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Kaltenes svētkos bērniem vislielāko
prieku sagādāja izlēkāšanās pa piepūšamajām atrakcijām.

D. Klaberes foto

Roja uz trim dienām pārvēršas par Latvijas kultūras galvaspilsētu
Dace Klabere
No 27. līdz 29. jūlijam Rojā jau septīto
reizi norisinājās tradicionālais kino, mākslas un mūzikas festivāls „RojaL”, pulcējot gan ārvalstu viesus, gan augstvērtīgas
mākslas cienītājus no visas Latvijas.
Plašajā festivāla programmā bija iekļauts
latviešu kinematogrāfistu jaunākais veikums,
klasikas šedevri, Eiropas Kinoakadēmijas labākās īsfilmas, koncerti, programmas
bērniem, meistardarbnīcas, vairāku izstāžu
atklāšana un, protams, festivāla primārais –
jauno režisoru īsfilmu konkurss.
Festivāls sākās ar metālmākslinieka Ivara Miķelsona izstādes „Āķis lūpā” atklāšanu
Rojas kultūras centrā. Kā jokoja pats mākslinieks, viņam ļoti patīkot makšķerēt, bet nekad nav izdevies noķert buti, tādēļ arī tapušas
izstādē redzamās zivs skulptūras. Māksliniekam pirmo „RojaL” diplomu „Par nenovērtējamu ieguldījumu jēdzīgas pasaules saglabāšanā” pasniedza Rojas zvejnieku cunftes
pārstāvis Viesturs Grosbahs, atzīdams zivju
skulptūras par labām esam. Tālāk sekoja „RojaL” oficiālā atklāšana, kurā Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa salīdzināja
„RojaL” ar Līgo nakti, kas arī notiek reizi gadā
un ir ļoti gaidīta. Savukārt Jurģis Krāsons
iepazīstināja klātesošos ar starptautisko žūrijas komisiju un jaunajiem konkursantiem.
Jaunos režisorus šogad vērtēja – Rīgas Starptautiskā kino festivāla radošā direktore Sonora Broka (žurijas priekšsēdētāja), animācijas
festivāla „Animateka” (Slovēnija) direktors
Igors Prasels un kinooperators Gints Bērziņš
(Latvijas Kinooperatoru ģilde). Konkursā šogad bija iekļautas filmas no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Dānijas un Polijas. Aizsteidzoties
notikumiem priekšā, atklāšu, ka RojaL Grand
Prix – galveno balvu jeb zelta „Rojālu” saņēma Justīnes Mitnikas filma „Apokalipse” (Polija). Žūrija izcēla tās daudzslāņaino, sirreālo
vizualitāti un naratīvu. Filmā patiess stāsts
pārtapis klaustrofobiskā drāmā, pat bezizejas
situācijā. Žurijas īpašās atzinības jeb sudraba
Rojāli šogad tika piešķirti divi – filmai „Tu Es
Tout” (režisore Elizabete Mežule Gricmane)
„par radošuma eksploziju dokudrāmā, kas
tapusi/radīta ierobežotā telpā un ikdienišķās
situācijās”, un animācijas filmai „Šrēdingera
suns” (režisore Natālija Kravčuka, Polija). Žurijas pamatojums – „minimālistiska, asprātīga
un izsmalcināta – šī filma vēsta daudz vairāk,
kā tās askētiskās zīmējumu līnijas”. Savukārt
Skatītāju balvu, kas, manuprāt, ir vissvarīgākā, saņēma Gata Ungura filma „Ludis”.
Vairāku dienu garumā rojeniekiem un
viesiem bija iespēja noskatīties vislabākās,
starptautisku atzinību guvušas filmas, bet šajā,
festivāla atklāšanas dienā, Rojas kultūras centrā varējām noskatīties starptautisku atzinību
guvušo latviešu īsfilmu „Melleņu gari”. Lai
gan filma jau guvusi atzinību ārzemēs un piedalījusies vairākos festivālos, Latvijā režisores
Astras Zoldneres dokumentālā īsfilma tika rādīta pirmoreiz. „Melleņu gari” ir dokumentāla
īsfilma par romu ģimeni, kura vasaras pavada
Kurzemes mežos, lasot un pārdodot ogas. Filmas gaitā romi dalās ar pašu mežā piedzīvotajiem spoku stāstiem. Mistiskajos un noslēpumainajos stāstos pamazām atklājas romu cīņa

par viņu identitāti un izdzīvošanu. Filmas beigās uz skatuves kāpa viss tabors, kurš pateicībā
par atļauju ielūkoties viņu dzīves aizkulisēs,
tika sveikts ar ziediem.
Arī pārējās Rojas kinozālēs (pavisam tādas bija 6), varējām vērot gan dokumentālās,
gan animācijas un spēlfilmas, vien skatītājam
pašam bija jāizvēlas savām interesēm atbilstošākā. Latviešu kino klasiku šogad pārstāvēja
1969. gadā tapusī „Līvsalas zēni”, ko savulaik
uzņēmuši Ēriks Lācis un Jānis Streičs. Galvenajās lomās redzējām Juri Pļaviņu, Aivaru
Leimani, Ventu Vecumnieci un citas kino
leģendas. Tā kā vai puse lentas filmēta Dundagas pilī, arī dundadzniekiem bija šī lieliskā
iespēja baudīt filmu turpat Dundagas pils pagalmā izveidotajā kinozālē. Bet šī gada īpašais viesis – režisors, šī gada jubilārs Rolands
Kalniņš ar savulaik nepabeigto darbu „Piejūras klimats”. Filmas uzņemšana pārtraukta
1974. gadā, bet no safilmētā materiāla režisors
1992. gadā izveidojis 34 minūtes garu īsfilmu.
Tikšanās laikā, atbildot uz skatītāju uzdoto
jautājumu, kā filma būtu beigusies, režisors
atbildēja, ka pagājis pārāk ilgs laiks, lai varētu
runāt un atcerēties to, kas bijis iecerēts pirms
vairākiem gadu desmitiem. Ar prieku kinomīļi
lentā vēroja tādus leģendārus aktierus kā Ivaru
Kalniņu, Helgu Dancbergu, Uldi Dumpi, Edgaru Liepiņu un citus, bet uz tikšanos ar skatītājiem kopā ar režisoru bija ieradusies galvenās
lomas atveidotāja Regīna Razuma.
Tā kā šogad „RojaL” tika veidots franču
zīmē, daudzveidīgajā programmā bija iekļauts
arī Žaka Demē leģendārais mūzikls “Šerbūras
lietussargi”, Žana Lika Godāra „Muļķa Pjero”
un animācijas klasika „Karalis un lakstīgala”.
Savukārt festivāla noslēgumā uz pludmales
lielā ekrāna tika demonstrēta šogad sešus
Oskarus ieguvušais Demjana Šazelles mūzikls
„La La Land: Kalifornijas sapņi”.
Mākslas festivālā netika aizmirsts arī par
labas mūzikas gardēžiem. Piektdienas vakarā pilnu skatītāju zāli pulcēja ģitāristi Aivars
Hermanis un Kaspars Zemītis. Mūziķi bija
patīkami pārsteigti par skatītāju pārpildīto
zāli un nelika vilties nevienam no klausītājiem. Tieši otrādi – ar nebeidzamiem aplausiem un īpašas cieņas izrādīšanu, ceļoties
kājās, skatītāji lūdza pēc koncerta pagarinājuma, un mākslinieki parādā nepalika, bet
kā saldais ēdiens koncerta nobeigumā tika
izpildīta Raimonda Paula melodija no kinofilmas „Ilgais ceļš kāpās”. Savukārt festivāla
noslēguma vakarā Rojas pludmalē baudījām
Latvijas talantīgā vijolnieka, rojenieka Sanda
Šteinberga uzstāšanos duetā ar akordeonistu
Andri Noviku.
Trīs kinofestivāla dienas aizsteidzās vēja
ātrumā. Pēc festivāla tikos ar tā veidotājiem
Jurģi Krāsonu, Juri Vaļamas un Undīni Rusku. Visi trīs jutās laimīgi, kaut arī noguruši. Kā
atzina Undīne, cilvēku fantastiskās atsauksmes pēc festivāla izskanēšanas, dod atkal jaunus spēkus turpināt iesākto. Jurģis piebilst, ka
darbs pie nākamā gada festivāla ir jau sācies.
Sniega pika, kas iesākusi velties pirms septiņiem gadiem, paliek arvien lielāka, ar katru
gadu „RojaL” latiņa tiek pacelta arvien augstāk,
un zemāk to vairs nolaist nedrīkst. Jurģis: „Ja
pirmajā gadā bijām gatavi rādīt kino kaut pagalmā uz palaga, tad tagad, kad ir sasniegts zināms līmenis, to nevaram atļauties. Arī mūsu

