24. oktobrī, pl. 14.00

Rojas stadiona
atklāšanas
pasākums
Pasākuma programma:
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•

Pl. 14.00 – Svinīga Rojas karoga
pacelšana stadionā un
Latvijas Vieglatlētikas savienības
prezidentes Inetas Radevičas uzruna

•

Pl. 14.30 – Grupas „Roja” muzikāls
sveiciens Rojas Kultūras centrā

Dzeltenā saules pielietā dārzā
Dzeltena saulespuķe zied...
PII „Saulespuķe” vadītāja var lepoties ar saviem darbiniekiem, būtībā jau mēs visi varam lepoties, ka
mūsu bērni ir nokļuvuši tik mīlošās, gādīgās, gudrās rokās. Jubilejas pasākumā pateicības no domes saņēma
darbinieces, kas godprātīgi un apzinīgi nostrādājušas visus šos 30 gadus – Inga Slāviete, Reneta Gavrona,
Ilona Klāviņa. Gandrīz 30 gadus – arī Aija Mitenberga un Zita Broka. Mazliet mazāk, kā 30 gadus strādā
arī ļoti radošas, izdomas bagātas skolotājas Ineta Olekte un Anita
Raspopova. Ļoti atbildīgi savu darbu veic saimniecības pārzine Zinta Čulkstena, skolotājas palīdzes Marita Kleinberga, Jadviga Memrikova, pavāre Agrita Insberga, veļas pārzine Zenta Artamonova,
apkopēja Gita Gūtšmite, sētniece Modrīte Taukule, kurinātājs Tarass
Gavrons. Domes pateicības arī jaunajām aktīvākajām radošajām skolotājām – Sanitai Maurei, Aijai Krontālei, Lindai Kleinbergai. Vadītājas īpašās pateicības par godprātīgu un atbildīgu darbu saņēma skolotāja Dace Kalva, logopēde Dace Valberga, medmāsa Ilze Feldmane
(ļoti enerģiska un zinoša), virtuves darbiniece Jolanta Valdemāre, arī
skolotājas palīdze Baiba Valdemāre (kaut pavisam jauna darbiniece,
bet pierādījusi, ka varam uz viņu paļauties arī grūtās situācijās).
Lai ikdienu piepilda dzīvesprieks, bērnu smiekli, lai gandarījums par padarīto darbu un iedvesma jauniem darbiem!
Rojupes sākumskolas direktore Ilona Klāviņa

PII „Saulespuķe” kolektīvam savā 30 gadu jubilejā!
Pasākumu ar skolas zvaniņu, kas tieši pirms 30 gadiem
1. septembrī ievadīja pirmo skolas dienu Rojupes sākumskolā, šovakar iezvanīja
vadītāja Ilona Klāviņa un skolotāja Ineta Olekte. Ilona Klāviņa šeit bija pirmā skolotāja.

Koncertu iesāk „Saulespuķes” mazākās grupas „Bitītes”
audzēkņi (skolotāja Sanita Maure).

Ar dejām skatītājus priecē
mūsu bijušie audzēkņi Intars Rēvičs un Madara Celova (deju skolotājs Aleksandrs Aļošins).

Mūsu audzēkņi – „Elfiņu” dejotājas.

Māsas Sīpolas (mūsu bijušās audzēknes) – Ilva, Aiga un Zane
ar savām atvasītem – Gustavu, Artūru, Elzu Leilu, Madaru un
Adriju.

Mūsu bijusī skolniecīte, tagad – burvīgas balss īpašniece un arī pati mūzikas skolotāja – Marika Gavrona ar savu
burvīgo dziedājumu lika noraust asaras
no vaiga ne vienam vien… Fonā – vēs„Rojupes dāmu pops” atsauca atmiņā Popielas laituriski kadri no koncerta tikko atklāta- kus skoliņā, un reizi, kad māmiņas (Ilva Šermukšne,
jā jaunajā Rojupes kluba zālē. (Paldies Dace Kirilova un Modrīte Taukule) ar savu priekšnepar šo video Jānim Ālam!)
sumu iedrošināja bērnus.

VISSIRSNĪGĀKAIS PALDIES un
krāšņāko rožu klēpis
visiem darbiniekiem,
kas pielika savu roku,
sirdi un domu, lai izdotos mūsu skolas 30. Dzimšanas
dienas svinības! Paldies visiem
koncerta dalībniekiem –
maziem, lieliem un viņu
skolotājām! Paldies
visiem sveicējiem,
bijušajiem audzēkņiem un darbiniekiem, ka bijāt kopā
ar mums!
Īpašs
PALDIES
Zintai un Jurim Kokiniem par atsaucību un
atbalstu!

Ance Mežavilka sagatavojusi „ekskluzīvu” iespēju noklausīties dziesmu, kuru viņa izpildīja „Cāļa” konkursā 1995. gadā un
saņēma „Skanīgākā Cāļa” titulu.

Rojupes sākumskolas
direktore
Ilona Klāviņa
Rojas skolotāju apsveikuma dziesma. Ticiet vai neticiet – bet visas mūsējās!
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Ieguldi tagadnē
Bieži izskan satraukuma pilns sauciens par mūsu mīļo, skaisto ciematu:
„Kur paliek jaunieši? Rojā nekas netotiek!’’ Bet – vai mēs aizdomājamies, kāpēc tā notiek? Vai mēs paši neveidojam
sava ciemata tēlu, tā nākotni? Vai tā nav
mūsu atbildība, kas notiek Rojā?
Vasaras sākumā, Ingrīdas Maķin
skas un Gundegas Poles mudināti, Rojā
sapulcējās pāris jaunieši – gan Rojas vidusskolas absolventi, gan tie, kas Rojā
nesen sākuši dzīvot, jaunieši, kuri redz
iespējas kaut ko mainīt. Pirmajā tikšanās reizē jaunieši novērtēja lietas un
vietas, kuras mums Rojā jau ir, kā arī
diskutēja par to, ko vēl šeit vajadzētu,
lai jauniešiem pēc vidusskolas absolvēšanas būtu ne tikai saturīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas, bet arī rastos vēlme šeit atgriezties brīvdienās. Pēc vairākām tikšanās reizēm radās ideja izveidot
pasākumu, uzaicinot līdzīgi domājošus
jauniešus, kuru sapņi ir tapuši reāli un
sataustāmi, dalīties savā pieredzē.
Un tā 7. oktobrī multifunkcionālajā centrā „Strops’’ notika pirmais

