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Kamēr no tilta labajā pusē brīvi 
skalojas ūdens, tā kreisajā pusē kais-
līgie zemledus makšķernieki bauda 
ziemas priekus.

D. Klaberes foto

„Cik spēšu šo pasauli mīlēt,
Tik ilglaicīga es būšu”, par sevi saka dzejniece.

„projektiņu”

Gaviļnieci sveic Rojas novada do-
mes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, pa-
teicoties literātei par radošo darbību.

D. Klaberes foto

Aicinām izvirzīt kandidātus
„Gada balva medicīnā 2018.”

Tradicionāli Latvijas Ārstu biedrība ik gadu aicina ikvienu piedalīties 
balsojumā par labākajiem mediķiem. 

Gada balva medicīnā tiks pasniegta jau devīto reizi. Tā ir lieliska iespēja 
pateikt paldies profesionālajiem un nesavtīgajiem mediķiem, tādējādi 
sniedzot emocionālu atbalstu par viņu paveikto darbu. 

Izvirzot kandidātus, ir jāņem vērā, ka jāizvēlas ir tā nominācija un 
joma, kurā mediķis strādā. Ja, piemēram, farmaceita vārdu ierakstīsiet 
nominācijā  Gada māsa, balsojums netiks ieskaitīts! Ja vēlaties balsot par 
ergoterapeitu, fizioterapeitu, logopēdu, tad jāizvēlas nominācija  Gada 
funkcionālais speciālists.

Izvirzīt kandidātus jeb balsot par jūsu speciālistu, var mājaslapā www.arstu
biedriba.lv un arsts.lv. Aicinām ņemt vērā, ka no vienas IP adreses par kat-
ru nomināciju var nobalsot vienu reizi dienā. Balsot varat līdz 2019. gada 
28. februārim.

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un izvirzīt savus kandidātus!

Informāciju sagatavoja Latvijas Ārstu biedrība,  
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Mazupīte sāk tecējumu uz jūru jaunā gultnē

Pieņemšanas komisija uz pārveidotās upītes fona.                                  D. Klaberes foto

Dace Klabere

25. janvāra pēcpusdienā Rojas kultūras centra mazajā zālē 
tika godināta Rojas novada lepnums – literāte un dzejniece 
Dzintra Žuravska.

13. janvārī rakst-
niece atzīmēja savu 
astoņdesmit gadu 
jubileju, tādēļ šī bija 
īstā reize, lai kopā ar 
sava talanta cienītā-
jiem pārlapotu savas 
dzīves lappuses un 
atcerētos tos cilvēkus 
un likteņus, kas vēlā-
kajos gados ievijušies 
rakstnieces stāstos un 
romānos.

Rakstniece joko-
jot saka, ka 80 gadi – 
tie jau ir tikai četrreiz 
pa divdesmit, bet, 
cik daudz tajos pie-
dzīvots! Sadalot savu 

dzīvi vairākos pos-
mos – bērnībā, skolas 
un studiju gados, aktī-
vā darba gados un pa-

sīvajos, Dzintra savu stāstījumu sāk ar bērnības atmiņām.
Rakstniece piedzimusi 1939. gada 13. janvārī Rīgā, K. Valdemā-

ra ielā. Meitenīte atskrējusi tik ātri, ka nav paspējuši izsaukt vecmāti. 
Pavisam drīz, vien pāris nedēļu pēc piedzimšanas, viņa nonāk lau-
kos Abavas pagastā, kur priekšā jau bijusi viņas pusotru gadu vecākā 
māsa. Kā vēlāk ne reizi vien izskanēja rakstnieces stāstījumā, viņas 
vecākiem bērni ne sevišķi interesējuši. Arī bērni, dzīvojot laukos, pēc 
vecākiem neskuma, bet dzīvoja saskaņā ar dabu. Tiesa, reizēm dzīvi 
meitenei traucējis milzīgais tītars, kas nereti skrējis virsū un sitis ar 
saviem lielajiem spārniem. Mazā Dzintra nav bijusi no ilggulētājām, 
tādēļ jau rīta agrumā mīlējusi sēdēt plīts priekšā un vērties ugunī, pie 
reizes arī gaidot, kad izvārīsies lielais katls ar cūkrāceņiem, kurus nolo-
bot, meitēns ticis pie gardām brokastīm.

Krietnu pamatu visai dzīvei Dzintrai iedevis mātes krusttēvs, pie 
kura viņa dzīvojusi, un  kurš meitenes dzīvē bijis viens no galvena-
jiem cilvēkiem. Arī Dzintra viņu uzrunājusi par krusttēvu, un viņa 
viedie padomi Dzintru sargājuši visu mūžu un kalpojuši par robe-
žu, kuru viņa nekad nav uzdrīkstējusies pārkāpt. Pirmās vizbulītes, 
ievziedu kupenas, lakstīgalu dziesmas – tas viss veicināja nākamās 
rakstnieces dabas izjūtu, ko, Rīgā dzīvojot, diez vai varētu izbaudīt.

Sekmīgi absolvējot vidusskolu, Dzintra iestājusies Latvijas Uni-
versitātes Vēstures un filozofijas fakultātes latviešu valodas un litera-
tūras nodaļā. Lai arī mācības grūtības nesagādāja, studiju laiks nebi-
ja no vieglajiem. Dzintra ar pateicību atceras savas kopmītnes istabas 
biedrenes, kuru vecāku atvestie kartupeļu maišeļi un citi lauku labu-
mi, ļāvuši izdzīvot arī ne visai pārtikušajai kursa biedrenei. Grūtības 
cilvēkus satuvina, un meitenes, nu jau gan cienījamos gados, cieši 
turas kopā vēl šobaltdien.

Pēc Universitātes absolvēšanas jaunā speciāliste jūras dēļ izvē-
lējusies strādāt Mērsragā. Mērsragā nodzīvoto laiku viņa atceras ar 
prieku sirdī. Skolā bijuši lieliski kolēģi, brīvajā laikā meitene aktī-
vi iesaistījusies pašdarbībā, šeit iepazīts arī nākamais dzīvesbiedrs. 
Pēc pārcelšanās uz Rojas pusi jaunajai ģimenei ierādīta dzīvesvieta 
Žocenē. Jaunā literāte sāka strādāt Rojas vidusskolā, un, tā kā Roju 
izbraukāt nebija tik vienkārši, ģimene uzsāk savas mājas būvniecī-
bu Rojā. Dzintra atzīst, ka abi ar vīru apzināti izvēlējušies nomaļāku 

vietu, lai, paskatoties pa logu, varētu lūkoties, vai bērzos jau ne-
parādās pirmā zaļganā migliņa un mežmalā neplaukst vizbulītes. 
Īpašu mīlestību Dzintra velta arī savām rozēm – to viņai ir ap 
100 šķirņu. Katrai rozei viņa zina nosaukumu, un vienai no tām 
ir pat veltīts stāsts.

