Rojas dienās Rojas kultūras centrā tika atklāta fotomākslinieka Gata Rozenfelda (attēlā kopā ar Daci
Broku) fotoizstāde.

Piektdiena, 2017. gada 9. jūnijs

Nr. 13(1208)

Par svētku norisi un izstādes atklāšanu lasiet 2. lpp.

Rojas novada vēlētāji savu izvēli izdarījuši
Dace Klabere
Sestdien, 3. jūnijā, iedzīvotāji visā
Latvijā, tostarp četros vēlēšanu iecir
kņos Rojas novadā, pildīja savu pilsoņa
pienākumu, piedaloties pašvaldību vē
lēšanās. Rojas novadā kopā nobalsoja
1549 vēlētāji jeb 47,3% no 3275 balss
tiesīgajiem iedzīvotājiem. Vislielākā
vēlētāju aktivitāte bija vērojama Rojas
vēlēšanu iecirknī, kur pie balsošanas
urnām devās 1040 jeb 48,67% no 2137
balsstiesīgajiem vēlētājiem. Tālāk seko
Rudes vēlēšanu iecirknis, kur no 542
vēlētājiem nobalsoja 261 jeb 48,15%,
Kaltenes iecirknī no 421 vēlētājiem no
balsoja 189 jeb 44,89%, bet viszemākā
vēlētāju aktivitāte bijusi Melnsila vēlē
šanu iecirknī – no 157 vēlētājiem šeit
nobalsojuši vien 59 jeb 33,71% vēlētāju.
Par nederīgām tika atzītas 19 vēlē
šanu aploksnes. Aprēķinot vēlēšanu re
zultātus, tiek ņemtas vērā tikai derīgās
vēlēšanu aploksnes, tātad Rojas novadā

tādas kopumā bija 1530. Balsis tika ap
rēķinātas, no kandidātu saraksta derīga
jām zīmēm atņemot kandidātam izdarī
tos svītrojumus un pieskaitot plusus.
Par partiju „„Nacionālā apvienība
„Visu Latvijai” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”” savu balsi ir atdevuši 16,46%
jeb 255 vēlētāju. Līdz ar to Rojas nova
da pašvaldībā ievēlēti divi deputāti –
Liāna Bērziņa ar 379 balsīm un Edgars
Grīnītis ar 271 balsi.
Par partiju „Latvijas Zaļā partija”
savu balsi ir atdevuši vairāk kā puse
no vēlētājiem – 57,07% jeb 884 vēlētā
ji. No partijas pašvaldībā ievēlēti pieci
deputāti – Eva Kārkliņa ar 1312 balsīm,
Haralds Valdemārs ar 1010 balsīm, Ma
reks Štāls ar 979 balsīm, Jānis Kalniņš
ar 972 balsīm un Inga Otmane ar 959
balsīm.
Par partiju „Latvijas zemnieku sa
vienība” nobalsojuši 25,24% jeb 391
vēlētājs un pašvaldībā ievēlēti divi de
putāti – Ingus Veckāgans ar 486 balsīm

Nacionālā apvienība
„Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Derīgās zīmes: 255 (16,46%)
Ievēlēti: 2

Nr.
sarakstā
1
7
4
6
10
2
12
8
3
11
9
5

Vārds, uzvārds

Plusi

Liāna Bērziņa
Edgars Grīnītis
Eduards Kleinbergs
Maruta Pirvica
Ivars Mežavilks
Ivars Jaunozols
Ingars Lembergs
Krista Leitendorfa
Dace Praulīte
Līva Lakšmane
Andželika Dubure
Sandra Veckāgane

131
39
34
27
30
48
28
22
20
20
18
19

SvītroVietas
Balsis*
jumi
Nr.
7
379
1
23
271
2
22
267
3
29
253
4
32
253
5
54
249
6
34
249
7
29
248
8
28
247
9
28
247
10
38
235
11
44
230
12

un Jānis Žoluds ar 480 balsīm.
Vēlēšanu dienā uzrunājot vē
lētājus, visi kā viens atzina, ka
jau, nākot balsot, izvēle bijusi
skaidra. Vēlētāji no Ģipas, Aina
un Uldis, atzina, ka iepriekš rū
pīgi izstudējuši avīzē rakstīto.
Cilvēki, par kuriem viņi balsoja,
esot pazīstami visu mūžu, tādēļ
nekāda šaubīšanās nav bijusi.
Ainas kundze atcerējās, ka pagā
jušajās pašvaldības vēlēšanās at
klājies, ka pasei beidzies derīgu
ma termiņš un tas viņu pamatīgi
sāpinājis, tādēļ šīm vēlēšanām
viņa gatavojusies īpaši rūpīgi.
Savu izvēli jau sen bija izda
rījis arī Aivars Dālderis. Izpētījis
deputātu kandidātu sarakstu,
Vislielākā rosība bija vērojama Rojas iecirknī.
D. Klaberes foto
paskatījies uz viņu jau izdarīto,
nākotnes perspektīvām, un par izvēli cilvēks ir gan iemācījies strādāt, gan at mums tās jaunās zvaigznes parādīsies?
vairs nekādu šaubu nav bijis. Viņš ir bildēt par to, ko ir darījis. Viņš domā – Nu, kad parādīsies, tad arī ievēlēsim,
pārliecināts, ka jāļauj cilvēkiem strā jo domes sastāvs monolītāks, jo labāk. bet vismaz pagaidām neviena zvaigzne
dāt. Pēc Aivara domām, astoņos gados Aivars Dālderis: „No kurienes tad nav parādījusies.”

Latvijas Zaļā partija

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

Derīgās zīmes: 884 (57,07%)
Ievēlēti: 5
Nr.
sarakstā
1
4
2
6
12
7
5
10
3
8
9
11

Derīgās zīmes: 391 (25,24%)
Ievēlēti: 2

Vārds, uzvārds

Plusi

Eva Kārkliņa
Haralds Valdemārs
Mareks Štāls
Jānis Kalniņš
Inga Otmane
Ligita Šnore
Uldis Feldbergs
Inga Lēmane
Jānis Megnis
Erna Grīnvalde
Inga Kalniņa
Ilona Zvaigzne

471
168
138
140
128
129
109
90
93
95
64
59

SvītroVietas
Balsis*
jumi
Nr.
43
1312
1
42
1010
2
43
979
3
52
972
4
53
959
5
69
944
6
52
941
7
47
927
8
54
923
9
90
889
10
82
866
11
186
757
12

Nr.
sarakstā
1
3
2
8
7
5
4

Ingus Veckāgans
Jānis Žoluds
Guntra Stocka
Agnis Dravnieks
Valdis Kvālbergs
Alvis Žoluds
Evita Vaviļina

133
150
126
63
76
78
35

9

Osvalds Dainis
Bergans-Berģis

49

52

388

8

6

Edgars Petrovičs

39

44

386

9

Vārds, uzvārds

Plusi

SvītroVietas
Balsis*
jumi
Nr.
38
486
1
61
480
2
43
474
3
24
430
4
41
426
5
51
418
6
38
388
7

Pateicamies vēlētājiem par izrādīto uzticību un atbalstu pašvaldību vēlēšanās. Augstu novērtējam katru par mūsu sarakstam atdoto balsi. Ar lielu atbildību strādāsim pie izteikto
solījumu pildīšanas Rojas novada un tā iedzīvotāju labā.

