Šī milzīgā līdaka tika izvilkta Būšnieka
ezerā.
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Rojas vidusskola jauno mācību gadu sāk ar pozitīvām domām
Dace Klabere
Tikko iesācies jaunais mācību gads. Santai
Veidei šis būs jau otrais gads skolas direktores
amatā. Sarunā ar “Bangu” direktore dalās pārdomās par aizvadīto mācību gadu un plāniem šajā,
jaunajā mācību gadā.
Ir veikts centralizēto eksāmenu rezultātu apkopojums valstī, un Rojas vidusskolas rezultāti ir
vienkārši lieliski gan divpadsmito, gan devīto klašu audzēkņiem. Latviešu valodas un matemātikas
eksāmenos mūsu skola apsteidz Talsu, Dundagas
un Mērsraga novada skolas un ir krietni virs vidējā
vērtējuma valstī. Labi rezultāti ir arī krievu valodas,
bioloģijas, ģeogrāfijas, ekonomikas un informācijas
eksāmenos. Lai kaut ko apgūtu, ir vajadzīgas abas
puses – skolēns un skolotājs. Pagājušajā gadā spīdoši bija strādājuši gan vieni, gan otri. Gandarīti ir arī
skolotāji, kuri saka, ka labie rezultāti ir neatlaidīgs
darbs no 1. klases, kas tagad vainagojies panākumiem. Rojas vidusskola no 100 vērtētajām skolām
mazo skolu grupā ieguvusi 44. vietu (tiek vērtētas
valsts olimpiādes, atklātās olimpiādes un zinātniski
pētnieciskie darbi), un tas ir ļoti labs rādītājs. Daudzām skolām ir vienāds punktu skaits, bet daudzas
skolas šajā reitingā vispār nav iekļuvušas.
Lai atbalstītu jauniešus, kuri nav ieguvuši vidējo
izglītību, tika pieņemts lēmums dot iespēju mācīties
arī strādājošajiem jauniešiem. Šogad pieteikušies
četri jaunieši. Nav vienkārši strādāt un mācīties,
tādēļ ļoti iespējams, ka nākamgad skolai kopumā
vairs nebūs tik spoži rādītāji, bet, pēc manām domām, šobrīd tas nav galvenais. Protams, rezultāti ir
svarīgi, bet ir svarīgi arī tas, ka mēs ļaujam pacensties tiem jauniešiem, kuri kādreiz dažādu iemeslu
dēļ vidējo izglītību nav ieguvuši.
Jauno mācību gadu esam sākuši ar pozitīvām
domām. Mums ir skaisti izremontēts vizuālās māks-

las kabinets, atklāta Dabas vides estētikas studija,
un pievienojies kārtīgs jauno kolēģu darbaspēks.
Ar vismazākajiem strādās skolotāja Baiba Ļivčāne,
kas šobrīd vēl mācās jauno izglītības saturu. Anete
Āboliņa-Ābola mācīs latviešu valodu un audzinās
4. klasi. Ir arī jauna ekonomikas un matemātikas
skolotāja Laimdota Roze, viņa audzinās 5.a klasi.
Par direktora vietnieci audzināšanas darbā sākusi
strādāt skolotāja Elīna Memrikova, bet par sociālo
pedagogu – Undīne Lemberga. Šis laiks izglītībā ir
ļoti sarežģīts, jo nāk jaunais izglītības saturs un mēs
ļoti ceram, ka, apmeklējot kursus un apmācības,
skolotājiem aizvien skaidrāks kļūs tas, kā jāstrādā.
Pagaidām skolotāji saka, ka tas ir tas pats aizmirsts
vecais, tikai mazliet jāpārkārto darba metodes – nebūs vairs tik daudz jāsēž solos, bet vairāk varēs iet
strādāt ārā un darboties brīvāk. Tas gan nenozīmē,
ka šis darbs nebūs strukturēts.
Šogad plānoti daudzi kursi. Septembrī vien skolotāji trīs reizes brauks mācīties. Ceram, ka jaunais
pārmaiņu laiks būs pozitīvs. Viss jaunais, kas pagaidām ienāk saistībā ar mācību materiāliem, izskatās
ļoti labs. Mums tikai jādomā, kā to visu varēs nodrošināt – jāpērk iekārtas datori, planšetes. Ceram,
ka būs arī valsts atbalsts, nevis viss novelts uz pašvaldības pleciem.
Nenoliedzami, darba novērtējums ir atalgojums. Nevar visu laiku no skolotāja prasīt kvalitāti,
bet par ieguldīto darbu nemaksāt. Pagaidām tas izskatās visai dīvai. Vienā dienā pasaka, ka algu likme
paaugstināsies līdz 710 eiro, un pēc nedēļas pasaka, ka nē, tā tomēr nebūs. Tas gan nepārsteidz, jo
nav nekas jauns. Mūsu skolā strādā 39 pedagogi ar
divām un pat trim augstākajām izglītībām. Visi ir
domājuši par to, lai sevi pilnveidotu un varētu labāk
strādāt. Loģiski, ka skolotāji par to arī vēlas saņemt
atalgojumu.
Mēs esam priecīgi par šo nozīmīgo Latvijas simt-

Skolas direktore Santa Veide (no kreisās) ar jaunajām skolotājām Elīnu Memrikovu, Aneti
Āboliņu-Ābolu, Laimdotu Rozi, Baibu Ļivčāni un Undīni Lembergu.
E. Mūrnieka foto

