA’Lās SPURAS” komanda Dace 
Rozefelde (no kreisās), Marita Pāvuliņa, 
Gunta Dambiņa, Agnese Dambiņa. 

Albuma foto

Gripas epidēmija – arī Rojas novadā
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