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Pārsteigums jubilejā

 Pavasara iestāšanās nav atstājusi vienaldzīgu 
nevienu dzīvu būtni. Šie divi kaķi augstu kokā pa-
augstinātos toņos mēģināja sadalīt kaķenītes. 

Zanes Klaberes foto

Dace Klabere

Dažas dienas pirms savas 80.  dzimšanas 
dienas patīkamu notikumu piedzīvoja skolo-
tāja Ērika Gūtmane. Divpadsmit viņas bijušie 
skolēni, kurus skolotāja audzināja no 1.  līdz 
12. klasei, bija ieradušies sveikt savu audzinā-
tāju jubilejā.

Kā pastāstīja skolotāja, šī klase īpaši iespiedu-
sies viņas atmiņā un sirsniņā, jo kopā pavadīti 
veseli divpadsmit gadi! Jau skolas laikā šie skolē-
ni sevi parādījuši kā lieliskus organizatorus, un, 
kā pierādīja audzinātājas sveikšana jubilejā, sko-
las laikā gūtās iemaņas nekur nav zudušas.

Skolotāja Ērika Gūtmane visu darba mūžu – 
45 gadus, atdevusi darbam skolā, mācot mājtu-
rību. Šūt, adīt, tamborēt, mezglot, aust, iekārtot 
māju un gatavot ēst – visas šīs gudrības, kas lieti 
noderēja ikvienai meitenei, skolotāja pasniedza, 
viņas pašas vārdiem runājot, ar prieku un no 
sirds. Rokdarbi ir Ērikas Gūtmanes mīlestība 
mūža garumā. Protams, ka mammas un vecmā-
miņas adījumi silda arī dēla Agņa ģimeni – ve-
deklu un mazmeitas Lieni un Elīzi. Bešā nekad 
nav atstāti arī radi un draugi. Tikai pirms gadiem 

pieciem skolotāja pielikusi punktu sa-
vam sirdsdarbam aušanai, atdāvinot 
stelles Rojas vidusskolai.

Skolotājas gaitas Ērika Gūtmane 
sāka tālajā 1958. gadā Lubezeres astoņ-
gadīgajā skolā. Sākotnēji viņa bija tikai 
pionieru vadītāja, vēlāk arī pamat-
skolas skolotāja. No 1960. gada Ērika 
Gūtmane sāka mācīt arī darbmācību 
meitenēm. Darbs ar bērniem un rok-
darbi tā iepatikušies, ka viņa iestājusies 
Liepājas pedagoģiskajā institūtā, kuru 
absolvēja 1966. gadā, iegūstot pamat-
skolas un darbmācības skolotājas spe-
cialitāti. No 1966. gada Ērika Gūtmane 
sāka strādāt Rojas vidusskolā. Viņa at-
zīst, ka savā darbā daudz mācījusies no 
vecākajiem kolēģiem, kuri allaž bijuši 
ļoti atsaucīgi un pretimnākoši.

Paralēli darbam Rojas vidussko-
lā skolotāja piedalījusies aušanas un 
rokdarbu pulciņos. Visu, ko skolotāja 
jebkad darījusi, viņa darījusi no visas 
sirds un dvēseles, neliedzot savu pado-
mu un praktisko palīdzību nevienam. Un arī tajā 
dienā, kad viņas bijusī audzēkne zvanījusi, lai it 

kā palūgtu palīdzību, (patiesībā vajadzēja tikai 
noskaidrot, vai noteiktajā dienā audzinātāja būs 

mājās), skolotāja, ne mirkli nešaubīdamās, atbil-
dējusi, ka viņu gaidīs un savu padomu neliegs. 

Bijušo audzēkņu pārsteigums audzinātājai izvērtās par patiesi emocionālu un sirsnīgu notikumu. 
D. Klaberes foto

Dace Klabere

Pavasaris tradicionāli ir dziedošo 
kolektīvu skatu laiks, un šis gads nav 
izņēmums. Marta sākumā uz Tal-
su novada skati Stendē devās Rojas 
kultūras centra sieviešu vokālais an-
samblis „Con Vita” Aigas Kažas va-
dībā. Skatē ansamblis tika novērtēts 
ar 1. pakāpes diplomu un izvirzīts 
uz zonas skati Kuldīgā 25. martā. Arī 
Kuldīgā „Con Vitas” pārliecinošais 
sniegums tika novērtēts ar 1. pakāpes 
diplomu. 

Par augstajiem novērtējumiem 
priecājas gan pašas ansambļa dalīb-
nieces, gan viņu vadītāja Aiga Kaža. 
Aiga atzīst, ka panākumu pamatā 
ir pareiza repertuāra izvēle. Šī gada 
skatēs ansamblis izpildīja tautas-
dziesmas „Es piedzimu māmiņai” un 
„Sidrabiņa upi bridu” Litas Krūmi-
ņas un Skaidrītes Brūšnieces apdarē 
un Maijas Kīnes „Tēvzemei”.  Skatē 
Stendē ansamblis izpildīja visas trīs 
dziesmas, bet skatē Kuldīgā žūrijai, 
lai pieņemtu lēmumu, pietika ar di-
vām ansambļa a capella izpildītajām 
dziesmām. Pēc panākumiem Kuldī-
gā „Con Vita” saņēma uzaicinājumu 
dziedāt ielu koncertā Rīgā 7. jūli-
jā – Dziesmu svētku laikā. No šī pie-
dāvājuma ansamblis gan atsacījies, 
jo viņiem atvēlētās desmit minūtes 
ir pārāk īss laiks, lai to dēļ pavadītu 
Rīgā garu un nogurdinošu dienu.

Aiga Kaža un ansambļa dāmas 
no sirds pateicas Litai Krūmiņai un 
Skaidrītei Brūšniecei par veiksmīgo 
dziesmu aranžējumu un koncert-
meistarei Brigitai Kvālbergai par an-
samblim ziedotajām stundām. Aiga 
smejas, ka tagad jācenšas to kanti 
noturēt.

Aiga Kaža ir arī senioru kora 
„Banga” diriģente, un šim kolektīvam 
skate vēl priekšā. Nākamajā nedēļā 
tiks izlozētas dziesmas, un tad pus-
otras nedēļas laikā tās būs jāapgūst. 
Aiga skatē cer vismaz uz 2. pakāpes 
diplomu, lai dziedātājām būtu prieks 
un gandarījums par labi paveiktu 
darbu. Ceļazīme uz Dziesmu svēt-
kiem kolektīvam jau rokā, bet vēlmi 
piedalīties Dziesmu svētkos iztei-
kušas vien 15 dziedātājas. Tas ir sa-
protams, jo kolektīvā pārsvarā dzied 
sievietes gados, un ne visām ir pa 
spēkam izturēt lielo fizisko slodzi, 
ar ko neapšaubāmi nākas rēķināties 
svētku laikā. Aiga ir pārliecināta, ka 
gan garās mēģinājumu stundas, gan 
lielo slodzi pārbraucienos un koncer-
tos var izturēt tikai tie cilvēki, kas no 
sirds mīl dziesmu un dziedāšanu.