„Zaļās partijas” Rojas nodaļas vadītājs Jānis Megnis, Eva Kārkliņa

Rojā pasniegta Pastariņa prēmija
25. maijā Rojas kultūras centrā
sveica Pastariņa prēmijas laureātus –
latviešu bērnu grāmatu rakstnieku un
ilustratoru. Diplomu un prēmiju šogad saņēma rakstniece Luīze Pastore
un māksliniece Elīna Brasliņa par
kopdarbu grāmatu sērijā „Māk
slas
detektīvi” – „Pazudušais pērtiķis”,
„Neredzamais cilvēks”, „Svešinieka
atnākšana”, „Operācija „Maska””,
„Pēdējais ķēniņš” .
Pastariņa prēmija iedibināta 1982. ga
dā bijušā z/k „Banga” laikā, pateicoties
dzejnieka Imanta Ziedoņa ierosmei un
toreizējā kolhoza priekšsēdētāja Miķeļa
Lismenta atsaucībai. Tā tiek pasniegta
reizi divos gados. Prēmijas laureātus
nosaka žūrija – bibliotēkas lielie un
mazie lasītāji, trīs ar literatūru saistīti
pārstāvji no Rojas novada un trīs pār
stāvji no Rīgas, pārstāvot profesionālās
organizācijas (Rakstnieku savienība,
Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras
padome un Latvijas Nacionālā biblio
tēka).
Uzrunājot bērnus, rakstniece Luīze

Pastore atklāja: „Mani pirmie stāsti ra
dās briesmīgas garlaicības dēļ. Man bija
gadi astoņi, deviņi, un mamma lika
strādāt – ravēt tikko izdīgušus burkānus
vai darīt kaut ko tikpat apnicīgu. Biju
spiesta izdomāt, kā padarīt strādāšanu
aizraujošāku. Tā es izdomāju stāstus.
Vēlāk stāstus pierakstīju rūtiņu burtnī
cā. Nekas nav mainījies arī šobrīd – es
rakstu, lai padarītu dzīvi aizraujošāku.
Savā fantāzijā varu pamēģināt to, ko
dzīvē nekad nevarētu – nokļūt otrpus
gleznām – mākslas pasaulē. Grāmatās
viss ir iespējams!”
Lai atraktīvākā veidā bērni labāk
iepa
zītu rakstnieci un viņas darbus,
pasākumu vadīja GRĀMATU KOLEK
CIONĀRS – meitene, kura kolekcionē
visas Pastariņa prēmijas laureātu grāma
tas. Viņas kolekcija tiks papildināta ar
jaunajām, bet vispirms tās jāapskata un
jāpašķirsta, un būtu labi, ja arī izlasītu,
bet... piecas grāmatas nav viegli izlasīt
īsā laika sprīdī! Un te nu meitenei, kura
ir ļoti līdzīga Mākslas sērijas grāmatu
varonei Pogai (11. klases skolniece Este

re Sīpliņa), palīgā nāk kāda čakla dāma,
kura ir izlasījusi grāmatas un labprāt vi
siem klātesošajiem par tām īsi pastāsta.
Arī pati rakstniece, kā atzina paši
bērni, bija sagatavojusies pasākumam.
Skatītājiem bija vienreizēja iespēja kļūt
par DETEKTĪVIEM – tika demonstrē
ta filmiņa par grāmatas varoņiem un
viņu piedzīvojumiem, kopīgi analizēti
notikumi, uzdoti jautājumi, prātots un
secināts. Pasākuma beigās katrs zālē
sēdošais savā īpašumā ieguva detektīva
nozīmīti, savukārt rakstniecei tika pie
kodināts ātri rakstīt nākamo grāmatu.
Diemžēl pasākumā nevarēja pieda
līties māksliniece Elīna Brasliņa. Viņa
visiem klātesošajiem atsūtīja ilustratī
vu sveicienu ar vārdiem: „Paldies Tev,
Roja!” un solījumu atbraukt ciemos
rudenī, kad mazie lasītāji būs atsākuši
skolas gaitas.
Laureātu diplomu pasniedza Rojas
novada domes priekšsēdētāja Eva Kār
kliņa: „Lepojamies, ka esam pratuši sa
glabāt tik senu tradīciju, kāda ir šī literā
rā balva „Pastariņa prēmija”, pateicoties

Pastariņa prēmijas laureāte Luīze Pastore (vidū) kopā ar Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu, vietējās žūrijas pārstāvēm, bibliotēku darbiniecēm un Grāmatu kolekcionāru jeb Pogu, kuras tēlā iejutās 11. klases skolniece Estere Sīpliņa. 				
Ievas Ērgles foto
kurai Rojas vārds izskan Latvijas mēro
gā”. Rakstniece Luīze Pastore atbildēja
ar komplimentu: „Pastariņa prēmija ir
atpazīstams un nozīmīgs novērtējums
literātu un grāmatu ilustratoru vidū”.

Pasākumā piedalījās Rojas un Mērs
raga vidusskolas skolēni, pedagogi un
citi interesenti.
Iluta Graudiņa
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Novada svētki – īpaša diena ikvienam
Dace Klabere
27. maijā aizvadījām vienus no
gada gaidītākajiem novada svētkiem –
Rojas dienu. Ja dažkārt liekas, ka mūsu
Zvejnieksvētki pulcē vairāk viesu kā
pašmāju ļaudis, tad Rojas diena ir visīstākie svētki mums pašiem. Par to, lai
šie svētki izdotos godam, jau laicīgi
sāka rūpēties vesela komanda cilvēku.
Kā vienmēr, svētku rīts visagrāk sākās makšķerniekiem. Kā pastāstīja sacensību organizators Valdis Kvālbergs,
šoreiz makšķernieku atsaucība bijusi ļoti
niecīga, tādēļ tiek apsvērta doma turpmāk no šādām sacensībām atsacīties. Un
ne jau makšķernieku kūtrums šeit pie
vainas, bet gan tas, ka upē vienkārši nav
zivju. Šogad sacensībās bija piedalījušies
vien 4 makšķerēšanas entuziasti un lielākais loms – nepilns kilograms stagaru,
kas tā īsti neiepriecināja pat pašu sacensību uzvarētāju Aldoni Adamoviču,
ilggadēju makšķernieku, kurš allaž pieradis pie brangākiem lomiem.
Patiesībā jau Rojas dienas rīts iesākās visai agri visiem rojeniekiem, jo jau
vairākus gadus šajā rītā rojenieki tiek
modināti svētkiem, skanot mūzikai. Un
tad jau arī laiks svētku aktivitātēm. To
ir tik daudz, ka katram jāizvēlas, kas
viņa sirdij tuvāk – sportot, kopā ar bērniem izklaidēties bērnu rītā, piedalīties
Dzintras Žuravskas jaunās grāmatas atvēršanā vai apmeklēt SUP dēļu nomas
atklāšanu.
Rojas upes malā pulcējās visi tie,
kurus bija uzrunājusi reklāma par SUP
dēļu nomas atklāšanu, uz kuru aicināja
dēļu īpašniece Alise Krūmiņa. Supošana
jeb airēšana uz dēļa kļuvusi par jaunu,
bet jau iecienītu sporta veidu Latvijā.
Zinātāji saka, ka šis sporta veids ne tikai sagādā prieku, bet sniedz arī citus
ieguvumus – nostiprina ķermeņa muskulatūru, uzlabo līdzsvaru, garastāvokli,
raisa patīkamas emocijas. Par to, kā supošana izskatās dabā, varēja pārliecināties visi klātesošie mirklī, kad no upes
pagrieziena iznira 14 dēļi ar supotājiem.
Svētku centrālais notikums – gājiens, kas allaž pulcinājis Rojas novada
uzņēmumus, izglītības iestādes, paš-

