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Dižojas Rojas novada bibliotēka
24. oktobrī Rojas novada bibliotēka uzņēma izbraukuma
semināra viesus – Talsu reģiona bibliotēku darbiniekus. Tas
bija turpinājums TGB organizētajiem un pagājušajā gadā aizsāktajiem novadu dižošanās pasākumiem.
Pie lepnajiem un treknajiem burtiem ROJA bibliotēku
darbiniekus sagaidīja Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājuma glabātāja Gundega Balode, lai pusstundas ekskursijā
ar autobusu ļautu apjaust, ka Roja ir ne tikai pludmale un
galvenā Selgas iela, bet daudz plašāka teritorija ar interesantu vēsturi. Tālākais ceļš veda uz Kaltenes ciema bibliotēku,
kur viesus ar pašas sietu sieru un saimnieces cienīgu uzrunu laipni sagaidīja bibliotēkas vadītāja Egita Jansone. Vairāki
no bibliotēku darbiniekiem šeit bija pirmoreiz, bet tie, kuri
bibliotēkā jau pabijuši, atzinīgi vērtēja izremontētās telpas un
bagātīgo grāmatu fondu.
Līča vēju sapūstos bibliotekārus Rojas kultūras centrā ar
siltu kafiju un pīrādziņiem sagaidīja Rojas novada bibliotēkas
galvenā bibliotekāre Daiga Dambīte un bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iluta Graudiņa. Sapulcējušos zālē, visus uzrunāja Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle, aicinot
pirms semināra sākuma ar klusuma brīdi pieminēt aizsaulē
aizgājušo Talsu Galvenās bibliotēkas kolēģi Aretu.
Dienu steigā jau aizmirstos notikumus un plānotās ieceres
Rojas novadā no jauna ieraudzījām novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas prezentācijā viesiem. Ar uzskatāmiem piemēriem, skaitļiem, faktiem un pārliecību par
paveikto un plānoto darbu lietderību novada attīstībā stāstījums ikvienā raisīja vēlmi, ja ne dzīvot šeit, tad noteikti
vēlreiz apciemot mūsu novadu.
Par to, vai folklora ir tikai mutvārdos pārstāstītie teksti,
vai tā dēvējamas arī dziesmas un dejas un vai pastāv arī
mūsdienu folklora, semināra dalībniekiem lekcijā „Folklora. No zemās tautas līdz zinātnei” pārdomas rosināja
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta asistents
Aldis Pūtelis.
Pēc ražīga dienas pirmās puses cēliena savējos un lektoru
no Rīgas cienājām ar gardām pusdienām Rojas vidusskolas
ēdnīcā. Paldies saimniecēm! Lai aizdzītu vēlmi ar pilnajiem
punčiem pasnaust, aicinājām bibliotekārus uz otro stāvu, lai
palielītos ar savām telpām un grāmatu krājumu, kā arī vismaz attāli – no balkona – pasveicināt jūru.
Semināra turpinājumā Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja
Ilze Jaunbērziņa pastāstīja par aktualitātēm šī gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumos, pēc tam atkal lielījāmies mēs – sākot ar mūsu bibliotēkas pirmsākumiem
1947. gadā kā Lubezeres pagasta Rojas ciema bibliotēkai ar
vienu istabiņu privātā mājā un vienu darbinieku, līdz ba-

Novembris –
valsts svētku mēnesis
To pašu svētāko tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
(O. Vācietis)

Sirsnīgākais brīdis, saņemot ziedus, dāvanas un laba
vēlējumus. No kreisās – Iluta Graudiņa, Daiga Dambīte,
Irēna Svitiņa.
gātajiem z/k „Banga” laikiem un bibliotēkas darbu tagadējā
kultūras centra telpās, kad vadību pārņēma ilggadējā vadītāja
Ilga Ekmane un pirmoreiz sāka strādāt arī otra bibliotekāre
Anna Ratniece. Viņu vēlāk pārvilinājuši darbā Mērsragā, un
viņas vietu ieņēma, no Dundagas ieprecoties, Rojā ievilinātā
Lolita Paegle. Un tad jau līdz šodienai, kad, pārdzīvojušas pārvākšanos uz vienu istabu draudzes namā Saules ielā un atpakaļ,
esam vienota, mūsdienīga Rojas novada bibliotēka.
Atmiņā paliekošākā un sirsnīgākā neapšaubāmi bija
noslēguma daļa ar ziediem, dāvanām, labiem vārdiem un
grupas „Roja” dziesmām. Paldies, puiši, skaistākās meitenes Talsu reģionā joprojām dungo jūsu melodijas! Savukārt
mūsu sveicējus cienājām ar gardu kūku un, lai arī tās nosaukums palicis nezināms, galvenais, ka visi reģiona bibliotekāri tagad zina, kur tādu var pasūtīt – baltajā namiņā pie
Ritas! 70 svecīšu nebija, jo taupīsim spēkus mums novēlētajiem turpmākajiem 70 – pūtīsim uzreiz visas 140!
Paldies kolēģiem par labajiem vārdiem šai reizē un atbalstu, ikdienā kopā strādājot! Paldies Rojas novada domei, ka
mūsu bibliotēkai ir, ar ko lepoties! Paldies visiem, kuri palīdzēja un atbalstīja, lai pirmā mūsu dižošanās izdotos! Novembra otrajā pusē dosimies dižoties ar Rojas novadu Talsu
Galvenās bibliotēkas apmeklētājiem.
Irēna Svitiņa

Šīs ir dienas, kad mēs, Latvijas
tauta, ar noliektām galvām pieminam
upurus, ko mūsu senči nesuši
Latvijas neatkarības vārdā, un
atdodam godu to cilvēku piemiņai,
kuri atdeva savu dzīvību par mūsu
brīvību. Novēlu katram novadniekam būt īstenam Latvijas patriotam, ticot idejai
par vienotu, neatkarīgu, pārtikušu un drošu Latviju, kura rūpējas par ikvienu
savu iedzīvotāju!
Rojas novada domes vārdā – priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

* * *
Sveicu visus valsts svētkos un
pateicos katram par to, ka jūs šeit
esat. Esmu lepns par ikvienu, kurš
šodien dzīvo Rojas novadā, audzina
bērnus, apstrādā zemi un kopj sava
tēva sētu. Cienu katru, kurš mums ir
līdzās, veicot ikdienas darbus. Paldies
jums par to!
Eduards Kleinbergs

11. novembris – Lāčplēša diena!
Šajā dienā visā Latvijā tiek iedegtas
neskaitāmas svecītes, pieminot Latvijas
valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto
Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša
dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

18. novembris –
Latvijas Neatkarības
proklamēšanas diena!