gadi. Arī mūsu skolas uzdevums ir to balstīt, un
mēs piedomāsim par valsts jubilejai veltītiem
pasākumiem. Esam unikāli, ka varam to piedzīvot un domāsim, kā emocionāli veidot šo dienu,
koncertu un būtībā visu mācību gadu.
Izremontējām vizuālās mākslas kabinetu.
Skola ir nolietojusies, un arī šeit, mainot grīdu,
atklājās bēdīgs skats, kā rezultātā remonts ļoti sadārdzinājās. Jā, izremontēts
tikai viens kabinets, bet toties pamatīgi.
Protams, veikti daudzi sīki darbiņi – tualetēs ir siltais ūdens, sporta dušās jauni
krāni, kas taupīs elektrību un ūdeni utt.
Nākotnē domājam attīstīt sporta virzienu, jo mums ir visi apstākļi. Atjaunosim
sporta inventāru, lai varētu vairāk iesaistīt bērnus sporta aktivitātēs, lai viņi mazāk sēdētu pie datoru ekrāniem. Dome
ir atbalstoša, nāksim visi kopā un domāsim. Bērniem sportot patīk, tāpēc jārada
apstākļi, lai varētu darboties.
Pirmais gads direktores amatā bija
ļoti grūts. Bija daudz kļūdu, bet neviens
jau par vadītāju nepiedzimst. Patiesībā,
kad tu šajā vilcienā ielec, tu nemaz nezini, kas tevi sagaida, un es tikai gada
laikā sapratu, ka varu to paveikt. Nemitīgi jāmācās, jāpilnveidojas. Reizēm, aizejot mājās, esmu laimīga, ka varu aiziet
uz dārzu nopļaut zāli un neko nedomāt.
Arī dārzu rakt nevienam neļauju, jo man
pašai patīk uzņemt zemes enerģiju. Man
Par vizuālās mākslas kabineta pārmaiņām priecājas gan bērni, gan skolotāja Ingrida Ķauķe.
D. Klaberes foto patīk teiciens – vispirms sakārto sevi, tad

savu māju, un tad ej kārtot pasauli. Ļoti trāpīgi.
Ja tu pats esi uzvilcies, tu uzvelc arī citus. Viegli
nav, bet interesanti gan. Tagad esmu iemācījusies
sadalīt prioritātes, savādāk nevar paspēt visu izdarīt. Kādreiz bijusī direktore Gundega Pole teica, ka šo darbu var apjēgt trīs gados, un es viņai
piekrītu, jo katru dienu rodas jaunas situācijas.
Gandarījums par savu pirmo mācību gadu
taču ir?
Viens nav karotājs. Nebūtu tādu skolotāju,
nebūtu, par ko priecāties. Protams, ka gandarījums ir. Kā es saku skolēniem, neviena skola nav
ideāla, katrā ir kaut kas jāpilnveido, arī mums,
un tāpēc jau mēs šeit esam, lai visi kopā attīstītos
un pilnveidotos. Mēs esam tik dažādi! Kā mums
mācīja kursos, cilvēkus var sadalīt trīs grupās.
Vieni pieņem visu jauno uzreiz un domā, kā to
īstenos. Otra domā – jāpaskatās, bet interesanti.
Trešā noliedz visu uzreiz. Tādi ir visur un labi,
ka mums pirmās divas grupas ir vairumā, tā kā
viss kārtībā.
Sarunas nobeigumā skolas direktore Santa
Veide velta novēlējumu visai skolas saimei.
Pasaulslavenais izgudrotājs, Apple radītājs
Stīvs Džobs ir teicis: „Ja tu nepiepildīsi savus
sapņus, kāds tevi nolīgs, lai tu piepildītu viņa
sapņus. Es jums novēlu piepildīt savus sapņus
un sasniegt visus labos mērķus! Jebkurš cilvēks
šajā zemā veido Latvijas valsti. Katrs no mums
ir svarīgs. Lai mums visiem ir īpašs šis Latvijas
100-gades gads! Lai mums veiksmīgs jaunais
mācību gads!

Aicinām pieteikt Rojas novada cilvēkus apbalvošanai
Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai,
aicinām ikvienu iedzīvotāju, iestādi un uzņēmumu līdz šī gada
5. oktobrim Rojas novada domē iesniegt priekšlikumus par cilvēkiem, kurus godināt Valsts svētku pasākumā sekojošās nominācijās:
 Par mūža ieguldījumu;
 Par ieguldījumu novada attīstībā;
 Par veiksmīgu uzņēmējdarbību;
 Gada pedagogs;

 Gada jaunietis;
 Gada sportists.
Atzinības rakstu piešķir par:
 Nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā;
 Ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā;
 Veikumu Rojas novada un ārvalstu sadarbības veicināšanā;
 Nopelniem Rojas novada tēla veidošanā u.c.

Iesniegumā lūgums norādīt informāciju par apbalvojamo
(vārds, uzvārds, dzīvesvieta, darba vieta vai nodarbošanās, juridiskām personām – nosaukums un vadītājs), kā arī precīzu formulējumu, par ko Atzinības raksts piešķirams, un aprakstu par apbalvojamo – viņa nopelniem Rojas novadā vai sadarbībā ar Rojas
novadu.
Iesnieguma veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā un Rojas
novada domē.
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Rojas novada 21. augusta domes sēdē
tika izskatīti 11 darba kārtības jautājumi,
kur deputāti lēma:

 Apstiprināt aktualizēto Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021.
gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu 2018.–2021. gadam.
 Apstiprināt dalības maksu vienai personai Rojas novada Sporta skolas
atklātajās sacensībās U10 vecuma grupai 2018. gada 26. septembrī un U12/
U14 vecuma grupām 2018. gada 03. oktobrī EUR 2,00 (divi eiro) apmērā.
 Izveidot būvju īpašumu, sastāvošu no būves – katlumāja, un piešķirt
būvju īpašumam nosaukumu un adresi – Kosmonautu iela 13A, Roja, Rojas
novads un reģistrēt būvju īpašumu zemesgrāmatā.
 Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0710 zemes
lietošanas mērķi.
 Mainīt Rojas novada nekustamajam īpašumam „Pag. ceļš Asfalts – Puriņi” zemes vienībai 0,6800 ha platībā un zemes vienībai 0,5829 ha platībā nosaukumu uz „Valsts meža ceļš”.
 Piešķirt nekustamā īpašuma „Oļi” zemes vienībai adresi: „Oļi”, Valgalciems, Rojas novads, LV–3284.
 Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašumā „Meža Noras”, Pūrciemā, Rojas novadā.
 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zāles”,
Rudē, Rojas novadā.
 Atsavināt 1/3 domājamās daļas nekustamam īpašumam „Apari”, Ģipkā,
Rojas novadā.
 Atteikt pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu „Jūrlūši”, Kaltenē, Rojas novadā.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / domes sekretāre Gunta Dambiņa

