
Dace Klabere

14. maijā svinīgā gaisotnē tika parakstīts lī-
gums starp Rojas novada domi un SIA „A Celt-
ne” par Rojas brīvdabas estrādes būvniecību un 
būvprojekta dokumentācijas izstrādi nesošajām 
būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzību. 
Rojas novada domes vārdā līgumu parakstī-
ja domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, no SIA 
„A  Celtne” puses – valdes priekšsēdētāja Jana 
Klāviņa. Uzņēmums apņēmies objektu uzbūvēt 
par kopējo summu 2 452 012,85 EUR, pamato-
joties uz Rojas novada domes veiktā iepirkuma 
„Rojas brīvdabas estrādes būvniecība un būv-
projekta dokumentācijas izstrāde nesošajām 
būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzība”, 
ID Nr. RND2018/08/ERAF/SP rezultātiem un 
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbi-
nātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības 
un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
Specifiskā atbalsta mērķa – „Saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas manto-
jumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus 
2. kārtā” projektā Nr. 5.5.1.0/17/I/010 – „Jaunu 
dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīša-
na Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”. 

Projektā paredzēts uzbūvēt jaunu brīvdabas 
estrādi ar 1000 skatītāju vietām, autostāvvietas 
un gājēju celiņa posmu gar Ostas ielu, inže-
niertīklus un labiekārtot teritoriju.

Eva Kārkliņa: „Brīvdabas estrāde būs jauns 
vaibsts Rojas novada kultūras dzīvē, un mums 
kopīgiem spēkiem būs izdevies īstenot daudzu 
novadnieku sapni – izbūvēt vietu, kur visiem 
kultūras gardēžiem sanākt kopā un baudīt 
kvalitatīvus kultūras pasākumus! Vislielākais 
prieks par to, ka būvniecību veiks mūsu nova-
da uzņēmēji. Protams, viņiem tā ir goda lieta 
un dubulta atbildība, bet, kopā strādājot, pēc 

gada jūnijā jau varēsim  griezt 
valšus jaunajā estrādē. Paldies 
Rojas novada domes Attīstības 
nodaļas speciālistēm Agnesei 
Veckāganei un Ligitai Šnorei par 
jau paveikto, jo tiešām paveikti 
liela apjoma darbi ar dokumen-
tāciju, lai mēs nonāktu līdz šim 
brīdim, kad slēdzam līgumu ar 
būvnieku!”

SIA „A Celtne” pārstāvji in-
formē, ka būvdarbi tiks uzsākti, 
tiklīdz būs nokārtota būvatļauja.

Brīvdabas estrādes arhitek
tūras risinājumi 

Brīvdabas estrādes jaunbūves 
garenass orientēta gruntsgabala 
ziemeļu – dienvidu virzienā tā, lai 
skatītāju amfiteātris būtu vērsts ar 
skatu uz jūru. Estrāde ir atvērta 
tipa būve ar jumta segumu visā 
tās garumā. Jumts veidots kā sti-
lizēts ūdens vilnis no skatuves daļas līdz skatī-
tāju amfiteātrim. Jumta nesošā konstrukcija ir 
telpiska metāla kopņu konstrukcija, kas balstī-
ta uz monolītu dzelzsbetona joslu.

Skatītāju zāle – amfiteātris paceļas līdz 
3,06  metru atzīmei, veidots trīs garensekcijās 
ar 1000 skatītāju sēdvietām, no kurām pirmās 
desmit rindās paredzēti soli ar atzveltnēm, 
bet nākamās – tikai soli. Personām ar īpašām 
vajadzībām sēdvietas paredzētas amfiteātra 
pirmajā rindā. Skatītāju zāles centrālajā daļā 
projektēts 10 m2 laukums skaņas un gaismas 
operatora pults novietošanai ar nepieciešama-
jiem komunikāciju pieslēgumiem. Zāles pa-
matnes konstrukcija veidota kā pakāpienveida 
monolīta dzelzsbetona plātne. 

Pie jumta pārsegumu nesošo kopņu kons-

trukcijām paredzēts izvietot skatuves gaismas 
un akustiskās skaņas iekārtas.  

Skatuvi daļēji ieskauj kulišu telpas, kas ska-
tuvi savieno ar mākslinieku, administrācijas 
telpām un palīgtelpām, tai skaitā: WC, dušas 
telpu, noliktavu, tehnisko telpu, kuras izvieto-
jas aiz skatuves, estrādes būves apjoma ziemeļu 
daļā.  Skatuvei un deju laukumam  (6 m × 30 m) 
paredzēts lapegles koka dēļu grīdas iesegums. 
Nokļūšana uz skatuvi no skatītāju zāles puses 
risināta ar pandusa palīdzību, kas ļauj arī per-
sonām ar īpašām vajadzībām nepieciešamības 
gadījumā nokļūt gan uz skatuves, gan aizska-
tuves telpās.

Priekšskatuves sānu malās ar pacēlumu no-
gāzē labākai redzamībai ir vieta ap 1000 skatī-
tāju stāvvietām.
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VISAPKĀRT ZEME ZIED – 
ROJAS NOVADA SVĒTKI IR KLĀT!

Svētku programma

Aicinājums 
pie ēkām pacelt  
Rojas novada karogu

Ievērojot jau izveidojušos tradīciju, aicinām va-
saras sezonā mastos pie dzīvojamām mājām un 
iestādēm uzvilkt Rojas novada karogu.

Gadu gaitā ne viens vien mūsu novada viesis ir 
ievērojis mūsu tradīciju un novērtējis to kā svinīgu 
un patriotisku žestu. Šogad karogu mastā uzvilksim 
26. maijā – Rojas novada svētku dienā, un lai tas 
plīvo līdz pat Zinību dienai.

Karogu var iegādāties novada domes kasē katru 
darba dienu  no 8.00–17.15 (pusdienas pārtraukums 
no 13.00–14.00), piektdienās no 8.00–15.00.

Jānis Pūce,  
Rojas novada domes izpilddirektors

Dace Klabere

18. maijā Rojā darba vizī
tē ieradās Latvijas Republikas 
kultūras ministre Dace Melbār
de un Saeimas deputāts Gaidis 
Bērziņš. Viesus sagaidīja Rojas 
novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa, Rojas novada kul
tūras darba organizatore Dace 
Broka, Rojas Mūzikas un māk
slas skolas direktors Jānis Kivils 
un Jūras zvejniecības muzeja 
vadītāja Inese Indriksone.