Stāsti, romāni, dokumentāli apraksti, darbi bērniem, dze-
ja – tik plašs ir Dzintras Žuravskas literārais mantojums. Kopā 
rakstniecei ir izdotas 42 grāmatas, un pavisam drīz – jau uz Rojas 
dienām – pie lasītājiem nonāks viņas 43. darbs. Dzintra atzīst, ka, 
saskaitot visus darbus kopā, lāgā negriboties ticēt ne grāmatu, ne 
gadu skaitlim. Tā saucamajos padomju laikos esot bijis sauklis – 
ne dienu bez rindas, bet Dzintra uzskata, ka tas esot amatierisms 
nevis profesionālisms. Jāraksta esot tikai tad, kad tev ir, ko rakstīt, 
kad teksts līst kā ūdens no pirkstiem uz klaviatūras. Var nerakstīt 
dienām, pat nedēļām ilgi, bet grāmatas sižets tajā laikā krājas 
galvā. Sākot rakstīt jaunu romānu, pats ilgākais esot iešūpošanās 
process. Kad grāmata iet uz beigām, iedarbojoties tā saucamais 
staļļa sindroms. Kā zirgam, kas, tuvojoties stallim, sāk rikšot ātrāk, 
jo zina, ka tūlīt tiks pie pilnas siles un atpūtas arīdzan. Kad darbs 
ir pabeigts, tas aiziet savā dzīvē un tiek aizmirsts. Kā sacījis glez-
notājs Uldis Zemzaris – tie ir dzīvokļi, kuros es vairs nedzīvoju. 
Uz jautājumu, kurš ir viņas mīļākais darbs, rakstniece atbild, ka 
mīļākais darbs katru reizi ir tas, pie kā tiek strādāts, bet kā vērtī-
gāko viņa nosauc romānu ciklu „Skarbajā krastā”.

Dažkārt rakstniece pati sev uzdevusi jautājumu – kāpēc 
es rakstu? Noteikti ne finansiālu apsvērumu dēļ, jo ar grāmatu 
rakstī šanu pie bagātības tikt nevar. Slavas dēļ? Te Dzintra min 
latīņu teicienu, kas tulkojumā nozīmē – dzīve ir īsa, māksla ilglai-
cīga. Cik bieži mēs vairs atceramies Olgu Lisovsku, Ojāru Vācieti, 
Egonu Līvu? Kad cilvēka vairs nav, viņu reti atceras. Visprecīzāk 
būtu teikt, ka viņa raksta sevis dēļ – lai norakstītu no sevis to, kas 
sakrājies smadzeņu datorā un tiktu no tā vaļā, jo tikai pēc tam 
iestājas miers. „Esmu laimīga, jo man ir bijusi iespēja izdzīvot tik 

daudzu cilvēku likteņus un viņu dzīves”, atzīst rakstniece Dzintra 
Žuravska.

Savā dzīvesstāstā Dzintra ar mīlestību pieminēja savus mīļos, 
draugus un darbabiedrus, daudzajās ekskursijās gūtos iespaidus – 
visu, kas vēlākajos gados palīdzējis rast sižetus un iedvesmu jauniem 
darbiem, pati sevi atstājot otrajā plānā. Ne ar vārdu netika piemi-
nēta 2006. gada novembrī no prezidentes Vairas Vīķes Freibergas 
rokām saņemtā Atzinības krusta Lielā Sevišķās pakāpes Goda zīme, 
2007.  gadā no Japānas atceļojušās medaļas saņemšana par uzvaru 
Vispasaules Neredzīgo biedrības eseju konkursā, 2011. gadā saņem-
tā Egona Līva piemiņas balva „„Krasta ļaudis” par literāro veikumu” 
par 7 romānu ciklu „Skarbajā krastā” un citas balvas. 

Kā jau jubilejas reizē, pēc rakstnieces padalīšanos savā dzīvesstās-
tā, sekoja apsveikumi un Rojas kultūras centra darbinieču sagādātās 
dzimšanas dienas kūkas baudīšana.

Dace Klabere

31. janvārī noslēdzās Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) finansētā Rīcības prog-
rammas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam pasākumā „Sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros realizētais projekts 
„Mazupītes gultnes pārveidošana.” Pro-
jekta laikā tika veikta upītes tīrīšana un 
tās atgriešana sākotnējā gultnē, ieklāta 
baļķu atbalsta siena, izveidota rievsie-
na, iekārtota caurteka. Kā objekta pie-
ņemšanā atklāja būvdarbu veicēja SIA 
„A Celtne” pārstāvis Jānis Klāviņš, darbi 
veikti 342 metru garumā.

Savukārt Rojas ostas pārvaldnieks 
Jānis Megnis pastāstīja, ka jaunā caurte-
ka pāri upei būvēta ar nolūku paplašināt 
ostas teritoriju uz blakus esošā purva 
rēķina. Lai purvaino teritoriju pārvēr-
stu normālā uzglabāšanas laukumā, ir 
vajadzīgs 300 000 m3 grunts apjoma jeb 

salīdzinoši – 5000 dzelzceļa vagonu. Ap 70000 m3 paredzēts iegūt 
no ostas, kur tiek veikta grunts uzskalošana, pārējā grants par 
saprātīgu cenu tiks pirkta.

Dzintrai Žuravskai – nozīmīga jubileja
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Rojas un Mērsraga novadu  uzņēmējiem vai tiem, kuri plā
no  uzsākt uzņēmējdarbību, ir iespēja piedalīties projektu kon
kursā un saņemt atbalstu no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF).

Projektus var iesniegt jaunu uzņēmumu veidošanai vai esošo 
uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai. 
Ja projektu iesniedz esošs uzņēmums vai uzņēmējs, tam jābūt re
ģistrētam un reāli strādājošam uzņēmumam un uzņēmējam (ne 
mazāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesniegšanas). Projektu var 
iesniegt arī fiziska persona, kas atbalsta saņemšanas gadījumā re
ģistrē savu uzņēmējdarbību.

Atbalstu variet saņemt, iesniedzot projektu vienas rīcības (turp-
māk – EJZF1)  divās aktivitātēs ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. 
Piemēram,  ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināša-
nai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo uzņēmumu darbības uz-
labošanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Iespējama speciālā 
transporta iegāde (saldētava, autoveikals), pamatlīdzekļu iegāde, uz-
glabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšana.

Otra aktivitāte saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecī-
bas un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tū-

risma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas 
tirdzniecība).

EJZF 1 projektu konkursa kārtas termiņš ir līdz 2019. gada 
28. februārim un jums ir iespēja saņemt atbalstu jebkurai jūsu biz
nesa idejai piekrastes teritorijā.

Piedāvāju nelielu ieskatu EJZF projektu konkursa rezultātā īste-
notajos projektos.

Uzņēmējdarbība
* A. Lakšmane īstenoja projektu Rojā „Stand Up Paddle nomas 

punkts „Spura»», kurš 2017. gadā bija kā pilnīga inovācija mūsu dar-
bības teritorijā.

* Ar projekta „Jauna speciālā transporta iegāde IK „Vanadziņi” 
zivju produktu autoveikala iegādei” IK „Vanadziņi JL” palīdzību, 
iegā dāts specializēts transports zivju produkcijas tirgošanai.