Zinību diena
Rojas vidusskolā
Svelmainās vasaras dienas jau aiz muguras, un kā gan varētu zināt, ka
laiks iet uz rudens pusi, ja pie durvīm neklauvētu pirmais septembris. Visās
ģimenēs, kur mīt lielāki vai mazāki skolēni, vai somas krāmē nākamie studenti, šī ir īpaša – Zinību diena, satraukuma diena, atvadu diena. Protams,
skolēniem un studentiem ir skumji, ka brīvdienas ir beigušās. Tomēr priekšā tikšanās ar esošajiem un jaunajiem draugiem.
Rojas vidusskolā 2018./2019. mācību gadu uzsāk 294 izglītojamie, un
pirmsskolas grupā „Pūcītes” 19 nākamie pirmklasnieki. Skolotāja Egija Hazena šajā mācību gadā skolos, mīlēs un raibajā skolas dzīvē ievadīs
21 pirmklasnieku. Vidusskolas 10. klasē mācības uzsāk 16 skolēni, un klasi
kopā saturēs skolotāja Aiga Kaža, bet skolotāja Mārīte Maurmane lielajai
dzīvei un eksāmeniem sagatavos 11 divpadsmitās klases jauniešus.
Zinību dienas lielais pasākums šogad notika Rojas stadionā, kur kopā
varējām redzēt visu Rojas vidusskolas saimi. Laba vēlējumus skolēniem,
pedagogiem un vecākiem izteica Rojas novada domes priekšsēdētāja
Eva Kārkliņa, labas sekmes mācībās novēlēja Rojas vidusskolas direktore
Santa Veide, bet skolas arodbiedrības vadītāja Virgīnija Mūrniece sveica
pedagogus – darba jubilārus. Ražīgus darba gadus skolā pavadījušas
skolotājas – Maija Leitarte, Sarmīte Engīzere, Ilga Mazkalniņa, Aigita
Sprince, Svetlana Mediņa, Lāsma Jaunozola un Inga Puntule. Sveicam
skolotājas ar radošajiem, skolai veltītajiem, darba gadiem.
Vēlam skolas kolektīvam katru dienu uzsākt un pabeigt ar smaidu sejā!
Lai skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem šis ir uz sadarbību un
savstarpēju sapratni vērsts mācību gads. Lai mums izdodas!
Antra Ozollapa

Skolotāja Maija Leitarte skolā nostrādājusi 40 gadus. Darba gaitu sākumā mācīta ne
tikai ģeogrāfija, bet arī vācu valoda, astronomija, un nu jau 12 gadus arī dabaszinības,
kur apvienotas vairāku priekšmetu zināšanas.
„Esmu savā priekšmetā iemīlējusies un ar
skumjām domāju par to, ka tas tiek mainīts un
pārveidots”, atzīst skolotāja.
E. Mūrnieka foto

Jaunais mācību gads Rojas
Mūzikas un mākslas skolā
3. septembrī Rojas Mūzikas un mākslas skolas
kolektīvs ar koncertu vasarīgās noskaņās iesāka
jauno mācību gadu. Lai arī aizgājusī vasara mūs
priecēja ar jauko laiku, pedagogi un audzēkņi ne
tikai atpūtās, bet arī cītīgi spēlēja mūzikas instrumentus, dziedāja un piedalījās dažādos pasākumos. Koncertu atklāja pedagogu ansamblis ar
skaņdarbu „Bezdelīgas atgriežas”, un kā atzīmēja
koncerta vadītāja Lita Krūmiņa, mūsu audzēkņus
gribas salīdzināt ar bezdelīgām, kuras vienmēr atgriežas mājās. Sekoja direktora Jāņa Kivila uzruna,
kurā viņš visus sveica jaunajā mācību gadā un pastāstīja par šī gada aktualitātēm. L. Krūmiņa pastāstīja par saviem šīs vasaras hobijiem un nodziedāja dziesmu par to, kā zvejniekiem vasarā veicās
ar lašu ķeršanu. Kā jau katru gadu, iepazināmies
ar mūsu jaunajiem audzēkņiem un katra nodaļa
sniedza savu priekšnesumu. Koncertā dzirdējām
Gustavu Šneideru, Kristu Janu Reinholdi, Miķeli
Gitendorfu, Tinci Dravnieci un Ievu Grīnīti.
Par šī gada galvenajām vadlīnijām stāsta direktors Jānis Kivils: „Kā jau visi zinām, šis gads norit
valsts simtgades zīmē. Katra skola cenšas to atzīmēt un labākos darbus veltīt Latvijas simtgadei.
Arī mēs, RMMS kolektīvs, strādājam pie koncertprogrammu veidošanas, kuru mērķis ir godināt

Latviju. Cenšamies popularizēt latviešu mūziku
gan individuālajās programmās, gan kolektīvajā
muzicēšanā. Mūsu kultūrizglītības sistēmas pamatuzdevums ir gatavot un nodrošināt pēctecību
tiem kultūras sasniegumiem, kādi ir uzrādīti pašreiz. Varam pieminēt XXVI Dziesmu un XVI Deju
svētkus, kas pulcēja sešpadsmit tūkstošus dziedātāju. Visu šo tautas svētku pamatā ir mūzikas skolu darbība, jo tās sagatavo dziedošus, muzikālus
audzēkņus, no kuriem daļa sevi pilnveido mūzikas vidusskolās un mūzikas augstskolās. Rezultāts
redzams visiem, jo tik sarežģītu Dziesmu svētku
repertuāru var „pacelt” tikai Latvijā, citur to nevar
tik kvalitatīvi realizēt. Var minēt ne tikai korus,
bet arī pūtēju orķestrus, simfoniskos orķestrus un
solistus.
Mācību gadu sākam ar 106 audzēkņiem, kurus izglītos 11 pedagogi. Mūsu nākamais koncerts tiks veltīts Skolotāju dienai, kurš būs kā
Dziesmu svētku atskaņas koncerts, līdz ar to
dalību ņems kori un dziedātāji. 3. oktobrī visām
Ventspils reģiona mūzikas skolām paredzēta apspriede un metodiskā diena Ventspils MV. Tiksim iepazīstināti ar topošo mūzikas skolas ēku un
koncertzāli. Šis gads iezīmējas arī ar Valsts konkursu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Dace Klabere
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atklāta projektu iesnieguma konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam apakšpasākuma:
19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar

sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros Rojas vidusskolā atvērta Dabas vides estētikas studija.
3. septembrī Rojas vidusskolā bija dubulti svētki – sākās jaunais mācību gads
un tika atvērta Dabas vides estētikas stu-

