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Pēc veiktajiem atjaunošanas darbiem atvērts
Rojas skeitparks!
Būsim saudzīgi! Nebojāsim un nepiegružosim!
Armanda Indriksona foto

Rojas ostā aug kravu apgrozījums
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad ierobežotā pieprasījuma pēc celulozes izejvielām
pasaules tirgū un rekonstrukcijas Skandināvijas koncernā „Sodra”, bija vērojams nopietns
kravu apgrozījuma kritums, pagājušajā gadā
kravu apgrozījums Rojas ostā atkal ir palielinājies. Kā jau iepriekš esmu minējis, mēs visi
dzīvojam kopējā pasaules ekonomiskajā telpā
un tās procesi ietekmē arī Rojas ostu. Pēdējos
gados, samazinoties preču patēriņam pasaules
tirgos, samazinājās pieprasījums pēc iepakojuma, kam sekoja pieprasījuma kritums pēc celulozes izejvielas. Koksnes pārstrādes koncerns
„Sodra”, kurš ir Rojas ostā strādājošas vienīgās
stividoru kompānijas „Laskana-Mežs” stratēģiskais partneris, pagājušā gada decembrī pabeidza rekonstrukciju pārejai no celulozes uz
viskozes ražošanu. Pieprasījums pēc viskozes
ir stabili pieaugošs un pēc rekonstrukcijas pabeigšanas ir devis papildus kravas Rojas ostai
pagājušā gada beigās. Šogad, neskatoties uz
faktu, ka osta mēnesi bija slēgta ledus dēļ, jau
aprīlī ir pārsniegta puse no pagājušā gada pusgada kravu apgrozījuma. Pagājušā gada kravu
apgrozījuma pieaugums varēja būt ievērojami
lielāks, ja rudens lietavu dēļ nebūtu iestājušies
katastrofāli apstākļi mežos, kā dēļ praktiski apstājās to izstrāde. Rojas ostas sekmīgu darbību
kravu segmentā nodrošināja „Laskana-Mežs”
veiksmīgā mārketinga stratēģija un ostas efektīva darbība, apkalpojot kuģus koksnes kravu
nosūtīšanai. Pagājušā gadā turpinājās piegādes Beļģijas iekšzemes Genkas ostai. Piegādes
Genkas ostai tiek nodrošinātas ar specifiskas
konstrukcijas kuģiem, jo kuģi līdz Antverpenei
iet pa jūru, bet tālāk pa kanāliem, kur limitēta gan iegrime, gan augstums. Pagājušajā gadā
tika uzsākta kurināmās šķeldas piegāde Stokholmas koģenerācijas stacijai, kura tiek darbināta ar šķeldu. Pagājušā gada nogalē Rojas
ostā ienāca divi lielākie kuģi tās pastāvēšanas
vēsturē un katrs piegādāja aptuveni 10000 kubikmetrus kurināmās šķeldas Stokholmas koģenerācijas stacijai. Stokholmas koģenerācijas
stacijas gada patēriņš ir divas reizes lielāks
nekā Latvijā gada laikā pieejamais kurināmās
malkas apjoms. Iepriekšējos gados kurināmās
malkas eksports bija atkarīgs no ziemas skarbuma, šobrīd, tirgū ienākot jaunam, Baltijas
mērogiem milzīgam patērētājam, dinamiski
pieaug pieprasījums pēc kurināmā, attiecīgi
pieaugot kurināmā eksportam no Rojas ostas.
Kravu apgrozījuma pieaugums un ostas

pārvaldes veiksmīgā darba organizācija ir nodrošinājuši pietiekamus finanšu
resursus, lai ostas pārvalde pagājušajā
gadā varētu veikt dziļuma padziļināšanas darbus ostā. Veiktie ārējā kanāla
padziļināšanas darbi šobrīd nodrošina
kuģu ar iegrimi līdz 5 metriem ienākšanu ostā. Tieši jaunie ostas parametri
deva iespēju uzsākt kurināmās šķeldas
eksportu no Rojas ostas uz Stokholmas
koģenerācijas staciju. Kravu apgrozījuma palielināšanai kurināmās malkas
un šķeldas segmentā nepieciešami pēc
iespējas lielākas tonnāžas kuģi, tādēļ
ostas pārvalde izskata iespēju veikt papildu padziļināšanas darbus, lai nodrošinātu kuģu ar iegrimi līdz 5,3–5,6 m
ienākšanu ostā. Vienlaicīgi, lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu pēc
kurināmā resursiem, ir nepieciešamas
papildu teritorijas, kuras izmantojamas
Pagājušajā gadā Rojas ostā ienāca lielākais kuģis tās pastāvēšanas vēsturē.
kravu uzglabāšanai un šķeldošanai, jo
Jāņa Megņa foto
tieši šķeldas segments ir vispieprasītākais. Šobrīd tieši brīvu teritoriju trūmaksas zvejas kuģiem ir viszemākās Latvijā, un padziļināšanas tehniku. Ostas iekšējā kanāla
kums ir Rojas ostas lielākā attīstības problēma. tās ir orientētas uz atbalstu zvejas flotei, kas ir padziļināšana tiks uzsākta šī gada jūnijā ES
2016. gada vasarā beidzās desmit gadus ilgusī mūsu lepnums visas valsts mērogā.
Igaunijas – Latvijas Pārrobežu projekta „BurāAmosova kunga divas bankās ieķīlātā un neZvejnieku saimniecība „Irbe” 2013. beigās šanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla izveiskaitāmām tiesvedībām apkrautā termināla iegādājās vairākkārtīgi bankrotējušās Rojas des uzlabošana Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT
epopeja, kuru izsolē iegādājās Igaunijas uzņē- zivju konservu rūpnīcas korpusus, un pagājuša- 55 „ESTLAT Harbours”) ietvaros. Projektā pamums „TS Investor”. Šobrīd diemžēl ir izrā- jā gadā to vietā uzcēla Eiropas Savienības fon- redzēts: šovasar veikt iekšējā kanāla padziļinādījies, ka Igaunijas uzņēmums „TS Investor” du līdzfinansētu, modernu, mūsdienu prasībām šanu un jaunu apgaismotu peldošo navigācijas
ir Amosova kunga „igauņu variants”, jo atkal atbilstošu zivju pārstrādes cehu, tādā veidā go- zīmju (boju) uzstādīšanu, nākošā gadā krasta
ir sācies jauns izsoļu maratons. Ostas pārvalde dam turpinot Rojas zvejnieku tradīcijas.
nostiprināšanu upes labajā krastā jahtu infranevar ietekmēt izsoles procesu un, saskaņā ar
Vēl 2013. gada beigās 2/3 ostas teritorijas struktūras izbūvei un 2020. gada burāšanas
mūsu valsts likumdošanu, tai nav iespējas iz- aizņēma „graustu miljonāri”, kuri privatizāci- sezonas sākumā uzstādīt mūsdienu prasībām
mantot pirmpirkuma tiesības.
jas, maksātnespējas procesu vai kreditēšanas atbilstošas peldošās piestātnes līdz 60 jahtu
Praktiski tas nozīmē, ka lēmums par ostas „burbuļa” rezultātā bija iegādājušies ēkas un uzņemšanai. Šogad paredzēts uzņemt Latvijas
papildu padziļināšanas darbiem tiks pieņemts būves ostas teritorijā. Ostas pārvaldei esošo čempionātu jūras burāšanā, kura dalībnieki iepēc konsultācijām ar kravu nosūtītājiem un juridisko aktu robežās nav iespējams izmantot radīsies 26. jūnija vakarā un 27. jūnijā aizvadīs
labvēlīgas izsoles rezultātiem, jo papildus pa- teritorijas ap ēkām, vienkārši sakot, „graustu Rojas posmu, lai 28. jūnijā dotos tālāk. Rojas
dziļināšanas darbi ir papildu izmaksas, kuras miljonāri” nestrādā paši un nedod iespēju strā- ostu 10. jūlijā apmeklēs Somijas lielākā burāostas pārvaldei būs jāatpelna uz kravu pieau- dāt citiem. Šobrīd „graustu miljonāru” skaits ir šanas kluba „Merikarhut” 40 jahtas, kas būs
guma rēķina. Veiksmīgas izsoles rezultātā, šajā samazinājies uz pusi un jācer, ka šī tendence labs sākums tālākai sadarbībai tūrisma jomā.
gadījumā tas nozīmē, ka terminālu iegādājas turpināsies.
Jūras svētkos vizināšanu atkal nodrošinās Klaišķeldu eksportējošs uzņēmums un, veicot osParalēli ārējā kuģu ceļa padziļināšanai, pa- pēdas Tehniskās Universitātes burinieks „Bratas papildu padziļināšanas darbus, nodrošinot gājušajā gadā tika veikta neliela apjoma ostas bander”. Aktīvu treniņu un sacensību darbu
kuģu ar 5,3–5,6 m iegrimi ienākšanu ostā, Ro- iekšējā kanāla padziļināšana, lai novērstu neat- turpinās Rojas sporta skolas burāšanas sekcija
jas osta var kļūt par stabili strādājošu un paš- liekamās problēmas, jo upes sanesumi ir radī- un burāšanas apmācības programma pieaugupietiekamu ostu.
juši iekšējā kanāla aizaugšanu pie zvejas kuģu šajiem, kur jebkurš interesents par samaksu var
Kravu apgrozījuma pieaugums un ostas un jahtu piestātnēm. Šiem darbiem vairāk bija apgūt pirmās burāšanas iemaņas.
stabila darbība nodrošina pietiekamus resur- padziļināšanas tehnikas izmēģinājuma rakMūs visu gaida saspringta, darbīga un intesus ostas kopējās infrastruktūras uzturēšanai sturs, jo tik maziem dziļumiem un specifiskām resanta vasara.
arī zvejnieku vajadzībām. Šobrīd Rojas ostas sanesumu gruntīm ir sarežģīti atrast atbilstošu
Jānis Megnis, Rojas ostas pārvaldnieks