Vides saglabāšana un klimata pārmaiņu mazināšana
Rojas novada dome īstenojusi divus apjomīgus projektus:
„Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē, uzstādot 

apgaismojuma stabus un saules bateriju paneļus” Rojas pludmalē;
„Mazupītes krasta stiprināšana”, uzlabojot Mazupītes krastu.
Kultūrvēsturiskais mantojums zivsaimniecības teritorijās

Rojas novada dome īstenojusi divus projektus:
•	 „Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekār-

tošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un 
pieejamību”, kā rezultātā labiekārtots laukums un uzstādīts interak-
tīvs informatīvs stabs;

•	 „Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspo-
zīciju centru” rezultātā rekonstruēts Kaltenes klubs, nomainot jumta 
segumu un rekonstruējot sanitāro mezglu. Projekts izvirzīts VRG 
konkursam „Dižprojekts 2018”. 

Sīkāku informāciju variet saņemt, ieskatoties mūsu mājasla-
pā www.talsupartneriba.lv, rakstot uz e-pastu: talsu.partneriba@in-
box.lv vai, zvanot pa tālruni 22328884, Lolitai Pļaviņai.

Tā kā administrējam vēl vienu fondu, kas vairāk zināms  kā 
ELFLA LEADER, tad par turpmākajām biedrības „Talsu rajona 
partnerība” izsludinātajām projektu kārtām abos fondos informāciju 
variet saņemt, ieskatoties Talsu novada, Rojas un Mērsraga novadu 
mājaslapās, arī laikrakstā „Talsu Vēstis”, kā arī www.lad.gov.lv mājas-
lapā. Aicinu sekot līdzi informācijai.

Lolita Pļaviņa,
Administratīvā vadītāja

EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA FINANSĒJUMS 
ROJAS UN MĒRSRAGA NOVADU ATTĪSTĪBAI

Mācību darbs Rojas 
vidusskolā

Darbu sākusi Rojas brīvdabas 
estrādes mākslinieciskā vadītāja

Gada sākums parasti ir mācību 
priekšmetu olimpiāžu un dažādu kon-
kursu laiks. Rojas vidusskolas skolēni 
vienmēr aktīvi piedalījušies šajos no-
tikumos. Vēl pagājušā gada nogalē, 
11. un 12. klašu audzēkņi skolotāju 
Ilzes Krišjānes un Lāsmas Jaunozolas 
mudināti, sacentās angļu valodas zinā-
šanās starptautiskā konkursā „Best in 
English”. Ineses Vaideres izsludinātajā 
konkursā „100 vēstures mirkļi no-
vadā  – vietas un cilvēki” šajā mācību 
gadā ar kopdarbu „Rojas novada vecā-
ko zvejnieku dzīvesstāsti” sevi pieteica 
10. klases audzēknes Eva Kiršteine, Ki-
tija Maišele, Paula Feldmane. Meitenes 
saņēma Pateicības rakstu par piedalī-
šanos. 

Saņemti starpnovadu latviešu valo-
das olimpiādes rezultāti 8.–12. klasēm. 
Rojas vidusskolu pārstāvēja 8. klases 
meitenes Eva Šulce un Kerija Elena 
Kronberga (skolotāja V. Mitenberga), 
Annija Šulce no 12. klases (skolotāja 
M. Maurmane), un 9. klases skolēni 
Patriks Upners un Patrīcija Kleinberga, 
kura ieguva 3. vietu (skolotāja V.  Mi-
tenberga). Janvārī notika arī starpno-
vadu olimpiāde vēsturē, kurā piedalī-
jās Annija Šulce un Kārlis Puntulis no 
12. klases, Laura Celova – 11. klase, no 
10.  klases Kristaps Ričards Freimanis 
un Paula Feldmane, kura izcīnīja 2. vie-
tu, bet Atzinības rakstu saņēma Patrī-
cija Kleinberga – 9.b klase. Skolēniem 
sagatavoties olimpiādei palīdzēja skolo-
tāja Inga Puntule. 

Eksakto mācību priekšmetu ne-
dēļa aizņēma prātus 5.–12. klasēm. 
Matemātikas un ķīmijas olimpiādes 
gudrībās sacentās 5.–8. klašu skolēni, 
6.  klases maldījās uzdevumu labirin-
tos, bet 5. klases sacentās erudīcijā 
mate mātikas pēcpusdienā. Vēl varēja 
sacensties dažādās interaktīvās spēlēs, 
piedalīties bioloģijas stafetē un iepazī-
ties ar dažādām izstādēm. Sakām pal-
dies skolotājām, kuras veltīja savu laiku, 

lai sagatavotu uzdevumus olimpiādēm 
un atjautībai.

Sākumskolas skolēniem vēl nav sā-
cies olimpiāžu laiks, tāpēc viņi pieda-
lījās „Prāta un intuīcijas pēcpusdienā”, 
kuru bija sagatavojusi Elīna Memri-
kova – direktores vietniece audzināša-
nas darbā. Dažādas mīklas no kādreiz 
tik populārās TV spēles „Uzmini nu!”, 
minēja 2. un 3. klases skolēni. Galvas 
bija jāpalauza pie burtu anagrammām. 
Pāris stundas paskrēja jaukā gaisotnē 
un sacensību priekā. Bet par muzikālo 
noformējumu parūpējās Elza, Adriana, 
Laura, Māra, Egija, Paula un Luīze Elza. 
Pirmizrāde bija arī skolotājas A. Sebres-
Līkopas vadītajam leļļu teātra pulciņam 
ar izrādi „Ilzītes kliņģeris”. Februāris ir 
Margaritas Stārastes dzimšanas dienas 
mēnesis, tāpēc bibliotēkā kopā lasīsim 
viņas grāmatas.

Zinātniski pētnieciskais darbs  – 
tas ir jāveic katram, kurš mācības 
turpina vidusskolā. ZPD mērķis un 
uzdevums ir pilnveidot skolēnu ra-
došumu, ievirzīt skolēnus studijām 
augstākās izglītības iestādēs, veidot 
prasmes darbā ar zinātnisko literatū-
ru, prasmi apstrādāt informāciju un 
prezentēt to. Darbs sākas jau 10. klasē 
ar izpētes objekta un darba vadītāja 
izvēli. ZPD darbu prezentē 11. klasē. 
Zālē ir manāms zināms satraukums 
un nervozitāte, jo nav jau viegli visu 
darba vadītāju un klausītāju priekšā 
prezentēt, atbildēt uz jautājumiem un 
aizstāvēt savu darbu. No vienpadsmit 
prezentētajiem darbiem, darbu vadī-
tāji uz Kurzemes reģionālo konferen-
ci Liepājā izvirzīja – Hannu Kristiānu 
Voroņuku (darba vadītāja S. Mediņa), 
Gustavu Zanderu (I. Puntule), Lauru 
Veģi (R. Koroļova), Lauru Celovu 
(M. Leitarte), Emīlu Martinovski 
(S. Engīzere), Patrīciju Alisi Bertholdi 
(M. Folkmane). Vēlēsim veiksmi 
mūsu jauniešiem.