Siltajā smilšu kastē ar bērniem strādās skolotājas Inga Otmane (no kreisās),
Aija Krontāle un Aiga Sīpola.
D. Klaberes foto

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 106 bezdelīgas izglītos 11 pedagogi.
spēlē, kurā jāpiedalās visiem pūšaminstrumentu
spēles audzēkņiem. Mans novēlējums sasaucas
ar J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora
Gundara Prāņa teikto, ka mūsu uzdevums ir palīdzēt izaugt jaunajiem talantiem gan mūzikā, gan

Albuma foto

mākslā, kā arī domāt par Dziesmu svētku nākotni un kultūru kopumā!”
Lita Krūmiņa,
Rojas MMS skolotāja

Rojas vidusskolā atvērta
Dabas vides estētikas studija
dija, kurā gan bērniem, gan pieaugušajiem būs pieejama siltā smilšu kaste.
Kā pastāstīja smilšu iekārtas autore Diāna Timofejeva, Rojā atklāta
jau 28. smilšu iekārta Latvijā. Parasti
šādas attīstošās iekārtas nonākot specializētajās izglītības iestādēs vai krīžu
centros un Rojas vidusskola ir pirmā
Latvijā, kur to izmantos standarta mācību programmā.
Par šo lielisko iespēju jāsaka paldies
idejas autorei Evitai Maurei-Riekstiņai,
skolas direktorei Santai Veidei, Rojas novada domes Attīstības nodaļas darbiniecēm Agnesei Veckāganei, Ligitai Šnorei un
visai pārējai komandai, kura pielika roku,
lai mūsu skolā īstenotos projekts, par kuru
interese izrādīta arī vairākās ārvalstīs.
Siltās smilšu kastes iekārta ir veidota no kastes (kastes izmēri ir pielāgojami vajadzībām), piepildītas ar smiltīm,
un siltumu radošas ierīces, kura ar silta ūdens palīdzību smiltis uzsilda līdz
bērna ķermenim komfortablai temperatūrai. Kastē ir noteiktas kvalitātes
smiltis ar paaugstinātu kvarca sastāvu
un šūnu reģenerācijai labvēlīgām fizikālām īpašībām. Nodarbības siltajā
smilšu kastē:

☐ stiprina realitātes sajūtu, aktivizē
taustes sajūtas, stimulē sīko motoriku;
☐ harmonizē sajūtu, emociju, prāta
un runas procesus;
☐ nomierina pārāk aktīvus bērnus
un aktivizē pasīvos;
☐ atbrīvo no liekām emocijām (agresivitāti, pasivitāti);
☐ nostiprina un koriģē stāju;
☐ nosacītais klusuma laiks smilšu
kastē pilnveido bērna saskarsmes prasmes, attīsta dzirdi;
☐ pilnveido komunikācijas prasmes;
☐ palīdz veidot robežas.
Kā uzrāda 10 gadus ilgā pieredze,
(pirmā smilšu kaste Latvijā iekārtota
2008. gadā) silto smilšu nodarbības ir
rekomendējamas bērniem ar runas,
emocionāliem, mācīšanās, miega, uzvedības traucējumiem, komunikācijas,
adaptācijas, integrācijas grūtībām. Profilakses nolūkos pamata cikla 4 nodarbības ieteicamas ikvienam bērnam.
Kā pastāstīja Diāna Timofejeva, katra nodarbība sāksies ar roku ielikšanu
siltajās smiltīs un sasveicināšanos ar zemes spēku. Bērns smilšu kastē pavada
40 minūtes, kuru laikā glauda smiltis,
paņem tās saujās un izpilda dažādus

pedagogu norādījumus, piemēram, radot visdažādākās skaņas vai mēģinot
trāpīt smilšu graudiņus speciālos traukos. „Darbs ar smiltīm, īpaši ar siltajām
smiltīm, ļoti dziļi, mierīgi un paliekoši
ietekmē bērna veselību un emocijas”,
stāsta smilšu kastes autore. Smilšu sastāvā ir pat līdz 97% kvarca un ik pēc
3–5 mēnešiem, kad materiāls būs atdevis visu labo, tas tiks mainīts.
Pagaidām siltās smilšu kastes brīnumaino iedarbību izmantos tikai
Rojas vidusskolas audzēkņi, bet tad,
kad skolotājas, kuras vadīs nodarbības smilšu kastē, būs nokārtojušas
eksāmenu un ieguvušas sertifikātu,
atbalsts tiks sniegts arī pārējiem novada iedzīvotājiem – kā bērniem, tā
pieaugušajiem. Siltās smilšu kastes
mērķgrupas ir Rojas vidusskolas un
pirmsskolas iestāžu bērni un pedagogi, sociālā dienesta klienti, seniori,
bērni, jaunieši un pieaugušie ar speciālām vajadzībām, un ikviens novada iedzīvotājs, kurš vēlēsies uzlabot
savas dzīves kvalitāti. Tā visa rezultātā mums būs veseli un priecīgi bērni,
mierīgi, līdzsvaroti, radoši pedagogi
un laimīgas ģimenes!
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Tirgus muzejā pulcē tuvus un tālus ļaudis
Dace Klabere
8. septembrī uz rudens tirgu aicināja Rojas Jūras zvejniecības muzejs.
Par to, ka šis tirgus ir ļoti gaidīts,
liecināja garās automašīnu rindas
Selgas ielā, kas sākās teju no krustojuma ar Kļavu ielu un beidzās Liepu
ielas galā.