Dziesmu svētkiem nopietni ga-
tavojas arī kultūras centra sieviešu 
koris „Kalva”. 8. aprīlī Balgalē no-
tikušajā sieviešu koru salidojumā 
koristes kārtīgi patrenējušās, izdzie-
dot Dziesmu svētku repertuāru, ko 
„Kalvas” diriģente Baiba Muskare 
vērtē kā skanīgu, bet ne vieglu. Nā-
kamā nopietnā uzstāšanās 28. aprīlī 
Talsu novada koru skatē. Kā skaidro 
Baiba, koru skates ir kā mēraukla 
kolektīvam, pierādījums tam, ka tas 
ir nopietni strādājis un ir tiesīgs būt 
Dziesmu svētku dalībnieku pulkā. 
Baibai pašai Dziesmu svētku skaits, 
kuros viņa piedalījusies, jau sen kā 
sajucis, bet viņa ar prieku vēro jaunās 
koristes, kuras ir tik laimīgi satrauku-
šās pirms saviem pirmajiem Dziesmu 
svētkiem. „Viena traka tauta ir tie lat-
vieši”, smejas Baiba un piebilst, ka vēl 
jau tikai daži mēģinājumi un – jāaun 
kājas! 

IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu

KONKURSS   ROJAS RITMI 2018
14. aprīlī  Rojas kultūras centrā

10.30    Konkursa atklāšana – muzicē Aija Barovska, klarnešu kvartets „Perpetuum Mobile” –  
 Rīga (ped. Jānis Ansons).
10.50  Konkurss – 30 dažāda veida ansambļi (arfa, akordeons, klavieres, vijole, ģitāra,  

pūšamie, sitamie mūzikas instrumenti, vokāls) no 19 Latvijas pilsētām un novadiem: 
Rojas, Talsiem, Valdemārpils, Rīgas, Baldones, Babītes, Grobiņas, Ventspils, Garkalnes, 
Ozolniekiem, Jelgavas, Aizputes, Ādažiem, Mērsraga, Siguldas, Bolderājas, Kandavas, 
Kalētiem, Alūksnes.

17.30    Konkursa noslēguma koncerts, apbalvošana.

Muzicē
Rūta Dūduma (vokāls), Jānis Ansons (klarnete), Rihards Plešanovs (klavieres), 

Kaspars Gulbis (akordeons), Ozolnieku Mūzikas skolas orķestris (vad. A. Kekļa),
Klarnešu kvartets „Perpetuum Mobile” (ped. Jānis Ansons).

Aicināti visi mūzikas mīļotāji, klausītāji un vecāki.   Ieeja brīva.

Vokālais ansamblis „Con Vita” dzied skatē Stendē.             Albuma foto

Rojas kultūras centra dziedošie kolektīvi veiksmīgi piedalās  
skatēs  un  gatavojas  Dziesmu svētkiem
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Novada domē
Rojas novada 20. marta domes 

sēdē tika izskatīti 19 darba kārtī-
bas jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Grozīt Rojas novada domes 
2017.  gada 21. novembra lēmumu 
Nr. 215 „Par piedalīšanos projektā „Vie
ta sportiskām aktivitātēm””.

•	 Atzīt Rojas novada pašvaldības 
līdzdalību AAS „Piejūra” par atbilsto
šu Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
4.  panta nosacījumiem. Noteikt, ka 
AAS „Piejūra” vispārējais stratēģiskais 
mērķis ir nodrošināt Rojas novada 
iedzī votājus un juridiskās personas ar 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu atbilstoši valdības un paš
valdības apstiprinātajai politikai.

•	 Atzīt Rojas novada pašvaldības 
līdzdalību SIA „Ziemeļkurzemes re
ģionālā slimnīca” par atbilstošu Pub
liskas personas kapitāla daļu un ka
pitālsabiedrību pārvaldības likuma 
4. panta nosacījumiem. Noteikt, ka SIA 
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 
vispārējais stratēģiskais mērķis ir no
drošināt iedzīvotāju medicīnisko ap
rūpi atbilstoši valdības un pašvaldības 
apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes 
programmai.

•	 Atzīt Rojas novada pašvaldības 
līdzdalību SIA „Rojas DzKU” par at
bilstošu Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 4. panta nosacījumiem. No
teikt, ka SIA „Rojas DzKU” vispārē
jais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt 
Rojas novada iedzīvotājus ar komu
nālajiem pakalpojumiem (ūdensap
gāde un kanalizācija, notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana; 
pašvaldības nekustamo īpašumu un 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekoša
na; teritorijas labiekārtošana) atbilsto
ši valdības un pašvaldības apstiprinā
tajai politikai.

•	 Apstiprināt ar 2018. gada 01. aprī
li Rojas kultūras centra telpu un apara
tūras nomas maksas.

•	 Noteikt visiem Rojas novada 
pašvaldības autoceļiem vasaras sezo
nā (no 01. aprīļa līdz 31. oktobrim) 
autoceļu ikdienas uzturēšanas C klasi 
(vidējā transportlīdzekļu satiksmes 
intensitāte  – automašīnu skaits dien
naktī no 100–499 automašīnām), sa
skaņā ar 2.  pielikumu Ministra kabi
neta 2010. gada 9. marta noteikumiem 
Nr. 224 „Noteikumi par valsts un paš
valdību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli”.

•	 Atkārtoti nodot atsavināšanai Ro
jas novada pašvaldībai piederošo ne
kustamo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, 
Rojas novadā.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Paegļi”, Rojas novadā.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
Kļavu iela 1 – Gatsmaļi, Rojas novadā.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Dārznieki”, Rojas novadā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma 
„Mauri”, Rojā, Rojas novadā zemes vie
nībai zemes lietošanas mērķus.

•	 Atļaut zemes ierīcības projekta  
izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam „Jūrasputni”, Kaltenē, Rojas 
novadā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Jūr
malnieki”, Rojas novadā zemes vienībai 
zemes lietošanas mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Cie
lavas”, Rojas novadā zemes vienībai ze
mes lietošanas mērķus.

•	 Grozīt Rojas novada domes 
2016.  gada 15. novembra lēmumu 
Nr.  232 „Par piedalīšanos projektā 
„Mazupītes krastu stiprināšana”.

•	 Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” 
2017. gada pārskatu.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece/domes sekretāre 
Gunta Dambiņa

Dabas vides 
estētikas studija

Rojas novada domei 22.02.2018. 
apstiprināts projekts „Dabas vides 
estētikas studija”. Projekta ietvaros 
tiks uzstādīta silto smilšu iekārta – 
izgudrojums, kam piešķirts patents 
Nr. 14477. 

Projekta „Siltā smilšu kaste/dabas 
vides estētikas studija” kabinets bērnam 
vai pieaugušajam dod iespēju baudīt 
smilšu pieskārienus visa gada garumā, 
neatkarīgi no laika apstākļiem, tā no
drošinot bērna vai pieaugušā vajadzību 
pēc siltuma un dabīgu sajūtu pieredzes. 
Iekārta paredzēta radošām, vispār attīs
tošām, izglītojošām nodarbībām; fizis
kām aktivitātēm un rehabilitācijas pa
sākumiem gan individuālām, gan mazo 
grupu nodarbībām. Smilšu kaste pie
ejama arī pieaugušajiem, darbošanās 
notiek ar rokām, bet bērns šajā laikā 
darbojas silto smilšu kastē. Silto smil
šu iekārtas komplekts „Warmsandbox” 
tiks izvietots Rojas vidusskolas telpās, 
jo bērnu skolā paliek arvien mazāk un 
atbrīvojas telpas, kur izveidot šo studiju 
visiem novada iedzīvotājiem, kā arī bla
kus novada ļaudīm.