Antra Ozoliņa 

Dace Klabere

Jau šajā vasarā skatītāju rīcībā tiks nodota jaunā Rojas 
brīvdabas estrāde. Būs piepildījies novada iedzīvotāju sap
nis, kas ieviesīs jaunas iezīmes Rojas kultūras dzīvē. Estrā
de paredzēta 1000 skatītāju vietām, un par to, lai šīs vietas 
allaž būtu piepildītas, no šī gada janvāra rūpējas Madara 
Aizgrāve – Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskā vadī
tāja. 

Madara ir dzimusi un augusi Tukumā. Jau bērnībā ve-
cāki meitā ieaudzināja mīlestību pret mūziku, deju, teātri, 
mākslu. Skolas laikā Madara veidoja un organizēja dažādus 
pasākumus un ballītes, tādēļ pašsaprotami, ka meitene pēc 
vidusskolas absolvēšanas nolēma savu dzīvi saistīt ar kultū-
ras sfēru, un uzsāka studijas Latvijas Universitātē. Jau studiju 
gados Madarai bija iespēja strādāt pie vērienīga kultūras pro-
jekta „Latvijas teātra biedrības foto ateljē rekonstrukcija”, un 
iziet savu prakses darbu Latvijas Nacionālajā teātrī pie reži-
sora Jura Rijnieka iestudējuma „Pusdūša”. Pēc studijām viņa 
uzaicināta strādāt šajā teātrī par producenti. Latvijas Nacio-
nālajā teātrī Madara nostrādājusi septiņus gadus, kuru laikā 
gūta liela pieredze izrāžu, koncertu un dažādu citu kultūras 
pasākumu producēšanā un organizēšanā. Madaras darbu sa-
rakstā ir vairāk nekā 40 Nacionālā teātra izrādes un koncerti, 
vairāki sadarbības projekti ar neatkarīgo teātri „Dirty Deal 
teatro”, dalība dažādos teātra festivālos un izstādēs. Sadarbī-
bā ar Izglītības ministriju izveidots un producēts izglītības – 
kultūras projekts „Izrāde – lekcija „Kas 
ir teātris?”, ar kuru Nacionālais teātris 
joprojām aktīvi apbraukā Latvijas sko-
las, citi kultūras un mākslas projekti un 
pasākumi.

Gaidot pirmo bērniņu, Madara aiz-
iet no darba teātrī un pārceļas uz dzī-
vesbiedra dzimto pusi – Talsu novadu, 
lai kļūtu par pilna laika mammu. Laiks 
skrien ātri, un pagājušā gada rudenī 
Madara atkal sāk lūkoties pēc darba 
iespējām,  tikai nu jau mūsu pusē. Uzzi-
not par topošo Rojas brīvdabas estrādi, 
viņa satiekas ar Rojas novada domes un 
kultūras pārstāvjiem, un izstāsta savu 
redzējumu attiecībā uz estrādes darbības 
plānu gan tuvākā, gan tālākā nākotnē. 
Redzējumi sakrita, un Madara pievie-
nojās Rojas kultūras darbinieku pulkam 
ar nolūku vadīt jauno brīvdabas estrādi. 
Lai arī estrāde vēl ir celtniecības procesā, 
Madara jau aktīvi strādā, lai visas sezo-
nas garumā tā būtu piepildīta ar kvali-
tatīviem un interesantiem pasākumiem. 
Viņa vēlas novada iedzīvotājiem un viesiem rast iespēju kat-
ru nedēļas nogali baudīt kādu koncertu, izrādi, balli vai citu 
skaistu pasākumu. Un tas, ka estrāde vēl ir tikai celtniecības 
procesā, bet potenciālie pasākumi jau tiek plānoti, nav nekas 
neparasts. Madara zina teikt, ka teātru, koncertzāļu un līdzī-
gu kultūras iestāžu pasākumu sezonas tiek plānotas vismaz 
vienu, divus gadus iepriekš. Šobrīd, paralēli veidojot estrā-
des pirmās sezonas pasākumu grafiku, Madara ar vienu acs 
kaktiņu lūkojas arī nākotnes perspektīvā un cer, ka tuvākajos 
gados izdosies Rojas estrādē noorganizēt Ziemeļkurzemes 
Dziesmu svētkus, Ziemeļkurzemes amatierteātru festivālu, kā 
arī citus liela mēroga kultūras pasākumus. Tā kā vizuāli estrā-
de veidota kā vasaras koncertzāle, viņa vēlas, lai šeit notiktu 
ne tikai koncerti, izrādes, balles un festivāli, bet arī izstādes, 
kino vakari, dažādas ar mākslu saistītas radošās darbnīcas un 

citi kultūras notikumi. Viņasprāt ļoti nopietni jādomā arī par 
bērnu un jauniešu auditoriju, lai arī jaunā paaudze varētu ap-
meklēt savai mērķauditorijai domātus pasākumus.

Madaras skatījumā Roja vasaras sezonā kļūst par Latvi-
jas kultūras meku (krāšņie Zvejnieksvētki, Rojas kino brīv-
dienas, mākslas laboratorija „Roja ART LAB”, Senās uguns 
nakts pasākums u.c. kultūras notikumi), tāpēc Rojas brīvda-
bas estrādē paredzētie pasākumi būs kā skaists papildinājums 
šo kultūras notikumu krāšņajā buķetē. Madara pačukst, ka 
jau šovasar tieši mūsu jaunajā estrādē notiks dažu interesantu 
pasākumu pirmizrādes.

Ideju un ieceru jaunajai Rojas brīvdabas estrādes māks-
linieciskajai vadītājai ir daudz, un viņa cer, ka tie patiks gan 
Rojas novada iedzīvotājiem, gan viņu draugiem un viesiem 
no citiem Latvijas reģioniem. 

ZPD darbu izstrādātāji un viņu vadītāji.                                           Albuma foto

Madara Aizgrāve – jaunā brīvdabas estrādes mākslinie
ciskā vadītāja.                                                            Albuma foto

Vēl daži mēneši un šī celtniecības stadijā esošā celtne būs kļuvusi par vienu 
no skaistākajām brīvdabas estrādēm Latvijā. 

D. Klaberes foto
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Nobalso par „Dižprojekts 2018”!
Atvēli dažas sekundes sava laika un nobalso par „Dižprojek

tu 2018” – Kaltenes kluba pārbūvi par jūras kultūras mantojuma ek
spozīciju centru!

Arī šogad Latvijas Lauku forums (LLF) noteiks LEADER „Dižprojek-
tu” – vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar 
LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un ir teritorijas lepnums un ak-
tīvo ļaužu darbības apliecinājums.

Aicinām atbalstīt Talsu rajona partnerības izvirzīto projektu „Kaltenes 
kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru”.