Kā pastāstīja muzeja vadītāja Inese
Indriksone, šogad 18 tirgotāji piedāvāja
savu produkciju. Jau vairākus gadus ar
saviem košajiem mārtiņrožu stādiem
iepriecina stādu audzētāji no Liepājas
puses. Neviens muzeja rīkots tirdziņš
neiztiek arī bez slavenās sklandraušu
cepējas Elmas Zadiņas gardās produkcijas. Kā allaž, viena no garākajām rin-

Pie mutīgajiem pārdevējiem no Latgales rinda nemazinājās līdz pat tirgus
beigām.
D. Klaberes foto

dām izveidojās pie atraktīvajiem gaļas
tirgotājiem no Latgales. Kuru gan neuzrunā viņu sauklis Latgolys špeks – latgaļu spāks. Viņu Latgolys Joņa rudzu maize ar Latgolys špeki paši mutē kusa, un
ja vēl pa virsu uzdzēra Dzeivo Latgolys
kvasu vai graķīti šmakovkas – kas var
būt labāks par šo! Kā vienmēr, neizmērojama ir arī latgaļu sirsnība. Kad esmu
ar viņiem aizdomīgi ilgi runājusies un
atzīstos, ka vēlos uzrakstīt par viņiem
kādu labu vārdu avīzē, tā tūdaļ pat pateicībā tieku apdāvināta ar gardo Latgolys špeku. Plašā izvēlē arī plūmju, ābeļu,
aveņu, vīnogu stādi. Vīnogu stādu pirkšanai laiks pašlaik vispateicīgākais – uz
tirgotāja galda rindojās zaļi, violeti un
dzelteni vīnogu ķekari, lai katrs varētu
izvēlēto šķirni vispirms nogaršot. Savukārt par latviešu čaklumu un izdomas
bagātību liecināja daudzie roku darbu
izstrādājumi – sākot no smalkām rotaslietām līdz kārtīgām vilnas zeķēm,
jo ziema vairs nav aiz kalniem. Muzeja sētā aktīvi rosījās arī Rojas invalīdu
biedrības ļaudis. Biedrības dāmas ir ne
tikai čaklas rokdarbnieces, bet arī lieliskas saimnieces, tādēļ katru gadu viņas
pārsteidz tirgus apmeklētājus ar saviem

Laima un Reinis labprāt izmantoja iespēju nofotografēties skaistajā bilžu
rāmī, pie kura rotājās mākslinieces Daigas Brinkmanes veidotais ziedu dekors.
pagatavotajiem gardumiem. Šogad galdā tika celts kabacis visdažādākajos veidos. No lielā piedāvājuma klāsta nogaršoju tikai kabaču pankūkas ar kabaču
ievārījumu, un, ticiet man, tās bija loti
gardas!
Kamēr citi iepirkās, vecāki ar bērniem izmantoja iespēju pašu spēkiem
pagatavot koka kuģīšus, pūst milzu
ziepju burbuļus vai vienkārši tāpat

Saglabāsim
Latvijas kāpas!

Anna, Adreāna un Kerija gatavas darbam.

Albuma foto

ESF projekta „Esi vesels –
ieguldījums tavai nākotnei!’’
Nr.9.2.4.2./16/I/044
pasākumi septembrī
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā
„Strops’’
17. septembrī plkst. 11 00 lekcija pieaugušajiem
„Veselīgs uzturs – tavas veiksmes noslēpums’’;
17. septembrī no plkst. 15.00–17.00 nodarbības
bērniem „Veselīgs uzturs bērniem”;
18. septembrī no plkst. 11.00–14.30 praktiskās nodarbības „Veselīgs uzturs pieaugušajiem’’.
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā
„Varavīksne’’
18. septembrī no plkst. 16.00-18.00 nodarbības
bērniem „Veselīgs uzturs bērniem’’.
Lekciju un praktiskās nodarbības vadīs uztura speciāliste Kristīne Sekace.

Rojas pārkraušanas –
šķirošanas stacijas
darba laiks
Pārkraušanasšķirošanas
stacija

Roja, Rojas novads

Dienas
Pirmdienās
Otrdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

Darba laiks
8.00 – 17.00

Trešdienās

10.00 – 19.00

Sestdienās

10.00 – 12.00

Pārtraukums

12.00 – 13.00

Svētdienās
Uzmanību!

slēgts

15. septembrī, talkas dienā, stacija būs atvērta
no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Agrā 8. septembra rītā 18 enerģiski Rojas vidusskolas
skolēni un „Rojas Mazpulks” skolotājas Undīnes Lembergas
vadībā devās uz Upesgrīvu. Skolēni pieņēma Zaļās kustības
uzaicinājumu piedalīties Latvijas 100-gades priežu stādīšanas talkā. Šī tradīcija aizsākta jau 2007. gadā, kad vides
organizācija rīkoja kampaņu „Saglabāsim Latvijas kāpas!”
Ņemot vērā, ka mūsu jūras piekrastes kāpās ir notikuši
ievērojami erozijas procesi, kurus izraisījušas gan vētras,
gan neapdomīga cilvēku rīcība, priežu stādīšanas talka
tika rīkota visvairāk noslogotajās vietās Rojas un Mērsraga
novadu piekrastēs, tās apstādot ar priežu stādiem.
Nu arī Rojas vidusskolas skolēni devuši savu ieguldījumu
mūsu piekrastes kāpu nostiprināšanā un saglabāšanā. Katrs
skolēns iestādīja savu īpašo priedīti un vēl daudz, daudz citu
priedīšu.
Antra Ozollapa