Semināra dalībnieces aplūko bibliotēku un smeļas idejas.
Sabiles bērnu bibliotēkas darbinieču atrakA. Beļēviča foto tīvais apsveikums.

Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju ievērībai!
Atgādinām, ka līdz 2017. gada
15. novembrim veicams
ceturtais nekustamā īpašuma
nodokļa maksājums.

AICINĀJUMS!

Ja tevi interesē sporta dzīve Rojas novadā, tad atnāc 15. novembrī, trešdien, plkst. 19.00 uz sapulci vidusskolas semināru zālē
(2. stāvā), lai saplānotu sporta aktivitāšu kalendāru 2018. gadam,
lai izvirzītu sportistus apbalvošanai „Sportistu ballē”, lai plānotu
sporta pasākumu Latvijas 100-gades jubilejai.
Sporta organizatore T. Kirilova

1918. gada 17. novembrī latviešu partijas nodibināja Tautas Padomi, kas līdz Satver
smes sapulces sanākšanai uzņēmās suverēno varu Latvijā. Par tās priekšsēdētāju
ievēlēja Jāni Čaksti, par viņa biedriem – Marģeru Skujenieku un Gustavu Zemgalu.
Pagaidu valdības sastādīšana tika uzticēta Kārlim Ulmanim. Savā pirmajā sēdē Tautas Padome pieņēma Politisko Platformu un nolēma pasludināt Latvijas neatkarību.
1918. gada 18. novembra vakarā pēc 19.30 notika
Tautas Padomes svinīgā sēde Rīgas pilsētas II teātra
ēkā, ko sakarā ar to, ka tās priekšsēdētājs Jānis Čakste
nebija vēl ieradies Rīgā, vadīja viņa vietnieks Gustavs
Zemgals. Viņš paziņoja, ka suverēnā valsts vara Latvijā
ir pārgājusi Tautas Padomes rokās. Pēc himnas „Dievs,
svētī Latviju” nodziedāšanas sekoja Ministru Prezidenta
Kārļa Ulmaņa ziņojums par Pagaidu valdības nodomiem
un uzdevumiem.
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Novada domē
Rojas novada 17. oktobra domes sēdē tika izskatīti 25 darba
kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
• Izbeigt pirms termiņa deputāta piln
varas Ingum Veckāganam, sakarā ar viņa
personisku rakstveida iesniegumu par savu
pilnvaru nolikšanu.
• Pieņemt zināšanai, ka pēc deputāta
Ingus Veckāgana deputātu pilnvaru izbeig
šanos, par Rojas novada domes deputāti
kļūst Guntra Stocka, kura ir Centriskās
partijas „Latvijas Zemnieku savienība” sa
raksta nākamā deputāta kandidāte ar lielā
ko vēlētāju balsu skaitu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 10/2017 „Grozījumi 17.01.2017. sais
tošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Rojas
novada domes 2017. gada budžeta plānu””.
• Apstiprināt Rojas novada pašvaldī
bas saistošos noteikumus Nr. 11/2017 „Par
pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā Rojas
novadā”.
• Apstiprināt Rojas novada pašval
dības saistošos noteikumus Nr. 12/2017
„Par grozījumiem Rojas novada pašval
dības 19.02.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 7/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālajiem pabal
stiem Rojas novadā””.
• Apstiprināt nolikumu „Bērnu tiesību
aizsardzības sadarbības grupas nolikums”.
• Grozīt Rojas novada domes
2016. gada 15. novembra lēmumus Nr. 233
un Nr. 234.
• Par projekta „Ūdenssaimniecības pa
kalpojumu attīstība Rojā, III kārta” līdzfi
nansējumu un aizņēmumu.
• Izdarīt grozījumus Rojas novada do
mes iepirkuma komisijas sastāvā.
• Izveidot Rojas novada domes inven
tarizācijas komisiju.
• Par apbalvojumiem Valsts svētkos:
1) Ar Atzinības rakstu „Par mūža iegul
dījumu” apbalvot Agri Jansonu un Āriju
Veidi;
2) Ar Atzinības rakstu „Gada pedagogs”
apbalvot Ingridu Ķauķi;
3) Ar Atzinības rakstu „Par ilggadīgu
un pašaizliedzīgu darbu” apbalvot Maiju
Brusbārdi;
4) Ar Atzinības rakstu „Gada sportists”
apbalvot Alisi Grosbahu;
5) Ar Atzinības rakstu „Gada jaunietis”
apbalvot Beati Olekti;
6) Ar Atzinības rakstu „Par nopelniem
Rojas novada tēla veidošanā” apbalvot
Gunti Martužānu un Georgu Avetisjanu;
7) Ar Atzinības rakstu „Par nozīmīgu
ieguldījumu Rojas novada attīstībā” apbal
vot Lāsmu Pūci;
8) Ar Atzinības rakstu „Par veiksmīgu
uzņēmējdarbību” apbalvot SIA „MELN
SILKRASTS” un SIA „Zvejnieku saimnie
cība IRBE”.
• Grozīt 2014. gada 30. oktobra dele
ģēšanas līgumu ar SIA „Rojas DzKU” un
slēgt Rojas novada pašvaldības un SIA
„Rojas DzKU” 2009. gada 28. jūlija līgu
ma par ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu (pārjaunots 21.06.2013.) Pārjau
nojuma līgumu.
• Par zemes ierīcības projekta apstipri
nāšanu nekustamajam īpašumam „Meln
sils zivju apstrādes cehs”, Melnsilā, Rojas
novadā.
• Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Si
lupji”, Rojas novadā.
• Par zemes lietošanas mērķu maiņu
nekustamā īpašumā „Līvas”, Valgalciemā,
Rojas novadā.
• Apstiprināt grafisko pielikumu
„Mazdārziņi 6”, Rojā.
• Par zemes „Dzīparkalni”, Rojas nova
dā iznomāšanu.
• Par nekustamā īpašuma „Slēgtais
cehs Nr. 1 un Nr. 2”, Rojas novads, atsavi
nāšanu.
• Par Rojas novada pašvaldības auto
ceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas
sezonā (no 01. novembra līdz 31. martam).
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja
vietniece/domes sekretāre Gunta Dambiņa