 
Vizītes laikā ministres kundze 

novērtēja topošās estrādes atraša-
nās vietu un iepazinās ar tās pro-
jektu, apciemoja Rojas Mūzikas 
un mākslas skolu, kur direktors 
Jānis Kivils pastāstīja, kā mācību 
procesā tiek pielietotas jaunākās 
informācijas tehnoloģijas, slavēja 
savus jaunajām inovācijām atvēr-
tos pedagogus, un viesu delegā-
cijai bija iespēja novērtēt šī gada 
Mākslas nodaļas absolventu dar-
bus. Pēc tam delegācija devās uz 
Izstāžu zāli, kur aplūkoja Gunas 
Oškalnas-Vējiņas foto izstādi un 
domes priekšsēdētāja pastāstīja, 
kā bijušās auto ostas telpas pār-
tapušas par Izstāžu zāli.  Rojas 
kultūras centrā Dace Broka pa-
stāstīja par pasākumiem, kas šeit 
notiek, ieskicēja nākotnes plānus 

un izrādīja viesiem 
daudzās kultūras 
centra telpas un iz-
stāžu zāli. Bibliotē-
kā viesus sagaidīja 
un laipni uzņēma  
bibliotēkas vadītā-
ja Irēna Svitiņa un 
bibliotekāre Daiga 
Dambīte. Viesiem 
patika ideja par 
bibliotēkas organi-
zētajām iedzī votāju 
hobiju izstādēm. 
No slē gumā viesi 
apmeklēja Rojas 
Jūras zvejniecības 
muzeju un bija pa-
tīkami pārsteigti 
par muzeja darbi-
nieku sarūpētajām 
un ikvienam inte-
resentam izzinoša-
jām ar zvejniecību 
saistītām ekspozīci-
jām. Viņiem patika 
veids, kā apvienots vēsturiskais ar 
mūsdienīgo un, ka šeit ir iespēja 
dažāda vecuma apmeklētājiem 
iegūt savam vecumam atbilstošu 
izzinošu informāciju.

Vizītes noslēgumā ministre 
Dace Melbārde atzina, ka viņai 
viss redzētais ir ļoti paticis un viņa 
ir pārsteigta – gan par to, ko jau 
esam paspējuši izdarīt, gan par 
mūsu ambiciozo ieceri būvēt lielu, 

modernu estrādi, kas atvērs plašas 
iespējas daudzveidīgiem kultūras 
piedāvājumiem, kas nav mazsva-
rīgi dzīves kvalitātes veidošanai 
un cilvēku piesaistīšanai, par ko 
šodien cīnās jebkurš novads mūsu 
valstī. Dace Melbārde:  „Kultūras 
piedāvājumi un to kvalitāte ir ļoti 
svarīgi kvalitatīva darbaspēka un 
iedzīvotāju piesaistei. Ieprieci-
nāja sakārtotā infrastruktūra, ko 
redzēju kultūras centrā, muzejā, 

Mūzikas un mākslas skolā. Visu 
cieņu! Iepriecina arī tas, ka daudz-
viet redzu arī tuvojošos Latvijas 
valsts simtgades klātbūtni  – jūs 
aktīvi piedalāties kopējās svētku 
programmas veidošanā! Jums jau 
ir izveidojušās savas tradīcijas  – 
RojaL festivāls jau ir atpazīts zī-
mols visā Latvijas kultūrtelpā, ne 
tikai jūsu reģionā. Laba vadība, 
labi speciālisti – to visu šeit var 
redzēt!”

Kultūras ministre Dace Melbārde (otrā no kreisās), Eva Kārkliņa, Gaidis Bēr
ziņš, Dace Broka, Inese Indriksone un Jānis Kivils pie topošās estrādes informatīvās 
plāksnes.                                                                                 D. Klaberes foto

Piektdien, 25. maijā 
17.00 EINĀRA KALNIŅA medību trofeju izstādes 

atklāšana – Rojas izstāžu zālē.  Einārs Kalniņš ir uzņēmējs 
no Rudes, kam vaļasprieks ir medības. Viņš ir arī drav-
nieks, kā arī visu Kurzemes bāku uzraugs. Visi laipni gai-
dīti uz izstādes atklāšanu un tikšanos ar izstādes autoru!

19.00 ZIEDONIS – pasākums un dokumentālās 
filmas pirmizrāde komponista Ziedoņa Lindes piemi
ņai – Rojas kultūras centrā. Ieeja brīva.

21.00 Pļaviņā pie Rojas kultūras centra – Klusais 
koncerts svētku priekšvakarā. Muzicēs KĀRLIS KA
ZĀKS.

Aicinām līdzi ņemt sēdeklīšus, pledus, kā arī neaizmirst 
par pretodu līdzekļiem. Ja laiks nebūs jauks, pasākums no-
tiks Rojas kultūras centrā. Ieeja brīva.

Sestdien, 26. maijā
9.00–11.00 MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS 

BĒRNIEM līdz 12 gadu vecumam – ploča dīķī. 
No 10.00 Svētku sporti.
Rojas kauss futbolā – stadionā.
Volejbols un pludmales volejbols – pludmalē.
Strītbols – sporta zālē.
Zolīte – no 9.00 vidusskolā.
No 11.00 SVĒTKU TIRDZIŅŠ – Zvejnieku ielā.
SUP nomas „Spura” aktivitātes uz Rojas upes visas 

dienas garumā.
ZANES VALBAHAS izstāde „IRBES DABA” – Rojas 

kultūras centrā.
11.00 Bērnu rīts „PASAKU MEŽA AKADĒMIJA” – 

jautra rotaļu programma ar lielajām lellēm Zaķīti, Vā
verīti un Lācīti, kā arī lielo burbuļu šovs – laukumā pie 
Rojas kultūras centra.

DZINTRAS ŽURAVSKAS jaunākās grāmatas „Vie
ta, kur sirds silst” atvēršanas svētki –  Rojas bibliotēkā. 
Darbosies izdevniecības Sol Vita grāmatu galds.

Veco zvejnieku tikšanās – Rojas Jūras zvejniecības 
muzejā.

12.00 „KRĀSIŅAS, KRĀSIŅAS, VISU BĒRNU 
MĀSIŅAS” – uzstājas Rojas KC bērnu kolektīvi – lau-
kumā pie Rojas Kultūras centra.

13.00 SVĒTKU GĀJIENS „TIE ESAM MĒS!”– pul-
cēšanās no 12.45 Ostas ielā.

13.30 SVĒTKU ATKLĀŠANA – jaundzimušo 
novadnieku godināšana, sirsnīgi mazo un lielo 
novadnieku priekšnesumi.

No 14.00 AKTĪVĀ PĒCPUSDIENA LIELIEM UN 
MAZIEM – radošās darbnīcas, krikets, ričuraču, 
boccia, frīsbija šķīvīša mešana, „Mini Zoo Rančo”, 
„Mārtiņa burbuļi”, loka šaušana – pļaviņā pie Rojas 
kultūras centra.

15.00 JAUTRS MANGULISHOW KONCERTS  – 
litrafons jeb pudeļu šovs, pēdu klavieres un citi 
brīnumi – laukumā pie Rojas kultūras centra.

16.00–17.00 GARŠĪGA PASTAIGA Ploča parkā – 
pastaigu varēsiet apvienot ar degustāciju un mini 
tirdziņu: zivju uzkodas, konditoreja, mājās darīti vīni 
un citi pašmāju gardumi.

16.00 DAIGAS BRINKMANES  izstādes atklāšana 
Rojas Jūras zvejniecības muzejā.

Laukumā pie Rojas kultūras centra
17.00 SVĒTKU DIŽKONCERTS – grupa „COLT” 

un solisti  ATIS IEVIŅŠ, IEVA SUTUGOVA, ALEX.
19.00 KONCERTS „MEKLĒJAM SOLISTU 8” jeb, 

kā tapa pašmāju muzikāls seriāls.
22.0003.00 SVĒTKU BALLE ar grupu „SESTĀ 

JŪDZE”.

*  *  *
3. jūnijā plkst. 14.00 Rojas KC
Koncerts lieliem un maziem – dzied bērnu ansam

bļi DZEGUZĪTE (Rīga) un JĀŅABĒRNI (Roja). Ieeja 
brīva.