darbnieku kolektīvus, atraktīvus velosipēdistus, jaunās ģimenes ar bērnu
ratiņiem – visus tos, kuriem patīk izjust
šo kopības un piederības sajūtu. Pie Rojas kultūras centra gājiena dalībniekus
sagaidīja Rojas novada izpilddirektors
Jānis Pūce, iepazīstinot ar katru no
gājiena dalībniekam un veltot viņiem
atzinības un uzmundrinājuma vārdus.
Un tad jau vārds tiek dots Rojas novada
domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai
oficiālai svētku atklāšanai. Ievērojot
svētku tradīcijas, domes priekšsēdētāja
kopā ar bijušajiem zvejas vīriem, mastā
uzvilka novada karogu, kas vēstīja, ka
novada svētki ir oficiāli atklāti. Sveicot novadniekus svētkos, Eva Kārkliņa
pateicās visiem līdzcilvēkiem par viņu
ieguldījumu Rojas novada izaugsmē.
Īpaši tika sveikta rakstniece Dzintra
Žuravska sakarā ar viņas jaunā romāna
atvēršanu tieši šajā dienā, un ugunsdzēsējs-glābējs Egons Zuļķis, kuram šis ir
pēdējais darba gads brīvprātīgo ugunsdzēsēju-glābēju pašvaldības formējumā. Gatavojoties svētkiem, novada ļaudīm bija iespēja balsot par cilvēkiem vai
uzņēmumiem, bez kuriem Roja nebūtu
iedomājama. Apkopojot iesniegtās anketas, priekšgalā pārliecinoši izvirzījās
un šajā svētku dienā tika sveikts gaļas
nams „Cimboliņš” – Sanitas un Naura
Graudiņu ģimenes uzņēmums.
Īpaši tika sveikta arī Valteru ģimene – vienīgā audžuģimene mūsu novadā,
kas devusi patvērumu pieciem audžubērniem, un Olektu ģimene – pagaidām
vienīgā dziedošā ģimene mūsu novadā.
Arī šajā dienā Olektu ģimene mūs iepriecināja ar savu priekšnesumu, kas bija kā
starts plašākai koncertprogrammai.
Savukārt mūsu nākotni – jaunos
novadniekus, kas mums piepulcējušies
laikā no pagājušajām Rojas dienām līdz
šodienai, sveica Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līāna Bērziņa.
Ar dāvanu no Rojas novada domes un
sadraudzības partnera „Latvijas aptieka”, tika sveikti Kārlis Almanis ar ģimeni, Regnārs Kristapsons, Elza Zūberga,
Olivers Grīnītis, Keita Neifelde, Raiens
Birkhāns, Azamats Mahmudovs, Elza
Memrikova, Marks Cielavs, Anna Mūr-

Novada svētki ir īpaša diena ikvienam novada iedzīvotājam.
niece, Olivers Klāviņš, Ketija Zēberga,
Adele Lemberga, Undīne Zihmane,
Kate Beidiņa, Ieva un Anete Šteinfeldes
un Markuss Sļepcovs.
Kā allaž, Rojas kultūras centra
darbinieces bija parūpējušās par plašu
svētku koncertprogrammu. Uzstājās
gan kultūras centra pašdarbnieki, gan
vidusskolas atraktīvās klases ar saviem
priekšnesumiem un, protams, mūzikas
skolas audzēkņi. Koncerta nagla – Lauris Reiniks, kurš, kā viņš pats apgalvo,
atkal un atkal priecājas atgriezties Rojā.
Mirkli vēlāk savus talanta cienītājus
iepriecināja grupa „Astr’o’nout” un Uģa
Rozes koncerts, bet svētku ballē varēja
izdejoties kopā ar lustīgajiem muzikantiem Iru Krauju-Dūdumu un „Kraujas
band”, bet tieši pusnaktī visus priecēja
Guntas Tomsones vadītais profesionālais ugunsšovs „Gaisma nes gaismu”.
Šajās Rojas dienās atkal varējām
pārliecināties par to, cik Rojas novadā dzīvo daudz talantīgu cilvēku. Jau
piektdienas pēcpusdienā Rojas izstāžu
zālē tika atklāta Lailas Vilciņas gleznu

izstāde, bet sestdien Rojas Jūras zvejniecības muzejā tika atklāta vēl divu talantīgu novadnieču – Intas Avetisjanas
un Evas Gegernieces darbu izstādes.
Savukārt Rojas kultūras centrā pulcējās
fotogrāfa Gata Rozenfelda talanta cienītāji. Kā izstādes atklāšanā teica Rojas
novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka, noķert Gati nudien nav
bijis viegli, jo Gatis ir ļoti pieprasīts un
atzīts fotomākslinieks ne tikai Latvijā.
Īsumā iepazīstinot klātesošos ar sevi
un izstādes darbiem, Gatis atzīst, ka ir
laimīgs cilvēks, jo viņa darbs – fotografēšana, ir arī viņa hobijs. Uz jautājumu, kā viņš kļuvis par fotogrāfu, Gatis
smaidot atbild, ka vienkārši neko citu
nav mācējis darīt. Tā kā visi viņa draugi
mācējuši fotografēt, arī Gatis nolēmis
to iemācīties, un vasarā ravējis bietes,
lai par nopelnīto naudu nopirktu savu
pirmo fotoaparātu. Tā pamazām zēnam
aizraušanās ar fotografēšanu pāraugusi
īstā mīlestībā, bez kuras viņš savu dzīvi
vairs iedomāties nespēj. Viņa devumā
ir portreti, reportāžas, plakāti, reklā-

D. Klaberes foto
mas, dabas skati. Uz jautājumu, ko viņam patīk fotografēt visvairāk, Gatis atbild, ka tas atkarīgs no tā, kāda ir diena.
„Ļaujos kaut kam, ko tikai nojaušu. Fotografēšana, tā ir pasaules aptveršana.
Tu viņu ietver, notver, reizēm jutekliski,
reizēm fiziski, bet ir arī tādas reizes, kad
saproti, ka ir izdevies kaut kas īpašs, ko
nevienam neatdosi”, atklāj Gatis.
Jūras zilā, priežu zaļā, akmens pelēkā, smilšu baltā – tās ir mūsu novada
ikdienas krāsas, kurām pāri šajā dienā
vizēja īpašā – svētku krāsa. Par šo svētku sajūtu paldies Rojas novada domei,
Rojas kultūras centra darbiniekiem,
Rojas DzKU darbiniekiem, pašdarbības kolektīviem un visiem, kuri nepalika vienaldzīgi, bet atsaucās un ar prieku
un savu darbu darīja šo dienu īpašu ikvienam novada iedzīvotājam. 
Rojas kultūras centrs pateicas par
atbalstu Rojas novada svētkos Jānim
Pūcem, Andrejam Rozefeldam, Mārim
Maķinskim, Dinai Čubai, Eduardam
Kleinbergam.