WARMSANDBOXR (Siltā smilšu 
kaste)  iekārta ir veidota no kastes (kas

tes izmēri ir pielāgojami vajadzībām), 
piepildītas ar smiltīm, un siltumu rado
šas ierīces, kura ar silta ūdens palīdzību 
smiltis uzsilda līdz bērna ķermenim 
komfortablai temperatūrai. Kastē ir no
teiktas kvalitātes smiltis ar paaugstinā
tu kvarca sastāvu un šūnu reģenerācijai 
labvēlīgām fizikālām īpašībām.

Ko tas dotu Rojas novada iedzīvo-
tājiem:

Veselus, līdzsvarotus, priecīgus bēr
nus. Mierīgus, līdzsvarotus, radošus 
pedagogus. Laimīgas ģimenes, vecākus, 
vecvecākus.

FIZIOLOĢIJA: Atrodoties siltajās 
smiltīs, smilšu „kristāliņi” veic roku 
pirkstu, pēdu un ķermeņa dabīgu ma
sāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju, 
nozīmīgus impulsus saņem redze un 
dzirde. Process labvēlīgi ietekmē balsta 
un kustību aparātu, nervu un imūno 
sistēmu, veicina organisma pašregulā
cijas procesus. Tiek ļauts (kontrolēti un 
konstruktīvi) izpaust savu aktivitāti.

EMOCIJAS: Dabiskās vides un ma
teriālu atpazīstamība rada saprotamu 
un mierīgu atmosfēru, kas sekmē emo
ciju dabīgu izpausmi, palīdz atbrīvoties 
no sasprindzinājuma, mazina pārlieku 

aktivitāti, stiprina pasīvu, bailīgu, ne   
drošu bērnu vai pieaugušo. Smiltis bēr
nam vai pieaugušajam palīdz „iezemē
ties”, ļauj atgūt stabilitāti, līdzsvaru un 
emocionālās drošības sajūtu.

INTELEKTS: Radošuma un prieka 
pilnā atmosfēra rosina zinātkāri, sekmē 
kognitīvos (izziņas) procesus, koncen
trēšanās spējas, uzmanību, ļauj apgūt 
jaunas un nostiprināt esošās prasmes. 
Visi vingrinājumi un uzdevumi atbal
sta mācīšanās prasmju pilnveidi. Tiek 
trenēta pacietība, uzcītība, rūpība, 
precizitāte. Reālos procesos tiek apgū
ti pēctecības, pakāpenības, cēloņu un 
seku u.c. likumi.

VALODA: Speciālisti lielam skaitam 
bērnu, kuri apmeklējuši silto smilšu 
nodarbības, ir fiksējuši dažāda līmeņa 
runas traucējumu būtisku uzlabošanos 
vai to pilnīgu novēršanu. Mazuļiem no 
1 gada vecuma nodarbības sekmē runas 
attīstību, veicina jaunu vārdiņu apguvi.

KOMUNIKĀCIJA: Nodarbību kār
tība paredz miera un vienbūtības laiku, 
kas ļauj izjust un apzināties sevi, savas 
sajūtas, emocijas, domas, kas paredz arī 
līdzcilvēku sajūtu, emociju apzināšanos 
un savstarpējo robežu respektu. Pāru 

un mazo grupu nodarbībās tiek apgūti 
jauni uzvedības un saskarsmes modeļi. 
Mazajai personībai tiek stiprinātas ap
zināšanās un paškontroles prasmes.

Mērķgrupas: 
1. Rojas vidusskolas skolēni, ģime

nes, pedagogi; 
2. Pirmsskolas vecuma bērni, ģime

nes, pedagogi; 
3. Sociālā dienesta klienti;
4. Seniori; 
5. Bērni, jaunieši, pieaugušie ar spe

ciālām vajadzībām;
6. Citi novada iedzīvotāji, kuri to 

vēlas.
Projekts Nr. 1808AL35A019.2201

 000007 „Dabas vides estētikas studija” 
iesniegts biedrības „Talsu rajona part
nerība” izsludinātā atklātā konkursā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansētās Latvijas Lauku at
tīstības programmas 2014.–2020.  ga
dam apakšpasākuma „Darbību īste
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 
Tā kopējās izmaksas ir 6  050,00 eiro. 
ELFLA finansējums ir 5  445,00 eiro, 
savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 
605,00 eiro. 

Biedrība „Latvijas Samariešu 
apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

aicina darbā ģimenes asistentu
darbam Rojas novadā

uz pilnu slodzi.

– izglītot un atbalstīt ģimenes 
asistenta pakalpojuma saņēmējus 
patstāvīgas dzīves prasmju un iema
ņu attīstīšanā, pašaprūpes prasmju 
attīstīšanā un uzlabošanā;

– palīdzēt ģimenes asistenta pa
kalpojuma saņēmējiem mājsaimnie
cības vadīšanā un budžeta plānoša
nā; 

– veicināt ģimenes izpratni par 
bērna vecumposmiem un vajadzī
bām pilnvērtīgai attīstībai, asistēt 
bērna aprūpes un higiēnas nodroši
nāšanā; 

– sagatavot atskaites par darba 
pienākumu izpildi.

– sociālās garantijas;
– stabilu atalgojumu (550–600 

eiro pirms nodokļu nomaksas;) 
– atsaucīgu un draudzīgu kolek

tīvu;
– apmācības darba pienākumu 

apguvei. 

– augstākā izglītība (vēlams – psi
hologa, pedagoga vai sociālā dar
binieka kvalifikācija) un pieredze 
darbā ar personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, bērniem vai ģime
nēm;

– labas komunikācijas spējas; 
– spēja strādāt patstāvīgi un orga

nizēt savu darba procesu;
– augsta atbildības sajūta un pre

cizitāte;
– B kategorijas autovadītāja aplie

cība, vēlama arī personiskā automa
šīna;

– labas latviešu un krievu valodas 
zināšanas.

CV un motivācijas vēstules lū
dzam sūtīt uz epastu: aprupesdar-
bi@samariesi.lv ar norādi – vakancei 
Ģimenes asistents.

Kontakttālrunis uzziņām: 
29166552 (Viesturs Kleinbergs).

Aicinām piedalīties Jūrtakas 
maršruta marķēšanas* 
pasākumos Kurzemē

Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti 
Latvijā–Igaunijā.

Pārgājiena mērķis – maršruta marķēšana dabā, kas būs 
kā milzīgs atbalsts un lielisks ieguldījums piekrastes tūrisma 
attīstībā.

Tiekamies 21. aprīlī pulksten 10.00 Rojā un dienas tur-
pinājumā arī Mērsragā. 