Jauno mākslinieku aktivitātes
No 26. oktobra Amerikas Savienoto
Valstu vēstniecībā Rīgā ir izstādīta Rojas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde. Sadarbība ar ASV vēst
niecību skolai aizsākās pagājušā gada
rudenī, kad Rojas Mūzikas un māks
las skolā viesojās māksliniece no ASV
Margery Amdur, kas vadīja meistarklasi
vides objektu instalācijās, mācīja bēr
niem integrēt vides objektus telpiskās
kompozīcijās. Māksliniecei ir bijušas
60 personālizstādes. Viņa tika nominēta
2015. gada Aesthetika Mākslas balvai.
Šogad šī sadarbība turpinās, un
Rojas jauno mākslinieku darbi ir
aplūkojami ASV vēstniecības telpās,
kas nu priecēs visu ASV vēstniecības
nodaļu un ārvalstu vēstniekus, viesus.
Esam priecīgi par šo radošo sadarbību
un ceram to turpināt arī nākotnē.
Savukārt 30. oktobra pēcpusdienā
Rojas Mūzikas un mākslas skolas
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā
viesojās mākslinieki un pedagogi
no Rīgas Jaņa Rozentāla mākslas
vidusskolas – Vineta Jurjāne un
Vladislavs Rubulis, kuri vadīja

meistarklasi zīmēšanas un
gleznošanas programmās.
Pirmie pie molbertiem
sēdās jaunie mākslinie
ki – 1.–5. klašu audzēkņi,
cenšoties atveidot Jaņa Ro
zentāla gleznas, jeb, kā šo
darbību sauc paši māksli
nieki, rīmeiku. Rīmeiks no
vienkāršas kopēšanas at
šķiras ar to, ka mākslinieks
šajā atveidojumā pieliek klāt
savu redzējumu un emoci
jas. Bērnu darbos rīmeikas
Rojas jauno mākslinieku darbi aplūkojami ASV vēstniecībā Rīgā.
atveidotas trijos posmos –
Albuma foto
pirmā ir skice, gaismu un
ēnu atveidojums melnbaltā zīmējumā, vota video prezentācija par Rīgas Jaņa
Šī meistarklases diena pagājusi ļoti
otrajā – Jaņa Rozentāla ainava, bet tre Rozentāla mākslas vidusskolas mācī bagātīgā pieredzes mācībā gan pedago
šajā – katra mākslinieka individuālais bu metodēm, ko pavadīja mākslinieku giem, gan audzēkņiem. Turklāt māk
redzējums, iedvesmojoties no māksli izsmeļošās atbildes, par mākslas pro sliniece Vita Jurjāne ir uzticējusi mums
nieka Jaņa Rozentāla. Bērni aizrautīgi cesā izmantotajām metodēm, tehniku. savu darbu izstādi, kas veltīta Rojas un
iesaistījās, izmēģinot roku līdz šim ne Turpinājumā audzēkņiem tika dots Kaltenes jūras krastam. Šo radošo darbu
bijušā pieredzē.
uzdevums uzzīmēt sev raksturīgās izstādi var aplūkot ikviens Rojas iedzī
Turpinājumā abi pedagogi un septiņas lietas, kas raksturotu viņu votājs Rojas Mūzikas un mākslas skolas
mākslinieki strādāja arī ar Interešu iz pašu. Meistarklases vadītāji neskopo Izstāžu zālē visu novembra mēnesi.
glītības programmas Vizuāli plastiskā jās ar padomiem kompozīcijas piln
Rojas Mūzikas un mākslas skolas
māksla audzēkņiem. Šeit bija sagata veidē un krāsu tonalitātes izvēlē.
pedagoģe Līga Reine-Smilgaine

Konkursā „Mans redzējums par Ikaru”
1. novembrī Priekules kultūras namā notika
Vislatvijas Ikara vārda dienas svinības, kurās notika
jauno mākslinieku konkursa „Ikara sapņi šodien”
izstādes atklāšana un laureātu svinīgā apbalvošana.
No Rojas Mūzikas un mākslas skolas šajā konkursā
dalību ņēma audzēkne Eva Kiršteine un pedagogi
Līga Reine-Smilgaine, Vizbulīte Puriņa. Konkursā
audzēkne Eva Kiršteine ieguva 2. vietu, kā arī
saņēma skatītāju simpātiju balvu, ko vērtēja
neatkarīgie eksperti. Kā atklāja organizatori, šajā
konkursā piedalījās 200 audzēkņi no 21 Latvijas
mākslas skolām.

Priekulē šajā dienā tika atklāts ģimeņu dārzs,
kur katru gadu tiks iestādīti koki par godu jau
nām atvasītēm. Pēc svinīgā pasākuma devāmies
ekskursijā pa Priekules novadu, kā arī pabijām
baznīcā, kurā Ikars pirmo reizi veica savu vienī
go lidojumu. Kā stāsta nostāsti, Priekules Ikars ir
kāds teiksmains kalējs, kas 17. gadsimtā dzīvojis
Korfiem piederošajā Priekules muižā, un pēc
Grobiņas pilskunga iecirkņa tiesas lēmuma, pie
Grobiņas pils sadedzināts uz sārta par mēģinājumu
nolaisties no baznīcas torņa ar pašizgatavotiem
spārniem.