ANGĻU VALODAS
APMĀCĪBAS ROJĀ
Rojas tūrisma informācijas centrā 18. septembrī atsākas angļu
valodas apmācības. Tiek komplektētas divas grupas – ar un bez angļu valodas priekšzināšanām.
Uz apmācībām tiek aicināti pieteikties visi, kas vēlas uzlabot un
papildināt savas angļu valodas zināšanas, kā arī tie, kam nav angļu
valodas priekšzināšanas, bet ir vēlme tādas iegūt! Apmācības notiks
nelielās grupās (4–6 cilv.).
Pasniedzēja: ANDA ŠTEINA, Valodu skola SIA „LAI RIPO”
(pieredze angļu val. mācīšanā – 10 gadi).
Nodarbības notiks reizi nedēļā, darba dienas vakaros. Pirmā tikšanās – 18. septembrī pl. 18.15 – grupai ar priekšzināšanām. 18. septembrī pl. 19.30 – tikšanās grupai bez priekšzināšanām.
Nodarbības ilgums grupā 90 minūtes.
Maksa par vienu nodarbību grupā 6.00 EUR no personas.
Pieteikšanās līdz 17. septembrim.
Apmācībām pieteikties Rojas tūrisma informācijas centrā, Selgas
ielā 14e, Rojā. Telefons 28630590, e pasts: tic@roja.lv.

baudīt atmosfēru, klausoties lustīgo
tirgus koncertu. Bet par visiem izsalkušajiem, protams, parūpējās Dina
Čuba ar savu komandu, un es biju lieciniece tam, ka no milzīgā zupas katla
tiek izkasīta pēdējā ābolu klimpu zupas karote.
Paldies muzeja darbiniecēm par
iespēju pirkt un pārdot, baudīt un
priecāties.

Bibliotēkā saulespuķes!
Saulespuķes daudziem ir
mīļākie ziedi, jo tie gluži vienkārši nespēj atstāt vienaldzīgu ar savu košo saulainumu.
Kamēr dažus laimīgos dārzu
īpašniekus iepriecina pašu
audzētās saulespuķes, pārējie puķu mīļi var iegriezties
Rojas novada bibliotēkā, kur
apskatāma Vizmas Gitendorfas vaļasprieka izstāde „Saulespuķes”.
„Manā ikdienā saulespuķe
ir visur! Tā var būt pavisam
niecīga uzlīmīte uz blociņa vai
izšūta uz spilventiņa, kas vienmēr ir man līdzi, kad braucu ar
auto. Gatavojot ēdienu, virtuvē
D. Dambītes foto
darbojos aplikusi priekšautiņu
ar saulespuķēm. Ja kāds saņem
no manis dāvanu, tad parasti tā ir iesaiņota dāvanu maisiņā, uz kuras ir šis
saulainais zieds. Saulespuķe – tā ir mana vizītkarte!” – stāsta pati kolekcijas
īpašniece Vizma.
Viss aizsācies tālajā 1987. gada martā, kad Rojas ambulances kolektīvs savam jaunajam kolēģim dzimšanas dienā uzdāvināja A. Āboliņa akvareli no
cikla „Tīrumi” ar trim saulespuķēm. Vēlāk aukstajos un garajos ziemas vakaros, kad bērni slimojuši un dzīve rādījusies pavisam drūmās krāsās, Vizma
skatījusies uz darbu un viņai šķitis, ka ziedi akvarelī ir kā aizmiguši. „Un tad es
domāju,” – stāsta Vizma – „cik labi būtu, ja man būtu daudz šādu saulespuķu,
tad es varētu, kā saulespuķe griezt galvu līdzi saulei un saskatīt dzīvē to labāko.”
Tā pamazām dažādi priekšmeti ar saulespuķi virsū Vizmas mājās saradās gan
ar draugu un tuvinieku gādību, gan pašas pirkti. Tā, piemēram, izstādē var apskatīt sienas vāzi, kura iegādāta Vācijā, mazdēla dekupētu kokosrieksta čaulu,
kura pārtapusi par svečturi, dekupētu televizora kineskopu, kurš tagad kalpo
kā augļu trauks, visdažādākās apsveikuma kartiņas un salvetes.
To, ka šī saulainā kolekcija atstāj siltu iespaidu uz bibliotēkas apmeklētājiem, es piedzīvoju kādā no lietainajām augusta dienām, kad kāda bibliotēkas
apmeklētāja ienāca bibliotēkā ar diezgan drūmu sejas izteiksmi, bet, ieraugot izstādi, pasmaidīja un iesaucās: „Šajā lietainajā dienā prieks ieraudzīt tik
daudz saules!”
Iluta Graudiņa

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
2018. gada 28. martā SIA „AAS „Piejūra”” uzsāka sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Piejūras reģionā. Liela daļa šī reģiona iedzīvotāju ir noslēguši līgumus, līdz ar to var saņemt uzņēmuma sniegtos pakalpojumus.
Līgums ir jānoslēdz ikvienam iedzīvotājam, gan tiem, kuriem iepriekš šo
pakalpojumu sniedza SIA „Eco Baltia vide”, gan arī tiem, kuriem pakalpojums aktuāls ir kļuvis tikai šobrīd. Ja līgums netiks noslēgts, pašvaldības
policija, apsekojot attiecīgā reģiona īpašumus, var sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu par novada saistošo noteikumu neievērošanu.
AAS „Piejūra” apsaimnieko arī dalīto atkritumu vākšanas laukumus. Liela daļa aktīvi šķiro PET un stikla pudeles, kuras izmet attiecīgajos konteineros (PET – dzeltenajos un stiklu – zaļajos). Ik pa laikam saņemam informāciju no iedzīvotājiem, ka šie konteineri ir pārpildīti un tos vajadzētu iztukšot
biežāk, it īpaši vasaras sezonā. Aktīvās sezonas laikā (maijs-septembris) dalīto atkritumu konteineri tiek iztukšoti divreiz biežāk, salīdzinot ar pārējiem
gada mēnešiem (oktobris – aprīlis).
Svarīgi, lai pirms PET pudeļu izmešanas šķiroto atkritumu konteinerā,tās
tiktu saplacinātas! Saplacinātas pudeles konteinerā aizņems mazāk vietas,
līdz ar to konteiners tik ātri netiks piepildīts.
Atkritumu šķirošana nebeidzas ar to, ka tie mājās tiek sašķiroti, salikti