*  *  *
Vasara pie durvīm un arī Zvejnieksvētki 14. jūlijā ne-

maz nav tik tālu! Izmantojiet iespēju iegādāties biļetes uz 
vakara pasākumu pludmalē iepriekšpārdošanā Rojas kul-
tūras centrā! Pirmo 500 biļešu cena 6.00 Eur.

Vizītē Rojā ierodas kultūras ministre Dace Melbārde  
un Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš

Parakstīts līgums par Rojas estrādes būvniecību

Rojas novada domes vārdā līgumu par estrādes būvniecību 
parakstīja domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (no kreisās), no 
SIA „A Celtne” puses – valdes priekšsēdētāja Jana Klāviņa.

Inas Bramanes foto
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Saistošie noteikumi
Nr. 2/2018

ApstiprinātI
ar Rojas novada domes
2018. gada 20. februāra 

sēdes lēmumu Nr. 11 (protokols Nr. 2)

Par grozījumiem Rojas novada  
pašvaldības 19.02.2013. saistošajos 

noteikumos Nr. 7/2013 „Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 33. panta otro daļu, 

35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14. panta sesto daļu, 
Ministru kabineta 2010. gada 

30.  marta  noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 10. punktu,  Ministru kabineta 
2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un 
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem” 141.6. punktu, Ministru 

kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinā-
šanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 

13. un 6. punktu, Ministru kabineta 
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pa-
balstiem Rojas novadā” (turpmāk tekstā – No-
teikumi 7/2013) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu 7/2013 63. punktu 
šādā redakcijā:

„63. Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam 
katra audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai 
ir divkāršā Ministru kabineta noteikto mini-
mālo uzturlīdzekļu apmērā. Par nepilnu mēnesi 
pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts 
proporcionāli dienu skaitam.

1.2.  Izteikt Noteikumu 7/2013 64.2. punktu 
šādā redakcijā:

„64.2. Pēc gada un turpmāk vienu reizi gadā 
audžuģimene var  saņemt pabalstu bērna apģēr-
ba un mīkstā inventāra iegādei līdz 250,00 eiro 
apmērā, iesniedzot iesniegumu, kam pievienoti 
pirkumu apliecinoši maksājumu dokumenti.”

2. Saistošie noteikumi publicējami informa-
tīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja 
E. Kārkliņa

Par grozījumiem 
Rojas novada pašvaldības 

17.01.2017. saistošajos noteikumos 
Nr. 2/2017 „Par sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtību 
Rojas novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  pa-
līdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, Ministru 

kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība 

un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 
17.01.2017. saistošajos noteikumos Nr. 2/2017 
„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un sa-
maksas kārtību Rojas novadā” (turpmāk tekstā – 
Noteikumi 2/2017) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot Noteikumu 2/2017 7.  punkta 
apakšpunktu 7.3.2. 

1.2. Svītrot Noteikumu 2/2017 VII nodaļu.
1.3. Izteikt Noteikumu 2/2017 42. punktu 

šādā redakcijā:
„42. Pakalpojums ietver ģimenes asistenta 

pakalpojumu līdz 40 stundām mēnesī. 
1.4. Izteikt Noteikumu 2/2017 50.  punktu 

šādā redakcijā:
„50. Higiēnas pakalpojums tiek sniegts trūcī-

gām, maznodrošinātām ģimenēm un personām 
ar invaliditāti Rojas novada Sociālā dienesta tel-
pās, Celtnieku iela 6, Roja, Rojas novads.”

1.5. Izteikt Noteikumu 2/2017 51.  punktu 
šādā redakcijā:

„ 51. Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda So-
ciālā dienesta nosūtījumu.”

2. Saistošie noteikumi publicējami informa-
tīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja 
E. Kārkliņa 

Apstiprināts projekts „Vieta sportiskām aktivitātēm”
Dace Klabere

Rojas novada domei ir apstiprināts projekts 
Nr. 18-08-AL35-A019.2202-000003 „Vieta spor-
tiskām aktivitātēm”.  Projekta kopējās izmaksas 
ir 151958.06 EUR, LAD finansējums 27000 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums – 124958.06 EUR. 
Projekta ietvaros paredzēta basketbola, volej-
bola, florbola un tenisa laukumu iekārtošana un 
aprīkojuma iegāde.

Ne reizi vien Rojas novada iedzīvotāji ir pau-
duši savu neapmierinātību ar situāciju, ka Rojas 
novadā, izmantojot Eiropas Savienības struk-
tūrfondu finansējumu, ir rekonstruētas skatītāju 
tribīnes, pārbūvēti stadiona skrejceliņi, tomēr 
minētajā teritorijā nav atjaunoti sporta laukumi, 
kuros novada iedzīvotāji varētu veikt sporta ak-
tivitātes basketbolā, volejbolā, tenisā un florbolā, 
nemaksājot nomas maksu. Rojas novada sporta 
laukumos notiek starptautiskas sacensības bas-
ketbolā, pašvaldību sporta spēles un Kurzemes 
reģiona sacensības volejbolā un florbolā. Projekta 
ietvaros ir iecerēts pārbūvēt esošo sporta lauku-
mu par kompleksu laukumu, kas sastāv no diviem 
basketbola laukumiem, kuros vienlaicīgi var spēlēt 
arī volejbolu, tenisu un florbolu, paredzot dažādot 
sporta aktivitātes Rojas novada iedzīvotājiem, 
kas veicinātu šo sporta veidu tālāku attīstību un 
bērnu un jauniešu fizisko aktivitāti. Projektā plā-
notās darbības – demontēt esošos solus, gumijas 
seguma plāksnes, asfaltu zem gumijas seguma, 
žogu, kā arī demontēt esošās sporta konstrukcijas. 

Projekta ietvaros paredzēta asfaltbetona izbūve 
ar multifunkcionālā ūdensnecaurlaidīgā sporta 
seguma ieklāšanu. Laukumā paredzēts uzstādīt 
4 basketbola grozu konstrukcijas un volejbola tīk-
lu tērauda 4 stabus (ar regulējamu augstuma me-
hānismu), abos laukuma galos uzstādīt 4 m augstu 
žoga konstrukciju, bet laukuma sānos paredzēti 
4 m gari 14 koka soli.

Rojas novada Sporta skolas basketbola nodaļā 
trenējas 63 audzēkņi četrās vecuma grupās. Pava-
sara un vasaras periodā renovētajā sporta lauku-
mā zēni un meitenes varēs trenēties āra apstākļos., 

kas veicinās Sporta skolas basketbolistu izaugsmi 
un bērni lietderīgi pavadīs brīvo laiku. Arī indivi-
duāli jaunieši varēs trenēties labiekārtotajā sporta 
laukumā. Pēc sporta spēļu laukumu renovācijas 
ir plānots piedāvāt Rojas sporta infrastruktūru 
sacensību organizēšanai arī Latvijas veterānu sa-
vienībai.

Ar sporta spēļu laukumu renovāciju tiks vei-
cināta iedzīvotāju fiziskā aktivitāte un Rojas no-
vadā tiks attīstīti sporta politikas galvenie vir-
zieni – „Bērnu un jauniešu sports” un „Sports 
visiem”. 