Tikšanās vieta: Rojas novada tūrisma informācijas centrs, 
Selgas iela 14, Roja

Līdzi ņemams labs garastāvoklis, vēlme līdzdarboties un 
piemērots apģērbs. Ar krāsām, otām, uzlīmēm un trafaretiem 
nodrošināsim.

Papildu informācija:
Kurzemes plānošanas reģions:
Aija Neilande, T.: 26147139 

aija.neilande@kurzemesregions.lv
www.jurtaka.lv

*Marķēšana – maršruta iezīmēšana dabā ar krāsu un uz
līmju palīdzību.

Atgādinām, ka projekts „Pārgājienu maršruts gar Balti-
jas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots Igauni
jas–Latvijas Programmas ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot 
pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvid
rietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais 
maršruta garums būs ap 1100 km un tas iekļausies Eiropas 
garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9. 

Aprīlis – 
spodrības 
mēnesis
Dace Klabere

Arī šogad SIA „Rojas DzKU” sadarbī
bā ar Rojas novada domi rīko akciju, kurā 
ikvienam Rojas novada iedzīvotājam būs 
iespēja atbrīvoties no nevajadzīgām un no
lietotām sadzīves elektroprecēm un lielga
barīta atkritumiem.

Atgādinām, ka tiks savāktas tikai sadzī
ves elektropreces (ledusskapji, plītis, veļas 
mazgājamās mašīnas, televizori, datori) un 
lielgabarīta preces (mēbeles, santehnika un 
tml.). Par citu kategoriju atkritumu izlikša
nu ceļmalā personas var tikt sodītas.

Adreses, no kurām būs jāizved atkritu
mi, jāpiesaka līdz 23. aprīlim pa telefonu 
63232347 vai 29405228. Atkritumu izveša
na notiks laikā no 25. līdz 27. aprīlim, un 
par to izvešanas laiku konkrētajā adresē 
jums paziņos SIA „Rojas DzKU” darbinie
ce Ilvija Vērpēja. Šie nosacījumi attiecas arī 
uz daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. 

Reizi gadā, septembra mēneša otrajā svētdienā – Tēva dienā, kas šo-
gad būs 9. septembrī, savu dzīvesvietu Rojas novadā deklarējušie vecā-
ki, kuri nav noslēguši laulību un ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem 
bērnam/iem, reģistrējot laulību Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
Laulību zālē, tiek atbrīvoti no minētā pakalpojuma samaksas.

Neskaidrību gadījumos lūdzam sazināties ar Rojas novada Dzimtsa
rakstu nodaļas vadītāju Liānu Bērziņu pa telefonu 29231680 vai 63232056.

Rojas novada dome pārdod par 
brīvu cenu nekustamo īpašumu 
Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, 
kadastra apzīmējums 8882 008 0561, 
kas sastāv no zemes vienības ar ka
dastra apzīmējumu 8882 008 0561 
(platība 0,1656 ha), un uz tā esošās 
dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, 
kūts un pagraba, nosakot, ka gadī
jumā, ja uz objektu piesakās vairāki 
pretendenti, rīkojama izsole.

Sākumcena – 17 000,00 EUR, 
solis  – 200,00 EUR, drošības nau
da – 10% apmērā, kas sastāda 
1700,00  EUR, reģistrācijas maksa – 
30,00  EUR. Samaksa veicama divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas.

Personām, kurām ir pirmpirkuma 
tiesības uz pārdodamo nekustamo 
īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada 

domē viena mēneša laikā no šī sludi
nājuma publicēšanas dienas.

Pretendenti pārdošanai par brī
vu cenu vai izsolei var pieteikties līdz 
2018.  gada 23. aprīlim, plkst. 11.00, 
darba dienās: no pirmdienas līdz ce
turtdienai, no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 
no plkst.  14.30 līdz 16.30, piektdienās 
no plkst. 9.00 līdz 14.00. Ja pieteik
sies vairāki pretendenti, izsole notiks 
2018.  gada 23.  aprīlī, plkst.  11.00, Ro
jas novada domes sēžu zālē, Zvejnie
ku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Dro
šības nauda un reģistrācijas maksa 
ieskaitāma Rojas novada domes  kontā 
LV95HABA 0551022109166, a/s „Swed
bank” vai jāiemaksā Rojas novada do
mes kasē līdz 23.04.2018. plkst. 10.00. 
Ar atsavināšanas noteikumiem var iepa
zīties mājaslapā www.roja.lv 

Pārdod nekustamo 
īpašumu Miera ielā 72, 
Rojā, Rojas novadā

Par talkas 
norisi Rojas 

novadā 
lasiet

27. aprīļa 
„Bangā”.

PIEDĀVĀJAM:

DARBA PIENĀKUMI:

PRASĪBAS:
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Pēc Rojas novada Pensionāru 
padomes priekšsēdētājas 
Ilonas Zvaigznes lūguma 
publicējam ministra Jāņa Reira 
vēstuli senioriem

Labdien, godājamie seniori!
Turpinot veiksmīgu sadarbību, komunikāciju un abpusēju ideju apmaiņu 

šo divu gadu laikā, vēlos vērst jūsu uzmanību uz jau paveiktajiem darbiem un 
tām pārmaiņām, kas gaidāmas 2018. gadā, kā arī aicinu izteikt viedokli par 
jaunām iniciatīvām:

 Likumā „Par valsts pensijām” noteikts, ka valsts pensijas vai tās daļas 
apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdroši
nāšanas iemaksu algas valstī, pārskata, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu in
deksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. 
Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelek
trostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pārskata visu valsts pensijas 
apmēru. 2017. gada oktobrī tika indeksētas pensijas vai tās daļa, kas nepārsnie
dza 349 eiro, un piemērots indekss 1,0439.

 No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski palielinās, t.i., ik 
gadu par 3 mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums. Tāpat no 
2014. gada ir palielināts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais apdroši
nāšanas stāžs no 10 uz 15 gadiem, no 2025. gada – uz 20 gadiem. Tiesības uz 
valsts vecuma pensiju 2018. gadā ir personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 
3 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Priekš
laicīgā vecuma pensija: personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 
30 gadiem, ir tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i. 2 gadus pirms vispārējā 
pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2018. gadā pensionēties priekšlaicīgi var 
personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 3 mēnešu vecumu.

 Personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 15 gadiem un kurām 
nav tiesību uz valsts vecuma pensiju, saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu tiek 
piešķirts un no valsts pamatbudžeta līdzekļiem izmaksāts valsts sociālā nodroši
nājuma pabalsts. No 2017. gada (grozījumus likumā Saeima pieņēma 2015. gada 
18. jūnijā) personai, kurai nav tiesības uz valsts vecuma pensiju, ir tiesības saņemt 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu no dienas, kad tā ir sasniegusi likumā „Par 
valsts pensijām” noteikto pensionēšanās vecumu, bet ne ātrāk kā no 2017. gada 
1. janvāra (iepriekš bija par 5 gadiem jāpārsniedz pensionēšanās vecums).

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs šobrīd ir 64.03 eiro mēnesī.
 No 2017. gada 1. aprīļa palielināja valsts atbalstu apgādnieku zaudēju

šiem bērniem – apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos apmērus. Par 
bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs ir 92,5 eiro (bēr
nam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma 
sasniegšanas – 111 eiro.