skatītājam iekšējā prasība aug, tātad visam jābūt arvien labākā kvalitātē”. Undīne piebilst, ka
festivāla sagatavošana ir ļoti spēcīgs komandas
darbs un „RojaL” komanda šo gadu laikā sevi
pierādījusi kā spēcīgu un uzticamu, kurā katrs
precīzi zina, kas viņam jādara Par pleca sajūtu
un atbalstu „RojaL” veidotāji no sirds pateicas
Rojas novada domei, Rojas kultūras centra
kolektīvam, SIA „Krāsu serviss”, SIA „Dižroze”, SIA „Verbena”, Marekam Štālam, Egīlam
Mūrniekam, Andrim Zemelam, Jānim Pūcem, Aivaram Brokam, Aijai Pēterhofai, Zanei
un Andrim Vaivodiem, Imantam Ločmelam,
Jurim Lejam, SIA „Banga Ltd”, SIA „Līcis ’93”,
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
SIA „Irbe”, SIA „Kaltene”, RGU, Ērikam Pirvi- un RojaL kultūras ministrs Juris Viļamas pasludina
cam, Tomam Bērziņam, Duburu ģimenei. Ju- festivālu par atklātu.
ris piebilst, ka visus
palīgus vienā mirklī
atcerēties ir neiespējami, tādēļ viņu paldies arī visiem šeit
nepieminētajiem.
Festivāla noslēgumā Rojas novada
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
atzina: „Katrs festivāls ir savādāks.
Tik daudz sūdzību,
cik esam saņēmuši šogad, nav bijis
nevienā no iepriekšējiem festivāliem!
Tās visas ir saistītas
ar to, ka programmā
RojaL idejas autors Jurģis Krāsons (no labās) iepazīstina klātesošos ar jauno
bijis tik daudz ļoti režisoru filmu konkursa žūriju – Sonoru Broku (žūrijas priekšsēdētāja), Igoru
labu filmu, izstāžu Praselu un Gintu Bērziņu.
un koncertu, ko bija
Beates Olektes foto
jāspēj novērtēt, noklausīties, apskatīties
tik īsā laika periodā,
ka visur nebija iespējams paspēt!” Viedi
vārdi! Gribētos, lai
tie sasniedz arī tos
novada ļaudis, kuri
tā arī neiznāca no
savām mājām izbaudīt visu to, kas
mums tika pievests
klāt, turklāt bez
maksas. Ne jau velti
Roja masu medijos
Tekstilmāksliniekam Ivaram Miķelsonam RojaL diplomu pasniedza zvejbija nodēvēta par
Latvijas kultūras gal- nieku cunftes pārstāvis Viesturs Grosbahs.
vaspilsētu. Par šo lielisko iespēju vislielākais paldies visiem
festivāla rīkotājiem
un tā norisē iesaistītajiem! Bet patiesībā
jau nekas nav beidzies – vai pamanījāt, ka Selgas ielas
liepās turpina ziedēt
festivāla laikā izplaukušās eiflērijas? Kā
apgalvoja viens no šī
skaistuma autoriem
Juris Viļamas, eiflēriju ziedēšanas laiks
Tikko kā izskanējis Aivara Hermaņa un Kaspara Zemīša koncerts. Viņiem
varētu ilgt līdz pat balvu pasniedza aktrise Regīna Razuma.
septembrim. 
Daces Klaberes foto
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Svētkos pulcējas ļaudis, kuru dzīves ceļos ieausta Kaltene
Dace Klabere
5. augustā Kaltenē notika gadskārtējie Kaltenes svētki. Visagrāk svētki
sākās sporta aktivitāšu cienītājiem, kuri
jau laicīgi pulcējās Čībiņkalnā, kamēr
pārējie vēl tikai noskaņojās svētku atzīmēšanai.
Visas dienas garumā apskatei bija
atvērta arī flamenko ģitārista, dziesminieka, dzejnieka un pasaules apceļotāja, arī brīnišķīgu haiku autora Andra
Kārkliņa māja „Zuši”. Viesus sagaidīja
Andra dzīvesbiedre Raimonda Kārkliņa, iepazīstinot klātesošos ar Andra radošo mūžu un viņa „Zušiem” – vietu,
kurā dziesminieks allaž atradis patvērumu arī dzīves visgrūtākajos brīžos.
Tūdaļ pēc iepazīšanās ar „Zušiem”, visi
klātesošie ļāvās flamenko ritmiem ģitārista Rolanda Masaļska izpildījumā,
un tad jau klāt arī Kaltenes svētku kulminācija. Jau laikus pie kluba pulcējās
gan vietējie ciemnieki, gan tie, kuriem
Kaltene ieausta viņu dzīves ceļos, gan
ļaudis, kuri Kaltenē raduši patvērumu
no lielpilsētu trokšniem un steigas. Kā
vienmēr šādās reizēs, gaisā virmoja nesteidzīgas sarunas, bet pāri visam – satikšanās prieks. Kamēr jaunā paaudze
izbaudīja piepūšamo atrakciju priekus,
pārējie klātesošie ieklausījās svētku
organizētājas un vadītājas Gundegas
Balodes stāstījumā par Kalteni un tās
notikumiem starp pagājušā gada un
šī gada svētkiem. Gada laikā Kaltenei
piepulcējusies tikai viena jaundzimusī meitenīte Vanesa Poremska. Šogad