Sporta laukumā jau notiek aktīvi būvdarbi.                                                                           L. Šnores foto

Pēdējais zvans
Skanot skolas himnai, piektdien 

uz pēdējo klases stundu divpadsmi-
to un devīto klasi aicināja Rojas vi-
dusskolas pirmklasnieki. Pienākuši 
Zvaniņsvētki! Šie svētki ir mirklis, 
kurā apstāties un atskatīties uz jau 
paveikto. Vēl palicis pavisam ne-
daudz, lai ievilktu elpu un rastu spē-
ku pēdējam pārbaudījumam – eksā-
meniem. Uzmundrinājuma vārdus 
un laba vēlējumus izteica skolas 
direktore Santa Veide, bet mazie 
pirmklasnieki sveica ar dziesmu un 
jautru dzejolīti. Skolas absolvente 
un pasākuma vadītāja Signe Kalma-
ne vēlēja ikdienas steigā atrast laiku 
un padomāt – tāpat vien – par dzī-
vi, par gaidāmo ceļu, kas vēl priekšā 
tāls ejams. Savs vārds apsveikumam 
bija sakāms arī vienpadsmitajiem 
un astotajām klasēm. Šonedēļ obli-
gātos valsts eksāmenus latviešu va-
lodā un matemātikā jau nokārtojuši 
divpadsmitie, vēl palikuši izvēles 
eksāmeni, un divpadsmito grūtais 
laiks jau aiz muguras. Devītajiem 
eksāmenu laiks vēl turpinās. Skolo-
tāji devītos raksturo kā ļoti discipli-
nētus, savstarpēji draudzīgus, nepa-
rasti pieaugušus savam vecumam. 
Devītie mīl arī humoru un ir gaiši 
domājoši. Divpadsmitajiem skolo-
tāji velta šādus vārdus: „Spējīgi jau-

nieši, kuri, ja grib, tad var! Domā 
par nākotni un ir pozitīvi noskaņo-
ti. Divpadsmitie, ticiet savām spē-
jām un jums viss izdosies!” Laiks 
skrien vēja spārniem, tādēļ tvert 
mirkļus un izbaudīt dzīves sniegtās 
iespējas saviem audzēkņiem vēlēja 
arī klases audzinātājas Aiga Kaža 
un Aigita Sprince.

Visu mācību gadu notiek dažādi 
konkursi, kuros iespējams pieda-
līties un vinnēt balvas. Zīmējumu 
konkursā „Skola pirms 100 gadiem” 
varēja piedalīties visi ieinteresētie no 
5.–12. klasei. Tikko skola saņēma 
dāsnas dāvanas no kancelejas preču 
firmas „Officeday”. „Augļi un piens 
skolai” – tā saucās vēl viens no kon-
kursiem, kurā piedalījās Rojas vi-
dusskolas audzēkņi, balvās iegūstot 
dažādas galda spēles. Piedāvājums 
un iespējas ir, tikai jānoliek pie ma-
las slinkums un jāņem aktīva dalība 
visā ko piedāvā, sevišķi pašlaik, kad 
daudzi konkursi un pasākumi tiek 
veltīti Latvijas 100gadei. 

Antra Ozollapa

 9. klase ar audzinātāju Aigu 
Kažu.

 12. klase ar audzinātāju Aigitu  
Sprinci.                            Albuma foto

Otrais izlaidums Sporta skolā
19. maijā Rojas novada Sporta skola uz jahtas „Santa 

Cruz” svinēja basketbola nodaļas audzēkņu izlaidumu. 
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 
8 audzēkņi. Tas notika jūrā, laiciņš bija ideāls šādam 
pasākumam - saule un neliela brīzīte. Septiņi puiši jūrā 
uz jahtas bija izbraukuši pirmo reizi mūžā. Atgriežoties 
krastā, audzēkņus sagaidīja sporta skolas treneri, 
vecāki un viesi. Astoņus gadus šo audzēkņu treneris 
bija Valdis Dombrovskis. Paldies viņam par ieguldīto 
darbu, paldies audzēkņu vecākiem par skaistajiem 
ziedu pušķiem! Ceram, ka visi šie puiši turpinās savas 
sportiskās gaitas Rojas novada Sporta skolā. 

Sporta skolas direktore T. Kirilova

Brašie absolventi un viņu treneris Valdis Dom-
brovskis (vidū). 

Albuma foto
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Dace Klabere

12. maijā Rojas kultūras centra zālē 
norisinājās vieni no skaistākajiem no-
vada svētkiem – „Narcišu balle”, kurā 
tika sumināti mūsu ilggadējā laulībā 
nodzīvojušie pāri, kuri šogad atzīmē 
50, 55 un 60 kopā nodzīvotus gadus. 
Kā svinīgā pasākuma ievadā atzīmēja 
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Liāna Bērziņa, šai pasaulei 
vajag mīlestību.  Var jau jautāt, kā tas 
notika, kurā dienā, vasaras karstumā 
vai ziemas spelgonī šie ļaudis satikās, 
bet patiesībā jau tam nav nozīmes. 
Svarīgi ir vienīgi tas, ka šajā plašajā pa-
saulē viņi ir satikušies. Cilvēki nesasto-
pas nejauši. Nejauša satikšanās ir tikai 
tāda šķietamība. Šo pāru satikšanās, 
visticamāk, jau pirms viņu dzimšanas 
bija ierakstīta katra likteņa zīmē.

Pēc pāru svinīgās ievešanas zālē un 
skaistajiem ievadvārdiem, kāzu jubilā-
rus sveica Rojas novada domes priekš-
sēdētāja Eva Kārkliņa, pateicoties par 
iespēju būt kopā šajā dienā, par laulāto 
pāru mīlestību, kopā nodzīvoto mūžu 
un daudzajiem kāzu valšiem. Eva Kār-
kliņa: ”Jūs savu jubileju svinat gadā, 
kad Latvijas valsts svin savu 100. jubi-
leju, tāpēc šī diena ir arī mūsu valstij 
un pašvaldībai vēsturiska diena. Tas, kā 
jums ir gājis un brīži, kas veduši jūs gan 
kalnā augšā, gan lejā, ir jūsu ziņā, bet, 
lai būtu svētki, ir vajadzīgs liels darbs 
un par šo darbu, kad esat stiprinājuši 
viens otru, liels paldies jums!”

Šajā dienā visiem klātesošajiem bija 
gods būt dārgmetālu apmirdzētiem. 
Vispirms tika godināti mūsu zelta pāri, 
un kā pirmais no viņiem – Antonija 
un Laimonis Megņi. Viņu mīlasstāsts 
iesācies pavisam saldi – ar konfektēm. 
Tālajā 1967. gada rudenī abi jaunieši 
satikušies kādā jubilejā. Jautrīte (Anto-
nija mūža garumā tiek dēvēta tikai šajā 
vārdā) ballē jutusi, ka viņai kāds met – 
jā, nevis ar aci, bet ar konfekti gan. Tas 
bijis Laimonis, un tā radusies salda 
draudzība, kas pāraugusi mīlestībā un 
nākamā gada pavasarī svinētas kāzas. 
Kopdzīvē izaudzināti dēls Uģis un mei-

ta Aiga, dzimtu turpina divi mazdēli.
Ausmas un Edgara Ekmaņu mīles-

tība iesākusies vecajā Rojas ēdnīcā, kur 
abi nejauši satikušies pusdienojot, bet 
pēc tam sadejojušies Rojas sporta zāles 
atklāšanas ballē. 1968. gada 4. decembrī 
vēl vecajā muzeja ēkā, kurā tolaik atra-
dusies dzimtsarakstu nodaļa, jaunieši 
viens otram teikuši jā vārdu. Ilgajos 
kopdzīves gados uzcelta sava māja, jau-
najā dzīvē ievadīti divi pāri, izaudzināti 
divi bērni,  Ausma un Edgars ir vecve-
cāki arī četriem mazdēliem un vienai 
mazmeitiņai.