atklātais jauniešu pasākums „Ideju
vakars’’. Pasākumā piedalījās arī pārstāvji no Rojas novada domes, Rojas
vidusskolas un citām iestādēm. Ideju
vakara mērķis bija dzirdēt par citu pilsētu jauniešu māju izveidi un saprast,
vai Rojā tā ir nepieciešama. Jauniešu
māja ir vieta, kurā tiekas jaunieši un
sirdī jauni cilvēki un saturīgi pavada
laiku, veido pasākumus un aktīvi piedalās savas pilsētas un novada dzīvē.
Pieredzes stāstus iesāka Paula Āboliņa-Ābola, pastāstot par atšķirībām
starp formālo un neformālo izglītbu.
Ance Tīmane, Aizputes Ideju mājas
vadītāja un Emīls Anškens, Ventspils
Jauniešu mājas projektu vadītājs dalījās pieredzē par jauniešu māju izveidi,
pasākumiem un dažādām aktivitātēm
savās pilsētās. Visi trīs jaunieši iedrošināja ticēt sev un saviem sapņiem, cīnīties par tiem, jo viss ir iespējams, ja to
vēlas un tiek ieguldīts darbs. Jaunieši
ir tagadne – tajos ir jāiegulda tagad, lai
veidotos nākotne.
Pēc pieredzes stāstiem sekoja neliela

atpūtas pauze, kurā
varēja nobaudīt veikala „Cimboliņš” sagādātās uzkodas un
iemalkot kādu siltu
dzērienu. Kad visi
bija iestirprinājušies,
laiks prāta vētrai un
visiem kopā diskutēt par iespējām, kā
varam pavadīt savu
brīvo laiku jau tagad.
Izskanēja
dažādas
idejas – orientēšanās
pa Roju, jogas nodarbības jūras krastā,
radošas meistarklases, debašu klubs un
citas idejas. Diskusiju rezultātā jaunieši
Jaunieši, kuri redz iespējas kaut ko mainīt, lai rastos vēlme atgriezties Rojā un pavadīt šeit
nonāca pie pirmās saturīgi savu brīvo laiku.
Foto: Kārlis Kleinhofs-Prūsis
realizējamās idejas –
nosaukumu IDEJU Vakars un atnākt vienojies mums un veidosim radošas
paslēpes ar mašīnām pa Roju.
Šis pasākums bija tikai sākums, sestdienu vakaros plkst. 19.00 uz MFC lietas kopā!
Jana Frīdenberga,
sākums kaut kam jaunam. Aicinām „Strops”. Ja tev ir ideja, ko vēlies realiJānis Bērziņš
sekot aktivitātēm Facebook lapā ar zēt un dalīties tajā ar citiem, nāc, pie-

AS „Latvijas valsts meži” mežizstrādes darbi
Iluta Graudiņa
Mēs zinām, ka mežs ir galvenais
oglekļa piesaistītājs un, pateicoties tam,
mums, kas dzīvojam tik mazā apdzīvotā vietā starp jūru un priežu mežiem, ir
iespēja ievilkt elpu krūtīs un teikt: „Cik
viegli elpot!”.
Lai tā būtu vienmēr, Rojas pašvaldības sēžu zālē uz tikšanos aicināja akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”
(LVM) Ziemeļkurzemes reģiona darbinieki, kuri organizēja informatīvo
sanāksmi par 2018. gadā plānotajiem
mežizstrādes darbiem Rojas apkārtnē.
Par to, kāds ir plāns attiecībā uz Rojas
novada piegulošajām meža teritorijām,
klātesošos informēja un ar prezentāciju
uzstājās Ziemeļkurzemes reģiona mežu
apsaimniekošanas plānošanas vadītājs
Andris Verners. Informatīvās sanāksmes sākumā tika atgādināts, kas ir mežsaimniecība (mežsaimniecība ir uzņē
mējdarbības veids, kurā peļņu gūst no
meža zemes ilgtspējīgas apsaimnieko
šanas) un ko nozīmē ilgtspējīga meža
apsaimniekošana (meža apsaimnieko
šana daudzveidīgiem mēr
ķiem un
meža vērtību nodrošināšana nākama
jām paaudzēm).
Sanāksmes gaitā dalībnieki tika iepa
zīstināti ar meža apsaimniekošanas plāna sagatavošanu, kur meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs uzsvēra, ka
nav runa tikai par normatīvo aktu ievērošanu, bet arī par sabiedrības līdzdalību, mežaudžu augšanas gaitu un LVM
stratēģiskiem mērķiem. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību mežu apsaimniekošanas plānošanā, katru gadu
tiek publiskota mežu apsaimniekošanas
plāna publiskā daļa reģionam. Šis plāns
satur informāciju par plānoto mežu apsaimniekošanu. Papildus tiek uzrunātas ieinteresētās puse`s, lai tās iepazītos
ar mežu apsaimniekošanas plānu un
sniegtu priekšlikumus uzlabojumiem.
Viena no ieinteresētām pusēm, kas tiek
uzrunātas, ir vietējās pašvaldības. Tas ir
tikai viens no veidiem, kā tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība. Piemēram,
plānojot mežizstrādes darbus, kas ir tuvāk par 200 metriem no mājām, mājas
iedzīvotāji tiek informēti par plānotiem
mežizstrādes darbiem un tiek pārrunāti mežizstrādes darbu organizēšanas
nosacījumi.