izpalika arī jaunā pāra godināšana, bet, kā apgalvoja
Gundega, šķiet, ka nākamgad
gan Kaltene varētu kļūt par
vienu laulātu pāri bagātāka.
Atceramies, ka svētku pirmajā
gadā visbiežāk tika pieminēts
vārds bija, kad tā vien šķita, ka
viss labais Kaltenē jau pagājis,
bet tā nebūt nav. Arī šodien
Kaltene var lepoties gan ar
uzņēmīgiem cilvēkiem, gan
labiem darbiem. Tā klātesošie sveica kaltenieku Georgu
Avetisjanu, kurš no Kaltenē
tapušajām fotogrāfijām izveidojis ļoti oriģinālu grāmatu, kura, kā pastāstīja pats
Georgs, tiks prezentēta par
Svētku organizētāja Gundega Balode vēro,
godu Latvijas simtgadei nākamā gada 18. novembrī Latvijas lai viss notiek pēc scenārija.

Kaltenieku vasara jau vairs nav iedomājama bez ikgadējiem Kaltenes svēt
kiem.

Sirsnības pilnas dienas
Valdemarsvīkā
Lai gan sadarbība starp Valdemarsvīku un Roju mērāma jau ilgākā laika
posmā, kultūras jomā tā aizsākās tikai
pirms sešiem gadiem. Tā vainagojusies
ar vairākām kultūras apmaiņas programmām – mums ir bijusi iespēja redzēt
slavenu zviedru mākslinieku Maijas Soumalainenas, Stellana Ekegrena un Milana
Vobrubas darbus Rojas muzejā, savukārt
mūsu mākslinieku Māra Grosbaha un Ievas Bertašiutes – Grosbahas darbu izstāde pabija Valdemarsvīkā. Ļoti atzinīgus
vārdus līdz pat šim brīdim esam saņēmuši par Rojas KC sieviešu kora „Kalva”
koncertiem Valdemarsvīkā, bet zviedru
trompetists Rolands Engdahls un jaunie
Valdemarsvīkas talanti – dziedātāji, dejotāji un mūziķi kopā ar vietējiem pašdarbniekiem uzstājušies draudzības koncertā
Rojā. Šādas kultūras apmaiņas programmas nenoliedzami palīdz labāk iepazīt
vienam otru, veidot pozitīvu priekšstatu
Valdemārsvīkas kultūras daļas vadītāja
par Roju un Latviju, saskatīt līdzīgo un
Guna Tollefsena (pirmā no kreisās) bija gā
bagātināties ar atšķirīgo. Bet pats galvedājusi, lai Dacei Brokai, Inesei Indriksonei
nais, neviena no pusēm nav ņēmēja, jo
un Kristīnei Voldemārei Zviedrijā pavadītās
ieguvēji ir visi. Laikā no 3.–6. augustam,
dienas būtu daudzpusīgas un interesantas.
turpinot kultūras sadarbības projektu
Albuma foto
„Waterconnection”, pēc zviedru puses
ielūguma mēs – Rojas Jūras zvejniecības vārds svētku atklāšanā, gan sniegtas intermuzeja vadītāja Inese Indriksone, Rojas TIC vijas. Svētku galvenais notikums ir daudzo
vadītāja Kristīne Voldemāre un Rojas no- koka laivu pulcēšanās Valdemarsvīkas ostā,
vada kultūras pasākumu organizatore Dace ar pagājušā gadsimta stilā tērptiem braucēBroka, devāmies uz Valdemarsvīku. Mūsu jiem tajās. Kulminācija bija divu apdzīvoto
draugs, Valdemarsvīkas kultūras daļas va- vietu, Ostelandes un Smolandes, komandu
dītāja Guna Tollefsena kopā ar kolēģiem sacensības airēšanā un šoreiz uzvarēja Smobija gādājusi, lai dienas būtu daudzpusīgas. lande. Braukšanu koka airu laivā iemēģiPabijām Harstenas salā, kur varējām iepazīt nājām arī mēs. Daudzie vēsturiski tērptie
ekspozīcijas, kas saistītas ar vēsturi, izglītību apmeklētāji, koka laivas un kuģi, pūtēju
un kultūru. Apmeklējām stikla mākslinieces orķestris un pat vienkāršais cienasts – siļķe
Miladas Vobrubas darbnīcu, kur tikām ļoti ar krējumu, lociņiem un ar mizu vārītiem
silti uzņemtas. Tieši šajā laikā Valdemarsvī- kartupeļiem, radīja īpašu noskaņu. Šos svētkā piemiņas izstādē bija apskatāmi arī viņas kus ar kultūras daļas un pašvaldības atbalstu
vīra, kas nu jau aizsaulē, Milana Vobrubas veido Valdemasrvīkas koka laivu asociācija.
darbi . Šī tikšanās un izstāde bija ļoti īpašas,
Valdemarsvīkā pavadītās dienas bija
jo abi mākslinieki bija viesojušies Rojā. Ne piepildītas ar sirsnību, notikumiem, satikmazāk silta bija tikšanās ar keramiķi Maiju šanās un atkalredzēšanās prieku, smaidiem
Soumalainenu un viņas dzīvesbiedru. Īpa- un smiekliem, apskāvieniem, draudzību
šā gaisotnē un pārrunās aizvadītais vakars un laipnību. Sadarboties vienmēr izdodas
„aizšķīla” vairākas idejas par kopīgi darā- labāk, ja kontakti pretējā pusē nav bezpermām lietām nākotnē. Kristīnei bija iespēja soniski, bet tie ir konkrēti iepazīti cilvēki
iepazīties ar Valdemarsvīkas TIC darbību, ar pozitīvu attieksmi. Ceru, ka mūsu sadarman – pabūt Gunas darba birojā. Galvenais bības projekts „Waterconnection” arī turpmūsu vizītes mērķis bija piedalīšanās un māk būs abpusēji auglīgs!
pieredzes gūšana Valdemarsvīkas Koka laivu festivālā. Tajā mums, draugiem no Rojas,
Dace Broka, Rojas novada
tika piešķirta liela uzmanība – tika gan dots
kultūras pasākumu organizatore