Īsi atgādinām lasītājiem Kaltenes kluba pārbūves vēsturi. Lai tiktu 
saglabāti zvejniekciemam raksturīgie identitātes simboli un arhitektūra, 
tika veikta kluba ēkas pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju 
centru. Kaltene ir viens no senākajiem zvejnieku un kuģubūves ciemiem. 
Sevišķi izcila ir kuģu būvētāju un jūras braucēju vēsture, jo šeit uzbūvēti 
ap 60 burinieki. Tāpat vīri nodarbojušies ar zvejniecību, uzbūvēta laivu 
piestātne, no 1907. gada darbojās konservu fabrika. 50. gados ēka tika 
izmantota kā zvejnieku kolhoza brigādes klubs. Kaltenes bibliotēkā, kas 
atrodas pārbūvējamā kluba ēkā, ir savākti plaši novadpētniecības materiāli. 
Klubs ir viena no apskates vietām, tajā ir iekārtota atsevišķa telpa, kur 
izstādīti materiāli par jūru, zvejniecību un zvejniekiem. Pie Kaltenes kluba 
tiek svinēti Kaltenes svētki, vasarā ēkā tiek rīkotas bērnu nometnes, jo 
apkārt esošā infrastruktūra tam ir lieliski piemērota. Projekts ir veicinājis 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, tajā pašā laikā saglabājot svarīgo 
piekrastes ciemata koka arhitektūras mantojumu. Iedzīvotājiem ir dota 
iespēja dažādot brīvo laiku, to pavadot radoši. Kluba pārbūve par jūras 
kultūras mantojuma centru ļauj iedzīvotājiem attīstīties kultūras jomā, 
savukārt novada viesiem ir iespējams to aplūkot kā tūrisma objektu, jo 
kluba vēsturiskā vērtība līdz šim nav tikusi pilnvērtīgi novērtēta. Kaltenes 
ciema iedzīvotāji, aktīvi apmeklējot pašreiz notiekošos pasākumus, ir 
pierādījuši, ka šis objekts viņiem ir nepieciešama arī turpmākai nākotnei.

Projekta mērķis ir saglabāt Kaltenes ciemata vietējās nozīmes koka 
arhitektūras mantojumu un tā pieejamību, to pārveidojot par jūras 
kultūras mantojuma ekspozīciju centru, uzlabojot piekrastes iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un dažādojot to brīvā laika pavadīšanas iespējas, akcentējot 
piekrastes ciematam raksturīgās vērtības.

„Dižprojekti” ir publicēti LLF mājaslapā un sociālajos tīklos, kur varat 
aicināt savējos atbalstīt projektu (spiežot „Patīk” sociālajā tīklā draugiem.lv 
vai „Like”  facebook.com).

Nobalsot vari:
 z facebook lapā – https://www.facebook.com/pg/laukuforums/

photos/?tab=album&album_id=2025910934129950;
 z draugiem.lv lapā – https://www.draugiem.lv/llf/gallery/?aid= 

69360277;
 z LLF mājaslapā – http://llf.partneribas.lv/archives/5333.

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un 
iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma 
atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpē-
jā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par 
līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 

„Dižprojekts 2018” nominācija tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu 
vērtējuma. Savukārt Skatītāju simpātiju noteiks mūsu facebook un draugiem.lv 
sekotāji!

Balsot vari līdz 19. februārim!

Dace Klabere

Ar Artu Rozefeldi tikos pagājušās vasaras iz
skaņā, kad Arta kopā ar saviem mīļajiem Latvi
jā izbaudīja četru mēnešu atvaļinājumu. Pārējā 
laikā viņa dzīvo Seišelu salās un stādā par kūror
ta vadītāju. Kā atzīst jaunā sieviete, viņas dzīvē 
bijuši kāpumi un kritumi, asaras un kuriozi, bet 
garlaicīgi nav bijis nekad. Stāsta Arta Rozefelde.

Latvijā pabeidzu tūrisma koledžu, pēc tam 
studēju universitātē ekonomiku un vadību, un pa-
ralēli strādāju viesnīcā Radison SAS, kas ir mana 
pirmā darbavieta. Vēl, mācoties universitātē, man 
radās izdevība pamēģināt iet jūrā, un tā kopu-
mā jūrā nobraucu 10 gadus. Pārsvarā kuģoju no 
Amerikas uz Karību salām, Meksiku. Četras reizes 
esmu kuģojusi pāri okeānam pēc jauniem kuģiem. 
Sāku kā bārmene un uzdienēju līdz pat menedže-
rim – atbildēju par visiem bāriem, restorāniem, 
ēdināšanas pakalpojumiem. Tie bija lielie pasažie-
ru kuģi vienā no vadošajām kruīzu kompānijām 
pasaulē. Tai laikā kompānijai piederēja 26 kuģi, ta-
gad to ir daudz vairāk. Uz lielajiem laineriem bija 
3500 pasažieru un 1500 apkalpes locekļu.

Pēc 10 jūrā noietiem gadiem dzīve iegāja citās 
sliedēs. Aizbraucu uz Itāliju, iemācījos viņu valodu, 
iepazinos ar itāļu kultūru. Pēc Itālijas trīs gadus dzī-
voju Maldīvu salās, bet nu jau piecus gadus kā dzī-
voju Seišelu salās. Pabeidzu kursus pasaules vadošo 
viesnīcu korporācijā, kur ir ļoti augsti standarti, un 
sāku strādāt par menedžeri. Pārbaudu, vai viesnīcas 
atbilst visiem standartiem. Trīs gadus nostrādāju 
par kvalitātes menedžeri un tagad esmu kūrorta 
vadītāja Seišelu salās. Manos darba pienākumos 
ietilpst  personāla vadība, visu viesnīcu uzraudzī-
šana, attiecības ar klientiem, viesu apmierinātība – 
lai viss būtu līmenī. Tā ir Six Senses piec zvaigžņu 
viesnīcu ķēde, kas pieder taizemiešiem. Six nozī-
mē 6  maņas. Cilvēkiem ir piecas maņas, un sestā 
maņa ir kā balanss pret visām pārējām maņām. 
Mēs rūpējamies par viesiem, sākot no tā, ko viņi 
ēd, ko viņiem vajadzētu ēst, lai atgūtu balansu dzī-
vē, par viņu miegu – kā viņi guļ. Mums ir spe ciāla 
programma – piedāvājam viesiem īpašas segas, 
matračus, spilvenus, aromterapiju. Katram viesim 
speciālists nosaka, kas viņam vajadzīgs, lai būtu 
pilnvērtīgs miegs. Ir jogas terapija, sports un pats 
galvenais, kas pasaulē šobrīd ir luksus un ko mēs 
Latvijā nenovērtējam – klusums. Par to viesi ir ga-
tavi maksāt lielu naudu. Viesnīca atrodas uz nelielas 
salas, uz kuru var atbraukt tikai ar helikopteru. Tā 
nav pieejama visiem, tikai ekskluzīviem klientiem – 
karaliskajām ģimenēm un pasaules slavenībām, 
kuras vēlas atpūsties vienatnē. Mani plusi ir tie, un 
to novērtē arī kompānija, ka es ar šiem viesiem labi 
saprotos un viegli komunicēju. Esmu beigusi arī 
kursus, kā atrisināt klientu strīdus un konfliktus, 

un, kā rīkoties, lai līdz tiem 
vispār nenonāktu. Nelielos, 
bet man tas sanāk ļoti labi 
un kompānija to novērtē. 
Tikai vienreiz mūžā esmu 
sūtījusi savu CV, pārējos ga-
dījumos darbs pats mani at-
rod. Kompānijas vēlas, lai es 
pie tām strādātu, un dažkārt 
mani biedē šie piedāvājumi 
strādāt augstos amatos, bet 
tas ir labs mana darba no-
vērtējums.