Tālāk sekoja
informācija par
2018. gadā plānotajiem mežizstrādes apjomiem
Rojas novadā.
Grafikos varēja iepazīties gan
ar plānoto cirsmu
apjomiem sadalījumā pa attālumiem no Rojas,
gan plānoto mežizstrādes darbu
apjomiem sadalījumā pa gadalaikiem. Vernera
kungs
uzsvēra,
Ziemeļkurzemes reģiona meža apsaimniekošanas plā
ka plānoto mežnošanas
vadītājs Andris Verners.
Foto: Iluta Graudiņa
izstrādes darbu
Atbildot uz jautājumu par svaigā
apjomi sadalījumā pa gadalaikiem var
mainīties, jo būtiska nozīme būs faktis- gaisa trūkumu pēc mežaudzes nociršakajiem laika apstākļiem, kas var ieviest nas – nocirstā kokā ogleklis joprojām
ir piesaistīts – kā oglekli uzglabājošā
savas korekcijas.
Vernera kungs atzina, ka sabiedrība noliktavā. Jaunaudzes un vidēja vecuvairāk runā par mežizstrādi, bet patiesī- ma audzes piesaista oglekli daudz inbā tā ir tikai viena no meža apsaimnie- tensīvāk un skābeklis, kas paliek pāri,
košanas cikla sastāvdaļām, savukārt pati nonāk apkārtējā vidē. Savukārt veci
mežsaimniecība ir tautsaimniecības no- koki ne oglekļa piesaistē, ne apkārtēzare, kurā ietilpst pilns meža apsaimnie- jās vides bagātināšanā ar skābekli nav
košanas cikls, kurā peļņu gūst no meža efektīvākie.
Sapulces turpinājumā Vernera
zemes ilgtspējīgas apsaimniekošanas.
Klātesošajiem tika paskaidrots, ka Lat- kungs paskaidroja arī to, kā tiek orvijas valsts mežos, jau plānojot un sagata- ganizēta un nodrošināta koksnes
vojot atjaunošanas cirtes, tiek domāts un produktu izvešana no krautuvēm līdz
pieņemts lēmums par mežu atjaunošanu. piegādes vietai, jo nereti ir dzirdētas
Pēc atjaunošanas cirtes veikšanas izcirtu- neapmierinātas replikas par to, ka,
mi tiek mērķtiecīgi atjaunoti, izmantojot mežizstrādes tehnikai strādājot mežā,
kvalitatīvu un selekcionētu stādāmo ma- tiek bojāti ceļi. Ziemeļkurzemes reteriālu. Protams, ka ir vietas, kurās notiek ģionā meža apsaimniekošanai tiek izmantoti arī valsts, pašvaldību un citu
dabiskā atjaunošanās.
Jāatzīstas, ka arī man, šī raksta īpašnieku autoceļi, par kuru izmantoautorei, staigājot un braukājot pa šanu slēdz sadarbības līgumus. Pirms
mežu un redzot intensīvus mežizs- koksnes produktu izvešanas tiek fiktrādes darbus, radās jautājums – vai sēts faktiskais ceļa stāvoklis, un darbu
nocēr tot mežu mēs neaplaupām paši izpildes laikā seko līdzi ceļa stāvoklim.
sevi un neriskējam ar to, ka liegsim Pēc darbu pabeigšanas autoceļš tiek
sev iespēju ievilkt pilnu krūti priežu nodots vismaz tādā pašā kvalitātē. Ja
meža svaigo gaisu? Vai visi šie nocirs- izvešanas gaitā autoceļš ir bojāts, tiek
tie meža masīvi nākotnē pārtaps par veikti remonta darbi.
Kas attiecas uz sabiedrības līdzdajaunaudzēm? Vernera kungs klātesošos nomierināja, paskaidrojot, ka Zie- lības pasākumiem, tad Vernera kungs
meļkurzemes reģionā tiek sekots līdzi pastāstīja, ka regulāri notiek no intemeža atjaunošanai gan no termiņa rešu grupām un vietējās sabiedrības
viedokļa, gan kvalitātes. Pie meža at- (iedzīvotājiem) saņemto priekšlikumu
jaunošanas tiek ņemta vērā līdzšinējo un komentāru izvērtēšana un informēšana par LVM rīcību. 
sugu proporcija.

Informācija Rojas vidusskolas skolēnu vecākiem
19. oktobrī skolā tiek organizēta Vecāku diena, kurā iespēja apmeklēt mācību stundas.
Plkst. 18.00 semināru zālē (2. stāvā) aicinām visus vecākus uz tikšanos ar skolas administrāciju.
Vecākiem būs iespēja klausīties noderīgu lekciju – „Kā pasargāt savu bērnu no dažādām atkarībām”.
Pēc lekcijas diskutēsim par mums visiem svarīgiem jautājumiem:
1. Bērns un mobilais tālrunis; 2. Bērns un veselīgs uzturs; 3. Bērnu drošība mājās, skolā un sabiedrībā.
Aicinām visus vecākus apmeklēt sapulci un aktīvi iesaistīties jautājumu apspriešanā!

Skolas administrācija

Cik sver mana skolas soma

Tiek pētītas un svērtas skolas somas
Pirmdien, 9. oktobrī, Rojas vidusskolas Vecāku domes pārstāvji kopā
ar skolas direktori Santu Veidi viesojās
klases stundās, lai svērtu, pētītu un analizētu skolas somu saturu.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 610
nosaka pārnēsājamo priekšmetu smaguma normas dažādām vecuma grupām, un šīs tikšanās mērķis bija vērst
skolēnu uzmanību uz to, cik būtiski ir
ne tikai atcerēties paņemt visu vajadzīgo līdzi, bet arī nepārslogot savu organismu ar liekiem smagumiem.
Pavisam kopā šajā dienā tika nosvērtas 150 somas, no kurām vieglākā
svēra 2 kg (1. klase), bet smagākā 9,6 kg
(9. klase).
Katrā klasē tika meklēti vismaz
5 brīvprātīgie somu svēršanai, un dažu
somu saturs, ja to īpašnieki piekrita,
tika izlikts uz galda sīkākai izpētei – vai
uz skolu līdzi bijis viss nepieciešamais
un bez kā varētu iztikt.
Tas, ka katrā klasē ir vairāki bērni,
kuru somas iekļaujas MK noteikumu
normatīvos, vieš cerības, ka noteiktās
svara normas ir izpildāmas. Tomēr somas virs noteiktā svara, it īpaši vidējās
klašu grupās, nav retums.
Ko no somās atrastā var atstāt
mājās? Visbiežāk tās ir grāmatas un
burtnīcas mācībām, kas nav šīs dienas

stundu sarakstā, arī pārpildītajiem penāļiem noderētu revīzija.
Kas vēl ir manā skolas somā?
Bibliotēkas grāmatas, ūdens pudeles,
sviestmaizes, lietas ārpusklases aktivitātēm, t.sk. mūzikas/mākslas skolai utt.
Vai tās visu laiku jānēsā līdzi vai varbūt
iespējams tās kaut kur uzglabāt?
Cik sver tukša skolas soma? Izrādās, tukšas somas sver no 300 gramiem
līdz pat 2 kg un vairāk. Mazāks svars
gan nenozīmē, ka soma labāka, jo svarīgi arī, lai tā būtu ergonomiski pielāgota un ērta. Tomēr līdzīgas kvalitātes
gadījumā labāk ņemam vieglāko.
Ko var atstāt skolā? Mazākajās
klasītēs mākslas un darbmācības piederumus kā arī sporta tērpu iespējams
glabāt klasē. Atsevišķos priekšmetos
mācību grāmatas pieejamas dubulteksemplārā, no kuriem vienu var glabāt
skolā, otru mājās. Gribi zināt, kurā? Pajautā savam skolēnam/skolotājam.
Ceram, ka šis pasākums vērsīs gan
pašu skolēnu, gan vecāku uzmanību
tam, ko ikdienā bērni nes uz saviem
pleciem, un rosinās ik vakaru pārskatīt
skolas somas saturu.
Mums rūp mūsu nākotne!
Skolas Vecāku domes pārstāve
Kristīne Maslovska