Baltais galdauts – simbols vienotībai
Dace Klabere
4. maijā visā Latvijā, tostarp Rojas novadā, atzīmēja Baltā galdauta svētkus. Tas ir
veids, kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu, pieminot 1990. gada
4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā Padome
pieņēma deklarāciju „Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu” lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Svētku mērķis ir nostiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties
pie galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai savējo
– cieminieku – lokā un apzināti svinēt savas
valsts Neatkarības atjaunošanas gadadienu.
Ikviens pasākums šajā dienā – kopīga muzicēšana, maltītes gatavošana, sportošana – var
kļūt par Baltā galdauta svētku sastāvdaļu.
Rojas novadā Baltā galdauta svētkus svinē
ja katrā ciemā, izvēloties kopā pulcēties visiem
ciema ļaudīm. Valgalciemnieki un kaltenieki
bija aicināti pulcēties Ritmas Zālītes mājas
pagalmā. Kā pastāstīja projekta koordinatore
Egita Jansone, izrādās, ka šajās mājās ciema
ļaudis pulcējušies visos laikos, un jautāju
mam – kur satiksimies – atbilde bijusi tikai vie
na – uz stūra pie Ritmas. Arī šoreiz uz stūra pie
Ritmas pulcējās visdažādāko paaudžu ļaudis –

sākot no 3 nedēļu
veca līdz pat 87 ga
diem, lai pie balti
klāta galda kavētos
atmiņās par kādreiz
tik populārajām za
ļumballēm,
teātra
spēlēšanu, ansamblī
dziedāšanu, jo kād
reiz kultūras dzīve
Valgalciemā situsi
augstu vilni.
Kā pastāstīja Ru
des Brīvā laika pava
dīšanas un jauniešu
centra „Varavīksme”
jaunatnes lietu spe
ciāliste Māra Folk
mane, arī Rudes
Kāds neredzams spēks bija no mājām Ģipkā izvilinājis cilvēkus, no
iedzīvotāji bija pul kuriem dažs nebija redzēts teju 20 gadus.
D. Klaberes foto
cējušies parkā pie
„Varavīksnes”, lai kopā atzīmētu jauko tradīci kurā sacentās 3 komandas. Svētki noslēdzās
ju. Svētki iesākās ar „Varavīksnes” teātra pul ar kopīgu Dinas Čubas vārītās zupas baudīša
ciņa iestudētās lugas izrādi, pēc kuras sekoja nu un saviesīgām sarunām par mūsu novada
Rojupes PII „Saulespuķe” audzēkņu koncerts. skaistākajām vietām.
Svētku turpinājumā pasākuma dalībnieki ak
(Turpinājums 2. lpp.)
tīvi iesaistījās viktorīnā „Manai Latvijai 100”,

Gatavosimies
Rojas novada svētkiem kopā!
Aicinām pieteikties Rojas novada svētku gājienam!
26. maijā 13.00 novada svētku ietvaros norisināsies tradicionālais svētku gājiens, kurā aicinām piedalīties Rojas novada iestāžu, uzņēmumu darbiniekus, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāju grupas
un citus interesentus. Lūgums gājienam pieteikties
līdz 24. maijam, rakstot uz e pastu: rojaskn@inbox.lv
vai pa tālruni 63232281, norādot sekojošu informāciju:
1. Iestādes/kolektīva pilns nosaukums;
2. Neliels apraksts par iestādi, īsa informācija
(3–4 teikumi), kuru dzirdēsiet kā uzsaukumu gājiena
laikā.
Pievienojies, jo mums ir, ar ko lepoties!
Tirgošanās iespēja Rojas novada svētku laikā.
Rojas novada pašvaldība piedāvā tirgotājiem ie
spēju tirgot savu produkciju Rojas novada svētku
laikā. Tirgošanās vieta – laukumā pie kultūras cen
tra – 26. maijā no pulksten 11.00. Tirgotājiem pieteik
ties līdz 23. maijam, maksājums jāveic līdz 24. maijam
(ieskai
tot), sūtot pieteikumu elektroniski roja@
roja, vai, iesniedzot personīgi Rojas novada domē
Zvejnieku ielā 3. Pieteikuma anketa atrodama pašval
dības mājaslapā www.roja.lv.
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Baltais galdauts – simbols vienotībai
(Sākums 1. lpp.)
Dace Klabere
Māra pateicas visiem pasākuma
apmeklētājiem par aktīvo līdzdalību,
Dinai Čubai par gardo zupu, Endijam
Čerkašinam par pasākuma apskaņoša
nu, skolotājai un teātra režisorei Aijai
Krontālei, skolotājām Aijai Mitenber
gai un Sanitai Maurei, Ingai Lēmanei,
Ivetai Kļaviņai un Madarai Gerhardei
par idejām un atbalstu.
Baltā galdauta svētki jau otro gadu
tika svinēti arī Melnsilā. Ciema ļaudis
tika aicināti izmantot šo mirkli, lai sa
nāktu kopā ar ģimeni un draugiem.
Kā atzīmēja projekta koordinatore
Ludmila Ozola, ne jau galdautā vai tā
krāsā ir tā būtība, bet tas ir simbols
vienotībai. Lai arī sapulcējušos meln
silnieku pulciņš bija neliels, svētki iz
devās jauki. Katrs apmeklētājs Kristī
nes Sauškinas vadībā varēja piedalīties
radošajā darbnīcā un izšūt galda kartī
ti, bet Ilgas Vuckas vadībā tapa garda