Konkursa laureātiem svinīgo uzrunu teica Prie
kules domes pārstāvis, kultūras dzīves atbalstītājs
Guntars Verners, kā arī Kristīne Cukura – pasāku
ma organizatore. Konkurss šogad svin savu 5 gadu
jubileju, un tam par godu ir izdots laureātu buk
lets, kurā ir apskatāmi uzvarētāju darbi. Audzēk
ņus gaidīja liels pārsteigums, jo pasākumu noslē
gumā uzstājās dziedātājs Kašers.

Lai Evai pietiek spēka un radošās izdomas, lai
turpinātu savu iesākto ceļu!
Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe
Līga Reine-Smilgaine pašizgatavotiemspārniem.
Konkursa 2. vietas un skatītāju simpātiju balvas ieguvēja Eva Kiršteine.
Albuma foto

Tiek sadalītas balvas „Radām novadam’’ 1. posma finālā

Pēc apbalvošanas tapa kopīgs komandu foto.
28. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās jaunradītu un īstenotu jauniešu biznesa projektu konkursa „Radām novadam’’ pirmā
posma fināls. Šajā finālā rīcības plānus prezentēja
17 konkursa labākās komandas, kas ar savu darbību vēlas radīt arī sociālekonomisko labumu Latvijas novadiem. Labākās komandas tika apbalvotas
ar 7 specbalvām un 5 žūrijas balvām.
Komandām 5 minūšu laikā bija jāpārliecina žūrija
4 cilvēku sastāvā par savas idejas dzīvotspēju un
tās sociālekonomisko ietekmi novados. Konkursa
žūrijā darbojās Guna Gleizde (DELFI.lv), Juta Reķele
(Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) un
privātie investori – Dairis Cālītis un Kaspars Vanags.
Žūrijas vērtējumā pirmo vietu un balvas 2000 EUR
vērtībā ieguva komanda „LatSketch’’, kas Rojas novadā
ir jau uzsākuši līklīniju koka grīdu ražošanu. Otro
vietu un balvas 1500 EUR vērtībā saņems komanda
„Zaļā Bērnība’’, kas Sējas novadā plāno izveidot meža

Arhīva foto
bērnudārzu, tādā veidā palīdzot saglabāt novadā
izglītības iestādi. Komanda „GetSmart’’ ieguva trešo
vietu un 1000 EUR, lai attīstītu savu ideju par mācību
centru, kas vērsts uz IKT un eksakto zinātņu apguvi
Jelgavas novadā. 500 EUR veicināšanas balvu un
4. vietu ieguva Banku augstskolas studentu komanda
„Rockberry’’, kas Ogres novadā plāno ražot dažāda
veida betona mēbeles. Komanda „GoProst’’ ieguva
5. vietu un 300 EUR, ko varēs ieguldīt sporta un atpūtas
inventāra īres biznesa attīstībai Smiltenes novadā.
Finālā iekļuvušās komandas ar savu darbību plā
no radīt ekonomisko labumu Gulbenes, Daugavpils,
Babītes, Limbažu, Jelgavas, Smiltenes, Ogres, Rojas,
Sējas, Ropažu, Rūjienas, Saldus, Viļānu, Strenču,
Priekules, Ādažu novadiem. Šis bija pirmais no di
viem konkursa „Radām Novadam” fināliem. Otrajā
finālā 2018. gada novembrī komandas prezentēs sa
vus sasniegtos rezultātus un radīto sociālekonomis
ko labumu gada laikā, ieviešot rīcības plānus dzīvē.

Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi
talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem,
izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus
Latvijas novados. Konkursā jauniešu komandām
līdz 2018. gada novembrim, realizējot biznesa idejas,
ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība
savos izvēlētajos novados – nodrošinot jaunas darba
vietas, piesaistot investīcijas, un dažādos citos veidos
veicinot novada sociālekonomisko attīstību.
Konkursu organizē biedrība „Radām novadam”,
sadarbībā ar DELFI. Konkurss īstenots „Erasmus+:
Jaunatne darbībā” un Izglītības un zinātnes ministri
jas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. ga
dam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Plašākai informācijai: Elīna Miķelsone,
projekta „Radām novadam’’ vadītāja

e-pasts: elina@radamnovadam.lv
Mājaslapa: www.radamnovadam.lv / FB lapa: https://
www.facebook.com/radamnovadam
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Skaistos mirkļus vajag krāt
Dace Klabere
28. oktobrī Rojas Jūras zvejniecības
muzejs aicināja uz Latvijas Avīzes fo
togrāfes Andas Krauzes izstādes atklā
šanu. Kā atklāšanas pasākumā jokoja
muzeja vadītāja Inese Indriksone, tik
daudz Latvijā pazīstamu kungu, kas
skatītāju rosina dažādām pārdomām
un nostalģiskām atmiņām, muzejā ir
pirmoreiz, par ko, protams, paldies foto
māksliniecei. Uz pārdomām vedināja
arī muzeja darbinieces Gundegas Ba
lodes paustais. Šodien fotografē ikviens
no mums un šķiet, ka fotogrāfija tāds
nieks vien ir, taču izrādās, ka tieši šis
mazais nieks ir tas, ko izšķirīgos brīžos
cilvēki vēlas paņemt līdzi un saglabāt kā
dārgāko piemiņu.
Kā pastāstīja pati Anda, fotografēt
viņai paticis vienmēr un, ja vēl izdo
das cilvēkā ieraudzīt kaut ko no dvē
selītes – tā ir viņas vislielākā laime.
Un nav svarīgi, ar kādu fotoaparātu tu
fotografē, galvenais ir fotografēt ar sir
di. Pēc Andas domām, fotografēšana ir
līdzīga pirmajai iemīlēšanās sajūtai –
tu skaties uz viņu un atklāj ko jaunu,