Ar „Zušiem” iepazīstināja flamenko ģitārista Andra Kārkliņa dzīvesbiedre
Raimonda, par muzikālo priekšnesumu gādāja Rolands Masaļskis.
D. Klaberes foto
Fotogrāfijas muzejā. Savukārt šī gada
4. maijā Kaltenē mājvietu atradis arī
viens no simtgades ozoliem, kura mūžs
nu kaltenieku ziņā, bet ciemniekiem
visiepriecinošākā ziņa ir, protams, paredzamā kluba renovācija. Tas nozīmē,
ka šī ēka, kurā katrs kakts prasās pēc
remonta, arī turpmāk būs izmantojama kā vieta, kur vietējiem ļaudīm pulcēties, tikai tad jau citās – siltās, mūsdienīgām prasībām atbilstošās telpās.
Par to, ka kaltenieki allaž pratuši paši
sev svētkus radīt, atkal liecināja pašmāju mākslinieku koncerts, piepulcējoties vien pulciņam atraktīvu dāmu no
Rīgas, kuras bija atbraukušas ne tikai

vietējo zvejniekpuišu medībās, bet prata gan lustīgi uzdziedāt, gan uzdejot.
Kaimiņciema ļaudis iepriecināt bija ieradies arī Rojas amatierteātris, izrādot
savu pēdējo iestudējumu „Trīnes grēki”.
Un tad jau laiks arī dejām, kad kaimiņš
beidzot varēja izdancināt kaimiņieni,
jaunieši izdejoties uz nebēdu, bet varbūt kāds beidzot sadūšojās uz deju lūgt
savu skolas laika mīlestību.
Par palīdzīgu roku svētku norisē
Gundega Balode saka vissirsnīgāko
paldies Naurim Graudiņam, Ritmai,
Zanei Irbei, Dinai Lankovskai, koncerta dalībniekiem un visiem pārējiem,
kuri iesaistījās svētku organizēšanā. 

Izsludināta pieteikšanās vides gidu
apmācībām
Kurzemes plānošanas reģions
INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.–2020. ga
dam projekta Nr. LLI-010 „Dabas tūrisms visiem” (Akronīms: UniGreen)
(turpmāk – projekts) ietvaros organizē 25 Kurzemes reģiona vides gidu
apmācības.
Apmācību mērķis ir paaugstināt
gidu izpratni, prasmes un zināšanas
par vides interpretāciju un tās darba
metodēm un vides gidu pakalpojumu
sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Apmācību programma ietver
sešas apmācību sesijas (katra 3 dienas
gara) un praktisko mācību vizīti Lietuvā (2 dienas). Apmācību sesiju galvenās tēmas ir šādas: vides interpretācija
un tās pamatprincipi, vides pasākumu
plānošana, organizēšana un vadīšana,
dažādās mērķa grupas, to vajadzības
un psiholoģija, vides interpretācija

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un
problēmsituāciju risināšana, vides
interpretācija bērniem un jauniešiem, vides interpretācijas pasākumu
reklamēšana, t. sk. žurnālistu ieinteresētības panākšana, un vides interpretācijas izstrādes veidošana. Praktiskās mācību vizītes Lietuvā ietvaros
paredzēta līdzdalība konferencē par
tūrisma infrastruktūras un produktu
pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un Lietuvas dabas tūrisma
objektu apmeklējumi. Apmācības
notiks laika posmā no 2017. gada
oktobra līdz 2018. gada novembrim.
Apmācību organizēšanas izdevumus,
t.sk. dalībnieku nakšņošanas un
ēdināšanas izdevumus, kā arī ārvalstu
ceļa un nakšņošanas izdevumus
mācību braucienam uz Lietuvu, sedz
Kurzemes plānošanas reģions no
projekta līdzekļiem.

Lai pieteiktos dalībai mācībās,
interesenti ir aicināti sagatavot
pieteikuma vēstuli un CV un iesniegt
e-pastā: alise.luse@kurzemesregions.lv
līdz š. g. 1. septembrim. Pieteikuma
vēstulē jānorāda, kādi ekskursiju
maršruti ir tikuši un šobrīd tiek
vadīti, kā arī motivācija dalībai
apmācībās, pamatojot, kur un kā
iegūtās zināšanas tiks izmantotas
pēc apmācību programmas noslē
guma. Pieteikuma vēstulei pēc
nepieciešamības var pievienot pa
sūtītāju atsauksmes, kas tiks
ņemtas vērā atlasē. Pretendentam
jābūt augstākajai izglītībai un
priekšzināšanām, strādājot par gidu
Kurzemes reģionā. Priekšrocība
atlasē tiks dota gidiem, kas līdz
šim nav piedalījušies vides gidu
apmācībās un spēj vadīt ekskursijas
kādā no svešvalodām. 

Arhitekts Jānis Bērziņš Rojā:
„Laime ir tepat, vajag tikai rakt.”
Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publi
cēts video par arhitektu Jāni Bērziņu no Rojas: http://
tuesi.lv/vajag-tikai-rakt/. Video veidots Latvijas valsts
simtgades svinību programmas ietvaros.
„Pilsētvidi un pilsētu veidojam mēs visi. Lietas ko darīt, neveido dome vai pašvaldība, bet gan cilvēki, kuri šeit
dzīvo. Rojā ir gan sīksti zvejnieki, gan traki mākslinieki,
jo šī vieta patīk un pievelk,” stāsta arhitekts Jānis Bērziņš
no Rojas.
„Viens cilvēks nevar pateikt, kā būtu labāk. Latvijā vajadzētu pilnveidot un attīstīt vietējo iedzīvotāju iekļaušanu pilsētvides veidošanas procesā. Iesaistot iedzīvotājus,
pilsēta, ciems vai apdzīvota vieta iegūst daudz personiskāku vidi un lielāku piederības sajūtu,” uzsver Jānis un
turpina:„Apziņa, ka esmu īstajā vietā, ar katru gadu ir
spēcīgāka. Laime ir tepat, vajag tikai rakt.”
Latvijas simtgades projekts TUESI.LV rada video stāstus par jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem dažādās
Latvijas vietās, kuri ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju. Projekta īstenotāju iecere ir uzdāvināt Latvijai
100. dzimšanas dienā 100 iedvesmas stāstus par jauniem
cilvēkiem Latvijas reģionos.
Video veidots projekta «TUESI.LV Latvijas simtgadei»
ietvaros, kuru īsteno biedrība „NEXT” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Jānim Bērziņam ar katru gadu spēcīgāka ir apziņa,
ka viņš ir īstajā vietā.
Albuma foto
Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no
2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades
svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar
savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno
paaudzi liek pamatus rītdienai. TUESI.LV ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm.
Papildus informācija:
Projekts „TUESI.LV” info@tuesi.lv
22382139
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Satikšanās prieks
29. jūlijā, pašā vasaras viducī, Rojā
notika Rojas Invalīdu biedrības sporta
diena kopā ar draugiem no Talsiem,
Dundagas un Saldus. Bija ieradušies ap
70 sportot gribētāju. Sacensību atklāšanā uzrunu teica Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Klātesošos sveica arī Rojas Invalīdu biedrības
vadītāja Erna Grīnvalde. Pēc sacensību atklāšanas visi dalībnieki veica rīta
vingrošanu mūzikas pavadībā, lai būtu
lunkanāki muskuļi un vingrākas locītavu saites. Tā kā no Saldus un Rojas bija
daudz dalībnieku, tad no šo biedrību
dalībniekiem tika izveidotas 2 komandas. Tātad sacentās 6 komandas deviņās
aktivitātēs: zābaka mešanā, frīsbijgolfā,