Pensiju izmaiņas no 2018. gada 
Pensiju indeksācija
No 2018. gada vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju in

deksācijā piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā 
pieauguma procentiem:

– 60%, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30–39 gadiem;
– 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.
Tāpat lielāks procents (60%) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā 

pieauguma procentiem tiks piemērots pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitī
gos un smagos, vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos.

Šo grozījumu rezultātā 89% no vecuma pensionāriem 2018. gada oktobra 
indeksācijā tiks piemērots lielāks indekss.

Piemaksu palielināšana
No 2018. gada 1. jūlija paaugstināsies piemaksas apmērs par vienu 

apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, līdz 
1,5 eiro (līdzšinējā viena eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995. gada beigām 
bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais vecums, piešķirta vecuma vai 
invaliditātes pensija. Piemēram, ja līdz šim piemaksas apmērs bija 40 eiro, tad 
no 2018. gada jūlija tie jau būs 60 eiro. Piemaksas apmērs paaugstināsies 34% 
vecuma pensijas saņēmējiem.

2010.–2015. gadā piešķirto pensiju pārskatīšana
Grozījumi likumā Par valsts pensijām (stājās spēkā 01.07.2015.) nosaka, 

ka personām, kurām no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim 
piešķirta vai pārrēķināta vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensija 
un kuras aprēķinā ir ņemti vērā negatīvie pensijas kapitāla indeksi, pensijas 
pārskata. 2016. gadā pārskatīja pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas 
2010. gadā, bet 2017. gadā – pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas 2011. gadā. 
Savukārt 2018. gadā turpinās pārskatīt pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas 
2012., 2013., 2014. un 2015. gadā.

Man ir izdevies panākt, ka 2018. gada 21. martā tiek parakstīts savstarpējās 
sadarbības memorands par iespēju palīdzēt vecuma iedzīvotājiem 
zobārstniecības jautājumos. Šis memorands ļaus ciešā sadarbībā ar senioru 
organizāciju pārstāvjiem, un labākajiem zobārstniecības speciālistiem vienoties 
par konkrētiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai uzlabotu zobārstniecības 
pakalpojumu pieejamību īpaši senioriem. Tas ir neliels, bet svarīgs solis 
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Mediķi ir pārliecināti, ka mūsu zobu stāvoklis 
atspoguļo ne tikai to, kāda ir mūsu vispārējā veselība, tas var būt tiešs hronisku 
slimību cēlonis. Memorands tika noslēgts starp Labklājības ministriju, Rīgas 
Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtu un Zobārstniecības fakultāti, 
Rīgas aktīvo senioru aliansi, Latvijas senioru kopienu apvienību un Latvijas 
Pensionāru federāciju. Parakstot šo memorandu, Puses apņēmās izstrādāt 
modeli, kas veicinātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību senioriem visā 
Latvijas teritorijā. Līdz ar to, lai sekmētu un uzlabotu senioriem zobārstniecības 
pakalpojumu pieejamību, tuvākajā laikā tiks uzsākts darbs pie priekšlikumu 
izstrādes un to virzības. Vienlaikus, ņemot vērā šī jautājuma aktualitāti Latvijas 
senioru vidū, aicinu sniegt savus priekšlikumus un viedokļus par šo iniciatīvu. 
Ierosinājumus lūgums sūtīt ministra palīdzei Zanei Biķerniecei uz epasta 
adresi zane.bikerniece@lm.gov.lv.

Ministrs Jānis Reirs

Esam gudri, esam atraktīvi
Marta mēnesis Rojas vidusskolā pa

gājis satraucoši. Eksāmens angļu valodā, 
ZPD  lasījumi Liepājā, mācību olimpiā
des un konkurss „Ko tu proti?”. Pirms 
vairākiem gadiem tapušais konkurss 
„Muzikālākā klase” pagājušogad pār
tapa par „Talantu konkursu”, bet šogad 
tā nosaukums „Ko tu proti?”. Bet ideja 
jau viena – lai skolēni stiprinātu klases 
kolektīvu, trenētu prasmi uzstāties pub
likas priekšā un parādītu arī to talantiņu, 
kas tā vien gaida iespēju izsprukt. Tā ir 
atklājušies vairāki pasākumu vadītāji, 
solisti ar izcilām balsīm, un arī aktieri, 
kuriem patīk iejusties citā veidolā. Ar 
priekšnesumu ārpus konkursa uzstājās 
arī mazā „Pūcīte” Alise Valtere, un 
skolotāji ar G. Rača dziesmu „Kāpsim 
kalnā”. Dzeja, ģitāras spēle, dejošana, 
pārdomāta horeogrāfija, interesants 
repertuārs – to visu varējām vērot 
27. marta pasākumā. Visu vērtēja žūrija – 
Dace Broka, Tatjana Kirilova un Jānis 
Kalniņš. Savu vērtējumu koncerta beigās 
izteica arī skatītāji, balsojot par savu 
favorītu. Koncerts sākās pulksten 10.00, 
un laikam tāpēc žūrija teica paldies par 
jauko koncertu tik agri no rīta, priecājās 
par zāli, pilnu ar jauniem māksliniekiem 
un izteica vēlēšanos tikties arī nākošgad, 
ja vien viņu vērtējumi to atļaus. Katra 
klase tika pie savas nominācijas. 
Bija Stilīgākā (6.a), Centīgākā (8.a), 
Žilbinošākā (10.), Vienotākā (9.), 
Jautrākā (1.b), Tehniskākā (4.a), 
Vizuālākā (5.b), Asprātīgākā (6.b), 
Aktīvākā (2.a), Draudzīgākā (3.), 
Uzrunājošākā (11.), Teatralizētākā (1.a), 
Muzikālākā (2.b), Latviskākā (7.b), 
Modernākā (7.a), Sirsnīgākā (4.b), 
Efektīvākā (5.a), Daiļrunīgākā (8.b), 
Saliedētākā (12.) klase. Bet 2017./2018. 
mā cību gada Superklase 1.–4. klašu 
grupā pēc žūrijas vērtējuma – 2.b klase ar 
skolotāju Andu Sebri – Līkopu, un viņu 
vizuāli viskrāšņākais, pārdomātākais un 
tautiskākais priekšnesums „Seši mazi 
bundzinieki”. Savukārt 5.–12.  klašu 
grupā Superklases titulu ieguva 
6.b klase un skolotāja Lāsma Jaunozola.  
Priekšnesumā Mocarta „Turku maršs”, 
visus pārsteidza solists Rūdolfs Celms 
ar savu operas cienīgo balsi, kā arī 
klases sagatavotība šim priekšnesumam. 