maisiņos, nogādāti uz šķirošanas laukumiem, un šajos pašos maisiņos sašķirotais materiāls tiek atstāts pie zaļajiem un dzeltenajiem konteineriem.
Sašķirotie atkritumi ir arī jāievieto attiecīgās krāsas konteinerā. Nereti konteiners ir pustukšs, tomēr tam apkārt ir maisu kaudzes, radot maldinošu
iespaidu par tā piepildījumu.
SIA „AAS „Piejūra”” piedāvā fiziskām un juridiskām personām visās
pārkraušanas – šķirošanas stacijās (Tukumā, Jūrmalā, Rojā), pārkraušanas stacijā Kandavā un poligonā „Janvāri”, bez maksas nodot šādus atkritumu veidus: papīru, kartonu, makulatūru; tetrapakas, stikla iepakojumu
(pudeles, burkas), plastmasas iepakojumu (PET pudeles, maisiņus, plēvi,
sadzīves ķīmijas pudeles un kannas), metāla iepakojumu (metāla kārbas,
bundžas, vāciņus), sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plītis, televizorus, datorus, veļas mazgājamās mašīnas u.c.), metāllūžņus.
Uzņēmuma mājaslapā (www.piejuraatkritumi.lv) var iepazīties ar cenām par maksu nododamajiem atkritumiem.
AAS „Piejūra” kontaktinformācija
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
Tel. nr.: +371 63123306
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SKATĀMIES KINO!
Tā kā Rojas kultūras centrā tiek rekonstruēta skatuve, pasākumi notiks mazajā zālē. Vietu skaits ir ierobežots, vēlams biļetes
iegādāties iepriekš, vai piesakot rezervāciju pa tel. 29646228. Liela
pieprasījuma gadījumā tiks rīkoti papildu seansi.
Piektdien, 14. septembrī, plkst.19.00 un sestdien, 15. septembrī, plkst. 19.00
Labs nobeigums vasaras un atvaļinājumu sezonai,
pasmejoties kopā ar iemīļotajiem aktieriem
jaunā Andreja Ēķa komēdija „Blēži”!
Ieeja 3.00 EUR.
Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša un ietekmīgas biznesa sievietes mīlas četrstūris – tas varētu būt nopietni, ja vien nebūtu tik smieklīgi.
Intars Rešetins raudās, Rēzija Kalniņa dominēs, Ralfs Eilands pakļausies, bet Ieva
Florence izģērbsies...
Galvenajās lomās: Intars Rešetins, Rēzija Kalniņa, Ieva Florence, Ralfs Eilands,
Leonarda Ķestere, Ivo Martinsons, Jurģis Spulenieks un Sandis Pēcis. Filmas varoņu
tērpus veidojis atraktīvais kostīmu mākslinieks Dāvids.
Piektdien, 21. septembrī, plkst.19.00
Dokumentālā spēlfilma „MĒRIJAS CEĻOJUMS”.
Bez viņas Latvijas muzeji būtu tukši – Daiga Kažociņa dokumentālajā spēlfilmā
„Mērijas ceļojums’’ atveido Mēriju Grīnbergu (1909-1975), kurai pateicoties, nacistu
1944. gadā izvestās Latvijas mākslas vērtības atgriezās dzimtenē.
Ieeja 2.00 EUR.
Sestdien, 22. septembrī, plkst. 19.00
Vēsturiska piedzīvojumu filma „BALTU CILTIS”.
Ieeja 2.00 EUR.
3. gadsimts. Dāņu spiegs Larss nonāk seno baltu cilšu zemēs, kur piedalās reliģiskos
rituālos, nežēlīgos sirojumos, noreibst vasaras saulgriežos, nonāk kuršu verdzībā un cīnās ar krustnešiem Saules kaujā... Cik daudz mēs zinām par to, kādas asinis plūst mūsu
dzīslās? Kas īsti bija, kam ticēja un kā dzīvoja mūsu senči – pēdējie Eiropas pagāni? Brāļu
Ābeļu vēsturiskā piedzīvojumu filma „Baltu ciltis” apgāž mītus par baltiem kā zemnieku
tautu, vedot skatītāju iepriekš neredzētā pagātnes ceļojumā! Filmas garums 90 min.
29. septembrī plkst. 19.00 mazajā zālē
Improvizācijas teātra Tee Tree IZRĀDE.
Ieeja 2.00 EUR, biļetes varēs iegādāties tieši pirms izrādes.

Informācija par Rojas novada
pensionāru ekskursiju 6. oktobrī
Izbraukšana pulksten 7.30 no Rojas autoostas.
 Īvandes ūdenskritums Rendā;
 Ekskursija pa Kuldīgas vecpilsētu ar gidu (ap 2 km). Cena 0.83–2.30 EUR (atkarībā
no cilvēku skaita);
 Hercoga Jēkaba gadatirgus un koncerts pils dārzā;
 Īvandes muižas apskate (bez maksas);
 Padures muiža – 1.50 EUR no cilvēka;
 Pudures klēts apskate – 1.25 EUR no cilvēka (uzrādot apliecību, invalīdiem un represētajiem ieeja bez maksas);
 Mārtiņa Vagnera vīna dārzs un vīnotava Rendā:
 dārza apskate ar stāstījumu un ķirbju sēklu eļļas degustācija – 3.00 EUR no
cilvēka,
 dārza apskate ar stāstījumu un ķirbju sēklu eļļas un četru šķirņu vīnogu vīna
degustācija – 5.00 EUR no cilvēka.
Varēs iegādāties: vīnu (ap 10.00 EUR pudele), kailsēklu ķirbju sēklas (2.50 EUR),
ķirbju sēklu eļļu (no 5.00–18.00 EUR, atkarībā no tilpuma). Var pasūtīt vīnogu stādus
(5.00 EUR gabalā).
Par suvenīriem – 0.30 EUR no cilvēka.
Ekskursijai var pieteikties līdz 1. oktobrim. Jautājumu gadījumā zvanīt Dzintrai,
tel. 29744031.