Runāju četrās valodās – 
latviešu, angļu, krievu, itāļu. 
Franču valodu saprotu, bet 
nerunāju. Man šī valoda ne 
visai patīk, bet gan apgūšu. 
Tagad mācos arābu valodu. 
Ļoti interesanta valoda, nav 
viegla, bet tai ir perspektī-
va. Ar valodām, ko protu, 
pilnīgi pietiek visās valstīs, 
kur esmu bijusi. Saprasties 
var vienmēr, lai arī viesi dažkārt ne tuvu nerunā 
labā angļu valodā. To mēs saucam par cilvēcisko 
valodu, kurā tomēr saprotamies.

Šogad paņēmu 4 mēnešu atvaļinājumu. Tas 
bija luksus, ko izbaudīju katru dienu. Jāņi, Zvej-
nieksvētki, kartupeļu talkas un sēņošana – tas 
viss man sanāca. Vēl tikai vēlētos noskatīties 
kādu operu vai baletu. Neko sliktu negribu teikt 
par Latviju, mājas ir mājas, tāpēc cenšos norobe-
žoties no visa tā, kas man šeit nepatīk un traucē. 
Šeit ir māju sajūta, un tāpēc cenšos šeit atrast ti-
kai pozitīvo. Esmu pabijusi 52 ar pusi valstīs (ar 
pusi tādēļ, ka no Dienvidāfrikas nesaprašanās dēļ 
mani izsvieda laukā). Tajās 52 valstīs esmu ne tikai 
caurbraukusi – esmu katrā nodzīvojusi vismaz tik 
daudz, lai mazliet to iepazītu. Indijā pabiju veselu 
mēnesi, Amerikā 10 gadus, Karību salās, Jamaikā, 
Taizemē, arī daudzās Eiropas valstīs. Jo vairāk tu 
ceļo un satiec dažādu nacionalitāšu cilvēkus, jo 
tev mainās viedoklis par pasauli un cilvēkiem tajā. 
Atbraucot mājās, cenšos nesaskatīt mazās negatī-
vās nianses, bet gan Latvijā, gan Rojā man sevišķi 
traucē cilvēku negatīvisms. Cilvēki nenovēl viens 
otram labu, ir skaudīgi, aprunā. Šī tendence nav 
raksturīga visā pasaulē. Tur, kur es tagad dzīvoju, 
cilvēki priecājas par to, ka tev kaut kas labs atga-
dījies. Draugi saka, ka, iebraucot Latvijā, smaids 
izslēdzas. Nav sirsnības un kopības sajūtas, vairāk 
katrs par sevi. Man ir ļoti palaimējies tikties ar 
karaļiem, ar pasaules vadošo kompāniju ģenerāl-
direktoriem, esmu dzirdējusi viņu stāstus. Nevie-
nam nav gājis viegli, bet galvenais ir vienmēr sevī 
saglabāt cilvēcību.

Mums ar māsām ir tra-
dīcija daudzu gadu garu-
mā braukt uz Itāliju. Tur 
uzlādēju savas baterijas. 
Ēdiens, kultūra, cilvēki – 
tā ir mana valsts. Āfrika ir 
mana top augšgalā. Indija 
ir ļoti interesanta – pilna 
kontrastu, spēcīga valsts, 
pēc kuras radās daudz 
pārdomu, mainījās vērtī-
bas un priekšstati. Horvātija ir lieliska – vēl līdz 
galam neizzināta, Maroka mani pārsteidza ar savu 
mākslu, kultūru, cilvēkiem. Karību salas – Tobago, 
Trinigada, Jamaika, Puertoriko – katra valsts savā-
dāka, katrā kaut kas unikāls. Esmu bijusi šajās val-
stīs gan komandējumos, gan ceļojumos. Ceļošanai 
izmantoju katru iespēju.

Es nepretojos straumei, kura mani nes, bet 
zinu, ka vienu dienu es noteikti atgriezīšos mājās. 
Vēl tas laiks nav pienācis, un pašlaik atrodos tur, 
kur dzīve mani aizvedusi. Esmu Latvijas patriote. 
Nav skaistākas zemes par Latviju ar mūsu jūru, 
zemi, mākoņiem un mežiem. Tik spilgtu krāsu 
nav nekur pasaulē. Mīlu Latviju, vienmēr to aiz-
stāvu un stāstu draugiem, no cik lieliskas zemes 
es nāku. Lieliska valsts ar savu kultūru, tradīcijām, 
mākslu, gudriem un talantīgiem cilvēkiem. Katrs 
no Latvijas izbraukušais ir ieguvums tai valstij, 
kurā viņi sāk dzīvot un strādāt. 

Man ir ļoti paveicies ar ģimeni. Man ir lieliska 
mamma, nezinu, kā lai pateicos viņai par visu to, 
ko viņa manā labā ir darījusi. Daudz ko saprotu ti-

kai tagad, ko agrāk nesapratu. Man ir arī brīnišķī-
gas māsas. Viena no viņām ir lieliska saimniecīte, 
otra vairāk mākslinieciska. Viņas ir mans lielākais 
atblatsts, bet viņām mana dzīve nebūtu tik krāsai-
na. Visi esam ļoti saliedēti, gatavi cīnīties viens par 
otru. Brālis ir mūsu spēcīgais vairogs, kurš mūs 
visas atbalsta. Man ir arī liels brālēnu pulks, ar ku-
riem esam ļoti tuvi.

Nekad nedomāju, ka mana dzīve tā izvērtīsies, 
bet es ļoti priecājos par to, ko daru. Priecājos, 
ka mans darbs tiek novērtēts, ka esmu spēcīgs 
speciālists savā jomā un manu servisu pieprasa 
daudzas augstas klases viesnīcas. Esmu vadītāja 
200 cilvēkiem. Strādāt ar mani nav viegli, jo esmu 
ļoti prasīga un punktuāla. Nepieņemu slinkumu 
un neizdarību – šeit kompromisu nerodu. Es sevi 
visu atdodu darbam un to pašu prasu no darbi-
niekiem. Rādītāji viesnīcām, kurās es strādāju, ir 
ļoti augsti. Tas nav viegli un prasa daudz enerģi-
jas un laika. Piekrītu teicienam, ka, ja tev patīk 
tas, ko tu dari, tev nekad nebūs jāstrādā. Tas ir 
par mani. 