Rojas dienas tradīcija bibliotēkā turpinās
Jau desmito gadu Rojas dienās atveram jauno Dzintras Žuravskas grāmatu. Šī gada autores jaunais romāns
„Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts” bija
iznācis nedaudz laicīgāk, un varējām
to izlasīt pirms tikšanās ar autori. Pasākumā par grāmatu un sākotnējo ieceri
nosaukumam „Dubultsalto” stāstīja
Dzintra Žuravska, detalizēti analizējot,
pārdomās par sižetu un tēliem dalījās
 Grāmatas atvēršanā vienmēr
piedalās pulciņš interesentu. D. Dambītes foto

Regina Ģiertmane, pamazām kopējai
sarunai atraisījās arī citi apmeklētāji. Dziedājām kopā ar ansambļa „Con
Vita” dalībniecēm un bibliotēkas lasītāju Vilni Paegli, atcerējāmies iepriekšējo
gadu grāmatu atvēršanas, ar ziediem un
labiem vēlējumiem pateicāmies Dzintrai Žuravskai par jauno romānu, par
dzejas krājumu dāvinājumu apmeklētājiem, par atsaucību un sadarbību, lai
jaunā grāmata atkal iznāktu uz Rojas
svētkiem.

nāsies arī nākošajos Rojas svētkos, tāpēc vēlam autorei veselību un radošu
garu arī mūsu lasītāju vārdā!
Pēc pasākuma visi varēja apskatīt
foto izstādi „Sapnis par Spāniju” un
ieklausīties Daigas Dambītes stāstījumā par skaistajā dienvidu zemē
redzēto un izjusto. Izstāde bibliotēkā
skatāma līdz jūnija beigām. Laipni aicināti!.

Ceram, ka aizsāktā tradīcija turpi-

Irēna Svitiņa,
Rojas novada bibliotēkas vadītāja

Uzsākta vērienīga Rojas stadiona pārbūve
28. maijā SIA „A Celtne” uzsākusi stadiona pārbūvi, kas daudziem ir sen gaidīts un lolots sapnis.
Stadions tiks pārbūvēts atbilstoši Starptautiskās
vieglatlētikas federācijas (no angļu val. IAAF) prasībām un nomainīts skrejceļa segums, lai Rojā varētu
rīkot gan starptautiskas, gan republikas mēroga sacensības. Šobrīd jau ir uzsākta vecā skrejceļa seguma demontāža.
Stadiona teritorijā paredzēts izbūvēt:
– 400 m garu skrejceļu. Tiks izveidoti 6 celiņi pa
apli un 9 celiņi taisnē pretī tribīnēm;
– tāllēkšanas un trīssoļlēk šanas sektoru. Tas tiks
izbūvēts futbola zālāja laukuma malās abos laukuma
galos, piezemēšanās bedres tiks pildītas ar augstas
kvalitātes smiltīm;
– augstlēkšanas sektoru. Tam jānodrošina
ieskrējiens 20 m lielā pusapļa zonā;
– kārtslēkšanas sektoru ar ieskrējiena garumu
40 m. Paredzamais aprīkojums – iebūvēta kārts, at
balsts, kaste;
– diska un vesera mešanas sektoru. Diska un
vesera mešanas sektors atradīsies no skatītāju tribīnēm
kreisajā pusē stadiona pusapļa zonā. Sektors ietver

mešanas apli, aizsargājošo tīklu un piezemēšanās
sektoru;
– lodes grūšanas un šķēpmešanas sektorus. Tie
atradīsies no skatītāju tribīnēm kreisajā pusē stadiona
pusapļa zonā;
– šķēršļu joslas baseins uz skrejceļa. Šķēršļu joslas
baseins uz skrejceļa atradīsies stadiona kreisajā pusē
stadiona pusapļa zonā.
Vēl stadionā tiks izveidots stadiona iežogojums – tā
būs rūpnieciski izgatavota, cinkota metāla barjera ar
3 slēdzamām vārtu vietām. Paredzēts arī izvietot trīs
jaunus karogu mastus stadiona labajā pusē.
Stadiona pārbūves kopējās izmaksas ir
398 685,84 eiro (+PVN), no kurām 70 000 eiro ir
valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumam „Rojas
stadiona pārbūve”. SIA „A Celtne” uzvarēja pašvaldības
izsludinātajā iepirkumā par Rojas stadiona pārbūvi,
piedāvājot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
329 492,43 eiro bez PVN.
Marita Pāvuliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šobrīd ir uzsākta vecā skrejceļa seguma demontāža.

M. Pāvuliņas foto
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Kad darbs ir godam paveikts
31. maijs ir mācību gada pēdējā diena, kad sanākam kopā izvērtēt paveikto un pateikt paldies skolēniem un skolotājiem par
Rojas vidusskolas vārda nešanu aiz novada robežām!
Šogad skolēni piedalījušies 11 mācību priekšmetu starpnovadu,
Kurzemes reģiona un valsts olimpiādēs, un 15 dažādos konkursos
(mākslā – „Solis gleznā”, „Es dzīvoju pie jūras”, „Kurzemes toņi un
pustoņi”, vides jomā – „Mans mazais pārgājiens”, „Zaļais restarts”,
„BIO ekonomikas skola”, „Iepazīsti Latvijas putnus”, „Kurzemes
mazpulku pieccīņa”, „Dabas ģeometrija”, fizikā – „Experiments”,
matemātikā – „Ķengurs”, arī TV konkursā „Gudrs vēl gudrāks”,
LJA konkursā „Enkurs”, ZZ čempionātā, u.c.). Kopā Rojas vidusskolu pārstāvēja 106 skolēni, bet starpnovadu sporta olimpiādē startēja
64 skolēni. Viņu sagatavošanā iesaistījās 30 skolotāji.
Augstākie sasniegumi 2016./2017. mācību gadā bija:
12.a klases skolniecei Elīnai Paulai – 1. vieta starpnovadu un dalība Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē;
8. klases skolniekam Kristapam Ričardam Freimanim – 2. vieta
starpnovadu un dalība Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē;
8. klases skolniecei Paulai Feldmanei – Atzinība Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē;
7.b klases skolniekam Jaloliddinam Makhmudovam – 2. vieta
starpnovadu un dalība Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē;
11. klases skolēniem Adriānai Zembahai un Emīlam Riekstiņam – dalība valsts skolēnu ZPD lasījumos;
5.b klases skolniekam Dāvidam Liepam – augstā 2. vieta valstī
starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs”;
11. klases skolnieču U. Dravnieces, D. Valdemāres un A. Zembahas darbs starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Solis gleznā”,
kas ievietots kalendārā;
LJA konkurss „Enkurs” – 3. vieta pusfinālā un izcīnīta dalība finālā Latvijas Jūras akadēmijā;
„ZZ čempionāts”, kurā 6.a klase pārstāvēja Roju finālā, bet 5.b,
8. kl., 11. kl. piedalījās pusfināla sacensībās.