Līvijas un Jāņa Lasmaņu dzīves ceļi 
pirmo reizi krustojušies jau skolas lai-
kā, bet tā pa īstam abi iepazinušies Kal-
tenes jūrmalā 1963. gadā. Kāzu valsis 
gan dejots tikai pēc pieciem gadiem, 
jo Jānis iesaukts karadienestā. Pārim 
ir kopīgs vaļasprieks – dārzkopība, un 
abus vieno brīnišķīgs dzīves moto – būt 
kustībā. Kopīgajos 50 gados izaudzinā-
tas divas meitas, ir mazdēls un divas 
mazmeitiņas, no kurām pati mazākā – 
Betija, savus vecvecākus un pārējos 
klātesošos ar aizkustinošu dziedājumu 
iepriecināja arī šajā svētku dienā.

Veneranda Šulce ar savu Intu ie-
pazinusies Vecgada vakara ballītē. Vēl 
pēc dažām tikšanās reizēm draudzība 
pāraugusi mīlestībā, un tā  jau 50 gadus 
Veneranda savu Intu sauc arī par drau-
gu un ticības brāli.

Ingrīda un Artūrs Ziedonis Mi-
ķelsoni iepazinušies 1964. gadā Rīgā, 
Ļeņina un Krāsotāju ielas stūrī, gaidot 
ekskursijas autobusu. Pēc ekskursijas 
uz Kuršu kāpām sekojuši vairāki randi-
ņi, pēc kuriem Artūrs drīz vien iesaukts 
dienestā. Īsta mīlestība prot gaidīt, un 
1968. gada 20. jūlijā tika reģistrēta jau-
nā Miķelsonu ģimene. Pēc 10 gadiem 
Miķelsonu ģimene par savējo izvēlējās 
Roju. Izaudzināti divi bērni, izloloti 
četri mazbērni, un nu jau Miķelsonu 
pāri priecē arī divi mazmazbērni. Ingrī-
da Miķelsone palīdzējusi izaugt lieliem 
arī neskaitāmiem Rojas mazuļiem.

Dažādu iemeslu dēļ uz pasākumu 
neieradās mūsu novada pārējie zelta 
pāri. Viņi tika sveikti savās mājās, bet 

Šie pāri pratuši saglabāt ģimeniskās vērtības vairāku gadu desmitu garajā kopdzīves ceļā.                       A. Zemela foto

šajā dienā zālē aplausi bija veltīti arī 
Intai un Gunāram Otmaņiem, Ludmi-
lai un Ivaram Liepām, Ilzītei un Aldim 
Alkšbirzēm, Baibai un Edmundam 
Drīksnēm, Astrai un Pēterim Rudzī-
šiem, Lūcijai un Egonam Gobām. Ar 
skaistu valsi zelta kāzu jubilārus ieprie-
cināja Megija Janševica.

Pēc zelta iemirdzējās smaragds. 
55  gadus kopā nodzīvojuši Dzidra un 
Grigorijs Vasiļjevi un Gunita un Ed-
munds Levici. Dzidra un Grigorijs 
iepa zinušies ballē Tiņģerē, kur brašais 
rojupnieks Grigorijs noskatījis skaisto 
meiteni Dzidru, un 1963. gada 1. jū-
nijā svinētas kāzas. Mūža garumā lau-
lātais pāris ir uzticīgi Rojupei. Dzidras 
lielā aizraušanā ir puķes, viņas dārzs 
jo projām slīgst vienos ziedos. Izaudzi-
nāta meita, divi mazbērni, sirdi priecē 
viena mazmazmeitiņa, un gan jau maz-
mazbērnu pulciņš vēl sakuplos, bet šajā 
svētku reizē vecvecāku priekam dzies-
mu veltīja mazmeita Vita. Levicu ģime-
ne skaistajā jubilejā tika sveikta mājās.

Šī gada dimanta pāris – Elga un Gu-
nārs Cepleviči. Cepleviču pāris kopā 

nodzīvojuši veselus 60 gadus! Viņu 
mīlestība aizsākusies 1954. gadā, abiem 
jauniešiem strādājot Ģipkas zivju kon-
servu fabrikā. Radušās jūtas, izaugusi 
mīlestība, un 1958. gada 19. decembrī 
pāris salaulājies Kolkas ciema padomē. 
Gadu gaitā Cepleviču ģimene sakuplo-
jusi – izaudzināts dēls un meita, priecē 
četri mazbērni un trīs mazmazbērni.

Dimanta jubilāri ir arī Irēna un 
Viesturs Grosbahi. Liktenis viņus save-
da kopā 1956. gadā Rojas zivju konservu 
rūpnīcā. Pēc divu gadu saskatīšanās un 
randiņu perioda, 1958. gada decem-
brī mīti gredzeni. Viestura darba mūžs 
pagājis jūrā, bet Irēna sākotnēji strādā-
jusi par pārdevēju, bet pēc tam veselus 
26 gadus – Rojas krājkasē. Grosbahu ģi-
mene ir šīs svētku dienas bagātākais pā-
ris – izaudzinājuši divus dēlus un meitu, 
pāris tagad lepojas ar 10 mazbērniem un 
14 mazmazbērniem, par ko viņi nopelna 
skaļus skatītāju aplausus. Ar aplausiem 
tiek sveikti arī pārējie dimanta pāri, kuru 
šajā brīdī nebija klāt – Brigita un Jānis 
Fīrmaņi, Valentīna un Voldemārs Laba-
rēviči, Vija un Vilnis Lakšmaņi.

Nevar nepiekrist Dzimtsarakstu no-
daļas vadītājas Liānas Bērziņas paus-
tajam: „Laulība ir kas īpašs. Tā dod 
iespēju dalīt katru savu dzīves mirkli 
ar otru cilvēku. Abpusēji dotais solī-
jums turēties kopā gan priecīgos, gan 
ne tik priecīgos brīžos, ļauj uzdrīkstē-
ties atklāt vienam par otru visu. Jūsu 
attieksmē vienam pret otru ir sapratne. 
Jūs jūtat viens otra sāpes un piesedzat 
viens otra trūkumus, jūs priecājaties 
par otra stiprajām pusēm un izbaudāt 
viens otra panākumus. Jūs viens otram 
esat padomdevējs, ceļabiedrs, labākais 
draugs un partneris visai dzīvei. Pal-
dies, ka šajā steidzīgajā un mainīgajā 
pasaulē esat visiem parādījuši savu 
māku un prasmi saglabāt ģimeniskās 
vērtības vairāku gadu desmitu garajā 
kopdzīves ceļā. Valsts simtgades gadā 
atgādinu, ka mūsu Latvijas vislielā-
kā vērtība ir un būs stipra ģimene, jo 
tieši ģimene ir tā, kas palīdz pārvarēt 
dzīves izaicinājumus, sasniegt mērķus 
un māca mūs mīlēt un cienīt ne tikai 
savus tuvākos, bet arī mūsu tautu un 
valsti.” 