Par Andas Krauzes fotomodeli (no kreisās) kļūst muzeja vadītāja Inese Indriksone;

Izstādes noskaņu lieliski papildināja Aijas Barovskas un Jāņa Kaļiņičenko
muzicēšana. Aiz Aijas pleca savas mūzikas izpildījumā ieklausās arī Mārtiņš
Freimanis.
D. Klaberes foto

ieraugi to, ko neredz citi, tev šis cilvēks
liekas īpašs.
No fotogrāfijām mūsos raugās An
das Krauzes īpašie cilvēki – Mārtiņš
Freimanis, Jānis Paukštello, Kaspars

Kopā ar Andu Krauzi pavadītajā
stundā vai ikviens no klātesošajiem
kļuva par viņas fotomodeli. Bailīgākos
viņa iedrošināja sakot, ka patiesībā ik
viens cilvēks ir fotogēnisks. Anda Krau

Znotiņš, Niks Matvejevs, Ēriks Hān
bergs un daudzi citi sabiedrībā labi
zināmi cilvēki, no kuriem daudzi ir at
stājuši kādus nospiedumus ikvienā no
mums.

Velga Vītola un viņas dzīvnieki
Dace Klabere
27. oktobra pēcpusdienā Kaltenes
klubā notika tikšanās ar rakstnieci Birutu Eglīti, grāmatas „Zvēri un
cilvēki” autori un Latvijas lepnumu,
grāmatas galveno varoni, lāču mammu Velgu Vītolu no Līgatnes.
Kā tikšanās ievadā pastāstīja rakst
niece, viņas skatījumā Velgas stāsti
par dzīvniekiem līdzinājušies skaistām
pasakām, un viņa bijusi pārsteigta par
to, ka arī tā var skatīties uz dzīvo dabu,
mums apkārt notiekošo un tik dziļi to
sajust. Sākot rakstīt grāmatu, viņa ātri
vien sapratusi, ka nevar līdz galam iz
prast Velgas attiecības ar dzīvniekiem,
nepastāstot par pašu Velgu – kā tas var
būt, ka viņa sajūt, sadzird un saprot, ko
jūt, domā, grib vai negrib dzīvnieks. Bi
ruta Eglīte atzīst, ka grāmata ir skaudra,
sāpīga, par visu to cenu, kas cilvēkam ir
jāsamaksā par to, ko viņš dara ar lielu
mīlestību, jo tas viss ne tikai nes lielu
prieku, bet bieži arī līdzcilvēku nesa
pratni.

Velga Vītola atzīst, ka dzīvnieku
sadzīves priekšā spāņu kaislības nobāl.
D. Klaberes foto
Savukārt Velgai Vītolai netīk runāt
par sevi pašu, bet gan tikai par viņas la
bākajiem draugiem – dzīvniekiem. Vel
gai ļoti patīk fotografēt savus mīluļus,
tādēļ arī tikšanās reizē klātesošajiem
tiek parādīts fotostāsts no Velgas un vi
ņas dzīvnieku ikdienas. Kā saka Velga,
sadzīve starp dzīvniekiem – tās priekšā
spāņu kaislības nobāl! Velgas stāstīju
mā visi dzīvnieki ir personības, katrs ar
savu stāstu. 

Kurzemes plānošanas reģions sa
darbībā ar 10 Latvijas un 4 Lietuvas
partneriem, tostarp Rojas novada paš
valdību, piedalās pārrobežu projektā
INTERREG Latvijas–Lietuvas sadar
bības programmas 2014.–2020. g. pro
jektā Nr. LLI-010 „Dabas tūrisms vi
siem” (UniGreen).
Projekta mērķis ir dabas tūrisma
attīstības veicināšana Latvijas un Lie
tuvas pierobežas reģionos, uzlabojot
infrastruktūras un tūrisma produk
tus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, un ir vērsts uz
ilgtspējīga tūrisma attīstību Latvijas un
Lietuvas pierobežas reģionos, stabilizē
jot un palielinot apmeklē
tāju skaitu reģionā.
Šī projekta ietvaros
Rojas publiskajā pludmalē
jau ir pilnībā izbūvēta
koka pastaigu laipa, kas
piemērota arī cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.
Kopējais pārbūvētās laipas
garums ir 512,70 m,
izbūvēti arī 4 apgriešanās

ze: „Vajag bildēties skaistos brīžos, kad
esat kopā ar mīļiem cilvēkiem. Vajag
iebrist puķēs, iekrist sniegā un taisīt
skaistas bildes, kad jūs esiet laimīgi.
Skaistos mirkļus vajag krāt!” 
laukumi un izvietots viens info stends.
Laipas izbūves darbus veica uzņē
mums SIA „Kalvas”.
Projekta ietvaros nākamajā pavasarī
plānots izvietot apmeklētāju skaitītāju
uz šīs izbūvētās koka laipas.
Kopējās būvniecības izmaksas sa
dza 49 985,99 eiro, bet projekta
snie
kopējās izmaksas ir 62 317,16 eiro, no
kurām 9 347,58 eiro ir Rojas novada
domes līdzfinansējums.
Visas projekta aktivitātes plānots
īstenot līdz 2019. gada aprīlim.
Projekta partneri un citi Kurzemes
reģiona pašvaldību pārstāvji ir iepazi
nušies ar Somijas un Lietuvas pieredzi
dabas tūrisma plānošanā, dabas taku
veidošanā un infrastruktūras pielāgoša
nā cilvēkiem ar invaliditāti. Šī projekta
ietvaros tikko apmācības ir uzsākuši arī
28 vides gidi no visas Kur
zemes, tai skaitā 4 vides
gidi no Rojas novada.
Vides gidu apmācības
ilgs līdz nākamā gada no
vembrim, kopumā plāno
tas 6 apmācību sesijas, kat
ra sesija ilgs 3 dienas.
Informāciju sagatavoja
Rojas TIC vadītāja
Kristīne Voldemāre