Jaunumi Rojas vidusskolā

Cienījamie skolēni un vecāki!
No šī gada 1. septembra Rojas vidusskolā plānots realizēt
profesionālās pilnveides izglītības programmas skolēniem
no 15 gadu vecuma. Tās būs Biroja darba organizācija un
vadība (160 stundas) un Apdares darbi un telpu remonts (160
stundas).
Mācības notiks 1 reizi nedēļā 3 mācību stundas,
netraucējot mācības vispārējās izglītības programmā.
Kopējais laiks, lai programmu apgūtu, plānots no 01.09.2017.
līdz 31.05.2018. un no 01.09.2018 līdz 31.12.2018.
Izglītojamie pēc programmas apgūšanas saņems apliecību
par profesionālās pilnveides izglītību.
Programmu īstenotāji ir Rojas novada dome
(finansējums), Rojas vidusskola (nodrošina telpas)
un mācību centrs „BUTS” (nodrošina mācībspēkus).
Programmu īstenošana iecerēta, lai atbalstītu Rojas
jauniešiem iespēju paralēli mācībām apgūt profesiju.
Aicinām sīkāk iepazīties ar programmu saturu skolas mājas
lapā www.rojasvidusskola.lv/Jaunumi.
Ja jūsu bērns būs izvēlējies apgūt kādu no programmām,
septembrī vecākiem tiks piedāvāta iespēja slēgt vienošanos
par programmas apguvi.
Sīkāka informācija: I. Plāte (29181551) vai G. Pole
(27873734).

Kā katru gadu, tika sveikti skolēni ar augstāko vidējo vērtējumu
jeb skolas „Top 10”.
10.–12. klase
Paula Kučinska

12.a klase

9,08

1.

Elīna Paula

12.a klase

8,85

2.

Līga Vecbērza

12.a klase

8.77

3.

Lelde Veinberga

12.a klase

8,74

4.

Adriāna Zembaha
Annija Šulce

11. klase
10. klase

8,60
8,60

5.

5.–9. klase
Līna Jaunozola

5.a klase

9,27

1.

Kristaps Ričards Freimanis

8. klase

9,06

2.

Dāvids Liepa

5.b klase

9,00

3.

Rūta Jaunozola
Paula Feldmane

9.a klase
8. klase

8,88
8,88

4.–5.

Ar augstu vidējo vērtējumu (virs 8 ballēm) mācību gadu pabeidza:
12. klasēs Elvita Dubure, Megija Grīnerte; 11. klasē Una Dravniece, Estere Sīpliņa; 9. klasēs Alise Elizabete Reinholde, Hanna Kristiāna Voroņuka, Katerīna Olekte, Laura Celova, Laura Veģe; 8. klasē
Sintija Balode, Arina Khlus, Eva Kiršteine, Kitija Maišele; 7. klasēs
Patrīcija Kleinberga, Patriks Upners, Jaloliddins Makhmudovs;
6. klasēs Enija Paula Mitenberga, Eva Šulce, Aleksandra Māra Tarlapa, Kerija Elena Kronberga; 5. klasēs Tīna Luīze Bernāne, Laura
Dīriņa, Paula Fjodorova, Pēteris Alkšbirze, Estere Slavika.
Jau trešo gadu tika godināti skolēni, kuriem 2. semestrī, salīdzinot ar 1. semestri, ir vislielākais mācību sasniegumu vidējā vērtējuma pieaugums. Skolas „Hop 10” ierindojās:
9.–12. klase
Patrīcija Alise Bertholde

9.b klase

0,60

1.

Signe Kalmane

12.b klase

0,50

2.

Anita Perekreste

12.b klase

0,46

3.

Ance Ķirse

12.b klase

0,42

4.

Eduards Martužāns

9.b klase

0,38

5.

4.–8. klase
Eduards Olekts

6.b klase

0,85

1.

Kate Krista Kalniņa

8. klase

0,50

2.-3.

Lote Labarēviča

4.a klase

0,50

2.-3.

Nadīne Kirilova

8. klase

0,44

4. -5.

Ance Klauža

8. klase

0,44

4. -5.

Ceļojošos kausus par augstāko vidējo vērtējumu klasei kopumā ieguva:
12.a klase (10.–12. klašu grupā) ~7.61 balles. Balva – izbrauciens ar SUP dēļiem, ko dāvina Rojas vidusskolas absolvente Alise
Krūmiņa;
8. klase (7.–9. klašu grupā) ~6.89 balles. Balva – izbrauciens ar
jahtu, ko dāvina Arvis Vērdiņš;
5.a klase (5.–6. klašu grupā) ~7.12 balles. Balva – Rojas virvju
trase, ko dāvina Andris Vaivods.
Paldies skolotājiem un skolēniem par Rojas vidusskolas un Rojas
novada vārda godināšanu ārpus novada robežām!
Paldies Rojas novada domei un mūsu novadniekiem par atbalstu
un sadarbību!
Šajā mācību gadā vēl tiksimies:
9. klašu izlaidumā – 10. jūnijā plkst. 17.00.
12. klašu izlaidumā – 17. jūnijā plkst. 17.00.
Dokumentu iesniegšana mācībām vidusskolā katru darba dienu
no 9.00–14.00.
Saulainu un līksmu vasaru skolēniem un skolotājiem!

„Baznīcu nakts” Ģipkas baznīcā
Dace Klabere
2. jūnijā Latvijā tika aizvadīta jau ceturtā
„Baznīcu nakts”, kas pulcējusi vairāk kā 30000
apmeklētāju. Pasākumā piedalījās 190 baznīcas, tai skaitā Ģipkas baznīca, kurai šī bija jau
trešā „Baznīcu nakts”. Pasākums Ģipkas baznīcā sākās ar mūsu novadnieces Ingridas Ķauķes
gleznu izstādes „Mirkļi” atklāšanu. Izstādes atklāšana pulcēja vismaz 40 interesentu, kas klusajai Ģipkai ir patiesi ievērojams skaitlis. Tūdaļ pēc izstādes atklāšanas klātesošie pulcējās
baznīcas tornī pie kafijas tases. Šeit neformālā
gaisotnē Ingrida īsumā iepazīstināja ar savu
radošo darbību. Gleznās Ingrida realizē visas
savas vēlmes, nepiepildīta šobrīd ir vien iecere
uzgleznot vēju. Uz mūsu izbrīnu, vai vēju var
noķert, Ingrida atbild pārliecinoši – kāpēc gan
nē? Trīsuļojošā lapā, bangojošas jūras vilnī…
Savukārt drosmīgākie, draudzes priekšnieka Valda Randes pavadībā, uzkāpa arī atjaunotajā baznīcas zvana tornī. Laiku pa laikam
viesojoties Ģipkas baznīcā, pārsteidz tās pārmaiņas – soli pa solim, stāvu pēc stāva baznīca
tiek atjaunota. Tuvāko pāris gadu laikā iecerēts

baznīcas tornī izveidot
muzeju, bet pašai baznīcai uzlikt jaunu jumtu.
Kā zina stāstīt draudzes
priekšnieks, esošais jumts
likts tālajā 1993. gadā,
un tas savu laiku godam
ir nokalpojis. Raugoties
visā līdz šim padarītajā,
nerodas ne mazākās šaubas par to, ka arī šie iecerētie darbi tiks paveikti.
Esot augstajā baznīcas zvanu tornī, tā vien
gribējās pieskarties un
izvilināt kādu skaņu no
iespaidīgā zvana, taču
Pēc izstādes atklāšanas. No kreisās – Liene Zālīte, Valdis Rande,
esam disciplinēti un zva- Ingrida Ķauķe. 				
D. Klaberes foto
nu skaņās ieklausāmies
laikā, kad Ģipkas baznīcas zvans skanēja reizē nepilns simts labas mūzikas cienītāju un, kā
ar baznīcu zvaniem visā Latvijā. Drīz pēc tam apgalvoja draudzes priekšnieks Valdis Rande,
sekoja arī svecīšu iedegšana pie piederīgo kapu izskatījās, ka ar izskanējušo „Baznīcas nakti”
kopiņām, kopīga vakara lūgšana un tad jau arī apmierināti bija visi – gan tās organizētāji, gan
„Baznīcu nakts” kulminācija ar dziesminie- apmeklētāji, tādēļ varu pavisam droši apgalvot –
ka Kārļa Kazāka piedalīšanos. Tajā piedalījās uz tikšanos nākamajā „Baznīcu naktī” Ģipkā!