Rojas novada dome ir sākusi izsūtīt nekustamā īpa-
šuma nodokļa paziņojumus. Personas, kuras norādījušas 
savas elektroniskās pasta adreses, tos jau ir saņēmušas. 
Atgādinām, ka pirmais nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums veicams līdz 1. aprīlim. Saskaņā ar likumu 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” šogad noteikti seko-
joši maksāšanas termiņi: 1. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts 
un 15. novembris. Aicinām ievērot šos likumā noteiktos 
termiņus, lai nerastos pārpratumi ar nokavējuma nau-
das aprēķiniem. Lai novērstu termiņa kavējuma faktoru, 
aici nām izmantot e-pakalpojumu sniegtās iespējas – pie-
teikties nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma sa-
ņemšanai elektroniskā veidā, turklāt ir iespēja pieteikties 
atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā 
uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa 
tuvošanos.

Pateicamies visiem Rojas novada nekustamā 
īpašuma īpašniekiem par izmantoto iespēju saņemt NĪN 
paziņojumus elektroniskā veidā. Tas ievērojami samazina 
papīra patēriņu, līdz ar to esam dabai draudzīgāki!

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore
A. Lakšmane

Par nekustamā 
īpašuma nodokli

Arta – Latvijas patriote

Jebkurā valstī Artai ir svarīgi iepazīt vietējo kultūru.

Rezidencē Felicite salā Seišelās.

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

Sludinājumi 

Policija ziņo 

Pasākumu kalendārs Līdzjūtības

Vēl es gribu jums dot savu ēnu,
Lai jums būtu kāds līdzgaitnieks kluss.
No tā visa, ko liktens man lēmis
Neko citu jau neņemsiet jūs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mai-
jai Leitartei un visiem tuviniekiem, 
māsu mūžībā pavadot.

Rojas invalīdu biedrība

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jā-

nim Lorencam, mammu pāragri zau-
dējot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādā skumjā logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, no 
Melitas Kārklevalkas atvadoties.

Rojas ev. lut. draudze un mācītājs

Tev neziedēs vairs vizbulītes pirmās,
Ne meža rozes savus ziedus vērs.
Pār tevi mūžam šalkos priedes sirmās,
Un kapu bērzi zelta lapas bērs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Elzai 
Benfeldei un pārējiem tuviniekiem, 
mīļo Vizmu Lorenci mūžībā pavadot.

Ģipkas ev. lut. draudze un mācītājs

Tāds dīvains klusums šodien 
                                  priedēs…
Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ…
Bet brūci sirdī ziedi nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.

Esam kopā ar Tevi, Inguciņ, lielajās 
bēdās, brāli zaudējot.

SIA „Banga Ltd” vērēju ceha 
kolektīvs

Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīvē izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.

Skumstam kopā ar tuviniekiem, no 
Jāņa Žoluda uz mūžu atvadoties.

Strauta ielas 3 iedzīvotāji

Klusums,
Tevis vairs nav.
Tikai atmiņas,
Kas aizkustina dvēseli,
Vārdi, kas nepateikti, – skan.

Skumju brīdī esam kopā ar Gaļinu 
un dēliem, no vīra un tēva

       Jāņa Žoluda atvadoties.
Bijušie darbabiedri 

Rojas ambulancē

Par vienu cilvēku – vistuvāko
Tev tagad mazāk būs.
Sirds zaudēto
Līdz mūža galam neatgūs.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar 

Jāņa Žoluda ģimeni.
Astrīda, Laimonis

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka 
                                                         mūžu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Al-
vim un ģimenei, tēti un vīru

Jāni Žoludu 
pēkšņi zaudējot.

Kolēģi no SIA „Ajor” un 
SIA „JEKSAN”

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz mīlestības prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jāņa 

Žoluda tuviniekiem, viņu traģiski 
zaudējot.

Gita Skuja ar ģimeni

Un pēkšņi tāds klusums,
Ka saule apstājas debessmalā
Un arī stāv, elpu aizturējusi.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuvinie-

kiem, Jāni Žoludu pēkšņi zaudējot.
Rojupes PII „Saulespuķe” 

kolektīvs

Mana ēna vēl silta.
Pavisam nesen te biju.
Tukšums vēl pilns.
Klusums vēl skaļš.

Lielajās bēdās jūtam līdzi tuvinie-
kiem, no Jāņa Žoluda uz mūžu šķiro-
ties.

Mums viņš vienmēr paliks gaišā 
piemiņā.

Senioru klubs „Liedags” un 
Rojas pensionāru apvienība

No sejas sejā vējš dzen rūgtu lāsi.
Mums pietrūkst vienas dzērves kāsī
Ikvienai dvēselei.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar tu-

viniekiem, no Vizmas Lorences atva-
doties.

Vizmas bijušie klasesbiedri

Kur nepaguvi, tagad esi –
Kā taurenis, kā mākonis vai nopū-

ta.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvi-

niekiem, Vizmu Lorenci zaudējot.
Kaimiņi Čeksteri

Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
Teic padomu un ceļamaizi dod.
Izsakām līdzjūtību Ainaram Loren-

cam, no sievas atvadoties.
Bijušie klasesbiedri Kolkā

Lūgsim tavai dvēselītei
Debess ceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigžņu starā
Varam domās kopā būt.
Mūsu līdzjūtība Elzai Benfeldei, 

meitu mūžībā aizvadot.
Rojas novada represēto apvienība

16.02. plkst. 19.00 Valentīndienas noskaņās 
Režisora Jāņa Ābeles filma

7 MILJARDI GADU 
PIRMS PASAULES GALA

(2018. g. Latvija/Francija)
Stāsts ir vecs kā pasaule un tāpēc tik ļoti pazīstams un aktuāls – 

par mīlestību. Anna un Leo sastopas Francijas dienvidos. Viņš studē 
restaurāciju, viņa – jau sen kā apmetusies uz dzīvi Marseļā un… ir 
pārsteidzoši līdzīga sievietes tēlam, ko puisis atsedz kādas baznīcas 
altārgleznas apakšslānī. Starp viņiem izveidojas kaislīgs romāns Pēc 
īsā romāna Francijā Leo atgriežas Latvijā un atkal pēc brīža satiek 
Annu, kura ir atgriezusies par spīti tam, ka starp sevi un Rīgu ir 
nodedzinājusi visus tiltus. Viņu milestība uzplaukst, un viņi bauda 
viens otra tuvumu, tomēr jo tuvāk viņi viens otru pielaiž, jo daudz 
nesasniedzamāka Anna kļūst.

Galvenajās lomās: Raimonds Celms, Jana Herbsta, Emmanuel 
Mouret, Leons Leščinskis. 

Filmas garums 1h 18 min. Ieeja 2.00 EUR.
Biļetes var iegādāties iepriekš, tieši pirms seansa vai pieteikt un 

rezervēt pa tel. 29196478.

17. februārī plkst. 13.00 
ģimenes animācijas filma 

„Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”.
Režisors Edmunds Jansons. Filmas garums 1h 10 min.
Vienu no galvenajām lomām – Jēkabu, ierunājis mūsu puisis 

Eduards Olekts. Pirms seansa būs iespēja viņu satikt un šo to par 
šo interesanto pieredzi pajautāt. Aicinām biļetes iegādāties/rezervēt 
savlaicīgi. Tas neliks nevienam vilties, ka vietu par maz un ļaus 
izprast, vai nepieciešams papildu seanss.