zupa. Ikviens apmeklētājs tika cienāts
ar simtgades kliņģeri un varēja izmē
ģināt spēkus prāta spēlē par Latviju.
Savukārt jauniešu centra lielajā zālē
bija izveidota izstāde, kurā varēja ap
lūkot gan ciema iedzīvotāju izveidotu
rokdarbu izstādi, gan arī vēsturiskas
lietas, kā, piemēram, kāzu kleitas, se
nas fotogrāfijas, grāmatas un citas in
teresantas lietas. Izstāde ir aplūkojama
līdz pat 18. maijam!
Ģipkas ļaudis Baltā galdauta svēt
kus atzīmēja pie balti klātiem galdiem
blakus pagājušajā gadā stādītajam
simtgades ozolam. Čaklās saimnieces
Ieva Krauze un Agita Krauze jau laicīgi
kūra ugunskuru, lai svētku svinētājus
sagaidītu ar kūpošu zupas katlu, bet
Ieviņas Svitiņas virtuvē jau iepriekšē
jā vakarā tika mīcīta mīkla īstai lauku
saldskābmaizei, kuras garšu cieminie
ki iepazinuši jau iepriekšējos godos.
Kāds neredzams spēks bija no mājām
izvilinājis cilvēkus, no kuriem viens
otrs nebija redzēts teju vai 20 gadu
garumā. Turpat aiz galdiem apskatei

Viskuplāk pasākums bija apmeklēts Rudē.
bija iekārtota talantīgās ģipcenieces
Vijas Silevičas gleznu izstāde, bet savu
dejas māku ciema ļaudīm demonstrēja
dejotāja, daudzu medaļu un diplomu
īpašniece Megija Janševica. Silti sildīja

saule, netālajās priedēs aizgūtnēm či
vināja putni, fonā raisījās nesteidzīgas
kaimiņu sarunas un brīdī, kad atska
nēja aktiera Andra Bērziņa dziedātais
„Svētvakars”, pārņēma teju vai svēt

Albuma foto
laime un sapratne – jā, šī ir tā – savas
valsts svētku sajūta. Savas – vienīgās
un mīlētās, un šo sajūtu nekur citur
pasaulē neiegūt. 

Lielā kino elpa mazajā Rojā
Dace Klabere
4. maijā Rojas kultūras centrā jau
astoto reizi izskanēja skatītāju iemīļotais atraktīvi muzikālais šovs „Meklējam solistu”, kurā uzstājās astoņi
talantīgi pašmāju dziedātāji. Par to,
ka savējos Rojā mīl un atbalsta, esam
pārliecinājušies jau iepriekšējos šovos, un šis nebija izņēmums – skatītāju atsaucība bija tik liela, ka skatītāju
zāle tika piepildīta divreiz.
Pēc pasākuma vadītāju Daces Bro
kas un Jāņa Kalniņa ieceres šoreiz šovs
bija veidots kā seriāls, ienesot lielā kino
elpu arī mūsu mazajā Rojā. Seriāla gal
venie varoņi – mūsu talantīgie novad
nieki.
Pirms tika dots vārds seriāla va
roņiem, ar spilgtu un elpu aizraujošu
priekšnesumu skatītājus pārsteidza
vijolniece Inta Broka, savukārt van
dzenieču Jolantas Ozoliņas un Andas
Jansones priekšnesums deva iespēju
vēl sakopot spēkus un pārvarēt uz
traukumu mūsu galvenajiem seriāla
varoņiem.
Un tā – pirmās sērijas galvena
jā lomā Artūrs Čeksters – smaidīgs,
omulīgs, humora pilns cilvēks, kuram
klausa ne tikai viņa divi bērni, bet arī
meža tehnika. Artūrs spīdoši tika galā
ar savu lomu, ienesot skatītājos prieka
pilnus mirkļus. Otrās sērijas galvenā

varone – Inga Puntule. Inga strādā
par vēstures skolotāju Rojas vidussko
lā, un bez tā, ka viņa ir ļoti laba sko
lotāja, viņa ir arī laba mamma saviem
bērniem, jauka sieva un izcila drau
dzene. No Ingas neatpaliek arī trešās
sērijas varone Vita Gideka. Arī Vitas
darbadiena paiet Rojas vidusskolā,
strādājot ar mazajiem bērniem, un arī
viņa tiek raksturota kā atsaucīgs un
jauks cilvēks. Pēc ceturtās sērijas va
roņa Māra Lemberga izpausmēm uz
skatuves likās, ka tā ir gluži vai viņa
ikdiena – tik atraktīvi un nepiespiesti
viņš iejutās lomā. Dzīves sliedes Māri
aizvedušas uz Ventspili, bet laiku pa
laikam viņš vienalga iegriežas savā
mīļajā, tuvajā Rojā, kurā aizritējuši
viņa bērnības un pusaudža gadi. In
trigas uzturēšanai seriālā parādās vēl
kāda dāma – Rudīte Mitenberga. Arī
viņai tiek vislabākais seriāla veidotāju
vērtējums – brīnišķīga dāma ar kārtī
gu māju, lielu siltumnīcu, skaistu dār
zu un veseliem pieciem lolojumiem –
mazbērniem. Visas skatītājas noteikti
savaldzināja sestās sērijas galvenais
varonis Maikls Frīdenbergs. Ikdienā
Maikls strādā tipogrāfijā „Rauda”,
bet brīvajā laikā labprāt fotografē un
bauda labu futbolu. Skaļus aplausus
izpelnījās arī septītās sērijas galvenās
lomas atveidotāja Sana Lukševica.
Savā darbavietā veikalā „Ķipītis” Sana
tiek raksturota kā jautrības iemieso

jums, allaž smaidīga un atsaucīga.
Seriāls noslēdzās ar jautru ballīti,
kuru astotās sērijas galvenais varonis
Edmunds Uršteins bija sarīkojis sen
neredzētiem draugiem.
Seriāla līkločus izdzīvot tā varo
ņiem palīdzēja deju studijas „Elfas”
dejotājas Megija, Beate, Oksana, Evi
ta, Signe, Eva, Adrija un puiši Toms,
Dāvis, Andris un Alekss. Seriāla titros
jāieraksta arī Evas Fricbergas, Mareka
Štāla, Ārijas Veides, Arņa Enzeļa, Di
dža Alksnīša, Jāņa Petroviča, Modra
Sproģa, Janas Bernadskas un Initas
Cīrules vārds. Gan redzamajā, gan ne
redzamajā pusē pabija Dace Broka un
Jānis Kalniņš. Starp citu, lai nedomātu,
ka viņi tikai prot mācīt citus, skatītāji
tika iepriecināti ar skaistu dziedājumu
duetā.
Šis bija seriāls ar astoņām sērijām.
Nākamā seriāla garums atkarīgs no
tiem talantīgajiem skatītājiem, kas šajā
reizē atradās skatītāju rindās. Kā infor
mēja Dace Broka, vairāku gadu laikā uz
skatuves šovā „Meklējam solistu” uz
drošinājušies dziedāt jau 65 dziedošie
novadnieki.
Pasākuma veidotāji pateicas par
atbalstu Rojas novada domei, Deko
nomai, „Pērļu bodei”, Dailes teātrim,
Alfa SLS un ikvienam, kas palīdzēja un
uzmundrināja. Īpašs paldies skatītājiem
par uzticību un mīlestību daudzu gadu
garumā. 