Rojupes BJIC „Varavīksne”dzimšanas diena Erudīcijas konkurss „Izzini Roju!”
Oktobra beigās Rojupsētā. Ieraugot ekrānā pašu
es BJIC „Varavīksne” svibūvēto zaru būdu, bērnu
nēja savu dzimšanas dienu
sejās bija vērojams patiess
un atskatījās uz padarīto.
prieks par saliedēto ko
Bērni un jaunieši sanāca
mandas darbu, apgūstot
kopā, lai piedalītos jautrās
nepieciešamās
prasmes
spēlēs, sacenstos asprātībā
izdzīvošanai dabā. Tāpat
un veiklībā un, kopīgi skaprieks par saturīgo pārgā
toties fotogrāfijas, dalītos
jienu kopā ar Rojas nova
atmiņās par piedzīvoto.
da Sporta skolas audzēk
Skatoties
fotogrāfijas
ņiem gides Rutas Sīpolas
vadībā.
no pasākuma „Mīlu Tevi,
Latvija!”, bērni atcerējās,
Bērni un jaunieši ne
ar kādu interesi, aizrautību
tikai piedalījušies dažādos
atbildējuši uz jautājumiem
pasākumos, bet arī aktīvi
par Latvijas vēsturi, dabu,
darbojušies dažādās rado
minējuši novadu nosauku
Mājīgajās BJIC „Varavīksne” telpās jauniešiem allaž ir, ar šajās darbnīcās. Vislabāk
mus un noteikuši dažādu ko nodarboties.
bērniem paticis zīmēt ar
Albuma foto
Latvijā ražotu produktu
plēvīšu krāsām un apglez
garšu. Par vienu no visjaukākajiem pieredzes apmaiņas brauciens uz jau not stiklu. Tāpat bērni priecājās par
svētkiem tika atzīti Baltā galdauta svēt niešu iniciatīvu centru „Šķūnis” Saldū iespēju darboties teātra un kulinārijas
ki. Bērniem bijis liels gandarījums gan un jauniešu māju Kuldīgā, jo iegūtas pulciņos.
par iestādīto ozoliņu, gan par brīnum jaunas idejas, ko realizēt savā centrā.
Jauniešu centrā aktīvi darbojas
jauko izrādi „Uz laimīgo zemi!”, gan Un, protams, kur tad bez sadraudzības starptautiskā jauniešu pašaudzināša
par iedzīvotāju lielo atsaucību. Patei pasākumiem ar Melnsila jauniešu ini nas programmas Award vienība.
coties izrādei, ir iegūti jauni draugi no ciatīvu centra un Rojas multifunkcio Vē
ro
jot fotogrāfijas, bērniem bija
Ozolnieku novada. Prieks par paveikto nālā centra „Strops” jauniešiem – kat iespēja vairāk uzzināt par šīs vienības
bija arī, skatoties fotogrāfijas no vasa ra satikšanās reize kā svētki. Skatoties labajiem darbiem, pilnveidotajām
ras nometnes „Spirgts un vesels”. Kā fotogrāfijas no karjeras pasākumiem, prasmēm, piedzīvojumu ekspedīciju
labākās nometnes aktivitātes tika atzīta bērni ar lielu prieku atcerējās iespēju gar jūras krastu un dalību Likteņdārza
ekskursija uz Ventspili un pārgājiens gatavot māla traukus un rotas, iepa uzkopšanas talkā.
gar jūras krastu, savukārt par vienu no zīties ar metāla apstrādi un uzņēmēj
Jaunatnes lietu speciāliste
vērtīgākajiem pasākumiem tika atzīts darbību, kā arī iespēju viesoties lauku
Māra Folkmane

Vai tu zini, ka vārds Roja nozīmē duļķupe un cik Rojas novadā ir hosteļu? Uz
šādiem un līdzīgiem jautājumiem atbildes meklējām konkursa „Izzini Roju!” ietva
ros. Dzejoļi par Roju un mākslas darbi ar spēka vārdiem Rojai tapa jau brīvdienu
nedēļā, kas bija arī aktīvākais laiks piekrastes recepšu pierakstīšanai. Bet 31. oktob
ra pēcpusdienā katras klases veikums tika atrādīts skolasbiedriem. Konkursa dienā
pie ātro atbilžu jautājumiem tika arī skolotājas un komandu līdzjutēji. Aktivitātēs
iesaistīti tika pat mobilie telefoni – tos komandas varēja likt lietā, lai īsā laika sprīdī
atbildētu uz konkursa jautājumiem. Bet par to, cik ticamas vai aplamas atbildes šī
ierīce čukstēja priekšā, un kāpēc tā – kādā citā reizē.
Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un arī vecākiem, kas palīdzēja radīt šos
burvīgos skatāmos, klausāmos un arī izgaršojamos darbiņus! Un paldies atsaucī
gajai žūrijai – Kristīnei Voldemārei no Rojas TIC un Inesei Indriksonei no Rojas
muzeja.
Kristīne Maslovska

Konkursa dienā pie ātro atbilžu jautājumiem tika arī skolotājas.
Albuma foto
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Cienīsim otra cilvēka darbu

Pasākumu kalendārs
10. novembrī plkst. 19.00
jaunā latviešu spēlfilma

„Pirmdzimtā”.
Režisors Aiks Karpetjans. Galvenajās lomās:
Maija Doveika un Kaspars Znotiņš.
Filmas garums 1.33 st. Ieteicamais vecums 12+.
Ieeja 3,00 EUR, biļetes varēsiet iegādāties pirms seansa.
11. novembrī plkst. 18.00
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens.
Ikviens novadnieks aicināts doties tradicionālajā Gaismas ceļā, līdzi ņemot
lāpas vai svecītes. Pulcēšanās pie viesnīcas „Roja”.
Pēc gājiena Rojas kultūras centrā
Atmodas laika mūziķa, grupu LĪVI un SAIME dibinātāja
JURA PAVĪTOLA akustiskais koncerts