Stilizēto simfonisko orķestri diriģēja 
Pēteris Alkšbirze, bet orķestrantiem 
bija pašu izveidoti instrumenti. Ska
tītāju simpātijas šogad izpelnījās 
10. klase ar „Transleitera” izpildīto 
dziesmu „Melnais bembis”. Paldies 
visiem audzēkņiem un skolotājiem par 
ieguldīto darbu, izdomu un atbalstu.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Eiro
pas Parlamenta deputāte Inese Vaidere 
izsludināja konkursu 10.–12. klašu 
skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – 
vietas un cilvēki”, kura mērķis bija 
apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu 
viņu dzimtās vietas nerakstīto vēsturi. 
Konkursa ietvaros skolēniem tika 
dots uzdevums – uzklausot vecākus, 
vecvecākus, radiniekus, kaimiņus un 
jebkuru, kas var palīdzēt ar informācijas 
iegūšanu, uzzināt un apkopot stāstus 
par savas dzimtās vietas – mājas, ielas, 
pilsētas – vēsturi un to, kā dažādi 
notikumi ietekmējuši līdzcilvēku likteņus 
vai ikdienu. Konkursa uzvarētājiem 
būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli 
un viesoties pie Eiropas Parlamenta 
deputātes Ineses Vaideres, labāko darbu 
autori saņems veicināšanas balvas. 
6.  aprīlī 10 labākie autori tika aicināti 
uz 2. kārtas vērtēšanu Rīgā. Viņu vidū 
arī Rojas vidusskolas 12. klases meitenes 
Adriana Zembaha, Estere Sīpliņa, 
Una Dravniece un Dārta Valdemāre 
ar kopdarbu „Rojas Selgas iela toreiz 
un tagad”. Piedalījās 94 skolas, finālā 
startēja  50 darbi. Spraigo sacensību laikā 
meitenēm pašām radās šaubas par savu 
darbu, jo konkurence tiešām bija liela 
un darbi izcili, un tāpēc vēl jo lielāks 
prieks un emocijas spilgtākas, kad finālā 
tika nosaukta Rojas vidusskola. Un tā 
19. jūnijā, kad izlaiduma balle būs jau 
aiz muguras, meitenes posīsies ceļā uz 
Briseli. Ar meitenēm kopīgajā priekā 
dalās arī skolotāja Inga Puntule, un viņa 
arī uzsver, ka tika vērtēts tieši vairāk 
pašu skolēnu darbs, lai mazāk būtu 
jūtama skolotāja palīdzība un korekcijas. 
Meitenes ir laba komanda, jo ne jau 
pirmo reizi viņām izdodas gūt uzvaru 
kādā konkursā, kur tieši vajadzīgs 
komandas darbs. Paldies Rojas muzeja 
darbiniekiem par palīdzību, un arī Rojas 
vidusskolas absolventei Elvitai Duburei, 

kuras ZPD darbs par šo tēmu palīdzēja 
meitenēm izveidot veiksmīgu darbu un 
prezentāciju. 

Notiek pēdējās mācību priekšmetu 
olimpiādes. Tā ir iespēja pilnveidot savas 
zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt 
radošās spējas. Prieks, ka arī Rojas 
vidusskolas audzēkņi aktīvi iesaistās gan 
starpnovadu, gan Valsts olimpiādēs. Un 
tieši šādu uzaicinājumu – piedalīties 
Rīgā latviešu valodas 8.–9. klašu Valsts 
44. olimpiādes 3. posmā – saņēma 
Paula Feldmane, kur viņas zināšanas 
tika novērtētas ar 3. vietu (skolotāja 
Aigita Sprince). Ģeogrāfijas olimpiāde 
7. klasēm norisinājās aprīļa sākumā, un 
tajā piedalījās 23 skolēni no Talsu, Rojas 
un Dundaga novada. Rojas vidusskolas 
7.a klases skolnieks Oto Veinbergs 
ieguva Atzinības rakstu (skolotāja Maija 
Leitarte). Aizvadītajā angļu valodas 
olimpiādē 8. klasēm veiksmīgi startēja 
Marta Elizabete Paula (8.a), Aleksa 
Šeina (8.a) un  Patriks Upners (8.b) 
(skolotāja Lāsma Jaunozola).  26. martā 
Rīgā Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātē notika vēstures valsts 
24. olimpiāde 9. klašu skolēniem. Tajā 
veiksmīgi piedalījās arī Paula Feldmane, 
Kristaps Ričards Freimanis un Eva 
Kiršteine. Viņus pavadīja skolotāja Inga 
Puntule.

Liepājas Universitātē savus zinātnis
ki pētnieciskos darbus aizstāvēja četri 
Rojas vidusskolas 11. klases audzēkņi. 
Ar savu darbu „Propaganda un Vācijas 
tēls laikrakstā „Tēvija” 1943. gadā” Kārlis 
Puntulis ieguva 3. vietu. Annija Šulce, 
Agita Aukmane un Toms Kolosko iegu
va Atzinības rakstus un iespēju savus 
darbus prezentēt Rīgā Latvijas skolēnu 
42. ZPD Valsts konferencē.

Bet piektdien varējām vērot intere
santu fizikas teātra izrādi „Skaņa”. Skolo
tājs Egils Mūrnieks un 9. klašu audzēkņi 
neparastā veidā iepazīstināja skatītājus 
ar dažādām skaņas niansēm un nozī
mēm. Šāds fizikas teātris nenotiek pirmo 
reizi. Ar saviem skolē niem skolotājs ra
dījis jau vairākus uzvedumus, kas atklāj 
fizikas zinātni no interesantiem aspek
tiem. 

Antra Ozollapa

Ak, mārīt, manu kukainīt Rojenieks 
atgriežas 
ar izstādi

Šajā pavasarī rojenieks Ingus Gus-
tavsons nolēmis dzimšanas dienu no-
svinēt, parādot novadniekiem un tās 
viesiem savas jaunākas gleznas, kas 
tapušas unikālā rūsas tehnikā. 

Lai gan darbi tapuši uz audekla, tie 
vizuāli atgādina jūras sāļā ūdens atstā
tus rakstus uz kāda abstrakta metāla 
priekšmeta. Darbu tumšie zemes toņi 
nebūt nerada nospiestības sajūtu, tieši 
otrādi – tie iedvesmo uz sakārtotību 
un apskaidrību. Šī būs jau otrā izstā
de, ar kuru Ingus priecē Rojas publiku. 
Pirmie darbi tika izrādīti pirms pāris 
gadiem Rojas kultūras centrā, kad at
klāšanas pasākumu ar savu klātbūtni 
pagodināja Zviedrijas Karalistes vēst
nieks Latvijā Henriks Landerholms. 

Ingus pēdējā laikā aktīvi darbojas arī 
dizaina jomā, radot otrreiz pārstrādāto 
trauku sēriju. Stikla burkas un vīna 
baloni pārdales procesā iegūst jaunu 
formu. Trauku laikmetīgo līniju skaidri 
iezīmē abstraktie krāsu gleznojumi un 
bagātīgie follija nospiedumi. Godīga at
tieksme pret vidi un aktuāls skatījums 
uz dizainu – šie ir divi pamatprincipi, 
no kuriem Ingus neatkāpjas. 

Trauki pieejami dažādos izmēros, 
tādēļ arī funkcionāli tie var kalpot kā 
augļu bļoda, vāze, deserta trauks vai pat 
svečturis.  

Gleznas un dizaina traukus vienu
viet iespējams aplūkot viesnīcas „Roja’’ 
restorāna „Otra puse’’ telpās, sākot ar 
15. aprīli.  