Veselības diena Rojā
6. maija saulainā pēcpusdienā Rojas
novada iedzīvotāji tika aicināti pavadīt
pēcpusdienu, priežu mežā sportojot.
Uz pasākumu bija ieradušies vairāk
nekā piecdesmit dalībnieku un līdzjutē
ju. Pirmie 300 m distancē devās visma
zākie dalībnieki, tie, kuri vēl apmeklē
bērnudārzu. Uzvarēja un zelta medaļas
saņēma Pauls Ķīsītis un Alise Valtere.
500 m skrējienā meitenēm uzvarēja Elza
Alkšbirze, bet zēniem Mārtiņš Ābols.
3.–4. klašu grupā 1000 m skrēja gan
zēni, gan meitenes. Visātrāk distanci
veica Magdalēna Grīnvalde un Rodrigo
Kiršteins. Vislielākais dalībnieku skaits
bija 5.–7. klašu grupā. Meiteņu kon
kurencē uzvarēja Tīna Luīze Bernāne,
bet zēniem – Kristaps Ābols. Diemžēl
8.–9. klašu grupā piedalījās tikai sporta
skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkne
Samanta Skujiņa. Viņa 1500 m distan
ci veica kopā ar sievietēm, kurām gan
bija garāka distance. 2000 m skrējienā
uzvarēja Anita Raspopova, bet 3000 m
skrējienā – Baiba Kobiaka.
Riteņbraukšanā zēniem 2 km dis
tancē uzvarēja Mārtiņš Ābols, 3 km

distancē – Rodrigo
Kiršteins, bet 4 km
distancē ātrākais bi
ja Kristers Doniņš.
15 km distanci vei
ca 2 dalībnieces –
Elīza Otmane un
Krista Otmane. Lai
arī brauciens bija
grūts un sarežģīts,
māsas finišā ieradās
laimīgas, smaidīgas
un ļoti nogurušas.
Pasākumu kup
lināja Rojas inva
līdu biedrības nū
Uzvarētāji riteņbraukšanā.
Albuma foto
jotājas ar vadītāju
Ernu Grīnvaldi priekšgalā. Pieveikt Paldies ģimenēm, kuras ieradās uz
3 km distanci viņām bija tīrais nieks! pasākumu kopā ar saviem bērniem, at
Uzvarētājas bija visas dalībnieces, tāpēc balstīja viņus. Uz tikšanos Rojas svētku
sporta aktivitātēs, kuras notiks 26. mai
katrai tika pasniegta neliela balva.
Paldies Dinai Čubai par gardo zupu, jā.
Veselības dienas foto var skatīt so
Mārim Maķinskim par maizīti, Rojas
novada Sporta skolas darbiniekiem ciālajā tīklā www.facebook.com/Rojas
Anitai Raspopovai, Valdim Dombrov sports.
Sporta organizatore
skim, Edītei Šnikvaldei un Ligijai Vēr
Tatjana Kirilova
pējai par palīdzību pasākuma norisē.

Pasākuma noslēgumā tapa seriāla galveno lomu atveidotāju kopīgs foto.
Andra Zemela foto

 Ar aizraujošu priekšnesumu visus pārsteidza vijolniece Inta Broka.
 Par seriāla veiksmīgu norisi gādāja tā vadītāji Dace Broka un Jānis
Kalniņš.

19. maijā iedegsim
gaismu Rojas muzejā
Klāt atkal maijs un vērienīgais pa
sākums „Eiropas muzeju nakts”, kur,
kā jau katru gadu, ar interesantu un
daudzpusīgu pasākuma programmu
ciemos apmeklētājus gaidīs arī Rojas
Jūras zvejniecības muzejs.
Šajā gadā mūsu tēma „Gaismas
šūpulis”, kad ar dažādām aktivitātēm
piepildīsim ar gaismu un pozitīvām
emocijām dvēseli, praktiski izzināsim,
kas ir gaisma, iepazīsim seno laiku
gaismekļus, kā arī mācīsimies izveidot
savu gaismas avotu – lukturīti.
Pulksten 18.00 „Gaisma dvēselē –
muzikāls saviļņojums” – Latvijas Na
cionālā teātra aktiera Jura Hirša kon
certs.
Pulksten 19.00 „Gaisma dvēselē –
Rojā dzimst māksla”. Mākslinieka
Ro
ber
ta Koļcova izstādes „3R jeb
ROBERTS, ROJA, RĪGA 2018” izstādes
atklāšana un sarunas ar mākslinieku
par to, kā dzimst māksla, mīlestība, kā
dzimst gaisma cilvēka dvēselē…

Pulksten 20.00 „Gaisma. Kas ir
gaisma???” Izzināt gaismu no fizikas
un mistikas viedokļa mums palīdzēs
Rojas vidusskolas fizikas skolotājs Egils
Mūrnieks.
Pulksten 21.30 „Gaisma dvēselē –
kino”. Muzeja estrādē tiks demonstrēta
filma „Savējie sapratīs” par latviešu rok
mūzikas vēsturi. Filmas laikā baudīsim
un sildīsimies ar muzeja zupu.
Visa vakara garumā apmeklētājiem
būs iespēja apskatīt Rojas muzeju, kā
arī speciāli Muzeju nakts pasākumam
veidotu izstādi no muzeja krājuma
materiāliem „Gaismekļi Rojas muzejā”
un Marijas Grises rokdarbu izstādi.
Muzeja 2. stāvā no pulksten 18.30 līdz
21.00 darbosies biedrības „Roj` Pog`”
veidotā radošā darbnīca „Gatavojam
lukturīšus”.
Uz tikšanos Rojas muzejā!
Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības
muzeja vadītāja
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Talko arī Rojas novadā
Dace Klabere
28. aprīlī visā Latvijā, tostarp Rojas
novadā, notika Lielā talka, kurā tika
aicināts piedalīties ikviens, kam rūp
dzīvot tīrā, sakoptā un nepiesārņotā
vidē. Talkas ideja balstīta uz brīvprātīgu
līdzdalību vides sakopšanā, radot tās
dalībniekos saliedētību, pozitīvismu
un labi padarīta darba sajūtu. Lielās
Talkas idejas autore ir rakstniece Anna
Žīgure, kura iedibināja šo tradīciju
pirms 10 gadiem – 2008. gadā, kas bija
veltījums Latvijai tās 90. dzimšanas
dienā.
Rojā visi talkot gribētāji bija aicināti
pulcēties pie Rojas novada domes, no
kurienes Rojas novada domes izpild
direktors Jānis Pūce viņus aizvizināja
uz Kalteni. Tradicionāli Kaltenē talci
niekus sagaidīja Eiropas Parlamenta
deputāte Inese Vaidere. Pēc brokastu