„Pareizi nepareizās dziesmas”.
Ieeja brīva.
17. novembrī plkst. 18.00
Latvijas Republikas proklamēšanas
99. gadadienai veltīts svinīgs pasākums

Dace Klabere
Rudenī, kad no kokiem intensīvi krīt lapas, darba pilnas rokas ir arī
kapu apsaimniekotājam Armandam Voronovam. Armands no darba
nekad nav baidījies, un jau vairākus gadus viņš godprātīgi rūpējas par
to, lai kapi un to apkārtne būtu sakopta, taču katru gadu no jauna atkal
un atkal nākas saskarties ar vienu un to pašu problēmu. Tīšuprāt vai
aiz izklaidības, bet nespēj mūsu cilvēki novietot kapu atkritumus tam
paredzētajās vietās. Stiklam un plastmasai paredzētajā konteinerā tiek
izgāztas lapas, arī no mājām atvestie sadzīves atkritumi, savukārt lapām
paredzētajā vietā mētājas arī sasistas vāzes, veci svečturi un tamlīdzīga
draza. Visu to nākas no jauna sašķirot. Reizēm nākas pielietot visu spē
ku, lai no konteinera izceltu milzīgos maisus ar lapām… Un vēl – lapām
paredzētajā vietā stāv glīts uzraksts, kas vēsta, ka tajā vietā paredzēta
vieta atkritumiem. Vai to kāds ievēro? Protams, ka nē. Milzīgā lapu kau
dze sākas vien dažus soļus aiz kapu vārtiem… Bez visa tā notiek arī vēl
trakākas lietas – ir cilvēki, kas, apkopuši savu tuvinieku kapus, sagrābtos
atkritumus izmet turpat uz kādu no blakus esošajām kopiņām. Kur vēl
tālāk? Armands smej, ka par to, kas notiek kapos, varētu uzņemt vai ve
selu filmu! Lapu laiks tūdaļ beigsies. Armands jau šķiro, tīra un novieto
mūsu izmestos atkritumus tam paredzētajās vietās. Tuvojas svecīšu va
kars, kad kapsētā tiks iedegtas simtiem svecītes. Kā būtu, ja pēc svecīšu
vakara, cienot paši sevi un otra cilvēka darbu, mēs mēģinātu nevajadzī
gos svečturus izmest tam paredzētajā konteinerā? 

Sludinājumi
Mūžības svētdienas dievkalpojums Kaltenes draudzē 26. novembrī pulksten 15.30.

Izšujam logo un citus tekstus!
Betolli, Lielā 22, Talsi.

DARBS
 SIA „Zītari LZ”, reģ. nr. 59002001131, vajadzīgs darbinieks ar pavāra iemaņām.
Zvanīt 29373267.
 Z/s „Rasas” autoserviss piedāvā darbu pašnodarbinātai personai autokapsētā pie auto
mašīnu izkomplektēšanas uz laiku.
Zvanīt 26526621.

21. novembrī no plkst. 10.00
līdz plkst. 17.00
Rojā, Selgas ielā 2 (pie veikala)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

„Daudz laimes, Latvija!”.
Pasākumā dziedāsim, dejosim, muzicēsim, sveicot Latviju 99. dzimšanas
dienā, kā arī godināsim par sasniegumiem mūsu novadniekus.
Svētku turpinājumā no plkst. 22.00 līdz plkst. 03.00
Tautas balle.
Muzicē grupa „Dakota”.
Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 16.11. Ieeja brīva.
24. novembrī plkst. 12.30
Rojas kultūras centra konferenču zālē
TIKŠANĀS ar „Pastariņa prēmijas” laureāti, mākslinieci
ELĪNU BRASLIŅU
Ieeja brīva.
30. novembrī plkst. 13.00
Izrāde bērniem

ZOBU FEJA
Ieeja 1,50 EUR.
Ziemassvētki ir tuvāk, nekā jums šķiet,
tāpēc padomājiet par dāvanām saviem mīļajiem savlaicīgi!
Mūsu piedāvājums – dāvanā brīnišķīgs muzikāls piedzīvojums!
25. decembrī plkst. 17.00
Daumanta Kalniņa un Jelgavas bigbenda koncerts

„Frenks Sinatra Ziemassvētkos”.

Mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis.
Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR.
Biļešu iegāde, rezervācija Rojas KC. Pieņemam kolektīvu pieteikumus.

Kreisajā pusē redzams uzraksts, kas vēsta, kurā vietā jāber lapas.
Autores foto

Iepazīsim savu novadu – izstāde par
Ģipku un tās vēsturi Rojas muzejā
14. novembrī pulksten 17.00
atklāsim izstādi par Ģipkas ciemu
un tā ļaudīm.
Ģipka ir viens no senākajiem
mūsu piekrastes ciemiem ar ba
gātīgu vēsturi, kur atradās vie
na no vecākajām skolām mūsu
krastā, kas dibināta 1863. gadā.
Vēlākajos gados skolas ēkai uz
būvēja otro stāvu, un 1869. gadā
atvēra jūrskolu. No drupām Ģip
kas ciemā ir atdzimusi Ģipkas
evanģēliski luteriskā baznīca. Un,
protams, Ģipkā, kā jau senā zvej

nieku ciemā, ir plašas zvejnie
cības un zivju apstrādes tradīci
jas – kādreiz šeit atradās viena no
senākajām ķilavu kūrēm, vēlāk
padomju okupācijas gados, kā arī
atjaunotās Latvijas laikā darbojās
Ģipkas zivju apstrādes cehs.
Par to un vēl daudz ko citu
runāsim un kopīgi atcerēsimies
14. novembrī pulksten 17.00 Ro
jas Jūras zvejniecības muzeja iz
stāžu zālē.
Inese Indriksone, Rojas Jūras
zvejniecības muzeja vadītāja