Ceļabiedri un labākie draugi mūža garumā

„Muzeju nakts” Rojas muzejā
Dace Klabere

19. maijā „Eiropas muzeju nakts” 
ietvaros arī Rojas Jūras zvejniecības 
muzejs saviem apmeklētājiem piedā-
vāja daudzveidīgu pasākumu prog-
rammu.

Muzeju nakts ieskaņā muzicēja 
Latvijas Nacionālā teātra aktieris Ju-
ris Hiršs. Domāju, ka aktieris ar savu 
vienkāršību, interesanto stāstījumu un 
emocionālo dziedājumu aizkustināja 
ikviena klausītāja sirdi. Latvieši izsenis 
bijusi dziedātājtauta, un par to atkal 
pārliecinājāmies šajā vakarā, kad aktie-
ra uzaicinājumam dziedāt līdzi atsaucās 
gandrīz vai visi skatītāji.

Pēc koncerta pulcējāmies muzeja 
izstāžu zālē uz mākslinieka Roberta 
Koļcova darbu izstādes atklāšanu. Roja 
māksliniekam saistās ar mūsu RojaL 
un, saņemot uzaicinājumu no Rojas 
muzeja, viņš sev uzdevis jautājumu – 
ko šai videi, kurā notiek kaut kas tāds, 
pienes šādi ārēji iracionāli notikumi, 
un tūdaļ arī nākusi atbilde – tie pienes 
tik daudz, ko par naudu nevar nopirkt. 
Vēl tikai šajā nedēļā mākslinieka darbi 
skatāmi mūsu muzejā, tādēļ – pastei-
dzieties!

Kā allaž, Muzeju naktī, Rojas vidus-
skolas skolotājs Egils Mūrnieks ieveda 
mūs zinātnes, fizikas un mistikas pa-
saulē, stāstot par gaismas tik dažāda-
jiem veidiem. Gaisma – redzamā un 
neredzamā, gaisma tuneļa galā, gais-
mas loks, maģiskā gaisma – par to visu 
uzzinājām, klausoties Egila Mūrnieka 
stāstījumā. Savu uzstāšanos skolotājs 
nobeidza ar skaistu vēlējumu ikvienam 
klātesošajam – lai jūsu ceļš vienmēr ir 
saules gaisma!

Kad muzejā bija pavadītas jau vairā-
kas stundas, īstajā brīdī muzeja čaklās 
saimnieces Dinas Čubas vadībā aicināja 
iestiprināties ar sātīgu grūbu putru, kas 
lieliski gāja pie dūšas gan maziem, gan 
lieliem ēdājiem. Liels paldies Melnsila 
meitenēm par sarūpēto garšīgo ievārī-
jumu putras aizdaram!

Savukārt „Rojas poga” dāmas ilgi 
nevarēja atvilkt elpu – tik daudz bija 
apmeklētāju, kas vēlējās pašu rokām 
pagatavot gaismas lukturīti. Kāds no 
apmeklētājiem šādai avantūrai ļāvās 
pirmoreiz, un jāteic, ka ar Kristīnes 
Sauškinas palīdzību rezultāts sanāca 
lielisks!

Bet visi tie, kuri vēl nebija noguruši, 
nosaluši un nesteidzās, Muzeja nakti 

noslēdza, skatoties filmu 
„Savējie sapratīs”, kas vēs-
tīja par latviešu rokmūzi-
kas vēsturi.  

Savus skatītājus pulcē Rojas amatierteātris
Dace Klabere

18. maijā Rojā skatītājus uz pirmiz-
rādi aicināja Rojas kultūras centra ama-
tierteātris. Šoreiz skatītāju priekam bija 
iestudēta Leldes Stumbres luga „Plī-
vurītis ar punktiņiem”. Lomās lieliski 
iejutās Kristaps Gitendorfs, Edmunds 
Jēgermanis, Iveta Lakšmane, Elīna 
Memrikova, Iluta Graudiņa un Oskars 
Mitenbergs. Aktieriem tekstu atcerēties 
palīdzēja Niveta Grīnīte, režisore Gun-
dega Balode.

Kā pastāstīja Gundega, amatierteāt-
ris savu darbu sācis jau pagājušā gada 
rudenī, un mēģinājumos visas ziemas 
garumā pavadītas daudzas stundas. Ti-
kai no malas skatoties, tas izliekas vien-
kārši! Teksts ir jāiemācās, loma jāizprot, 
ar to jāsarod un jāpieņem. Gundega 
saka, ka cenšas lomas iedalīt, vadoties 

pēc aktieru rakstura, 
bet tas vienalga ne-
esi tu pats, tas ir tavs 
tēls un ir jāiemācās 
to pieņemt un ar to 
sadzīvot. Režisore 
domā, ka šajā lugā 
visgrūtāk sarast ar 
savu tēlu bijis Kris-
tapam. Kristaps ir 
darbīgs cilvēks, tādēļ 
viņam grūti saprast 
tādu neizlēmību un 
pilnīgu atkarību no 
mātes, kā tas bija 
viņa atveidotajam 
Artūram.

Gundega atzīst, ka visgrūtākais 
process esot atrast lugu, kas patiktu 
gan viņai pašai, gan aktieriem un ska-
tītājiem.

Kad jautāju, vai nākamā gada pava-
sarī Rojas kultūras centra amatierteāt-
ris mūs atkal iepriecinās ar jaunu iestu-
dējumu, Gundega tikai pasmaidīja. 

Kolekcija – pārsteigums Rojas novada 
bibliotēkā
Irēna Svitiņa

Kāpēc pārsteigums? Jo būtība tā ir parasta, 
sadzīvē nepieciešama lieta. Agra Jansona va-
ļasprieka kolekcijā to ir vairāk nekā 300 – var 
teikt, ka pārstāvēta visa pasaule. Paša pirktie 
galvenokārt vesti no dažādām Eiropas val-
stīm, no eksotiskākām zemēm dāvanā atveduši 
draugi un darba kolēģi – Alise, Andrejs, Gints, 
Rišards, Leonīds, Aivars, Juris, Jānis, Uldis, 
Kārlis. Radinieki, protams,  visi ved. Un ne jau 
vienu vien. Dažreiz pat 5 – 6 atved un nober uz 
galda. Arī pats reiz Holandē iegādājies uzreiz 
trīs – meiteni, narkotiku un tulpi.

Viss sācies ar pirmajiem pieredzes apmaiņas 
braucieniem uz Zviedriju un Dāniju. Ko paras-
ti atved kā suvenīrus no ekskursijām? Krūzītes, 

karotītes, magnētiņus. 
Agrim Jansonam gri-
bējies izdomāt ko citu, 
un pēkšņi radusies 
ideja – pudeļu attai-
sāmie. Kāpēc gan ne? 
Toreiz par tulku bijusi 
Astrīda Teriņa. Viņas 

dāvātais attaisāmais – ar koka kātu, līdzīgs tiem, 
kādi bija  Latvijā – bijis kolekcijas pirmsākums.  
Izstādē Rojas bibliotēkā skatāmi vien 86 – ir daži 
no sērijas ar zvaniņiem, ir par dažādām pilsē-
tām, ir ģitāras un dzīvnieki, ir Venēcijas gondola 
un Holandes tupelīte… Līdz šim man nebija ne 
jausmas, ka attaisāmie var būt tik dažādi. Droši 
vien arī lielai daļai no jums tas būs acis žilbinošs 
pārsteigums, tāpēc nāciet un pētiet paši! 