kafijas iemalkošanas un darbu sada
les, talcinieki izklīda virzienos uz Roju
un Valgalciemu, ar mērķi sakopt jūras
malu, lai tajā būtu patīkami atpūsties
gan pašu ļaudīm, gan viesiem. Kā vien
mēr, visaktīvākie bija Rojas invalīdu
biedrības ļaudis, ar kuriem Vaideres
kundzei izveidojusies cieša sadarbība
jau vairāku gadu garumā. Pēc krietni
padarīta darba visi talcinieki pulcējās
Rojas Jūras zvejniecības muzeja pagal
mā uz godam nopelnītām pusdienām.
Izraisot lielu jautrību, tika aplūkoti in
teresantākie atradumi, saņemtas nelie
las piemiņas dāvanas un dziedāts kopā
ar grupas „Roja” solistu Jāni Kalniņu.
Savukārt jau rīta agrumā Rojā
pie tilta pulcējās makšķernieki, lai
Valda Kvalberga vadībā sapostu upes
krastus. Lai arī makšķernieki upes
krastus tīra regulāri, arī šajā reizē tika
savākti trīs lielie maisi ar atkritumiem.

Neilgi pirms talkas mežā pie
Ķirķraga pieturas bija viesojies
Cūkmens. Diez vai šāda krava tika
vesta no liela attāluma, tādēļ ir
pamats domāt, ka Cūkmena lomā bija
iejuties kāds turpat tuvākajā apkārtnē
dzīvojošais.
D. Klaberes foto
Inese Vaidere (centrā) apbalvo lustīgāko talcinieku Ēriku Jugbārdi.
D. Klaberes foto
Par savas apkārtnes tīrību gādāja arī
PII „Zelta zivtiņa”, Rojas Mūzikas un
mākslas skola kopā ar DzKU vīriem,
Rojas stadions un citi. No rojeniekiem

neatpalika arī ļaudis Rudē, Kaltenē,
Valgalciemā, Ģipkā un Melnsilā.
Novada iedzīvotāji aktīvi izmantoja
arī iespēju novietot ceļmalās lielgabarīta

atkritumus, kurus bez maksas savāca
Rojas DzKU vīri. Kopā tika pieteiktas
59 adreses, kuras DzKU darbinieki
apkalpoja trīs dienās. Savukārt
28. aprīlī – Lielās talkas dienā – Rojas
novadā tika savāktas nepilnas četras
tonnas atkritumu. 

Rojā notika Kurzemes plānošanas reģiona pasākums par tēmu
„DABAS TŪRISMS UN VIDES PIEEJAMĪBA”
25. aprīlī Rojā Kurzemes plānoša
nas reģions organizēja konferenci par
tēmu „Dabas tūrisms un vides pie
ejamība”. Iepriekšējā dienā, 24. aprīlī,
šāda pat konference kopā ar Kurze
mes tūrisma asociāciju notika Lie
pājā. Konferences pirmajā daļā tika
diskutēts par vides pieejamības lomas
aktualizēšanu tūrisma attīstībai Kurze
mē, kā arī par to, kāpēc pašvaldībām
un uzņēmējiem ir būtiski pielāgot tū
risma infrastruktūru, produktus un
pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kā to paveikt pareizi un
ar minimāliem ieguldījumiem, kādi
ir plusi, un ar kādām problēmām un
izaicinājumiem saskaras uzņēmēji.
Svarīgi, lai informācija par viesu
namiem, kas pieejama cilvēkiem ar īpa
šām vajadzībām, ir korekta un pieejama
gan internetā (piemēram, tīmekļa viet
nē un mobilajā aplikācijā Mapeirons),
gan tūrisma informācijas centros. Bū
tiski, lai viesu namu tuvumā apmeklē
tājiem būtu pieejamas dabas takas un
citi objekti, kas ir pielāgoti cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, un līdz ar to pieeja
mi arī senioriem un ģimenēm ar bērnu
ratiņiem. Tas veicinātu gan uzņēmēju
interesi savu sniegto produktu un pa
kalpojumu pielāgošanai, gan jau esošo
viesu namu, kas pielāgoti izmantoša
nai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,

apmeklētības pieaugumu. Kā atzina
Invalīdu un viņu draugu apvienības
„Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars
Balodis, vides pieejamība nesadārdzi
na būvniecības un telpu aprīkošanas
izmaksas. Izvēloties efektīvākos risi
nājumus, mēs tieši otrādi – ietaupām
līdzekļus, nevis ieguldām tos dārgā un
bieži vien praktiski neizmantojamā ap
rīkojumā. Ivars Balodis aicināja, pirms
uzsākt jebkādus darbus, sākumā vēr
sties pēc konsultācijām pie vides pieeja
mības speciālistiem, kas palīdzēs atrast
labāko un lētāko risinājumu.
Konferences otrajā daļā eksperts Juris
Smaļinskis stāstīja par to, kā mums veicies
ar Baltijā garākā pārgājienu maršruta gar
jūras krastu – Jūrtaka – izveidi, kādi ir
dabas taku veidošanas un uzturēšanas
principi, un kādi ir pārgājienu organizatoru
praktiskie padomi pārgājienu dalībnieku
uzņemšanai.
Juris Smaļinskis, Jūrtakas eksperts,
kurš veicis visus 1200 maršruta kilo
metrus, sanākušos aizrāva ar stāstīju
mu par unikālo Baltijas jūras piekrasti,
tās daudzveidību un skaistumu. Tas
lika daudziem izbrīnā ieplest acis un
apņemties iziet kādu no Jūrtakas pos
miem jau šogad.
Agnese Balandiņa no Ķemeru Na
cionālā parka izglītības centra „Meža
māja”, rosināja sanākušos, pirms ko

Koncerts
„Rādām, ko mākam!”
3. maijā Rojas Mūzikas un mākslas
skolā izskanēja koncerts, ko bija sarū
pējuši šī gada kora klases absolven
ti – Emīlija Ozoliņa, Betija Ābolkalna
un Ingus Andris Pērkons. Lai saņemtu
diplomu par mūzikas skolas absolvēša
nu, vēl jānokārto beigšanas eksāmeni.
Šis koncerts tika sagatavots ar nolūku,
lai atspēlētu un atdziedātu eksāmena
programmu klausītājiem, kā arī ieprie
cinātu savas ģimenes, kas visus gadus
cītīgi sekoja mācību procesam. Likās,
ka, lai arī apmeklētāju pulks nebija ļoti
plašs, mērķis tika sasniegts, jo audzēk
ņi muzicēja ar atdevi un centās parādīt
visu, cik vien labi prot. Koncertu atklāja
kora klases ansamblis „Sikspārnīši”, vi
siem klātesošajiem sniedzot „bučiņas”
dziesmas skaņās. Tā kā koris ir katra
kora klases audzēkņa dzīves sastāvda
ļa, tad turpinājumā varējām dzirdēt
4.–8. klašu kori „Roja” diriģentes Ine
ses Ozoliņas vadībā. Kora izpildījumā
dziesmas izskanēja tīri un saskanīgi.
Koncertmeistara pienākumus pildīja
direktors Jānis Kivils. Solo dziedāšanu
šiem audzēkņiem mācīja skolotāja Lita
Krūmiņa. Audzēkņu repertuārā tika
iekļautas dziesmas dažādās valodās.
Betijas izpildījumā varējām klausīties