vingrošanas apļu mešanā, soda metienos, šautriņu mešanā, boulingā, golfa
bumbiņu uzmešanā, kriketā un kombinētajā stafetē, kur katrs dalībnieks veica
vienu uzdevumu. Uzvarētāji tika noteikti gan sacensību kopvērtējumā, gan
individuāli 4 sporta aktivitātēs – zābaka mešanā, soda metienos, šautriņu
mešanā un vingrošanas apļu mešanā.
Individuāli zābaka mešanā 1. vieta Vinetai Ģēģerei, 2. vieta Edgaram Lībekam
un 3. vieta Zanei Amatai. Soda metienos 1. vieta Jurim Haberkornam, dalītā
2.–3. vieta Emīlam Šķēlem un Sairai
Zviedrei. Šautriņu mešanā 1. vieta Uldim Znotiņam, 2. vieta Dailai Šilkei, bet
3. vieta Ivetai Bumbierei. Vingrošanas

apļu mešanā 1. vieta Jurim Haberkornam, bet dalītā 2.–3. vieta Ērikam Jugbārdim un Zigmundam Bankovskim.
Kopvērtējuma rezultāti – 6. vieta
Dundagas komandai, 5. vieta Saldus
1. komandai, 4. vieta Saldus 2. komandai, 3. vieta Roja 1. komandai,
2. vieta Roja 2. komandai, bet 1. vietu
jau otro gadu pēc kārtas izcīnīja draudzīgā Talsu komanda. Apsveicam!
Paldies tiesnešiem par godprātīgi veikto darbu – Gunai, Lukasam, Andželai,
Keitai, Laurai, Robertam, Amandai un
Liānai, bet Armandam – par mūzikas
atskaņošanu! Uz tikšanos nākošgad vasaras viducī!
Sporta organizatore T. Kirilova

Sacensību atklāšanā ar uzrunu pie klātesošajiem vērsās Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (no kreisās) un Invalīdu biedrības priekšsēdētāja
Erna Grīnvalde.
T. Kirilovas foto

Atstumt vai atbalstīt?

Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. Tādi ir arī bērni
ar funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas dzīvo
bērnu namos, un pieaugušie ar garīga rakstura
traucējumiem, kā arī viņu ģimenes un piederīgie.
Lai labāk izprastu tieši šo kurzemnieku vajadzības
un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd
Kurzemē un arī citos reģionos ar Eiropas Sociālā
fonda atbalstu norisinās vērienīgs darbs.
Pirmais solis projekta „Kurzeme visiem”
ietvaros ir veikts. Ir apzināts to cilvēku skaits katrā
pašvaldībā, kuriem būtu noderīgi un nepieciešami
pakalpojumi. Tagad plānošanas reģiona un
SIA „SAFEGE Baltija” speciālisti, sadarbojoties
ar reģiona pašvaldībām un nozares darbiniekiem,
izvērtē esošo situāciju un meklē labākos risi
nājumus sociālo pakalpojumu attīstībai.

Visi bērni ir mūsu bērni

Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas (VDEĀK) datiem 2017. gada janvārī Kurzemes reģionā bija 1176 bērni, kuriem noteikta invaliditāte, t. sk. 577 bērni ar redzes, dzirdes, kustību un psihiskiem traucējumiem
Daļa no tiem dzīvo ģimenēs, bet ir arī bērni,
kuru tuvinieki nevar parūpēties par viņu labklājību dažādu iemeslu dēļ, piemēram, atkarības,
vardarbība, pamešana novārtā un bērna vai vecā-

uzvedības traucējumiem bija noteikta
invaliditāte, no tiem 522 cilvēkiem –
1. invaliditātes grupa, bet 2356 cilvē
kiem – 2. invaliditātes grupa.
Savukārt Valsts sociālās aprūpes
centrā (VSAC) „Kurzeme” un tā
sešās filiālēs 2017. gada aprīlī dzīvoja
738 pieaugušie un bērni. Daudzi
no tiem varētu dzīvot sabiedrībā, ja
tiktu radīti tam piemēroti apstākļi un
atbalsta sistēma dzīves vietā.

Viena formula neder visiem

ku veselības traucējumi, tāpēc viņi dzīvo aprūpes
iestādēs. Kurzemes reģionā ir pieci bērnu nami jeb
bērnu sociālās aprūpes centri, kuros 2017. gada
janvārī sociālos pakalpojumus saņēma 157 bērni. Tas nepārprotami norāda uz nepieciešamību
būtiski palielināt pašvaldībā ģimenēm sniedzamā
atbalsta apjomu un daudzveidību, lai samazinātu
risku bērniem nonākt institūcijās.