Daigas Dambītes foto

Aktieri un režisore ar godam nopelnītajiem skatītāju 
ziediem.                                                                  N. Indāna foto

„Katrā cilvēkā ir 
nogrimis kuģis”, ir pār-
liecināts aktieris Juris 
Hiršs, kurš šajā vakarā 
padalījās ar saviem trim 
stāstiem par piedzīvoto 
Rojā. 

D. Klaberes foto

INFORMĀCIJA
Reizi gadā, septembra 

mēneša otrajā svētdienā – 
Tēva dienā, kas šogad būs 
9. septembrī, savu dzīves-
vietu Rojas novadā dek-
larējušie vecāki, kuri nav 
noslēguši laulību un ir 
atzinuši paternitāti kopī-
gajam/iem bērnam/iem, 
reģistrējot laulību Rojas 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļas Laulību zālē, tiek 
atbrīvoti no minētā pa-
kalpojuma samaksas.

Neskaidrību gadīju-
mos lūdzam sazināties 
ar Rojas novada Dzimt-
sarakstu nodaļas vadī-
tāju Liānu Bērziņu pa 
telefonu 29231680 vai 
63232056. 
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

Laikraksts iznāk kopš 
1987. gada 3. jūlija. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā.
 

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

Policija ziņo 

Līdzjūtība

Pateicības

Es izeju tai gaismā,
Kur tālāk nav, kur iet.
Brīvs putns esmu gaisā,
Man kapu nerociet.
Skumstam kopā ar piederīgajiem, 

no Laimoņa Landmaņa atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Informācija Rojas novada 
senioriem par vienas dienas 

ekskursiju 13. jūnijā
Izbraukšana 8.00 

no Rojas autoostas.

Maršruts
1. Dundagas pils. Ekskursija ar 

gidu. Maksa 2.00 EUR;
2. Eksotisko dzīvnieku apskate. 

Dārzs Dundagā 2.00 EUR;
3. Pāces vilnas pārstrādes fabrika – 

0.50 EUR;
4.  Ances muiža – 0,50 EUR;
5. Rindas luterāņu baznīca un Mā-

cītājmuiža – par ziedojumiem;
6. Popes muižas ansamblis un 

ekspozīcija, Popes pilskalns, estrāde, 
Popes muižas baronu Bēru kapsēta – 
0.50 EUR;

7. Stādu audzētava „Bērziņi” – tē-
rēšanās pēc vēlēšanās;

8. Ugāles ērģeļbūves darbnīca – 
0.50 EUR;

9. Ugāles luterāņu baznīca – par 
ziedojumiem;

10.  „Grodu” mājas vīns (vēl uz jau-
tājuma zīmes).

Mājās būsim vakarā. Par ēdamo 
katrs gādā pats. Ekskursijas maršrutos 
var būt izmaiņas.

Pieteikties ekskursijai līdz 9. jūni-
jam pa telefonu 29744031 (Dzintra).

Rojas vidusskola 
(reģ. nr. 90002644930)

jaunajā, 2018./19. mācību gadā
aicina darbā

ķīmijas, matemātikas, ekonomikas 
skolotājus.

Pieteikumus sūtīt uz 
e-pastu rojasvsk@inbox.lv

Rojas 
Mūzikas un mākslas skola

uzņem audzēkņus 
2018./2019. mācību gadam
 klavierspēlē;
 akordeona spēlē;
 vijoles spēlē;
 ģitāras spēlē; 
 pūšaminstrumentu spēlē;
 sitaminstrumentu spēlē;
 vokālā mūzikā – kora klasē;
 vizuāli plastiskā mākslā;
 interešu izglītībā.
Konsultācijas 25. un 28. maijā pulk-

sten 15.00. Pārbaudījumi 29. maijā 
17.00. Tālrunis informācijai 29140791.

Paldies visiem radiem, draugiem, dar-
babiedriem, skolotājām, bijušajiem klases-
biedriem, kaimiņiem un visiem pārējiem 
līdzjutējiem, kas bija kopā ar mums, mūsu 
mīļo Evucīti mūžībā pavadot.

Piederīgie

No sirds pateicamies 
Rojas novada domei, Liānai 
Bērziņai un Ernai Grīnval-
dei par skaisto apsveikumu 
mūsu kāzu jubilejā.

Baiba, Edmunds

Laika posmā no 9. līdz 23. maijam Rojas novada pašvaldības policija 
veikusi sekojošas darbības: 

Sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma protokols, izteikti 8 mutiski brīdinājumi 
par dažādiem pārkāpumiem, saņemti 10 izsaukumi uz dažāda rakstura notiku-
miem. 

Diena, 
datums

Pasākuma,  
nodarbības nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

05.06.2018.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

06.062018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

08.06.2018.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

12.06.2018.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

13.06.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

15.06.2018.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

19.06.2018.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

20.06.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

21.06.2018.
Ceturtdiena

Sanākam „Saulgriežos”
Jauniešu centrā „Varavīksne” 
Rudē

12.00–18.00 B. Rozefelde
Tel. 26326557

22.06.2018.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

26.06.2018.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

27.06.2018.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

Biedrības biedri

29.06.2018.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

NVO „Rojas invalīdu biedrība”
Pasākumu plāns jūnijā

Ģimenes pasākums 
„Foto orientēšanās”

Skaistā piektdienas pēcpusdienā 
BLPJC „Strops” netālu no avotiņa 
pirmo reizi organizēja ģimenes pa-
sākumu Rojas novada ģimenēm. Pa-
sākums bija paredzēts, lai saliedētu 
Rojas novada ģimenes.

Pasākumā piedalījās piecas koman-
das no Rudes un Rojas. Komandām 
bija jāizdomā atraktīvs nosaukums, un 
tās bija radošas un izdomām bagātas. 
Bija jāatrod nofotografētie objekti, pie 
katra objekta jānofotografējas visai ko-
mandai. Lai vieglāk būtu atrast objek-
tus, komandām tika iedoti fotoattēli 
ar paskaidrojošu aprakstu. Katrai ko-
mandai bija jāsameklē 13 foto objekti, 
pareizi nofotografējot varēja nopelnīt 

180 punktus. Sīvā cīņā 
1. vietu ieguva komanda 
„DŽEKENES”, 2. vieta 
komandai „MEŽĀ GAL-
VENIE”, 3. vietā „HARI-
BO”.

Bez foto orientēšanās 
ģimenēm bija arī sport-
iskas aktivitātes. Bēr-
niem bija iespēja izmē-
ģināt roku veiklību, ar 
šautriņām trāpīt par ma-
zajiem baloniem. Bērnus 
šī aktivitāte ļoti aizrāva, 

jo par katru pārdurtu balonu varēja 
nopelnīt konfektes. Arī mēmajā šovā 
par katru uzminēto vārdu varēja no-
pelnīt konfekti.

Ģimenes pasākumā tika izveidots 
ģimenes koks, kurā tika ierakstītas ģi-
menes galvenās vērtības.

Lai pasākums noritētu raiti un pēc 
plāna, pasākumā iesaistījās centra 
darbinieki  un brīvprātīgās meitenes 
Hanna, Ieva. Paldies Dinai un Signi-
jai, kas rūpējās, lai katram dalībnie-
kam vēders pilns. 