dziesmas krievu un itāļu valodā, Emī
lija mūs priecēja ar dziesmām latīņu un
angļu valodā, savukārt Ingus dziedāja
spāņu un itāļu valodā. Paldies par sa
režģīto pavadījumu spēlēšanu skolo
tājai Brigitai Kvālbergai. Spriežot pēc
aplausiem, klausītājiem patika. Tā kā
šajā gadā Ingus absolvēs arī akordeona
klasi (ped. Baiba Beraģe), tad viņš, pro
tams, rādīja arī savu akordeona spēles
prasmi. Sešus gadus Emīlija mācījās
saksofona spēli (ped. J. Popelis). Šajā
koncertā viņa izpildīja savu sacerēto
skaņdarbu saksofonam ar klavieru pa
vadījumu „Mans mainīgais garastāvok
lis”. Ansambļa „Rondo” meitenes mūs
iepriecināja ar spriganu latviešu tautas
dziesmas apdari, kurā neiztrūka Emīli
jas saksofona solo. Nākamie absolventi
tiešām rādīja, ko māk, taču noslēgumā
vēl viens pārsteigums – katrs audzēknis
iejutās diriģenta lomā un nodiriģēja
trīs tautas dziesmas, ko dziedāja koris
„Roja”. Koncerta noslēgumā kā veltī
jums Latvijas simtgadei tika nodziedāta
R. Paula dziesma „Manai pilsētai”. Vē
lēsim labus panākumus eksāmenos un
cerēsim, ka mūzika un dziesma šos jau
niešus pavadīs arī turpmāk!
Lita Krūmiņa

plānot aizsargājamās dabas teritori
jās, iepriekš atnākt uz konsultāciju pie
attiecīgās dabas teritorijas adminis
trācijas darbiniekiem, jo nereti praksē
pieredzēts, ka cilvēks ieguldījis lielu
darbu plānošanā, bet, nonākot līdz rea
lizācijai, saskaras ar neplānotiem iero
bežojumiem, kas varēja jau tikt iekļauti
pirmajā plānošanas kārtā.
Savukārt HikingInLatvia.lv pārstāvis
Mārtiņš Kalnabērziņš uzsvēra, ka Jūrtakas maršruta izveide veicinās tūrisma at
tīstību piekrastē, un mudināja sanākušos
uzņēmējus strādāt arī nesezonā, jo tieši
rudens iestāšanās ir tas laiks, kad cilvēki
dodas organizētos pārgājienos. Vasaras
sezonā cilvēkiem pieejamas daudzas ci
tas izklaides iespējas – festivāli, pilsētas
svētki, kā arī veicami dažādi dārza darbi,
līdz ar to organizētiem pārgājieniem at
liek mazāk laika. Pēc karstām diskusijām
uzņēmēji atzina, ka būtu jāstrādā uz to,
lai naktsmītne būtu noslogota visu gadu,
neatkarīgi no sezonas.
Rojā konferences noslēgumā svinīgi
tika atklāta jaunā UniGreen projekta
ietvaros izbūvētā pastaigu laipa Rojas
pludmalē, kas pielāgota cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Jaunā pastaigu laipa ir izbūvēta kā
pagarinājums jau esošajām un sniedzas
gandrīz 520 m garumā gar jūras krastu,
sniedzot lielisku iespēju baudīt dabu un

Konferences noslēgumā tika atklāta jaunā pastaigu laipa Rojas pludmalē.
Arhīva foto
jūras spirgto gaisu. Laipa ir 2 m plata, uz
tās ir ierīkotas vairākas atpūtas vietas ar
soliņiem, un tās malās ir ierīkotas spe
ciālas apmalītes, lai tā būtu droša gan cil
vēkiem ratiņkrēslos, gan vājredzīgajiem,
gan ģimenēm ar bērnu ratiņiem, gan se
nioriem. Pie takas uzstādīts arī informā
cijas stends, kur informāciju varēs izlasīt
arī vājredzīgi un neredzīgi apmeklētāji,
jo stendā attēlota Rojas pludmales tak
tilā karte un visu rakstisko informāciju
var izlasīt arī braila rakstā.
Takas atklāšana tika apvienota ar
tikko nomarķētās Jūrtakas posma ap
skati Rojā.

Pasākums organizēts Interreg V-A
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. g. projekta
Nr. LLI-010 „Dabas tūrisms visiem”
un Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadar
bības programmas 2014.–2020. g. pro
jekt a „Pārgājienu maršruts gar Balti
jas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”
ietvaros.
Inforrmāciju pēc Kurzemes
Plānošanas reģiona sagatavotās
informācijas apkopoja
Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Skatuves runas konkurss „Stāstnieks – 2018”
Cilvēka balss ir brīnišķīgs instruments
ar plašām iespējām. Ja balss iespējas tiek
pareizi izmantotas, runa kļūst dzīva, tā
iedvesmo klausītājus. Balss stipruma
izmaiņas, runas tempa izmaiņas, balss
augstuma izmaiņas – to skolotāja Anda
Sebre-Līko
pa cenšas ieaudzināt saviem
pulciņa bērniem, kuri apgūst Skatuves
runu. Katerina Olekte, Eduards Olekts,
Beate Šteinberga un Emīlija Paula Stivri
ņa godam pārstāvēja mūsu skolu Skatu
ves runas konkursā Talsos.
Lai prastu izteikties, jo runājot ir
svarīgi, lai izruna būtu skaidra un pa
reiza, skolotāja aicināja interesentus
piedalīties Skatuves runas konkursā
„Stāstnieks – 2018”. Šoreiz bija jāsa
gatavo nevis dzeja, bet gan latviešu
tautas pasaka. Sākumskolas skolēni
katrs cītīgi mācījās no galvas pasaku,
tad piestrādāja pie izteiksmes un balss
modulācijas, un vislabāk novērtētie
arī pārstāvēja klases kolektīvu. Žūri
jai – Aigitai Sprincei, Antrai Ozollapai,
Ilutai Ģraudiņai – nebija viegli izsekot

UZMANĪBU!

līdzi konkursa nolikumam un vērtēša
nas kritērijiem. Tik dažādas pasakas,
tik bagāts ir mūsu tautas pasaku pūrs,
ka neviena pasaka neatkārtojās. Vie
nīgi Amanda Indriksone runāja autora
pasaku, bet darīja to tik izteiksmīgi un
aizraujoši, ka žūrija prata to novērtēt un
punktus par to nenoņēma. 1.–2. klašu
grupā 1. vietu ieguva Adriana Poremska,
2. vietā Donāts Livčāns un Gustavs Šnei
ders, 3. vietā Marta Kristiana Kalniņa.
3.–4. klašu grupā 1. vietā Emīlija Paula
Stivriņa, 2. vietā Krista Jana Reinholde,
Amanda Indriksone un 3. vietā Paula
Feldmane un Estere Zemele. 5.–7. kla
šu grupā 1. vietu ieguva Eduards Olekts,
2. vieta Gundegai Gitendorfai un 3. vieta
Edgaram Skujiņam. 8.–12. klašu grupā
1. vietā Paula Feldmane, 2. vietā Kitija
Maišele un 3. vietā Marta Šermukšne
un Eva Kiršteine. Specbalva no skolas
direktores Santas Veides aizceļoja pie
Adrianas Poremskas un Eduarda Olekta.
Skolas mājaslapā jūs varat izlasīt
uzaicinājumu pieteikties konkursam