Eiropas sociālā fonda projekts
„Esi vesels –
ieguldījums tavai nākotnei!”
Rojas novada dome iesniedza Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegumu
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 Centrālajai finanšu un
līgumu aģentūrai ar nosaukumu „Esi vesels –
ieguldījums tavai nākotnei!”, pamatojoties
uz Ministru kabineta 2016. gada 17. maija
noteikumu Nr. 310 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 2017., 2018., 2019. gada ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt Rojas novada vietējās sabiedrības pieejamību un informētību par veselības veicināšanas dažādiem
pasākumiem, kuri ietver slimību profilaktiski informatīvos pasākumus un veselības
veicināšanas pasākumus, kas uzlabos Rojas
novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti veselības
jomā.
Projektā tiks iesaistīti Rojas novada iedzīvotāji, kuri ietilpst dažādās mērķu grupās,
piemēram, iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā
ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem
50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, otrā
grupa ir personas ar invaliditāti, trešā grupa
ir iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, ce-

Rojas vidusskolas administrācija

turtā grupa bērni. Realizējot projektu, tiks iesaistīti dažādu jomu speciālisti, kuri informēs
par profilaktiskiem pasākumiem veselības veicināšanā. Projekta prioritārās jomas ir sirds
un asinsvadu slimību profilakse, onkoloģijas
profilakse, perinatālā un neonatolā, kā arī garīgās veselības veicināšana, tāpēc Rojas novada
iedzīvotāji tiks iesaistīti pasākumos, kas saistīti
ar dažādām tēmām, piemēram fizisko aktivitāšu veicināšanu, veselīgu uzturu, atkarību profilaksi, seksuāli reproduktīvo veselību, garīgās
veselības veicināšanu, primāro profilaksi. Šie
pasākumi tiek plānoti saskaņā ar atbalstāmo
darbību plānu, atbilstoši Sabiedrības veselības
pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, saskaņā ar Rojas pašvaldības veselības veicināšanas
vadlīnijām, Slimību profilakses un kontroles
centra izstrādātajiem teritoriju veselību profiliem.
Lai sasniegtu mērķi, projekta ietvaros tiks
realizētas 10 galvenās darbības, kas ietver slimību profilaktiski informatīvos pasākumus
par veselīgu uzturu un dzīvesveidu – „Dzīvo
ilgi un laimīgi!” – gastroenterologa ieteikumi, uztura speciālista ieteikumi – „Veselīgs
uzturs – tavas veiksmes noslēpums!”, fiziskās
veselības uzturēšana ar ergonomikas pamatprincipu ievērošanu „Fiziskā veselība – tava
dzīves kvalitāte”, Veselības diena Rojā „Vesela sirds un stipri asinsvadi”, kur tiks iekļauta

arī informācija par cukura diabēta ietekmi
uz fizisko veselību, „Kas tev jāzina par onkoloģiju?”, garīgās veselības aktivitāte par
atkarības profilaksi bērniem „Kas tev jāzina
par atkarību”, „Seksuāli reproduktīvā veselība bērniem”, „Kā rūpēties par bērna garīgo
veselību?”, „Rūpes par bērna emocionālo un
fizisko veselību”, ,,Pasākums par mutes veselību”. Notiks arī 9 veselības pasākumi ar
praktiskām nodarbībām grupās par dažādām
tēmām – veselību veicināšanas vingrošanas
grupu nodarbības pieaugušajiem „Kusties
brīvi”, psihologa grupas nodarbības garīgai
veselībai „Dvēseles higiēna – dzīve veselumā”, „Nūjošanas grupas nodarbības”, veselību
veicināšanas vingrošanas grupu nodarbības
bērniem „Esi vesels kustībā no dzimšanas”,
vasaras dienas nometnes bērniem „Spirgts un
vesels!”, radošās darbnīcas „Mākslas terapija”
pieaugušajiem un bērniem kopā ar mākslas
terapeiti, „Deju – kustības terapija” pieaugušajiem, praktiskās nodarbības ar uztura speciālistiem „Veselīgs uzturs bērniem”, „Veselīgs
uzturs pieaugušiem”.
Projekta aktivitāšu realizēšanas laiks ir
32 mēneši.
Informāciju sagatavoja
Kopienas sociālā darbiniece
Lienīte Voronova

Pateicība
Liels paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja organizēt pasākumu „Baznīcas nakts” Ģipkas baznīcā. Vislielākais paldies tā kuratorei
Lienei Zālītei un draudzes dvēselei Marijai Sēnei. Tomēr
pēc jauki izskanējušā pasākuma, manī ir neliels rūgtums
par to, ka pasākumā tik maz piedalījās cilvēki no Ģipkas.
Žēl arī par tiem, kuri atdusas kapsētā, bet pie kuru kapu
kopiņām svecītes tā arī netika iedegtas. Patiešām žēl.
Draudzes priekšnieks Valdis Rande

Ielecam vasarā
Uz šādu sadraudzības pasākumu tika aicināti bērni
un jaunieši, kas darbojas MFC „Strops”, Rojupes BJIC
„Varavīksne” un Melnsils BJIC. Sadraudzības pasākums
„Ielecam vasarā!” notika Melnsils BJIC, kur mūs laipni
sagaidīja centra darbiniece Ludmila Ozola. Pasākuma
dalībnieki paši sev bija sagādājuši garšīgus cienastus,
ko varēja visi kopīgi baudīt un veldzēties. Šo pasākumu
organizēja MFC „Strops” darbinieks – bērnu pulciņu
vadītājs Harijs Kilmits, Bērniem un jauniešiem tā bija
lieliska iespēja fiziski izkustēties un atpūsties uz piepūšamajām atrakcijām. Lielu paldies par šādu iespēju ir
jāsaka Baptistu draudžu savienības pārstāvjiem Naurim
Graudiņam un Kārlim Kleinhofam Prūsim, kuri savukārt noorganizēja piepūšamo atrakciju uzstādīšanu un
pieejamību. Bērni un jaunieši bija sajūsmā par šāda veida pasākumu un izteica vēlmi arī turpmāk piedalīties
tikpat atraktīvos pasākumos.
Informāciju sagatavoja Lienīte Voronova
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Kopvērtējumā 1. vieta

Pasākumu kalendārs
23. jūnijā
plkst. 18.30 laukumā pie Rojas KC

Rojas invalīdu biedrības biedri un
seniori mīļi aicināti 22. jūnijā 12.00
Rojas Jūras zvejniecības muzejā uz

Līgo svētku koncerts „Ripo, saulīt!”.

Saulgriežu svētkiem.

Koncertā piedalās dziedošie aktieri Varis Vētra un
Andris Bērziņš ar populārām un tautā mīlētām dziesmām.
Koncertu ar dejām Līgo noskaņās kuplinās TDA „Kurši” un
„Delveri” (Talsi) dejotāji.
No plkst. 22.00 līdz saullēktam atpūtas centrā „Otra puse”.
Līgo ballēšanās ar DJ Laimoni un Andri.
Ieeja uz pasākumiem brīva.
No 23.00 pludmalē Jāņu ugunskurs.