Atbalstīt nevis atstumt

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra
datiem Latvijā uzskaitē ar dažādiem psihiskiem
un uzvedības traucējumiem ir gandrīz
86 tūkstoši cilvēku, no tiem Kurzemē – 12 437.
Jāatzīmē, ka pēc VDEĀK datiem šī gada sākumā
Kurzemē tikai 3133 personām ar psihiskiem un

Šobrīd Kurzemē notiek individuāla
vajadzību izvērtēšana 348 pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucē
jumiem. Līdz aprīlim tika izvērtētas
sociālo pakalpojumu vajadzības 277 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un 126 bērniem,
kas dzīvo bērnu namos. Šo izvērtējumu rezultāti
tiks ņemti vērā, izstrādājot iestāžu reorganizācijas
plānus un deinstitucionalizācijas plānu sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pašval
dībās Kurzemē.
Situācija katrā Kurzemes pašvaldībā atšķiras.
Ir pašvaldības, kurās ir tikai daži bērni ar
funkcionāliem traucējumiem vai pieaugušie ar
garīga rakstura traucējumiem, kam nepieciešams
atbalsts, taču ir tādas (piemēram, Liepāja,
Ventspils, Talsu un Saldus novads), kurās ir
jārod risinājumi vairākiem desmitiem bērnu un
pieaugušo. Tas prasa mērķtiecīgu visu iesaistīto
pušu darbu. Ir jāpadomā par nepieciešamajiem

speciālistiem, infrastruktūru, iespējām sadar
boties ar nevalstiskajām organizācijām un
iedzī
votāju attieksmes maiņu pret šiem
kurzemniekiem.
Kādā pašvaldībā piemērotākais risinājums
būs dienas centri, grupu dzīvokļi, atbalsts
audžuģimenēm un aizbildņiem, citās – aprūpe
mājās vai atbalsts uzņēmējiem, kas nodarbinātu
personas ar garīga rakstura traucējumiem vai cits
variants. Iesaistītie „SAFEGE Baltija” speciālisti
rūpīgi pārdomā un izvērtē gan katram cilvēkam
nepieciešamo, gan meklē tieši katrai pašvaldībai
un tās iedzīvotājiem piemērotāko sociālo
pakalpojumu modeli.
Vasaras otrajā pusē pārrunāsim, vai piedāvātās
idejas ir īstenojamas un atbilstošas. Notiks
sabiedriskās apspriedes Kuldīgā, Ventspilī un
Liepājā, kuru laikā uzklausīsim jūsu viedokli, lai
kopīgi rastu labākos risinājumus.
Projekts „Kurzeme visiem” tiek īstenots
līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā
deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura mērķis
ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un
atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus
pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijās esošo personu,
tostarp bērnu, skaitu.
Vairāk: www.kurzemevisiem.lv
Informāciju sagatavoja: SIA „SAFEGE
BALTIJA” kurzeme_di@sagefe.lv

Burāšana jūlijā
Augusta mēnesī ir paredzēti
dažādi VESELĪBAS VEICINĀ
ŠANAS
PASĀKUMI
Rojas
no
vada
iedzīvotājiem
pro
jekta – ES fonda projekta „Esi ve
sels – ieguldījums tavai nākotnei”
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros.

Hannai Elizabetei Zanderei 2. vieta meiteņu konkurencē.
Jūlija svētku gaisotni Rojā bagātināja divas regates. Kā pirmā – Latvijas
atklātais čempionāts kreiserjahtām,
kas piepildīja ar jahtām mūsu ostu no
19.–20. jūlijam. Regatē piedalījās 16 ekipāžas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas,
kur Roja bija viens no posmu galamērķiem. Tālāk jahtas devās uz Roņu salu.
Rojas burātāji šogad regatē nepiedalījās.
Otrā – sacensības jauniešiem „Rojas lielā balva”, kas ir viens no Latvijas
kausa posmiem. Sacensībās piedalījās
55 burātāji no gandrīz visiem Latvijas burāšanas klubiem. Viskuplāk tika
pārstāvēta „Optimist’’ klase (34 dalībnieki), kur laurus plūca Rīgas mazie
burātāji. No mūsējiem burātājiem labā-

Albuma foto

kais Patriks Upners ierindojās 20. vietā.
No „Laser’’ klases burātājiem rojenieks
Mārtiņš Jankovskis izcīnīja 4. vietu.
„Laser 4,7” klasē debitēja Rojas novada Sporta skolas audzēkne Hanna Elizabete Zandere, viņai 2. vieta meiteņu
konkurencē. Startēja arī mūsu abas
divvietīgās laivas „RS Feva”, kur labākie bija Miķelis Gitendorfs ar Kristeru
Feldbergu.
Nākošās sacensības burāšanā „Rojas
NSS kauss 2017” notiks augusta vidū,
kurā jaunieši startēs garākos pārbraucienos. Aicinām pieteikties jaunus dalībniekus burāšanas nodaļā, tālrunis
informācijai 26434813.
Burāšanas treneris G. Reinholds

Ikviens esat aicināti piedalīties un
pieteikties uz šādām aktivitātēm:
• MFC „Strops” telpās 14.00 notiks
radošās darbnīcas „Mākslas terapija”
nodarbības mākslas terapeites vadībā
pieaugušām personām, trešdienās –
23.08; 30.08. un bērniem Rojupes BJIC
„Varavīksne” pulksten 16.30;
• MFC „Strops” telpās 9.15 notiks
vingrošanas nodarbības pieaugušām
personām, ko vadīs fizioterapeite, piektdienās 11.08; 18.08; 25.08., kā arī Rudē,
Rojupes BJIC „Varavīksne” pulksten
11.00 un Melnsila BJIC pulksten 14.00;
• Nūjošanas grupas nodarbības
pieaugušām personām notiks ceturtdienās – 17.08; 24.08., pulcēšanās pie
MFC „Strops” 11.00, pie Rojupes BJIC
„Varavīksne” 13.00 un pie Melnsila
BJIC 16.00. Nūjošanas nodarbību vadīs
tautas sporta asociācijas nūjošanas instruktore;
• Aicinām vecākus, pieteikt Rojas
novada bērnus uz 20 vingrošanas no
darbībām vecumā no 8–12 gadiem,
MFC „Strops” telpās, kuras sāksies
15.08; 22.08; 29.08., turpināsies septembrī, oktobrī un novembrī, pasākumu vadīs fizioterapeite.
• Telefons informācijai 28356568.
Informāciju sagatavoja
Lienīte Voronova

Ikviens Rojas novada iedzīvotājs
aicināts apmeklēt organizēto slimību
profilakses informatīvo pasākumu –
Veselības dienu Rojā „Vesela sirds un
stipri asinsvadi” 9. septembrī 16.00
Rojas Kultūras centra lielajā zālē.
Pasākums notiek ES fonda projekta
„Esi vesels – ieguldījums tavai nākot
nei!” Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros.