Par nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli

Rojas novada dome rīko atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam Miera
ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 8882 008 0561, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0561 (platība 0,1656 ha) un uz
tā esošās dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba.
Sākumcena – 24 000,00 EUR, solis – 200,00 EUR, drošības nauda – 10% ap
mērā, kas sastāda 2400,00 EUR, reģistrācijas maksa – 30,00 EUR. Samaksa veicama divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu,
tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Pretendenti izsolei var pieteikties līdz 2017. gada 7. novembrim, plkst. 10.00,
darba dienās: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9.00 līdz 12.00 un
no plkst. 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Izsole notiks
2017. gada 7. novembrī plkst. 11.00 Rojas novada domes sēžu zālē Zvejnieku
ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma
Rojas novada domes kontā LV95HABA0551022109166 a/s „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 07.11.2017. plkst. 10.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rojas novada pašvaldības mājas lapā www.roja.lv.
Objekta apskate piesakāma pa tālruni 27052492.
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Rudens vēji runā dzejā

Dzintra Dzeguze dzejas fotoizstādē „Ieskaties dzejā”.
Rudens vēji runā, runā,
Met lapas virpulī taisni uz galvas,
Piesolot balvas...
19. Kurzemes Dzejas dienas šogad
norisinājās Ventspilī. Tā ik gadu cienīgā ritmā mainās pilsētas, kurās notiek
tradicionālā dzejas dienu svinēšana
improvizētos svētkos – atbilstoši katras
pilsētas radošo darbinieku un mākslinieku idejām. Piedalījās arī Talsu literāti,

ar kuriem kopā šogad bijām mēs, divas
rojenieces: Dina Veinberga un Dzintra
Dzeguze. Mana sadarbība ar Talsu literātiem iesākās gadus 20 atpakaļ Vīcežu
muižā, kad dzejniece Maija Laukmane
uzaicināja tolaik Talsu novada rakstošos,
arī mani, lasīt savu dzeju. Dinai Veinbergai Talsu literātos aizrit jau 10. gads.
Ilgus gadus literātu rindās ir mūsu slavenā dzejniece, rakstniece un Rakstnieku
savienības biedre Dzintra Žuravska.

Latvijā Dzejas dienas notiek par
godu dzejniekam Rainim, bet Kurzemes Dzejas dienas notiek pēc dzejnieka Olafa Gūtmaņa ierosmes, kā arī
pateicoties Aijas Bumbieres sadarbībai ar Ventspils domes priekšsēdētāju
Aivaru Lembergu. Jaunradoša ir sadarbība ar literātiem katrā no Kurzemes pilsētām. Cienīgā ritmā mainās
dzejas rīkotāju pilsētas – Ventspils,
Kuldīga, Talsi, Tukums, Saldus un Liepāja. Dzejas dienas šoreiz notika 8., 9.
un 10. septembrī. Pirmais dzejas pasākums „Dzejas kuģis” notika uz kuģa
„Hercogs Jēkabs”. Skanēja dzejnieka
Andra Akmentiņa dzejas lasījumi, bet
klavieru pavadījumā mūzikas skolas
audzēkņi spēlēja skaņdarbus uz šļakstošu viļņu fona. Tajā pašā dienā notika dzejas fotoizstādes „Ieskaties dzejā”
atklāšana. Jauniešu mājā notika pasākums „Vakars pirms” ar dzejniekiem
ventspilniekiem Janu Egli un Andri
Akmentiņu, kā arī ar talsenieku, dzejnieku-bardu Andžeju Belēviču. Nākamās dienas galvenais notikums bija
Dzejas dienu oficiālā atklāšana Vents-

pils Centrālajā bibliotēkā. Pēc tam
tika rīkots izbraukums dzejas autobusā „Ar dzeju Kurzemes ceļos” uz Puzi
un Popi. Talsu literātu pietura bija
Puze, kur muižā lasījām dzeju. Jauks
pārsteigums bija mirklis, kad katram
uzdāvināja mākslinieku darinātu
svečturi ar svecīti. Savukārt Ventspilī
Nikolaja luterāņu baznīcā notika reliģiskās dzejas lasījumi „Izjust dvēseli
augšuptieksmē”, bet pie Fabriciusa
pieminekļa risinājās satīriskās dzejas
lasījumi „Smej dzejā Kurzemnieks”.
Ventspils Centrālajā bibliotēkā notika
žurnāla „Helikons” atvēršanas svētki.
Dzejasdienu noslēguma pasākumā
„Kur zeme, tur dzeja”, kas notika Livonijas ordeņa pilī, laureātu dzeja tika
atskaņota dažādu komponistu darbos.
Svētku kulminācija bija Kurzemes
dzejas dienu atslēgas (izgatavota pēc
17. gs. atslēgas parauga) nodošana
Kuldīgai – nākamā gada Dzejas dienu
organizatorei. Trešajā, noslēdzošajā
pasākuma dienā, tika lasīta dzeja jūras krastā, bet Bērnu pilsētiņā notika pasākums bērniem – kora „Nošu

planētas” muzikāls uzvedums „Visas
piparkūkas aprij ciparcūkas” ar Maijas
Laukmanes, Andra Akmentiņa, Daces
Frīdenbergas-Sametes piedalīšanos.
Bez dzejas pasākuma neiztika arī
Talsi. Tautas nama spoguļu zālē 14. septembrī notika dzejnieces Maijas Laukmanes rīkotais Talsu literātu pasākums
„Dzejas upe”. Piedalījāmies 19 vietējie literāti ar dzejas lasījumiem, kā arī
ciemiņi no Rīgas – Ilgonis Bērsons un
dzejnieks Arnolds Auziņš (dundžiņš
pēc izcelsmes) ar dzirkstošo humoru.
Nobeigumā es aicinu Rojas novada
rakstošos – gan tos, kurus jau pazīstu,
gan tos, kurus vēl neesmu iepazinusi,
atsaukties, ja vēlaties reizi mēnesī piedalīties klubiņa „Dzintarlāse” rīkotajos
pasākumos. Gaidīsim rak
stošos un
atbalstītājus, klausītājus un vadītājus
konkrētai tēmai, kā arī jūsu idejas un
atbalstu. Ja esat izlēmis, aicinu pieteikties Rojas novada bibliotēkā vai pa tālruni Dzintrai: 26256128. Gaidīšu interesentu zvanus.
Dzintra Dzeguze