Vairāk nekā simts mārītes vienuviet 
aprīlī apskatāmas Rojas novada 
bibliotēkā. Tā ir otra Mārītes Celmiņas 
vaļasprieka kolekcija. Droši vien nav 
jāskaidro, kāpēc tieši mārītes, ja pašai 
kolekcijas īpašniecei vārdā Mārīte.

Kolekcijas sākums esot ap to pašu 
laiku, kad Mārīte Celmiņa ar tūrisma 
grupu „Marītes” otrreiz apceļoja 
Horvātiju. Tā kā no iepriekšējās Mārītes 
Celmiņas kolekcijas zinām, ka Mārīte ir 
aktīva ceļotāja, skaidrs, ka arī šai kolekcijā 
mārītes salidojušas no dažādām valstīm. 
Tagad to papildinājušas ne tikai pašas 
pirktās lietas ar mārītēm, bet arī daudz 
dāvinājumu. Dažādība tiešām liela – svecītes un sveču turētāji, krājkasītes, konfekšu 
kastītes /ar visām konfektēm/, saspraudes, piekariņi, magnētiņi zīmuļi un zīmuļu 
asināmie, glāzes un krūzes, sālstrauciņš, bumbas, dvielīši, spilvens, čības, masažieris 
un pat ceļojuma apkakle.  Daži krikumi vēl mājās palikuši, tai skaitā arī kolekcijas 
aizsācēja mārīte, tomēr neparasts tukšums esot jūtams gan.

Laipni aicinām ikvienu, sagaidot pavasari, priecāties kopā ar mums par krāšņo 
mārīšu salidojumu bibliotēkā!

Irēna Svitiņa

Mārītes rojenieces Mārītes Celmiņas 
kolekcijā salidojušas no dažādām valstīm.                 

                      D. Dambītes foto

                                   sveic 1. ceturkšņa jubilārus:
Imantu Āboliņu, Māru Andersoni, Aiju Bērziņu, Zigurdu Bankovski, Inu Briģi, 

Aneļu Broku, Laimu Bulli, Dinu Čubu, Mārīti Dēringu, Valdu Dambergu, Valiju 
Duburi, Māri Drīksni, Andi Freimani, Vairu Graudiņu, Birutu Jansoni, Vairu Kairišu, 
Dainu Kiršteini, Rasmu Klēveri, Aiju Jurķevicu, Laimoni Landmani, Gitu Leimani, 
Ivetu Lībeku, Intu Lorenci, Annu Mihailovu, Mārīti Misiņu, Mārtiņu Mazkalniņu, 
Viju Molleri, Eduardu Niklāvu, Lieni Pirvicu, Laumu Poļakovu, Margaritu 
Renckulbergu, Āriju Riķīti, Mārīti Rutku, Ilgoni Rutku, Līviju Semičenkovu, Aivaru 
Stankevicu, Irēnu Šteinbergu, Vasiliju Vonsoviču, Gaļinu Vladimirovu, Ainu 
Veismani, Annu Zabiņako, Valdi Zanderu, Linardu Zariņu.

Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam tev laime pa priekšu
Kā nemaldīgs ceļvedis iet.

Rojas invalīdu biedrība
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Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
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Laikraksts iznāk kopš 
1987. gada 3. jūlija. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā.
 

Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi 

Policija ziņo 

22. aprīlī plkst. 18.00
komēdija „SILVIJA”.

Izrādē piedalās: Evija Skulte, Dace Makovska, Aīda Ozoliņa, 
Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš.

Ieeja: 8.00; 7.00; 6.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Rojas 
                             KC un www.bilesuparadize.lv

27. aprīlī 18.00
Ivara Selecka filma „Turpinājums”.

Pieci bērni pirmajā klasē.
Viena gada vērojums par to, kas notiek bērna prātā. 

Ieeja 2.00 EUR.

4. maijs – BALTO GALDAUTU SVĒTKI!
Rojas Kultūras centrā plkst. 18.00

jūsu priekam – jau astotais muzikāli atraktīvais šovs
MEKLĒJAM SOLISTU!

Pozitīvas emocijas un priecīgi pārsteigumi!
Biļešu iepriekšpārdošana no 16. aprīļa. Ieeja 5.00 EUR.

Turpinājumā no plkst. 22.00–03.00
PAVASARA BALLE ar grupu „ROJA”. 

Galdiņu rezervācija. Ieeja 5.00 EUR.

9. maijā plkst. 19.00 Rojas KC Dailes teātra viesizrāde
„KAM NO VILKA KUNDZES BAIL?”

Attiecību drāma 2 daļās.
Lomās: Agnese Zeltiņa, Ivars Auziņš, Elīna Avotiņa, Andris Bulis.
Režisors: Toms Treinis.
Ieeja: 12.00; 10.00; 8.00 EUR. Iepriekšpārdošana, rezervācija Rojas KC un 

www.bilesuparadize.lv

Pasākumu kalendārs

Līdzjūtības

Dievs ir mūsu patiesums un stip
rums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. 
(Ps. 46:2)

Izsakām dziļu līdzjūtību Aijai Mi
tenbergai, māmuļu mūžībā pavadot.

Kristīgā draudze „Prieka Vēsts”

Atvadoties ziedi smaržo vāri,
Egļu skujām zaļums rūgts un ciets.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sar
mai Mateikai, no brāļa atvadoties.

SIA „Būvserviss Roja” kolektīvs

Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.
Lai salda dusa zemes klēpī Aijas 

Mitenbergas māmiņai. 
Ruta, Daiga, Oskars

Bet vēl aiz salnām, aiz tumsas, aiz nāves
Sirds atmiņa paliek, kur dzīvojusi:
Un, kad ābele maijā ziedus birdinās klusi,
Tā būs, tavu gaismu pieminot, raudājusi.

Skumstam kopā ar piederīgajiem, 
no Venerandas Gūtšmites atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Ai, cik grūti, māmulīt,
Tevi ceļā pavadīt.
Vai trīs baltas smilšu saujas
Varēs tevi sasildīt?
Nav iespējams sāpi mazināt, bet 

skumju brīdī esam kopā ar Aiju, 
mammu  zaudējot.

Ineta, Daiga

Pēc Rojas novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas Liānas Bērziņas 

sniegtajiem datiem
1. ceturksnī Rojas novada dzimtsa

rakstu nodaļā sastādīti 3 laulību reģistri, 
2 dzimšanas reģistri (piedzimuši 1 zēns 
un 1 meitene) un reģistrētas 20 mirušas 
personas (10 sievietes un 10 vīrieši).

Rojas invalīdu biedrība aicina Rojas 
novada iedzīvotājus līdz 1. maijam atnest 
uz Rojas invalīdu biedrības telpām Rojā, 
Strauta ielā 833 apģērbus un mājsaim
niecības priekšmetus, kas jums vairs nav 
vajadzīgi, bet kādam citam var lieti no
derēt. Telefons informācijai 26078711.

Rojas stadionā otrdienās pulksten 
19.00 atsācies iknedēļas pusstundas 
skrējiens „Rojas apļi”. Nekad nav par 
vēlu sākt trenēties, tādēļ aicinu piebied
roties jaunus dalībniekus! Svarīgākā 
cīņa ir cīņa pašam ar sevi. Uz tikšanos 
Rojas stadionā!