„Vai tu mīli jūru?”, kurš norisināsies
30. maijā. Tās koordinatore Inta Plāte
aicina iesaistīties vecākus, vectētiņus
un visus radiniekus, kuri saistīti ar jūru,
un prot siet mezglus, pārzina Morzes
ābeci, signālkarodziņus un citas jūr
nieku lietas. Padalīties savā prasmē,
pamācīt, parādīt, patrenēt, jo prakse un
treniņš tikai rada meistaru. Varbūt kāds
var piedalīties ar savu padomu un klāt
būtni konkursa procesā. Jūs gaidīs un
uzklausīs skolotāja Inta Plāte.
12. maijā uz Rīgu dosies Rojas vi
dusskolas komanda „Ģeneratori”, lai
piedalītos erudīcijas konkursā „FIZ
MIX Eksperiments”. Mūsu komanda
izcīnījusi uzvaru, iekļūstot starp visu
Latvijas reģionu spēcīgākajām koman
dām un iekļaujoties Kurzemes labāko
komandu desmitniekā. Konkursa no
slēgumā komandas varēs gan pārbaudīt
savas zināšanas oriģinālos un āķīgos
uzdevumos, gan piedzīvot Latvijā pir
mo fizikas festivālu.
Antra Ozollapa

Valsts meža dienests no 27. aprīļa ir noteicis meža ugunsnedrošo laika posmu visā valsts teritorijā. Katra meža īpaš
nieka (valdītāja) pienākums ir nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, un pēc Valsts meža dienesta amatperso
nas pieprasījuma, veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atliekas atļauts tikai ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo
struktūrvienību atbildīgā darbinieka ikreizēju rakstisku atļauju zemas meža ugunsbīstamības apstākļos.
Ugunsnedrošajā laika posmā jāievēro visas LR MK 19.02.2016. noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.
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Pasākumu kalendārs
Rojas KC apmeklētāju priekam mazajā zālē

ZANES VALBAKAS

gleznu izstāde
„IRBES DABA”.

100 dienas lūgšanā
par Latviju

Režisore Gundega Balode.
Lomās:
Kristaps Gitendorfs – Artūrs
Edmunds Jēgermanis – Roberts
Iveta Lakšmane – Mija
Elīna Memrikova – Zane
Iluta Graudiņa – Līga
Oskars Mitenbergs – Baloža kungs
Niveta Grīnīte – sufliere
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.

Pēc Latvijas Romas katoļu baznīcas bīskapu ierosinājuma ir izveidots svēt
ceļojuma maršruts gar Latvijas robežu. Svētceļojums sākās 6. maijā Aglonā un
noslēgsies 13. augustā Aglonā. Ikviens ir aicināts piedalīties visās svētceļojuma
dienās, vai nedēļu, dažas dienas vai dienu – pēc savām iespējām. Svētceļojuma
moto – „Simtgades svētceļojums”. Tā laikā ir plānotas tradicionāli pieņemtās
aktivitātes, bet tām papildus svētceļnieki vēlas nest Evanģēlija vēsti ikvienā vie
tā, kur svētceļnieku grupai būs nakšņošanas vieta.
Saskaņā ar maršruta plānu, Rojā svētceļnieki ieradīsies 25. jūnija pievakarē,
un pēc īsas atpūtas ļoti labprāt tiktos ar Rojas iedzīvotājiem vai nu Tezē kopienas
ekumēniskajā tradīcijā, vai arī citā gaisotnē, ja no mūsu puses būs kādi priekšliku
mi. 26. jūnijā grupa turpinās gājienu līdz Pūrciemam, tur kempingā nakšņos, bet
27. jūnijā ies līdz Kolkai. Nakšņošana Kolkā un tālāk ceļš uz Mazirbi.
Pieteikšanās anketu meklējiet www.svetcelojums100.lv vai vaicājiet vietējai
katoļu draudzei. Sīkākai informācijai: info@svetcelojums100.lv; svētceļojuma
vadītājs prāvests Arnis Maziļevskis, telefons 29397048.
Ļoti labprāt uzklausīšu rojenieku ierosinājumus un priekšlikumus pa tele
fonu 27867443.
Valentīna Kaža

20. maijā plkst. 16.00
Kora „SOLA” 20 gadu jubilejas koncerts

Florbols Rojā

18. maijā plkst. 19.00
Rojas amatierteātra pirmizrāde
Lelde Stumbre

„PLĪVURĪTIS AR PUNKTIŅIEM”.

„DZIEDOT DZIMU, DZIEDOT AUGU”.
Mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons.
Diriģenti Laura Štoma un Artūrs Oskars Mitrēvics.
Programmā oriģinālmūzika un tautasdziesmu apdares.
Ieeja brīva.

TUVOJAS ROJAS NOVADA SVĒTKI!

28. aprīlī Rojas vidusskolas sporta zālē notika tipogrāfijas „Rauda Print”
kauss florbolā. Sacentās piecas komandas. 1. vieta komandai „Irši”, 2. vieta En
gures komandai, 3. vieta – „Rauda Print”, 4. vieta komandai „Kontrolšāviens”
un 5. vieta komandai „Pikuči”. Paldies brāļiem Krauzēm un Rojas novada do
mei par finansiālo atbalstu sacensību organizēšanā. Paldies sacensību galvena
jam tiesnesim Ģirtam Zanderam par sacensību organizēšanu un tiesāšanu.
2017./2018. gada sezonā florbola komanda „Roja Rauda Print” Latvijas
čempionāta 1. līgā ierindojās 10. vietā.
Sporta organizatore Tatjana Kirilova

25. maijs
17.00 Eināra Kalniņa medību kolekcijas izstādes atklāšana – Rojas izstāžu zāle.
19.00 Rojas KC
Pasākums un dokumentālās filmas pirmizrāde komponista Ziedoņa Lindes
piemiņai.
Pasākumā piedalās Ziedoņa lolotie kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis
„CON VITA”, senioru koris „BANGA”.
Ieeja brīva.

26. maijs
ROJAS NOVADA SVĒTKI.
No 11.00		
– Svētku tirdziņš
11.00 Bērnu rīts – rotaļprogramma „Pasaku meža akadēmija” kopā ar
		
– lielajām lellēm – Zaķīti, Vāverīti un Lācīti.
		– Dzintras Žuravskas jaunākās grāmatas atvēršanas svētki
		– Rojas bibliotēkā.
13.00		
– Svētku gājiens.
13.30		
– Svētku atklāšanas pasākums, jaundzimušo novadnieku
		– godināšana.
15.00		
– Jautrs Mangulshow koncerts – litrafona jeb pudeļu šovs
		
– un pēdu klavieres.
16.00 		
– Daigas Brinkmanes izstādes atklāšana Rojas muzejā.
17.00 		
– Koncerts – grupa „Colt” un solisti Atis Ieviņš,
		
– Ieva Sutugova un Alex.
19.00 		
– Koncerts „Meklējam solistu – 8!„
22.00–03.00
– Balle ar grupu „Sestā jūdze”.
Dažādas izklaides:
99 SUP nomas „Spura” aktivitātes uz upes visas dienas garumā.
99 Mini zoo Rančo, Mārtiņa burbuļi, piepūšamās atrakcijas, loka šaušana,
radošās darbnīcas u.c.
99 Sportiskās aktivitātes – futbols, strītbols, pludmales volejbols, zolīte,
makšķerēšana ploča dīķī bērniem līdz 12 g. v, „Roja ride 2018”, skeitborda,
BMX, In-Line sacensības, jautras spēles lieliem un maziem.
Svētku programmā iespējami papildinājumi un izmaiņas! Sekojiet reklāmai!
Esam atvērti arī jūsu priekšlikumiem, ierosinājumiem un sadarbībai!
Rakstiet: rojaskn@inbox.lv, zvaniet: 29196478.
***
Vasara pie durvīm un arī Zvejnieksvētki 14. jūlijā nemaz nav tik tālu! Izman
tojiet iespēju iegādāties biļetes uz vakara pasākumu pludmalē iepriekšpārdošanā
Rojas kultūras centrā!
Pasākumā piedalīsies:
GACHO, „Otra puse”, „Uldis Marhilevičs un draugi”, Gutars Račs un „Saldās
sejas”, „Crazy Dolls”, „Lauku muzikanti”, „Roja”, „Roberts Lejasmeijers un Ufo”!
Pirmo 500 biļešu cena 6.00 EUR.