Dzejai veltīta pēcpusdiena „Aleksandra kvartets” Rojā
Rojas novada bibliotēkā Dzejas dienu pasākums izskanēja 21. septembra
pēcpusdienā gan ar šī rudens jubilāra Eduarda Veidenbauma dzejām un
dziesmām, gan ar mūsu viešņas – Zaigas Kilmites dzejām.
„Kam velti dārgo laiku tērē un dzejām papīri tu smērē…” – grupas „Pērkons” izpildījumā skan viena no viņu
dziesmām ar Veidenbauma vārdiem.
Pārlūkojot laikabiedru atmiņas, jāsecina, ka autors savas dzejas laikam gan
nav uzskatījis par ko īpašu un izturējies pret tām nevērīgi. Zināms, ka Veidenbaumam dzīvam esot, laikabiedri
viņa dzejas mācījās no galvas, tās ceļoja norakstos „…kā uguns, kas nozagta
dieviem” /K. Skalbe/. Daži izdzīvojušie
rokraksti ir vienīgais pirmavots pēc
viņa nāves publicētajiem pantiem.
Mūsdienās atsevišķas Veidenbauma
dzejas rindas tik ļoti folklorizējušās, ka
pat aizmirstam, ka viņš ir to autors: kuļos es kā pliks pa nātrām… ja nav naudas, spārni īsi… ej un dzenies tik pēc
naudas… mums, latviešiem, dzejnieku
milzīgs bars… vecajiem ļaudīm kumeļa
prāts… iedzer, brāli, laiki grūti… īsts filozofs nav pesimists… no putekļiem ārā
no dūmiem… dzīve ir laba, kad mērķis
tai labs… mosties, mosties reiz, svabadais gars… „Tas trakais Kalāču students
patiesi bija sava laika baltais zvirbulis”
/K. Skujenieks/. Nevienai no varām
Veidenbaums nav bijis īsti pieņemams,
bet lasot viņa dzejas, joprojām secinām:
„Gluži kā mūsdienās!”
Dzejas pēcpusdienas otrajā daļā
klausījāmies mūsu novada dzejdares, kā
viņa pati sevi mēdz dēvēt, Zaigas Kilmites dzejas pašas eksplozīvā temperamen-

Iluta Graudiņa

Dzejdare, kā viņa pati sevi mēdz
dēvēt, Zaiga Kilmite Foto D. Dambīte
tā lasītas – gan emocionāli saviļņojošas,
gan savu zemi, savu novadu tēlojošas,
gan Zaigas ironiskā humorā sprēgājošas,
gan pavasarīgas, gan rudenīgas…
Ir septembris, bet sirdī ievas zied.
Ak, neaizver, netaisi vārtus ciet!
Gribu ar ievām kopā iet.
Pamalē vakars jau riet.
Kā sajūtas lai savas stāstu,
Vai par maz man dzīvē glāstu?
Kāpēc šis rudens citāds šķiet?
Vasarā pietrūcis kaut kā mazliet.
Varam pačukstēt, ka Zaiga gatavo
izdošanai savu dzejoļu krājumu. Vēlam,
lai izdodas!
I. Svitiņa

Rojas Tūrisma biedrības
kopsapulce
16. oktobrī Rojas novada tūrisma uzņēmēji, kuri ir Rojas Tūrisma biedrības biedri, sanāks kopā uz biedrības kopsapulci. Sapulces sākums plkst. 11.00 Rojas novada
domes Sēžu zālē 2. stāvā.
Tūrisma biedrība aicina sapulcē piedalīties arī jaunos novada tūrisma uzņēmējus, kā arī cilvēkus, kuri varbūt tuvākajā laikā plāno uzsākt tūrisma uzņēmējdarbību vai cita veida aktivitātes tūrisma jomā.
Sapulces laikā pārrunāsim šī gada Rojas TIC un biedrības aktivitātes, dalīsimies
ar savu pieredzi un iespaidiem par aizvadīto tūrisma sezonu, kā arī pārrunāsim
tuvākās projektu aktualitātes un turpmākās biedrības aktivitātes.
Rojas Tūrisma biedrībā ir apvienojušies 25 novada tūrisma uzņēmēji. Lielākā
daļa no tiem tūrisma nozarē darbojas jau ilgāku laiku, bet katru gadu biedrībai
pievienojas arī kāds jauns vietējais tūrisma uzņēmējs.
Esošo tūrisma uzņēmēju vārdā vēlos aicināt tos novada iedzīvotājus, kuri tūristiem izīrē istabas, mājiņas vai gultas vietas, bet nav oficiāli reģistrējuši savas
aktivitātes, to izdarīt. Tādā veidā būsiet godīgi pret pārējiem novada tūrisma uzņēmējiem, kuri no saviem gūtajiem ienākumiem maksā nodokļus un ir godīgi
konkurenti vietējā tirgū.
Būsiet mīļi gaidīti Tūrisma biedrības kopsapulcē, lai pārrunātu tūrisma aktivitātes novadā un turpmāku sadarbību!
Informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja, Rojas Tūrisma biedrības valdes locekle

Pašā septembra nogalē Rojas Mākslas un mūzikas skolas izstāžu zālē notika akordeonistu ansambļa „Aleksandra
kvartets” koncerts. Kvarteta mājas ir
Liepāja, un kvartetā kopā spēlē Aleksandrs Ļebedevs – akordeons, Cilda
Ļebedeva – klavieres, Tamāra Paure –
akordeons, Guntis Ābols – akordeons.
Kvarteta galvenā persona ir atraktīvais vadītājs Aleksandrs Ļebedevs,
kurš, par spīti savam cienījamam vecumam, spēj aizraut un iekustināt klausītāju prātus un sirdis. Mūziķa dzīves
ceļš aizsācies pirmās Latvijas brīvvalsts
laikā, turpinājies ar mācībām Maskavas
universitātes Tautas mūzikas fakultātes
akordeona nodaļā, tad sekojis interesants muzikālās daļas vadītāja darbs
Maskavas cirka pārvaldē. No 1965. gada
Ļebedeva dzīve saistīta ar Liepāju – sākumā kā mūziķim estrādes birojā, vēlāk – kā pedagogam Emīļa Melngaiļa
mūzikas vidusskolas tautas instrumentu nodaļā. Šeit viņa ieguldījums ir īpaši
nozīmīgs – izaudzināti daudzi talantīgi
akordeonisti, kuri turpinājuši mācības Maskavas, Pēterburgas, Minskas,
Viļņas un Rīgas mūzikas augstskolās.
Viens no šiem audzēkņiem – Guntis
Ābols – tagad kvartetā spēlē kopā ar
savu bijušo pasniedzēju.
Jāsaka – katrs kurzemnieks, kurš