Armands Indriksons,
Rojas stadiona vadītājs

DARBS
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA 

„Banga Ltd”, reģ. nr. LV41203031343, aici
na darbā noliktavas darbinieku un pako-
šanas ceha meistaru. Tālrunis 20234751.

19. aprīlī 11.00 BLPJC „Strops” tel
pās tikšanās ar Solvitu Mertenu. Stāsts 
par alveju un tās ietekmi uz veselību. 
Zināmais un nezināmais par alveju. 
Veselības stiprināšana, uzlabošana, sa
glabāšana.

Lūgums līdz mēneša beigām pie
teikties braucienam uz piemiņas brīdi 
Lestenes Brāļu kapos 8. maijā. Zvanīt 
25657021 (Irēna).

Rojas Jūras zvejniecības muzejā 
līdz 26. aprīlim vēl apskatāma Rojas 
vidusskolas skolēnu zīmējumu izstāde 
„Mana Roja”.

Laika posmā no 22.03.2018. līdz 11.04.2018. 
Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 7 izsaukumiem, izpildīts 1 atsevišķais uzdevums, par 
savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 3 klienti, izteikti 4 mutiski brīdinājumi 
par dažāda rakstura sīkiem pārkāpumiem. Sastādīts 1 Administratīvā pārkāpuma 
protokols, dzīvnieku patversmē nogādāts 1 suns. Veikta 1 personas meklēšana. Divas 
personas nogādātas savā dzīves vietā, jo patstāvīgi nebija spējīgas pārvietoties. 

Svētdien, 15. aprīlī, 10.00 Rojas vidusskolas sporta zālē notiks sacensības 
volejbolā „Rojas kauss”. Piedalīsies komandas no Rojas, Sabiles un Laucienes. 
Aicinām atbalstīt savējos!

Nr.  
p. k.

Sākuma datums 
(dd.mm.gggg.)

Beigu datums 
(dd.mm.gggg.)

Ilgums 
(st.)

Norises laiks 
(plkst. no-līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.
13.04.2018. 
20.04.2018. 
27.04.2018.

27.04.2018. 1 h 
1 h

14.00–15.00 
15.00–16.00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Strops”, Strauta iela 833, Roja, 

Rojas novads  

Veselības veicināšanas pasākums, 
fizioterapeita grupu nodarbības bērniem 

„Esi vesels kustībā no dzimšanas” –
2 bērnu grupas

2. 18.04.2018. 
25.04.2018. 25.04.2018. 2 h 16.30–18.30 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centrs „Varavīksne”, Rude, Rojas novads
Veselības veicināšanas pasākums radošās 

darbnīcas bērniem „Mākslas terapija”

3. 18.04.2018. 
25.04.2018. 25.04.2018. 2 h 14.00–16.00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Strops”, Strauta iela 833, Roja, 

Rojas novads  

Veselības veicināšanas pasākums radošās 
darbnīcas pieaugušajiem 

„Mākslas terapija”

4. 26.04.2018. 26.04.2018. 3 h 17.30–20.30
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centrs „Strops”, Strauta iela 833, Roja, 
Rojas novads  

Veselības veicināšanas pasākums, 
psihologa grupas nodarbības 

„Dvēseles higiēna – dzīve veselumā”

5. 19.04.2018. 
26.04.2018. 26.04.2018. 1 h 11.00–12.00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Strops”, Strauta iela 833, Roja, 

Rojas novads  

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem”

6. 19.04.2018.  
26.042018. 26.04.2018. 1 h 13.00–14.00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Varavīksne”, „Rude”, Rude, 

Rojas novads  

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem”

7. 19.04.2018. 
26.04.2018. 26.04.2018. 1 h 16.00–17.00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centrs Melnsilā, Rojas novads 

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem”

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” 
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/citu 
pasākumu grafiks 2018. gada aprīļa mēnesim

Martā Talsu sporta namā noslēdzās Talsu, 
Rojas, Mērsraga novadu un Dundagas, Kolkas 
pašvaldību ziemas posma sporta spēles. Koman
das varēja piedalīties 8 sporta veidos, bet ieskai
tē vērtēja labākos sasniegumus 5 sporta veidos. 
Rojas novads piedalījās visos sporta veidos, bet 
diemžēl kopvērtējumā ierindojāmies 4. vietā. 
Visvairāk punktus komandas kopvērtējumam 
deva Rolands Puriņš, kurš basketbola trīspunktu 
metienu sacensībā izcīnīja 2. vietu, svaru stieņa 
spiešanā kopvērtējumā 3. vieta  – M.  Andrieku
sam individuāli 1. vieta, S. Grundmanim 3. vieta, 
R. Žoludam 4. vieta. Vēlos uzslavēt Rojas futbolis
tus, kuri 13 komandu konkurencē izcīnīja augsto 
4. vietu – A. Indriksons, R. Žoluds, E. Dravnieks, 
J. Osis, T. Štāks, N. Kviesis, J. Poida! Novusā 4. vie
ta – A. Bišovs, I. Ločmels, G. Stocka. Vēl ieskaites 
punktus deva 5. vieta galda tenisā – J. Jankovskis 
un U. Brūvelis. Paldies pārējiem sportistiem, kuri 
piedalījās šajās sacensībās – E. Kārkliņai, I. Zūber
gam, E. Krontālam, I. Kleinbergam, J. Krivtežam. 
Aicinu novada sportistus trenēties un pieteikties 
vasaras posma sacensībām vieglatlētikā, volejbolā, 
strītbolā, futbolā, auto stumšanā, ģimeņu stafetēs, petankā, zvanot uz tālruņa 
numuru 29617771. Būsim aktīvi un atbalstīsim novada sportu!

Sporta organizatore Tatjana Kirilova

23. martā Talsos notika Talsu no
vada Sporta skolas atklātās sacensības 
vieglatlētikā. Šoreiz bija ieradušies ļoti 
daudz jauno sportistu no Rojas, Saldus, 
Suntažiem, Tukuma, Kandavas, Kul
dīgas, Ķekavas, Liepājas, Ventspils un 
Talsiem. Mazliet vairāk kā simts!

Mēs startējām 60 m, 300 m skrējie
nā un pildbumbas mešanā. Visvairāk 
dalībnieku piedalījās 60 m skrējienā 
meite nēm  – 60! Prieks, ka trešo vietu 
izcīnīja Emīlija Krūziņa – 9.17  sek., 
viņa izcīnīja arī otro vietu 300 m skrē

jienā – 58.39 sek. Zēnu konkurencē 
Rodrigo Kiršteinam 2. vieta 60 m skrē
jienā – 8.66 sek. Arī Krists Mateika iz
cīnīja otro vietu. 1 kg pildbumbas me
šanā viņa rezultāts 11.70 m.

Sacensībās vēl piedalījās un jaunus 
personīgos rezultātus uzrādīja Paula 
Bernāne, Laura Akmeņlauka, Estere 
Zemele, Reinis Briedis, Rodrigo Maksi
milians Lūsis un Rihards Vizums.  

Vieglatlētikas trenere 
Anita Raspopova 

Ziemas posmā 4. vieta

Rolands Puriņš savāca 
visvairāk punktu koman-
das kopvērtējumam.

          Albuma foto

Vieglatlētu starts Talsos
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