Līdzi jāņem groziņš.
Informācija
pa telefonu 26078711.

Pateicības
QQ Rojas evanģēliski luteriskā draudze un mācītājs pateicas Eināram Ūdrim un Matīsam Sproģim par baznīcas zvanam dāvināto jauno virvi.

AHOI!!! 8. jūlijā Zvejnieksvētki Rojā!!!
Būs fein`svētk`– ka es tev teic`!

DIENĀ –

tradicionāli sagaidīsim Jūras valdnieku, sveiksim viņa eskorta braucienu Rojas
ielās kopā ar vienīgo Latvijā Neptūna orķestri Zelmeri Brass, vizināsimies jūrā
ar kuģi, sportosim, suposim, vilksim laivu un auto, mazo priekam – popgrupa
Nando, jautri, pārsteigumu un izaicinājumu pilni, pozitīvi mirkļi kopā ar Kašeru, lielie burbuļi, atrakcijas un bērnu pludmale, lielajiem – leģendārā grupa
Eolika, viegls piejūras džezs, ko izpildīs ģitārists Jānis Bērziņš un dziedātāja
Dace Tapiņa, teijāteris u. c pasākumi.

VAKARĀ –

lielā balle pludmalē! Uz divām skatuvēm grupas – „Labvēlīgais Tips”, „Dzelzs
Vilks”, „Tumsa”, „Galaktika”, „Olas”, „PeR”, „Transleiters” un DJ Ufo. Pusnaktī, kā ierasts, priecēs salūts virs jūras!
Biļetes uz vakara balli varat iegādāties Rojas kultūras centrā darba dienās no plkst. 10.00–12.00 un no plkst. 16.00–18.00 (tel. 63232282, 29196478,
29646228), kā arī www.bilesuparadize.lv
Pirmās 500 ieejas biļetes 5,00 EUR, pēc tam 7,00 EUR, pasākuma dienā
10,00 EUR, bērniem līdz 12. g. v. ieeja brīva.
Pieteikumi tirdzniecībai, atrakcijām: tic@roja, tel. 28630590.

Talsu biznesa inkubatorā uz
nākošo uzņemšanas kārtu
pieteikumus pieņem līdz
20. jūnijam
LIAA Talsu biznesa inkubators informē, ka visi jaunie komersanti, kas
vēlas iestāties inkubatorā jau jūlijā,
var iesniegt pieteikumus līdz 20. jūnijam.
Atgādinām, ka komersantu uzņemšana inkubatorā inkubācijas atbalsta
saņemšanai notiek pa kārtām – vienu
reizi ceturksnī. Inkubatorā ir iespējams
iestāties arī fiziskām personām biznesa
ideju pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai, un to iespējams izdarīt jebkurā
laikā bez termiņa ierobežojuma.
Visi komersanti, kas līdz 20. jūnijam būs iesnieguši savus pieteikumus
un kuru biznesa modelis tiks atzīts
par perspektīvu, tiks aicināti piedalīties Konsultatīvās Komisijas sēdē un
īsi prezentēt savu uzņēmumu, plānus
un gaidas no inkubatora. Konsultatīvās
Komisijas sēde notiks 5. jūlijā Talsos.
Šajā uzņemšanas kārtā inkubatorā
uz inkubācijas atbalstu tiks uzņemti

ne vairāk kā 3 dalībnieki. Inkubācijas
atbalsts sevī ietver 50% atbalstu no uzņēmuma attīstībai nepieciešamo pakalpojumu izmaksām (piem. telpu nomas,
grāmatvedības, juridiskām, marketinga, tehnoloģiju izstrādes, laboratoriju,
sertificēšanas un tml.), kā arī bezmaksas ekspertu un mentoru konsultācijas,
apmācības, ofisa un semināru telpas un
aprīkojumu.
Sīkāka informācija par LIAA Talsu
biznesa inkubatora aktivitātēm ir atrodama www.facebook.com/talsubiznesainkubators, sīkāka informācija par inkubatoru
programmu, kā arī pieteikuma forma, ir
atrodama www.liaa.gov.lv sadaļā „Biznesa ABC” – „Biznesa inkubatori”.
LIAA Talsu biznesa inkubators
K. Valdemāra 17A, Talsi, LV-3201,
Latvija
Tālrunis: 62400904
Darba laiks: darbdienās 8.30–17.00

1. vieta ģimeņu stafetē – Doniņu ģimenei.

3. jūnijā pie gleznainā Valdemārpils ezera tikās Talsu, Rojas, Mērsraga
novadu, Dundagas un Kolkas pašvaldību sportiskie cilvēki, lai sacenstos
dažādos sporta veidos. Rojas komanda tika nokomplektēta visos sporta
veidos. Liels paldies visiem novada sportistiem, kuri atsaucās uz manu
aicinājumu piedalīties šajās sacensībās. Vasaras posma sacensībās
esam ierindojušies 4. vietā. Atgādinu, ka ziemas posma sacensībās
kopvērtējumā bijām 1. vietā. Godalgotas vietas šovasar tika izcīnītas
šādos sporta veidos:
1. vieta ģimeņu stafetēs (vienīgais kauss šajās sacensībās) – komandā
startēja Doniņu ģimene (trīs pirmās vietas), Bernānu-Zālīšu ģimene
(3. vieta) un Vēveru ģimene.
2. vieta strītbolā sievietēm - komandā spēlēja Tatjana Kirilova, Krista
Simanoviča, Keita Perekreste, Adrija Araka.
2. vieta vieglatlētikas kopvērtējumā – godalgotas vietas izcīnīja:
1. vietu tāllēkšanā Sigita Ābele, 1. vietu 60 m skrējienā Mārtiņš Šteinfelds,
1. vietu 500 m skrējienā Vizbulīte Puriņa, 1. vietu lodes grūšanā Jolanta
Doniņa, 1. vietu 60 m skrējienā Baiba Goldmane, 2. vietu tāllēkšanā
Reinis Rozefelds, 2. vietu lodes grūšanā Baiba Goldmane, 2. vietu
lodes grūšanā Viktors Poremskis, 2. vietu 500 m skrējienā Sigita Ābele,
2. vietu 60 m skrējienā Ģirts Zanders, 2. vietu 1000 m skrējienā Gundars
Doniņš, 3. vietu lodes grūšanā Tatjana Kirilova.
2. vieta spēka stafetē – auto stūma Rojas spēcīgākie puiši: Anrijs
Grīneizens, Dāvis Lēmanis, Dāvis Šteinbergs, Toms Bērziņš.
3. vieta strītbolā vīriešiem – komandā spēlēja Dāvis Šteinbergs,
Rolands Puriņš, Markuss Kirilovs un Romāns Žoluds.
Starpnovadu sporta spēlēs 2017. gadā kopvērtējumā esam
izcīnījuši 1. vietu! Godalgotajā 2. vietā Mērsrags, bet 3.vietā Ģibuļi.
Apsveicu visus dalībniekus ar panākumu! Šo uzvaru kaldināja
61 Rojas novada sportists. Paldies par atbalstu un uz tikšanos citās
sacensībās!
Sporta organizatore Tatjana Kirilova

15. jūnijā plkst. 14.00–16.00 Rojas novada domes sēžu zālē
bezmaksas seminārs

„Ciparu darbnīca”:

¾¾ uzņēmējdarbības formas;
¾¾ nodokļi;
¾¾ grāmatvedības atskaites.
Lektore: Aiva Einštāle.
Piesakies: ilze.ventina@liaa.gov.lv vai pa tel. 62400904.