Pasākuma laikā lektors no „Latvijas
Sarkanā Krusta” biedrības informēs par
to, kā pievērst iedzīvotāju uzmanību sirds
un asinsvadu slimībām, to profilaksei un
savlaicīgai ārstēšanai. Būs iespēja ikvienam pasākuma apmeklētājam veikt sirds
veselības mērījumus, saņemt informāciju, kā rūpēties par sirds un asinsvadu
veselību. Lekciju laikā speciālists konsultēs
iedzīvotājus par sirds veselības pamata
rādītājiem, profilaksi un izplatītākajām
sirds un asinsvadu slimībām. Tiks sniegta
informāciju, kā mainīt uztura paradumus
savā ēdienkartē, dzīvesveida paradumus –
ievērojot aktīvu dzīvesveidu, nodarbojoties
ar fiziskām aktivitātēm. Informēs par
to, kas var izraisīt cukura diabētu, kā
novērst slimības rašanos, kā profilaktiski
uzturēt sevi, ja esi jau saslimis ar cukura
diabētu, kā rūpēties par savu veselību,
ievērojot pareizu uzturu, dzīvesveidu.
Pasākuma laikā iesaistītās mērķu grupas
tiks motivētas rūpēties par savu veselību,
apmeklējot savu ģimenes ārstu un veicot
regulāras profilaktiskās pārbaudes. Tiks
iesaistīti speciālisti, kas ir kompetenti sniegt
informāciju sirds, asinsvadu jomā. Esiet
atsaucīgi un rūpējieties par savu veselību!
Informāciju sagatavoja
Lienīte Voronova – atbildīgā par
projekta vadības nodrošināšanu

Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests
Šī gada augustā un septembrī
projekta „Stipras ģimenes pamati”
ietvaros biedrība „Stiprai ģimenei”
organizē bezmaksas informatīvi
izglītojošu nodarbību ciklu esošajām un topošajām māmiņām, kuru
vadīs profesionāla dūla Jana Biezā.
Dūla ir sieviete, kas palīdz otrai sievietei grūtniecības laikā, dzemdībās
vai pēcdzemdību periodā. Dūla
sniedz mammām informatīvu atbalstu, skaidro, atbalsta emocionāli un fiziski. Nodarbībās mammas
uzzinās dažādas palīdzošas metodes gan sev, gan savam bērniņam,
kā arī būs derīgi ieteikumi bērna
emocionālajā audzināšanā un fiziskajā aprūpē dažādos bērna vecuma
posmos.
Dūlas nodarbības notiks 25. augustā, 8. septembrī un 22. septembrī, pulksten 10.30 Rojā, Celtnieku
ielā 6, Rojas novada Sociālajā dienestā, 2. stāvā, semināru zālē.
Savu dalību lūdzam pieteikt
pa tālruni – 27234287 vai, rakstot
elektroniski: stipraigimenei@inbox.
lv, norādot savu vārdu, uzvārdu
un tālruni, vai personīgi sociālajā dienestā pie Lindas Geruckas
(tālr. 63269551, 27234286).
Projekts
Nr.
16-09-AL35A019.2201-000014 „Stipras ģimenes pamati”
Projekta vadītāja
Iveta Briede
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Pasākumu kalendārs

SPORTA DIENA RUDĒ

12. augustā plkst. 18.00
aicinām apmeklēt

divdesmit ceturtā Vizmu salidojuma
KONCERTU.

Koncertā piedalās: Dobeles KN sieviešu koris „Vizma”,
diriģente Vizma Zandersone, Valmieras vīru koris „Imanta”,
diriģents Aivars Gailis, aktrise Vizma Kvēpa, mecosoprāns Vizma Zvaigzne
(Vācija), diriģente Vizma Maksiņa (Kanāda), Rojas KC deju kolektīvs „Gaspažiņas”, vadītāja Ārija Veide, ģitārists Miķelis Gitendorfs. Ieeja brīva.
18. augustā plkst. 21.00
pļaviņā pie Rojas kultūras centra
A CAPELLA KONCERTU vakara noskaņā sniegs
jauniešu jauktais koris NORISE (Rīga),
diriģentes Alise Koknēviča un Samanta Bernāte.
Ērtākai baudīšanai līdzi ņemams pleds vai āra krēsls. Savukārt kopējas
noskaņas radīšanai, lūgums paņemt burciņu ar tējas svecīti.
Lietus gadījumā koncerts notiks Rojas KC.
19. augustā plkst. 19.00

flamenko deju studijas „D uende” KONCERTS.

Būs iespēja baudīt visdažādākās flamenko noskaņas – no priecīgas līdz nopietnai, kā arī dejotāju prasmi izmantot dažādus flamenko dejas aksesuārus
(kastaņetes, lielos lakatus, spieķus un svārkus ar garu šlepi – bata de cola).
Karstasinīgais flamenko ir Andalūzijas čigānu muzikālā māksla, kas gadsimtu gaitā ietekmējusies no arābu, ebreju, Latīņamerikas, kā arī spāņu tautas
mūzikas un dejām. Šīs eksotiskās dejas pievelk visus, kam tuvi kaislīgi spāņu
ritmi, emocionāla ķermeņa valoda un krāsaini, ekspresīvi tērpi. Kolektīva vadītājas un flamenko pasniedzējas ir Aija Lejas-Sausa un Ilvija Saulīte.
Ieeja 3,00 EUR, bērniem līdz 12. g. v. 1,00 EUR. Biļetes varēsiet iegādāties tieši
pirms koncerta.
26. augustā plkst. 20.00 Rojas pludmalē

SENĀS UGUNS NAKTS.

Būsim vienoti ar kaimiņiem ap Baltijas jūru, iededzot ugunskuru.
Muzicēs NORMUNDS PAUNIŅŠ un IVARS MAKSTNIEKS
(grupa „Otra puse”).
Ar jaunu ugunsbrīnumu – UGUNSSKULPTŪRU „SĪRIUSS”
mūs atkal pārsteigs radošā apvienība „Akciju sabiedrība”.