Inga Grosbaha,
Jaunatnes lietu speciāliste

Informācija mazdārziņu lietotājiem
Rojas novada pašvaldība ikvienam 

iedzīvotājam piedāvā nomāt mazdār-
ziņu. Domē ir noslēgti vairāki desmiti 
zemes nomas līgumi, tomēr joprojām 
ļoti daudzi iedzīvotāji mazdārziņu 
lieto bez juridiska pamata. Ilgstoši 
nenoslēdzot līgumu, bet dārziņu lie-
tojot, var rasties situācija, ka dome šo 
zemes gabalu uzskata par brīvu un 
iznomā to citai personai. Lai nenotik-
tu nepatīkami pārpratumi, aicinām 
ikvienu, kurš līdz šim nav noslēdzis 
zemes nomas līgumus, ierasties paš-
valdībā un sakārtot dokumentus. Pa-
pildus atgādinām, ka par mazdārziņu 
tiek iekasēta nomas maksa gadā 3.00 
EUR par 0.03 ha platībā esošu dārzi-
ņu un 6.00 EUR par 0.06  ha platībā 
esošu mazdārziņu, kā arī nekustamā 

īpašuma nodoklis saskaņā ar likumu 
„Par nekustamā īpašuma nodokli”, 
kas nosaka, ka minimālais nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājums katram 
nodokļa maksātājam katrā pašvaldī-
bā ir 7. 00 EUR. 

Visus, kas vēlas iznomāt mazdār-
ziņu, gaidīsim Rojas novada pašval-
dībā. Joprojām pašvaldības rīcībā ir 
vairāki desmiti brīvi un neizmantoti 
mazdārziņi, kuri gaida savus saim-
niekus.

Jautājumu gadījumā lūdzam sa-
zināties ar nekustamā īpašuma spe-
ciālisti Alisi Krūmiņu pa telefonu 
63220837 vai e-pasta veidā uz alise.
krumina@roja.lv.

Nekustamā īpašuma speciāliste
Alise Krūmiņa 

Pirmās vieglatlētu sacensības atjaunotajā stadionā

Saulainajā 16. maija dienā mūsu re-
novētajā Rojas stadionā notika pirmās 
vieglatlētikas sacensības. Uz tām bija 

uzaicināti dalībnieki no Talsiem, Kul-
dīgas, Tukuma un Jelgavas. Kopā bija 
ieradušies ap sešdesmit dalībniekiem, 

Kā pirmie Rojas stadionā iesoļo Rojas novada sporta skolas pārstāvji. 
D. Klaberes foto

kuri sacentās septiņās disciplīnās. Pēc 
sportistu iesoļošanas stadionā tika 
pacelts Rojas novada sporta skolas 
un valsts karogs. Sportisti uzklausīja 
Rojas novada domes priekšsēdētājas 
Evas Kārkliņas sportiskos novēlēju-
mus, un visi klātesošie tika ieprieci-
nāti ar Evas Fricbergas deju grupas 
„Elfas” meiteņu jestro deju. Sporta 
skolu treneriem tika pasniegtas nelie-
las piemiņas dāvaniņas. 

U-16 grupā (2003.–2004. dz. g.) 
no mūsu sporta skolas startēja pieci 
audzēkņi. Egija Akmeņlauka izcīnīja 
pirmo vietu 3 kg lodes grūšanā, bet 
Samantai Skujiņai 2. vieta 800 m un 
3. vieta 200 m skrējienā. Sacensībās 
vēl piedalījās Anna Elīza Doniņa, iz-
cīnot 4. vietu 100 m skrējienā, Alisei 
Obolevičai 100 m skrējienā 5. vie-
ta, bet Matīsam Muskeitam 4. vieta 
tāllēkšanā. Vēlreiz saku lielu paldies 
savai izcilajai tiesnešu brigādei – sko-

lotājām Jutai Volanskai, Ingai Otma-
nei, Ilgai Mazkalniņai, Aigai Sīpolai, 
trenerim Valdim Dombrovskim un 
medmāsiņām Ligijai Vērpējai, Edī-
tei Šnikvaldei, kā arī Ilonai Niklāvai, 
Jolantai Doniņai un Lindai Mēness. 
Paldies arī skolēniem – Rihardam 
Bramanim, Rodrigo Poberežnijam, 
Samantai Pētersonei, Talitai Zārdai, 
Martai Šermukšnei, Reilijai Davido-
vičai un Laurai Veģei. Protams, ka ne-
iztikt arī bez sporta skolas direktores 
Tatjanas Kirilovas un stadiona saim-
nieka Armanda Indriksona atbalsta 
veiksmīgai sacensību norisei. Paldies 
skolotājam Egīlam Mūrniekam par 
foto mirkļiem. Prieks arī par atbalstī-
tājiem stadiona tribīnēs! Uz tikšanos 
nākamajās sporta skolas rīkotajās sa-
censībās Rojā, 10. jūnijā U-12 vecu-
ma grupai.

Vieglatlētikas trenere Anita 
Raspopova

1. jūnijā Ģipkas evanģēliski 
luteriskā baznīcā – 
Baznīcu nakts

Baznīca atvērta apmeklētājiem no pulksten 11.00–24.00. Ekskursijas baznīcā 
vadīs draudzes priekšnieks Valdis Rande, telefons 29212933.

Baznīcā būs skatāmi vietējās nozīmes gleznotāju Vijas Silevičas un Dzintras Vī-
gantes darbi. (Darbus būs iespējams iegādāties).

Pulksten 14.00 baznīcas tornī tikšanās ar minētajām autorēm un vietējo dzej-
nieci Zaigu Kilmiti.

Pulksten 15.00–16.00 Ģipkas kapsētā sakopsim Ģipkas skolas pirmās skolotā-
jas kapakmeni un atdusas vietu.

Pulksten 20.20 koncerta ievadvārdus runās draudzes priekšnieks.
Pulksten 20.30 koncerts par ziedojumiem, kuri tiks novirzīti baznīcas muzeja 

iekārtošanai baznīcas tornī. Koncertu sniegs Bērnu klīniskās Universitātes jauktais 
koris un Latvijas Universitātes mūzikas ansamblis „Canto”.

Pēc koncerta aicinām pie saviem mīļajiem, kuri atdusas kapsētā, aizdegt svecī-
tes. Gan tuvi, gan tāli – visi būsiet mīļi gaidīti! 

1. posms spiningošanā
12. maijā Būšnieku ezerā notika Rojas novada spiningošanas sacensību 

1. posms. Uz to bija pieteikušies 22 dalībnieki. Rīta agrumā ezerā devās 11 lai-
vas, lai sacenstos zivju izvilināšanā no dzelmes. Tikai trīs laivu spiningotāji pa-
lika bešā, jo pārējiem izdevās izvilkt kādu līdaciņu. Un tā – tika izvilktas 20 lī-
dakas kopsvarā 25,890 kg! 1. vieta tika Kasparam Grīnbergam un Robertam 
Grīnbergam (6,960 kg), 2. vieta Zigmundam Krugaļaužam un Gaitim Grīnītim 
(4,060 kg), bet godpilnā 3. vieta Aleksandram Bahtinam un Oskaram Paulam 
(3,300 kg). Otrais sacensību posms notiks jūlijā. Informācija tiks ievietota 
informatīvajā izdevumā „Banga”.

Sporta organizatore T. Kirilova
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