Rojas komanda ir piedalījusies visos 4 posmos.
58 komandu konkurencē
Rojas U11 zēnu komanda
tabulā atrodas 37. vietā.
Vairākas spēles tika zaudētas tikai ar nelielu punktu starpību. Basketbolistus trenē Rudīte Bārdiņa.
Komandā spēlēja Renārs
Zūbergs, Rūdis Auniņš,
Patriks Kristers Feldbergs, Kristaps Ābols, Ivo
Kiršteins, Dāniels Agnis
Andersons, Kristaps AnRojas komanda un treneris Valdis Dombrovskis pēc
rijs Cielavs, Alekss Marks apbalvošanas.
Albuma foto
Kilmits, Kristers Doniņš,
piedalīties sacensībās. Lai zēniem saulaiAlekss Gustavs Kraulers.
Ar šīm sacensībām ir noslēgusies bas- na, silta, piedzīvojumiem bagāta vasara!
Sporta skolas direktore
ketbola sezona. Vasarā jākrāj spēki, lai
Tatjana Kirilova
rudenī atkal varētu turpināt trenēties un

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

T. Kirilovas foto

Šogad Rojas novada sportiskie iedzīvotāji ļoti ticēja, ka varam
nostartēt labāk nekā pagājušajā gadā. Un tas arī izdevās!

Rojas basketbolisti startē „Kārums” kausā
VEF LJBL jau septīto sezonu skolēnu
brīvlaikos rīko turnīru seriālu U10 un
U11 vecuma grupās meitenēm un puišiem (2006. dzimšanas gads un jaunāki),
kurā sporta skolu, vispārizglītojošo skolu,
sporta klubu un interešu pulciņu komandas var iegūt pirmo oficiālo spēļu pieredzi.
Mazie basketbolisti sacenšas basketbola
elementu stafetē, kā arī aizvada vairākas
spēles uz zemajiem groziem (260–270 cm)
ar 5. izmēra bumbām. Starp spēlēm notiek
dažādas stafetes un citas aktivitātes.
3. un 4. jūnijā Rojas novada Sporta
skolas U11 zēnu komanda piedalījās VEF
LJBL „Kārums” kausā Rīgā. Finālposmā,
kurā var piedalīties komandas, kas sezonas laikā startējušas vismaz vienā posmā,
piedalījās 120 komandas no visiem Latvijas reģioniem. Šosezon trešajā posmā
martā tika fiksēts dalībnieku rekordskaits – turnīros piedalījās 151 komanda.

Sludinājumi

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

QQ Ģipkas evanģēliski luteriskā draudze no
sirds pateicas Rojas novada domes sociālā dienesta
vadītājai Lāsmai Pūcei, dienesta darbiniekiem un
īpaši aprūpētājai, kura rūpējās par mūsu draudzes
māsu Ināru Tambori. Pateicoties sociālā dienesta darbinieku ieguldītajam darbam, mīlestībai un
iejūtībai, darot šo smago sociālo darbu, es izvadīšanas ceremonijā jutos nevis kā izvadām vientuļu
novada iedzīvotāju, bet gan, ka izvadām ļoti cienījamu, visiem zināmu un mīlētu novada iedzīvotāju.
Domāju, ka no Jūsu darba stila vajadzētu mācīties
daudziem sociāliem dienestiem Latvijā. Vēlreiz
Jums pateicos, un lai Dieva svētība Jūsu grūtajā, bet
ļoti vajadzīgajā darbā. Pateicos arī Ģipkas baptistu draudzei un visiem, kuri bija atnākuši pavadīt
mūsu draudzes māsu Ināru Tambori.
Ar patiesu cieņu un pateicību – Ģipkas draudzes priekšnieks
Valdis Rande
PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus.
Zvanīt 29286523.
Esam Latvijas mežsaimniecības uzņēmums,
kas pārstrādā mūsu apsaimniekotajos mežos iegūto koksni un ražo gan ekskluzīvas interjera
lietas, gan mēbeles, gan būvmateriālus. Mēs esam
par ekoloģisku un ilgtspējīgu mežsaimniecību.
Par ļoti labu samaksu nopirksim jūsu meža
īpašumu, vai arī sniegsim jums profesionālus
mežsaimniecības pakalpojumus. Slēdzam arī
meža apsaimniekošanas līgumus, veicam meža
izstrādi, koku stādīšanu un jaunaudžu kopšanu.
Mūsu uzņēmums piedāvā sertificēta taksatora pakalpojumus, kurš par jums izdevīgu cenu
izgatavos meža inventarizācijas lietu, cirsmu
skices, robežstigu un kupicu atjaunošanu. Uzņēmuma mežzinis sniegs jums BEZMAKSAS
profesionālas konsultācijas par nepieciešamajām
mežsaimnieciskajām darbībām jūsu īpašumā.
Garantējam gan profesionālu un godīgu attieksmi, gan ļoti labu samaksu. Zvaniet.26129919,
28368838 vai rakstiet rakstiet info@lmu.lv
DAŽĀDI
 Burve, dziedniece, zīlniece, vārdotāja.
Ja jums ir nepieciešama palīdzība, piezvaniet.
Pieņemu Rojas novadā un braucu pie klientiem.
Telefons 27073880.
PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.
ĪRĒ
 Par saprātīgu cenu divistabu dzīvokli Rojā
uz ilgu laiku. Telefons 26740413.

Sezonas atklāšana
burāšanā
21. maijs mūs iepriecināja ar
patīkamiem laika apstākļiem, lai
varētu godam atklāt burāšanas sezonas sacensības. Sacensībās piedalījās tikai Rojas novada Sporta
skolas audzēkņi, un noslogotas tika
visas mūsu laivas. „Optimist” klasē
labākā bija Hanna Elizabete Zandere, otrais – Patriks Upners un
trešais – Lukass Matīss Carniglia.
„Laser” klasē sacensības notika
uz pārsēšanos, ik pēc starta mainot
laivas, jo tika pārstāvētas dažādas
modifikācijas „Laser” laivas. Spraigā cīņā labākā tomēr bija Alise
Grosbaha, otrā – Alise Elizabete
Reinholde, bet trešais – Aleksandrs
Aveniņš. Divniekos „RS Feva” klasē rezultātu izšķīra pēdējais brau-

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

ciens, kur pārāki bija Valters Sigai
ar Eduardu Olektu.
Nobeigumā upē sacentās astoņi
mūsu jaunie burātāji vecumā no
pirmās līdz ceturtajai klasei. Prieks,
ka visi tika galā ar uzdoto distanci. Labākā bija Estere Jansone,
otrā – Adriāna Gaile, trešais – Ralfs
Veckāgans. Vēl piedalījās Aigars
Bērziņš, Matiass Carniglia, Ilva
Kučere, Ralfs Gnevoks un Anrijs
Kriavaitis. Novēlu visiem audzēkņiem izaugsmi burāšanas prasmēs
un iemaņās jaunajā sezonā!
Aicinām pieteikties dalībniekus
pieaugušo neformālās izglītības
programmā „Burāšanas pamati”.
Burāšanas treneris
Gunārs Reinholds

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