Guntis Ābols – akordeons, Tamāra Paure – akordeons, Aleksandrs Ļebedevs
– akordeons, Cilda Ļebedeva – klavieres.
Baibas Beraģes foto
kaut nedaudz interesējas par mūziku
un akordeona spēli ir dzirdējis kaut reizi šo kvartetu pieminam. Koncerts Rojā
bija kā veltījums Skolotāju dienai, un,
sveicot visus apmeklētājus, Rojas MMS
direktors Jānis Kivils īpašus sveicienus
sūtīja visiem skolu un pirmsskolu pedagogu kolektīviem.
Rojā par šo koncertu runā vēl nedēļu pēc tā izskaņas: „Tas bija iedvesmojoši! Arī es bērnībā mācījos akordeonu
un nolēmu, ka jāatsāk vingrinājumi...”,
„...es arī spēlēju, bet līdz šādam lī-

menim man vēl augt un augt, tas bija
skaisti...”. Visi skaņdarbi ir kolektīva
vadītāja aranžēti šim kvartetam, pirms
katra no tiem Aleksandrs nedaudz
pastāstīja par komponistu, skaņdarba vēsturi vai tā saistību ar paša pieredzēto. Sirsnīgs paldies Rojas MMS
par iespēju bez maksas apmeklēt un
klausīties profesionāļu sniegumu! Šoreiz tas bija ne vien brīnišķīgs atelpas
brīdis darba nedēļas nogalē, bet arī
apliecinājums zināmajam teicienam –
„vecums nav šķērslis”. 

Gardēžu svētki Rojas PII
Tuvojoties Miķeļdienai, Rojas PII „Zelta
zivtiņa” daudz tiek runāts par Miķeļdienas
tradīcijām, iets rotaļās, dziedātas dziesmas
par rudens ražas bagātību, skandētas tautasdziesmas.
Šajā gadā īpaša uzmanība pievērsta rudens ražas gardumiem, jo „Karūsiņu” un
„Burbulēnu” grupās tiek svinēti rudens
ražas svētki „Gardēžu diena”. Svētkos bērni
tiek aicināti ciemos pie eža Miķeļa (skolotāja Iveta), kur rotaļās, dziesmās un eža
pagrabā tiek nostiprinātas bērnu zināšanas
par rudens dabas velšu daudzveidību, caur
maņu orgāniem izgaršotas ogas, dārzeņi,
izsmaržoti garšaugi, pēc taustes noteikti
dārzeņi un minētas mīklas.
Lielākā darbošanās notiek Gardēža gardumu gatavošanas darbnīcās, kur
katra grupa gatavo savu svētku garduCiemos pie eža Miķeļa (skolotāja Iveta Rozentāle).
mu – „Karūsēni” rasolu no dārzeņiem,
bet „Burbulēni” desertu no augļiem. Šajā radošajā procesā par sāli, ka tik nav par daudz, bet viss ir tieši laikā, kā gar
bērni nostiprina prasmes darboties ar nazi un dēlīti, griežot dēžiem nākas.
dārzeņus un augļus, izpratni par gatavojamā garduma pagaSvētku noslēgumā visi sēžas pie grezni rotāta rudens svēttavošanu. Cik garšīgi ir dārzeņi un ogas, tos griežot! Liels ir ku galda. Nu gan gardēžu kārajām mutēm ir ko baudīt – gan
bērnu pārsteigums un prieks, ka kopā jaucamā ir tik daudz, rasols, gan deserts, gan vīnogas, āboli un bumbieri no svētku
jo mājās redzēts tikai nelielās bļodiņās ģimenes vajadzībām, galda rotājuma!
bet te – vesela lielā bļoda abām grupiņām. Uztraukums arī
Skolotāja Iveta Rozentāle
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Pasākumu kalendārs
21. oktobrī plkst. 18.00
Valmieras drāmas teātra viesizrāde Aivons Menčels

„RUDENĪGAIS BLŪZS”.

Traģikomēdija 2 daļās. Režisors – Varis Brasla.
Lomās: Baiba Valante, Anna Putniņa vai Ilze Lieckalniņa,
Vizma Kalme, Rihards Rudāks, Regīna Devīte.
Ieeja 12,00; 10,00; 8,00 eiro, biļetes varat iegādāties iepriekšpārdošanā Rojas
KC vai www.bilesuparadize.lv, kā arī pirms izrādes no plkst. 16.00.
Tālrunis rezervācijai – 29196478; 63232282.
28. oktobrī plkst. 13.00
Senioru rudens balle

„Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās…”.
Ielūdz klubiņš „Liedags”.
Pieteikties līdz 20. oktobrim pie Dzintras. Zvanīt 29744031.
4. novembrī plkst. 18.00

Harijam Zariņam 60

Jubilejas koncerts „TU UN ES”.

Mīlas rokbalādes un ne tikai…
Koncertā piedalās Aija Andrejeva, Dināra Rudāne, Antra Stafecka vai
Ieva Sutugova, Alex, Buks, Grupa „Colt”.
Ieeja 12,00; 10,00; 8,00 eiro, biļešu iepriekšpārdošana no 11. septembra Rojas
KC un www.bilesuparadize.lv
Rojas kultūras centra mazajā zālē līdz 30. oktobrim
ZANES ŠETINMANES gleznu izstāde

„HELIOCENTRISMS”.