Rojas novada sporta skolas vieglatlētu starti
pirmajā semestrī
Pašas pirmās sacensības pēc neliela vasaras treniņa notika jau
2. septembrī Rīgā – Latvijas Skriešanas centra atklātais čempionāts
stadiona skrējienos. Uz šīm sacensībām aizbrauca divpadsmit
audzēkņi. Tajās var piedalīties ikviens, kam patīk skriet, tādēļ dalīb
nieki ir no 5 līdz pat 75 gadu vecumam! Ļoti lietainajā dienā jaunu
personīgo rezultātu 200 m izskrēja S. Skujiņa – 33,5sek.
30. septembrī piedalījāmies Saldus sporta skolas atklātajās vieglatlē
tikas sacensībās. Sacensībās piedalījās sportisti arī no Talsiem, Kanda
vas, Dobeles, Ventspils, Jelgavas, Mārupes un Saldus. Mūsu audzēkņi
startēja 80 un 200 m skrējienā, lodes grūšanā un tāllēkšanā. Divas fināla
vietas astoņniekā izcīnīja Rodrigo Kiršteins. 80 m – 12.41 sek. (4. v./29
dalībnieki) un 200 m – 36.04 sek. (8. v./18). Kristapam Vecbērzam sep
tītā vieta 200 m – 35.20 sek., bet Emīlijai Krūziņai savā grupā 200 m –
33.50 sek. (7. v./20). Matīsam Muskeitam tāllēkšanā – 3.68 m (7. v./14).
15. oktobrī Carnikavā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikas
krosā. Sacensības organizēja Carnikavas novada pašvaldības iestāde
„Carnikavas sporta centrs” un Latvijas Vieglatlētikas savienība sa
darbībā ar atbalstītājiem un partneriem. Sacensībās kopā piedalījās
vairāk nekā 500 sportistu, un rezultāti, tāpat kā iepriekšējos gados,
24. oktobrī kopā ar treneri tika noskrieti pirmie „Rojas apļi” uz atjaunotā statika noteikti ar čipa palīdzību, ko piestiprina pie sporta apaviem. diona skrejceļa.
Albuma foto
No mūsu sporta skolas visvairāk dalībnieku startēja U 12 grupā – astoņi
audzēkņi (2006.–2007. g. dz.), bet visaugstāko 7. vietu no 20 dalībnie
audzēkņi – Ieva Gerucka, Kerija Dinsberga, Amanda Vērpēja, Emīlija Krū
cēm 4 km distancē izcīnīja Samanta Skujiņa U 16 vecuma gr. (2002.– 2003. g.dz.). ziņa, Alise Oboleviča, Rebeka Ķēniņa, Reinis Briedis, Rihards Vizums, Rod
Jaunums trasē bija tas, ka visiem sacensību dalībniekiem bija jābūt gataviem rigo Kiršteins, Niks un Paula Bernāni startēja 1,76 km distancē.
finišēt pret mazliet palielu kalniņu. Kopumā trase, tāpat kā iepriekšējos ga
Gribas uzslavēt pilnīgi visus sportistus par neatlaidīgo cīņassparu, veicot
dos, bija veidota kalnainā meža apvidū ar daudzveidīgu segumu meža takām, savu distanci.
smilšainākiem posmiem un vairākos trases posmos arī ar šķeldotu skaidu
3. novembrī deviņi audzēkni startēja tepat Talsu sporta hallē. Augstākās
klājieniem. Tādēļ arī šoreiz naglenes palika mājās un startējām sporta apavos. vietas izcīnīja Ieva Gerucka 600 m 02:20.9 sek., 5. v./10 un Rihards Bramanis
Sacensību vietā valdīja patīkama, sportiska gaisotne. Sportisti pēc skrējie 60 m 9.2 sek., 7. v./20 dalībnieki.
Lai veiksmīgi turpmākie starti arī pārējiem sacensību dalībniekiem!
na varēja pacienāties gan ar siltu tēju, gan uzēst mazas pusdienas. Sacen
Vieglatlētikas trenere Anita Raspopova
sībās piedalījās arī Anna Elīza Doniņa, kura startēja 4 km distancē. Pārējie
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Tālrunis 25446369.

Redakcijas adrese:
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Laikraksts iznāk kopš
1987. gada 3. jūlija.
Iespiests Talsu tipogrāfijā.

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicināju
ma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosū
tījums nav nepieciešams)
* KARDIOGRAMMA 5,00 EUR
(bez ģimenes ārsta nosūtījumu)
* D vitamīna noteikšana 4,50 EUR

Lūdzam veikt PIERAKSTU uz
noteiktu laiku pa tālruni 20014393
(Latvijas aptiekā)
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

Līdzjūtība
…deg pīlādži un visiem rāda ceļu,
Un katram savs līdz galam jāaiziet.
Izsakām līdzjūtību Verai Šulcei, no māsas
atvadoties.
Rojas Invalīdu biedrība

Policija ziņo
Laika posmā no 25. oktobra līdz 7. novembrim Rojas pašvaldības policija veikusi
sekojošas darbības:
 Rojas pašvaldības policijā griezusies kāda
sieviete par to, ka kādā no zivju apstrādes cehiem
regulāri netiek izmaksāta nauda. Šādos gadījumos
nepieciešams ziņot Valsts darba inspekcijai, par ko
tika informēta minētā sieviete.
 Rojā pretī dārziņiem atrasts pamests velosi
pēds. Velosipēdu tā īpašnieks var saņemt pašval
dības policijā.
 Sastādīts Administratīvā pārkāpuma proto
kols kādai suņa īpašniecei par to, ka viņas suns bez
pieskatīšanas klaiņo pa Rojas ielām.
 Mājās nogādātas divas personas, kuras alko
hola reibumā atradās uz soliņa Rojā, Parka ielā.
 Rojas pašvaldības policija divas reizes piedalī
jusies kopējos reidos ar Valsts vides inspektoriem.

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