Sludinājumi

19. AUGUSTĀ, SESTDIEN PLKST. 11.00
10.30 – Dalībnieku pieteikšanās komandu sporta veidos
11.00 – Sacensību atklāšana
11.10 – Komandu sporta veidi:
1. Volejbols – komandā 3 dalībnieki (2 vīrieši+1 sieviete)
2. Futbols – komandā 5 dalībnieki (vīriešiem)
3. Strītbols – komandā 3 dalībnieki (1. gr.vīrieši un 2. gr. 2004. g. dz.
un jaunāki dalībnieki, var būt arī meiteņu komandas)
4. „Tautas bumba” bērniem – komandā 5 dalībnieki vecumā no
7–11 gadiem (vienā komandā gan zēni, gan meitenes)
11.10 – Individuālie sporta veidi bērniem līdz 14 gadiem
))skrējiens „Kurš ātrāk!” – 1. gr. līdz 7. g., 2. gr. no 8–11 g., 3. gr.
12–14 g.
))lipīgās bumbiņas mešana mērķī
))„boulings”
))netradicionālās sporta aktivitātes mazajiem:
)) slapjo švammīšu mešana mērķī
)) zivju makšķerēšana
)) bumbiņas dancināšana
)) zivju tīšana
)) lidojošā šķīvīša mešana grozā
11.20 – Individuālie sporta veidi no 15 gadiem:
))skrējiens „Kurš ātrāk?”
))spēle „Petanks”
))šautriņu mešana
))svaru bumbas celšana – 4 kg, 8 kg, 10 kg, 16 kg, 24 kg
))lodes grūšana – sievietēm 3 kg, vīriešiem 5 kg
))vingrošanas apļu mešana (netradicionāla sporta aktivitāte)
12.30 – Ģimeņu stafete
))1. grupā 2 vecāki un 1 bērns vecumā līdz 12 gadiem
))2. grupā 2 vecāki un 2 bērni vecumā līdz 12 gadiem
))3. grupā 1 vecāks un 2 bērni vecumā līdz 12 gadiem
VECĀKU VIETĀ DRĪKST BŪT VECVECĀKI, KRUSTVECĀKI,
TANTES, ONKUĻI.
Sporta spēlēs sacensības notiek tikai tad, ja ir nokomplektētas at
tiecīgajā sporta veidā 3 komandas.
Apbalvošana individuālajos sporta veidos plkst. 14.30, sporta spē
lēs apbalvo uzreiz pēc sacensību beigām.

Kapu svētki
Rojas novadā
27. augustā
10.30 Valgalciema kapos;
11.30 Kaltenē Baznīcas kapos;
13.00 Rojas kapos.

Pateicības
Sirsnīgi pateicos Rojas novada
domei un sociālajam dienestam
par sagādāto pārsteigumu manā
91. dzimšanas dienā!
Hristina Maslobojeva
Paldies Rojas ugunsdzēsējuglābēju brigādei, kura dežurēja
7. augustā, par sniegto palīdzību
čūskas notveršanā mājas verandā.
Ilze Krišjāne
PĀRDOD
 Skaldītu malku bez veciem prauliem pēc
jūsu izvēles. Telefons 26274373, Aivars.
 Steidzami trīsistabu dzīvokli Rojā, Zvejnieku ielā (58 m2, visas istabas izolētas, 4. stāvs), labi
mēbelēts, maksimāli aprīkots ar visu nepieciešamo. Vienošanās cena. Telefons 63260194.
DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada
„Rauciņos”. Telefons 29253411.
PIEDĀVĀ DARBU
SIA „Zītari LZ” (reģ. nr. 5900200131) pavāram Rojā. Telefons 29373267.
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”, reģ. nr. LV41203031343, Rojā piedāvā darbu maiņas meistaram/-ei, sadzīves telpu
apkopējam/-ai un zivju vērējiem/-jām. Kontakttālrunis 20234751.
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Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis informācijai un pieteikšanās: ml@hs.lv, 25414008.

Aiziet gadi, aiziet mūži,
Trejas lietas neaiziet:
Paliek saule, paliek jūra,
Paliek darbi padarīti.
(Latv. t. dz.)
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, Irmu
Lormani mūžībā pavadot.
Kaltenes ev. lut. draudze un mācītājs
Bet vēl aiz salnām, aiz tumsas, aiz nāves
Sirds atmiņa paliek, kur dzīvojusi:
Un, kad ābele maijā ziedus birdinās klusi,
Tā būs, tavu gaismu pieminot, raudājusi.
Izsakām līdzjūtību Daigai Sīpolai, no
mammas atvadoties.
Rojas Invalīdu biedrība

AAS „Balta” Rojā,
Zvejnieku ielā 3
(novada domes ēkā)

apdrošina juridiskām
un fiziskām personām

¾¾ īpašumus
¾¾ nelaimes gadījumus
¾¾ ceļojumus
¾¾ civiltiesisko atbildību
¾¾ veselību
¾¾ automašīnu Octa un Kasko
Darba laiks darbdienās no 9.00–17.00.
Tālruņi 26624488, 29913881, 63269565.

Policija ziņo
Laika posmā no 25. jūlija līdz
8. augustam Rojas pašvaldības policija
konstatējusi 3 pārkāpumus, kas saistīti
ar īpašumu nesakopšanu – zāles garums pārsniedz saistošos noteikumos
noteikto pieļaujamo garumu. Visiem
zemju īpašniekiem aizsūtīti uzaicinājumi īpašumus sakopt līdz norādītajam
termiņam.
No kāpu aizsargjoslas izraidīti 3 auto

vadītāji ar automašīnām, 5 motociklu
vadītāji un divi telts īpašnieki.
Saņemts telefonisks zvans par to, ka
meža ceļa krustojumā, aptuveni 2 km no
Rojas, atrasts pie ceļa zīmes piesiets suns,
kurš appūsts ar celtniecības putām un
aizdedzināts. Uz notikuma vietu izsaukta
vetārste, suns nogādāts dzīvnieku patversmē. Vainīgā persona aizturēta.
Saņemts telefonisks pieteikums par to,

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

ka Kaltenē autobusu pieturā zemē guļ alkohola reibumā esošs vīrietis. Atrasti vīrieša radinieki, kuri vīrieti nogādā mājās.
Ar video kameru palīdzību konstatēts, ka auto stāvlaukumā „Akmeņainā
jūrmala” Kaltenē no apvidus automašīnas tiek izlikti atkritumi. Automašīnas
īpašniece noskaidrota un uzaicināta
ierasties Rojas pašvaldības policijā.
Saņemts izsaukums uz kādu vasarnī-

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

cu Kaltenē, kur pazīstams vīrietis, atrodoties alkohola reibumā, centies iekļūt
vasarnīcā bez īpašnieces piekrišanas. Pēc
abpusējas vienošanās vīrietis nogādāts
Rojā, kur kādā no viesnīcām izgulējis reibumu.
Saņemts telefonisks zvans par to, ka
Rudē kādā no mājām ielīdusi čūska.
Atgādinām, ka šādos gadījumos jāzvana glābšanas dienestam, telefons 112,

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

kuriem ir nepieciešamais aprīkojums
rāpuļu notveršanai.
8. augustā konstatēts, ka pretī Rojas
kultūras centram ar velosipēdu nakts laikā
izbraukātas puķu dobes. Lūgums vecākiem
pakontrolēt savas atvases un noskaidrot,
kur tās uzturas naktīs, ar ko ir kopā un ko
dara, lai vēlāk nebūtu nepatīkami pārsteigumi par piedalīšanos Administratīvajos
procesos un zaudējumu atmaksu. 

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