Pieredzes braucienā
23. septembrī trīs
Rojas novada Sporta skolas burāšanas
nodaļas audzēkņi Rihards Bramanis, Alise Elizabete Reinholde un Ivo Kiršteins
devās uz Melnkalni,
uz Starptautisko burāšanas nometni jauniešiem Tivat pilsētā.
Viņus tālajā ceļā pavadīja sporta skolas
direktore T. Kirilova.
Šī brauciena mērķis
G. Bramanis ar savu jauno komandu
bija gūt jaunu pieredzi burāšanā, sadraudzēties ar citu val- organizētas sacensības starp trīs ekistu sportistiem, izbaudīt skaisto dabu pāžām, no kurām viena bija vietējā,
un apmeklēt skaistas, vēsturiskas vietas. Tivat pilsētas jahtkluba. Par dalību
Ap 14000 km2 lielajā teritorijā, ko apdzī- sacensībās jaunie burātāji saņēma pievo tikai 670000 iedzīvotāju, iebraucējus miņas kausiņus, jo uzvarētāji bija visi
valdzina neskartā daba un bagātīgās dalībnieki. Viņi mācījās burāt internavēstures liecības. Šeit ir gan augsti kal- cionālā komandā, sazināties uz jahtas
ni ar dziļām aizām un dzidriem kalnu dažādās valodās. Ar „Blu 26” klases
ezeriem valsts ziemeļos, gan brīnišķīgas laivu burāja pirmo reizi.
pludmales dienvidos, no kurām Kotoras
Ceturtajā nometnes dienā bija palīcis ir iekļauts 20 pasaules skaistāko līču redzētas ekskursijas, tāpēc apmeklējām
sarakstā, kur laimējās pabūt arī mums.
Kotoras vecpilsētu, kas ir senākā starp
Burāšanas nometnē piedalījās jau- Vidusjūras reģiona valstīm. Pilsēta klintī,
nie burātāji arī no Lietuvas, Krievijas 1300 pakāpieni augšup un lejup. Pabijām
un Ukrainas. Visiem nometnes dalīb- zemūdenē-muzejā, kura tikai 1991. gadā
niekiem šo braucienu apmaksāja jahtas beidza iet jūrā. Bērniem no nometnes
„Roccabella” īpašnieks, bet burātājus organizatoru puses bija sarūpēts pārsteijaunām prasmēm un iemaņām apmā- gums – zemūdens valstības vērošana.
cīja šīs jahtas komandas locekļi. Starp
Šajā projektā iegūta jauna piereviņiem bija arī rojenieki Guntars Bra- dze, draugi, kontakti nākošajiem promanis un Gatis Rozenfelds. Pirmajā jektiem, baudīta ļoti skaista daba un
dienā burāšanas nometnes dalībnieki viesmīlīgi cilvēki. Liels paldies jahtas
burāja pa Adrijas jūru no Tivat pilsētas „Roccabella” komandai, personīgi tās
uz pilsētu Budva, bet nākošajā dienā at- kapteinim Edgaram Salmanim un jau
pakaļ. Ja pirmajā dienā spīdēja saulīte, pieminētajiem rojeniekiem Guntaram
tad nākošajā visu dienu lija. Prasmes Bramanim un Gatim Rozenfeldam par
burāt tika pilnveidotas dažādos laika iespēju mūsu novada bērniem piedalīapstākļos, kas bija ļoti pozitīvi.
ties burāšanas nometnē!
Trešajā nometnes dienā tika noDirektore T. Kirilova

Sludinājumi

Ļauj novēlēt tev dzimšanas dienā laimi,
Lai tavās dienās gaismas staru daudz!
Ja ceļš ir grūts – lai apkārt draugu saime,
Kas roku sniedz un tālāk sauc.

17. oktobrī 18.00
Rojas vidusskolas telpās (1. stāvā)

Rojas invalīdu biedrība sveic III ceturkšņa jubilārus:
Elgu Cepleviču, Arvīdu Dambergu, Astrīdu Dunovsku, Ainu
Frīdenbergu, Normundu Gavaru, Austru Gitendorfu, Valiju Grīnbergu,
Ernu Grīnvaldi, Ernu Indriksoni, Silviju Kalmani, Veltu Jaunzemi,
ImantuJaunzemu, Jāni Mīlbergu, Ausmu Jefimovu, Ainu Krontāli,
MartuLāci, Daci Lagzdiņu, Mārīti Leju, Ainu Ļaudupi, Mārīti Ļeonovu,
Jautrīti Megni,Ainu Rienholdi, Daigu Sīpolu, Mārīti Strāderi, Gitu
Strautu,Māru Štetinkinu, Ingu Treizi, Noru Ulmani, Ēriku Ulmani,
Anitu Vērdiņu, TamāruVītolbergu, Almu Zariņu, Sairu Zviedri, A
 usmu
Zvirbuli,Renāti Žurovsku, Aiju Svitiņu, Elgu Dzeguzi.

Dzīvesziņas
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Statistikas dati par laika
periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 1. oktobrim
Reģistrēti dzimušie
Reģistrēti mirušie
RALFS PRAULĪTIS
28.06.2017
MELĀNIJA GERUCKA
24.07.2017
HUGO KLABERS
02.08.2017
DENISS DĀVIS GITENDORFS
03.08.2017
JĀNIS JIRGENSONS
05.09.2017
STEFĀNIJA BRĪVERE
06.09.2017
ANDREJS PĀVULIŅŠ
21.09.2017

ELVĪRA ANDERSONE
18.07.1929.–16.08.2017.
LIDIJA PAULA
09.10.1939.–21.08.2017.
GOTFRĪDS JUNGFERMANS
24.08.1923.–11.09.2017.
JĀNIS BREITENBERGS
07.05.1931.–17.09.2017.

Laulības

Rojas novada dzimtsarakstu
nodaļā sastādīti 13 Laulību reģistri.
Kaltenes evaņģeliski
luteriskajā baznīcā sastādīti
3 Laulību reģistri.