12. maijā no 16.00–18.00
Rojas Jūras zvejniecības muzejā notiks

Ģimenes sestdiena.





Izzinošas aktivitātes visai ģimenei;
Radošā darbnīca „Sveiciens māmiņai svētkos”;
Mācīsimies gatavot pārsteiguma kūku;
Visām mammām un omītēm radoša nodarbība „Māmiņa staro” –
dažādos veselības un skaistuma noslēpumos dalīsies Māra Tīmane.

Ieejas maksa: skolēniem, studentiem, pensionāriem – 0,50 EUR,
pieaugušajiem – 1,00 EUR.
Cenā iekļautas visas aktivitātes un materiāli radošajām darbnīcām.

18. maijā 15.00 pie Rojas avotiņa

Ģimenes pasākums.
 Foto orientēšanās;
 Ģimenes koka veidošana;
 Spēles;
 Pikniks.
Līdzi ņemt labu garastāvokli un kopā būšanas prieku.
Lietus gadījumā pasākums notiks BLPJC „Strops” telpās.
Par piedalīšanos pasākumā jāpaziņo līdz 16. maijam
pa telefoniem 27873075 vai 28689293.

SIA Rojas DzKU, reģistrācijas numurs 49003000396,

aicina darbā NAMU APSAIMNIEKOTĀJU

Darba apraksts

¾¾ Regulāra dzīvojamo māju apsekošana;
¾¾ Apsaimniekošanas darbu plānošana, vadība, kvalitātes kontrole;
¾¾ Komunikācija ar dzīvokļu īpašniekiem, problēmu risināšana;
¾¾ Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšana un vadīšana;
¾¾ Siltumenerģijas režīma uzraudzība.

Prasības kandidātiem

¾¾ Atbilstība 4. vai 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim nekustamo
īpašumu pārvaldīšanā;
¾¾ Autovadītāja apliecība;
¾¾ Prasme strādāt ar datoru.

Uzņēmums piedāvā

¾¾ Aktīvu darbu stabilā uzņēmumā;
¾¾ Profesionālu darba vidi;
¾¾ Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu;
¾¾ Pilnu darba dienu.

Policija ziņo
Laika posmā no 25. aprīļa līdz 8. maijam
Rojas pašvaldības policijā:
Saņemts un reaģēts uz 7 izsaukumiem, izpildīti 2 atsevišķie uzdevumi, par
savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 5 klienti, izteikti 6 mutiski brīdi
nājumi. Sastādīti 2 Administratīvā pārkāpuma protokoli. Divas personas nogā
dātas savā dzīves vietā, jo patstāvīgi nebija spējīgas pārvietoties. Konstatēta ne
likumīga koku zāģēšana, par ko informēta Valsts policija. Reidā kopā ar valsts
vides dienestu, pieķerts kāds vīrietis, kurš nodarbojās ar nelikumīgu zveju. 
Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

Savu CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi janis.
podnieks@roja.lv vai pieteikties personīgi Rojā, Selgas ielā 8 līdz 31. maijam.

Informācija mazuļu vecākiem
Rojupes PII „Saulespuķe” strādās visu vasaru. No 25. jūnija līdz 13. augus
tam visi bērni, kas pieteikti vasaras periodam, būs gaidīti vienā dežūrgrupā.
Visu vasaru strādās arī PII „ Zelta zivtiņa”. Jūnijā un augustā būs divas jaukta
vecuma grupas, jūlijā – viena dežūrgrupa. 
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

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

Sludinājumi
Rojas novada
bibliotēkā
maijā
Rojas Mūzikas un mākslas skolas
Interešu izglītības audzēkņu izstāde

„ROJAS RITMI”.

20. maijā 13.00 Kaltenes baznīcā
notiks Kaltenes un Rojas ev. lut. draudžu Vasarsvētku dievkalpojums.
Visi mīļi aicināti!
Ja gribi redzēt, dzirdēt, sajust un
baudīt dabas, vēstures un cilvēku sa
skaņu, atnāc 24. maijā pulksten 16.00
pie brīvā laika pavadīšanas centra „Va
ravīksne”. Tiksimies parkā un dosimies
pārgājienā, lai baudītu un izzinātu
mūsu tuvāko apkārtni soli pa solim. Uz
tikšanos!
Ruta (telefons 26188321)
Lūgums atsaukties cilvēku, kam ir
iespēja uz vienu gadu izīrēt istabu vai
nelielu dzīvoklīti vidusskolniekam.
Var palīdzēt arī mājas darbos. Telefons
27234285.

Uzmanību Rojas novada
senioriem!
13. jūnijā brauksim vienas dienas
ekskursijā pa maršrutu Roja–Dunda
ga–Ugāle–Roja. Tuvāka informāci
ja 25. maija „Bangā” vai pa telefonu
29744031 (Dzintra).

Līdzjūtības
Šie pavasara vēji brāzmojošie
Ir tavu elpu pārrāvuši pušu,
Un zilās debesis un stari spožie
No tavām acīm gaismu aiznesuši…
Skumju brīdī esam kopā ar mūsu
Zentiņu, brāli Robertu Kļaviņu mū
žībā pavadot.
Rojupes PII „Saulespuķe”
kolektīvs
Mēs atnākam,
Lai projām ietu, –
Un ceļa brīdis visai īss
Vien pāris tūkstoš
Lēktu, rietu
Un saules spīdums
Debesīs.
Izsakām dziļu līdzjūtību Zentai
Artomonovai, brāli mūžības ceļā pa
vadot.
Kristiešu draudze „Prieka vēsts”
Neraudiet par saviem mīļajiem!
Ne jau šķīrušies, ir viņi tikai klausi
Cauri zvaigžņu vārtiem izgājuši…
Izsakām dziļu līdzjūtību Lienītei
Voronovai un tuviniekiem, Evu mūžī
bas ceļā pavadot.
Kristiešu draudze „Prieka vēsts”
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vil
mai Voronovai un pārējiem piederīga
jiem, Evu zaudējot.
Senioru klubs „Liedags”

Pateicība
Viena klusuma tagad būs vairāk,
Vienas nepārsāpamas sāpes…
No sirds pateicos ra
diem, draugiem un bijuša
jiem darbabiedriem, kuri
bija kopā ar mums, Juri
Bulli mūžībā aizvadot.
Laima
Bezmaksas izdevums.
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī:
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