Ieeja 2.00 EUR. Biļetes var iegādāties iepriekš, tieši pirms seansa 
vai pieteikt un rezervēt pa tel. 29196478.

ATGRIEŠANĀS LIELAJĀ ZĀLĒ!
15. martā plkst. 19.00

(Ne)PAREIZIE DZIESMU SVĒTKI – LIELIZRĀDE
ar dziesmām, jokiem un pārģērbšanos

Šajā izrādē ar mīlestību un smaidu mums būs iespēja paskatīties uz 
to, kas mums ir dārgs, par ko mēs dusmojamies un kādi mēs paši esam.

Lomās: Mārtiņš Egliens, Elīna Avotiņa,  Mārtiņš Brūveris, Mar-
ģers Eglin skis, Kristians Kareļins, Viktors Ellers vai Pēteris Lapiņš.

Piedalās: deju grupa Kārļa Boža vadībā. Režisors: Mārtiņš Eg-
liens.

Ieeja 15.00, 12.00, 10.00, 8.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC un www.bilesuparadize.lv

No 29.01. līdz 28.02. Rojas KC mazajā zālē 
albāņu mākslinieces Ivi Dervishi

GLEZNU IZSTĀDE.

15. februārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Rojā, Selgas ielā 2 (pie veikala)
MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Mamogrāfija:
•	 ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
•	 ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
•	 bez nosūtījuma – 20,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
•	 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)

* KARDIOGRAMMA 5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījumu)
* D vitamīna noteikšana 4,50 EUR

Lūdzam veikt PIERAKSTU uznoteiktu laiku pa tālruni 20014393 (Latvijas aptiekā)
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 010064111

PAKALPOJUMU NODROŠINA 

Kristāli – dabisks enerģijas avots.
Stāstīs Nadežda Ostapenko.

22. februārī 16.00
Rojas bibliotēkā

izzinoša pēcpusdiena 

Laika posmā no 22.01.2019 līdz 
05.02.2019 Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 2 izsauku-
miem,  par savām tiesībām un pienāku-
miem konsultēts 1 klients, izteikti 2 mu-
tiski brīdinājumi, izpildīts 1 atsevišķais 
uzdevums.

Lasītāju uzmanībai!
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļa aici-

na pieteikties pārus, kuri 2019. gada maija 
mēnesī vēlas svinīgos apstākļos atzīmēt sa-
vas laulības –  50 kopdzīves gadu jubileju 
(laulība reģistrēta 1969. gadā), 55 kopdzīves 
gadu jubileju (laulība reģistrēta 1964. gadā), 
60 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrē-
ta 1959. gadā) un 65 kopdzīves gadu jubile-
ju (laulība reģistrēta 1954. gadā). 

Lūdzam pieteikties Rojas novada 
dzimtsarakstu nodaļā vai pa telefoniem 
63232056, 29231680 līdz 2019. gada 
1. martam.

Mazie cinīši gāž 
lielus kalnus

Pavisam priecīga šī gada janvāra pēdējā 
nedēļas nogale izvērtās jaunākajiem Rojas 
sporta skolas basketbolistiem. Rojā norisi-
nājās Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12 
zēnu komandu 4. kārtas 1. posma spēles. 
Divās dienās mūsu mazie basketbolisti izcī-
nīja 4 uzvaras un kopvērtējumā ierindojās 
46. vietā. Ar 20 punktu pārsvaru mūsējie uz-
varēja Babīti, bet spēlēs ar Tukumu, Kuldīgu 
un Dobeli uzvaras tika gūtas spraigā cīņā un 
intriga saglabājās līdz pat beigu sekundēm, 
kad tika gūti vai nosargāti izšķirošie punkti.

Būtiski piebilst, ka U12 grupā drīkst 
spēlēt bērni līdz 12 gadu vecumam, un lie-
lākajā vairumā gadījumu komandās spēlē 
11–12 gadus veci bērni. Ņemot vērā nelielo 
kopējo skolēnu skaitu, Rojas U12 komandā 
spēlē bērni jau no 7 gadu vecuma, un šajās 
spēlēs komandas vidējais vecums bija zem 
10 gadiem. Piekritīsiet taču, ka šādas uzvaras 
ir vēl saldākas!

Liels paldies trenerim Valdim Dombrov-
skim par jauno sportistu sagatavošanu un 
komandas stratēģisku virzību pretī uzvarām.

Paldies Rojas sporta skolai par šī sacen-
sību posma rīkošanu Rojā, tādējādi dodot 
iespēju ģimenēm, draugiem un citiem līdz-
jutējiem vērot spēles klātienē un atbalstīt 
savējos. Arī bērniem tas palīdz saņemties un 
būt ātrākiem, veiklākiem un gudrākiem spē-
les laukumā.

Vecāku vārdā Kristīne Maslovska

Mazie sportisti vērīgi ieklausās trenera 
Valda Dombrovska norādījumos.

Albuma foto

Atkritumu apsaimnieko
šanas sabiedrība „Piejūra” 
piedāvā bez maksas visās pār
kraušanasšķirošanas stacijās 
un poligonā „Janvāri”, gan 
fiziskām, gan juridiskām per
sonām nodot:

•	Papīru, kartonu, makulatūru;
•	Tetrapakas, elopakas;
•	Stikla iepakojumu (pudeles, 

burkas);
•	Plastmasas iepakojumu 

(PET pudeles, maisiņi, plēve, 
sadzīves ķīmijas pudeles un kan-
nas);

•	Metāla iepakojumu (metāla 
kārbas, bundžas, vāciņi);

•	Sadzīves elektrotehniku (le-
dusskapji, plītis, televizori, da-
tori, veļas mazgājamās mašīnas 
u.c.);

•	Metāllūžņus.

Atkritumu cenas SIA „AAS „Piejūra”” pārkraušanasšķirošanas stacijās un 
poligonā „Janvāri” no 01.01.2019.

Atkritumu kods Atkritumu veids
Cena bez PVN Cena ar PVN

EUR/t EUR/t
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 56,39 68,23
200307 Liela izmēra atkritumi 71,44 86,44

160103 Nolietotas riepas 80,00 96,80
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi 16,53 20,00
170904 Būvniecības atkritumi 71,44 86,44
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli 92,53 111,96
200102 Stikls (logu) 28,93 35,01
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem 71,44 86,44
100101 Kurtuvju pelni 71,44 86,44
200110 Drēbes 71,44 86,44
020203 Patēriņam vai apstrādei noderīgi 

materiāli
71,44 86,44

160120 Stikls (auto) 71,44 86,44
160119 Plastmasa (auto) 71,44 86,44
200121 Luminiscentās spuldzes 0,21/gab 0,25/ gab

!!! Nepieņem bīstamos atkritumus – (ķimikālijas, medicīnas atkritumus, naftas 
produktus un tml.)
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