Burāšanas sezona
noslēgusies
Oktobra pirmajā dienā, pūšot spirgtam DA vējam, tika noslēgta aktīvā burāšana uz ūdens. Sacensībās piedalījās pieci „Optimist” klases un
trīs „Laser” klases braucēji. Tā kā vējš pieņēmās spēkā, tika izvesti tikai trīs starti. „Optimist” klasē labākais rezultāts Miķelim Gitendorfam,
2. vieta Ivo Kiršteinam, bet 3. vieta mūsu jaunajai burātājai Adriānai
Gailei. „Laser” klasē labākais bija Valters Sigai. Pirms tam, 23. septmbrī,
noslēguma sacensības norisinājās šīs sezonas burāšanas iesācēju starpā.
Pavisam piedalījās septiņi jaunie burātāji uz „Optimist” klases laivām vecumā no 8–11 gadiem. Labākais rezultāts Esterei Jansonei, 2. vietā Markuss Pēda, bet 3. vieta Aigaram Bērziņam.
Augusta otrajā pusē tika sarīkotas jauna veida sacensības, nosaucot
tās „Rojas novada Sporta skolas kauss”, kā izturības brauciens garākā
distancē gar piekrasti. Distance bija no 10 km „Optimist” klases laiviņām līdz 50 km „Laser” klases braucējiem. Diemžēl laika apstākļi nebija
no labvēlīgākajiem, un izturības braucienā piedalījās tikai trīs „Laser”
un divas „RS Feva” laivas. Distanci līdz Žocenei un atpakaļ spēja veikt
tikai Valters Sigai ar „Laser” laivu un abas „RS Feva” divvietīgās laivas, no kurām labākie Miķelis Gitendorfs ar Eduardu Olektu. Savukārt
„Optimist” klases burātāji sacentās citā dienā, ļoti lēna vēja apstākļos,
braucot klasisku burāšanas distanci. Jaunākajā grupā (8 dalībnieki,
7–9 gadi) pēc četriem braucieniem labākais Aigars Bērziņš, otrais –
Matiass Valts Carniglia, trešais – Markuss Pēda. Vecākajā grupā (5 dalībnieki, 10–11 gadi) 1. vieta Ivo Kiršteinam, 2. vieta Kristeram Patrikam Feldbergam, 3. vieta Adriānai Gailei.
Viens no skaistākajiem notikumiem ir mūsu centīgāko burātāju dalība starptautiskā burāšanas nometnē no 23.–28. septembrim Melnkalnē.
Šo nometni jau otro gadu sponsorē jahtas „Roccabella”, kas pierakstīta
Rojas ostā, īpašnieks. Šogad nometne bija īpaša, jo piedalījās arī jaunieši
no Lietuvas, Krievijas, Ukrainas un pašas Melnkalnes. Bagātus
iespaidus un pieredzi tajā guva mūsu sporta skolas burātāji Ivo
Kiršteins, Alise Elizabete Reinholde un Rihards Bramanis.
30. septembrī sporta skolas jaunie burātāji apguva airēšanas
prasmes nobraucienā pa Rojas upi. Šis aktīvās atpūtas
pasākums ir izveidojies kā tradīcija, kurā labprāt piedalās
burāšanas nodaļas audzēkņi.
Jaunajā 2017./2018. mācību gadā burāšanas nodaļā ir
21 audzēknis.
Burāšanas treneris G. Reinholds

IK „Ulda autoskola’’

uzsāk rudens apmācības B kategorijas
vadītāju apliecības iegūšanai.
Zvanīt 29466773.
Rojas invalīdu biedrība 19. oktobrī no
plkst. 10.00–13.00 Strauta ielā 8-33 aicina
jebkuru Rojas novada iedzīvotāju uz
„Lietu un apģērbu maiņas stundām”, kur būs
iespēja izvēlēties sev lietotus apģērbus vai lietas,
kas kādam citam vairs nav vajadzīgas, bet jums
izrādīsies noderīgas. Turpat būs iespēja arī
nodot lietotu apģērbu un lietas. Zvanīt 26078711.
PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.
 Mazlietotu veļasmašīnu „Samsung”. Cena
runājama. Zvanīt 26548874.
PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni
ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt
29286523.
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Piegādāsim pasūtījumus Rojā!
Zvaniet arī Jūs un pasūsiet!
T. 20225077; 26014119.

Zvaniet un pasūtiet! Bezmaksas piegāde.

Līdzjūtība
Ir pēdējais mūža cēliens beidzies,
Ar dzērvju kāsi uz debesīm steidzies.
(V. Kokle-Līviņa)
Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem,
Annu Cakuli mūžībā pavadot.
Rojas katoļu draudze

UZMANĪBU!

24. oktobrī Rojas novada bibliotēkas
būs slēgtas.

Pagājušajā gadā Talsu Galvenā bibliotēka aizsāka pasākumu ciklu ar novadu dižošanos Mērsraga novadā. Šoruden 24. oktobrī Talsu reģiona
bibliotēku darbinieki viesosies izbraukuma seminārā Rojā, savukārt nākošajā gadā dižosies
Dundagas novads. Rīta pusē paredzēts apciemot
Kaltenes bibliotēku, pēc tam Rojas KC varēs
ieklausīties Rojas novada domes priekšsēdētājas
Evas Kārkliņas stāstījumā par novadā paveikto un
plānoto, apgūt zināšanas LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūta asistenta Alda Pūteļa sagatavotajā lekcijā par folkloru un mūsu sagatavotajā
prezentācijā skatīt Rojas bibliotēkas pārvērtības
no pirmsākumiem 1947. gadā līdz mūsdienām.
Semināra noslēgumā bibliotēku darbiniekus priecēs grupas „Roja” solista Jāņa Kalniņa dziesmas.
Irēna Svitiņa
Rojas novada bibliotēkas vadītāja

 Pēc burāšanas sezonas noslēguma sacensību apbalvošanas.

Policija ziņo
Laika posmā no 28.09.2017
līdz 10.10.2017 Rojas pašval
dības policija veikusi sekojošas
darbības:

Sastādījusi 1 APK protokolu par ne
nopļautu kūlu, 1 APK protokolu par
atkritumu izmešanu tam neparedzētā
vietā Kaltenes auto stāvlaukumā.

Uzrakstīti 3 uzaicinājumi sakopt teritoriju, nopļaujot kūlu un 2 uzaicinājumi mājām piestiprināt māju nosaukumus.
Reidā kopā ar Valsts vides inspektoriem konstatēts, ka divos gadījumos
nav ievērots liegums un divas personas
devušās zvejot nelikumīgi.
02.10.2017 Rojas auto pieturā atras-

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktores v. i. Iluta Graudiņa.
Tālrunis 28815277.

tas dzīvokļa atslēgas. Atslēgu īpašnieks
atslēgas var saņemt Rojas pašvaldības
policijā.
Saņemts izsaukums uz Selgas ielu
Rojā, kur kāds vīrietis, atrodoties alkohola reibumā, kritis un nav spējīgs patstāvīgi pārvietoties. Vīrietis no medicīniskās palīdzības atsakās, viņš nogādāts
savā dzīves vietā.

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

Saņemts izsaukums uz kādu dzīvokli Rojas novadā, kur uzbrukts dzīvokļa
saimniekam un vainīgās personas aizbēgušas. Izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kura vīrieti nogādā
ārstniecības iestādē. Par minēto uzbrukumu informēta Valsts policija.
Lūgums pie daudzdzīvokļu māju kon
teineriem nenovietot maisiņus ar ap-

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

ģērbiem. Ja apģērbs vēl ir izmantojams,
tad to ir iespējams nodot labdarībai Rojas ambulancē Rojā, Selgas ielā 7, ēkas
2. stāvā otrdienās no plkst. 11:00 līdz
plkst. 14:00 Intai Celmai. Sliktas kvalitātes apģērbus un apavus jāmet atkritumu konteineros, lai dzīvnieki un putni
tos neizvazā. 

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