Rojas kultūras centrā darbu
atsāk pašdarbnieku kolektīvi
Laipni aicināti jau esošie un jauni dalībnieki.
Ceturtdienās plkst. 16.00 – ārstnieciskā vingrošana pie Ligijas Vērpējas
(tel. 29176461).
Trešdienās plkst. 19.00 – deju kolektīvs „Gaspažiņas’’. Mākslinieciskā
vadītāja Ārija Veide (tel. 29646228).
Sieviešu koris „Kalva” sezonu atsāks 17. septembrī plkst. 19.00.
Otrdienās plkst. 18.00 – bērnu vokālā studija „Jāņa bērni”. Mākslinieciskais
vadītājs Jānis Kalniņš (tel. 29593291). Pirmā tikšanās 18. septembrī.
Otrdienās, piektdienās plkst. 13.40 – bērnu tautisko deju kolektīvs. Māksli
nieciskā vadītāja Aiga Sīpola (tel. 26301641). Pirmā nodarbība 25. septembrī.
Sieviešu vok. ansamblis „Con Vita” darbu atsāk 26. septembrī plkst. 16.00,
diriģente Aiga Kaža (tel. 29337957).
Senioru koris „Banga” aicina dziedātājas uz sezonas atklāšanu 27. septembrī
plkst. 16.00. Diriģente Aiga Kaža (tel. 29337957). Nāc pati un paņem līdzi arī
draudzeni!
Jauniešu drāmas studija sezonu uzsāk 9. oktobrī plkst. 15.00. Māksli
nieciskā vadītāja Dace Broka (tel. 29196478).
Nāc un esi mūsu pulkā!
Kultūras centrā teju, teju atsāks darbu dramatiskais kolektīvs ar jaunu,
atraktīvu režisori. Lūdzu, dodiet ziņu, kuri vēlētos iesaistīties kolektīvā, līdz
21. septembrim pa tel. 29646228 vai personīgi Rojas kultūras centrā.
Dziesmu un deju svēti izskanējuši, bet tas nenozīmē atslābumu koru un
deju kolektīvu darbībā. Ticu, ka arī mūsu novads varētu lepoties ar savu vidējās
paaudzes tautisko deju kolektīvu un jaukto kori. Saņemieties un piesakieties
minētajos pulciņos! Vienu vakaru nedēļā jau varat izbrīvēt, lai no sirds izdejotu
vai izdziedātu nedēļas raizes, nogurumu, un vienkārši būtu laimīgi. Neliedziet
sev to prieku un gandarījumu! Piesakieties pa tel. 29646228 vai personīgi Rojas
kultūras centrā līdz 28. septembrim. Ļoti ceram uz jūsu atsaucību. Latvieši taču
ir dziedātāju un dejotāju tauta! Tādi esam vienīgie visā plašajā pasaulē.

Burā sporta audzēkņi
23. augustā tiek sagaidīts labvēlīgs laiks, lai rīkotu sacensības – izturības
braucienu „Rojas NSS kauss”, kurš tika ieviests iepriekšējā mācību gadā. Šoreiz
laiks tiešām ir ideāls – ar labvēlīgu vēju braucienam turp un atpakaļ. Piedalījās
visas skolas jahtiņas, kā arī viesi no Usmas jahtkluba. Burātāji sacentās divos
etapos ar startu un finišu Rojas ostā un nelielu atpūtu Kaltenes pludmalē. „Optimist” klasē no mūsējām burātājām labākais rezultāts bija Esterei Jansonei –
2. vieta, „Laser 4,7” klasē – Miķelim Gitendorfam 3. vieta, bet „RS Feva” klasē
uzvarēja Rihards Bramanis ar Renāru Zūbergu.
No 31. augusta līdz 2. septembrim Engurē notika Latvijas čempionāts jauniešiem burāšanā. Sacensības norisinājās tikai divas dienas, jo trešajā dienā
vēja trūkuma dēļ braucieni tika atcelti. No „Optimist” klases 49 dalībniekiem
labākie starti no mūsu sporta skolas audzēkņiem bija Esterei Jansonei – 38.
vieta. „Laser 4,7” klasē piedalījās tikai 9 dalībnieki – Rihardam Bramanim 7.
vieta (vienā no startiem viņam 3. vieta). Vēl sacensībās piedalījās Miķelis Gitendorfs, Ivo Kiršteins, Adriāna Gaile un Hanna Elizabete Zandere. Sacensību
sezona ir noslēgusies, bet treniņi turpinās.
Treneris Gunārs Reinholds

Sporta diena Melnsilā

Talsi/Telavi – Rūdis Donis, Kaspars Irbe un
Nika Aduladze, kuri uzvarēja Rojas zēnus.
2. vietā Kārlis Maķinskis, Renārs Zūbergs
un Dāniels Agnis Andersons, bet 3. vietā
Kristaps Ābols, Patriks Kristers Feldbergs
un Ģirts Kirilovs. Apsveicam Rojas zēnus!
Paldies Talsu novada Sporta skolai par
iespēju noorganizēt šīs sacensības. Paldies
tiesnešiem Egijai, Danielam, Markusam
un Keitai par labi padarīto darbu.
Sporta skolas direktore
Tatjana Kirilova

2. posms spiningošanā
25. augustā Būšnieku ezerā notika
Rojas novada spiningošanas sacensību
2. posms. Piedalījās 10 „ekipāžas”. Sacensības vainagojās ar bagātīgu lomu – kopsvars 37 kg un 710 g. Tika izvilktas 21 līdaka un 10 asari. Lielākā līdaka svēra 4090 g,
bet lielākais asaris – 850 g. Vislielāko lomu
izdevās izvilkt pieredzes bagātajiem spiningotājiem Valdim Kvālbergam un Ģirtam Freimutam – 10 kg un 730 g. 2. vietā ar

10 kg un 50 g lielu lomu palika Zigmunds
Krugaļaužs un Gaitis Grīnītis, bet godpilnā 3. vieta tika Modrim Šteinblūmam un
Jurim Lēvaldam. Viņiem izdevās izvilkt
5 kg un 120 g lielu lomu. 3. posms, kad
tiks apbalvoti uzvarētāji kopvērtējumā,
notiks 29. septembrī Būšnieku ezerā.
Vēlam spiningotājiem „Ne asakas!”.
Sporta organizatore Tatjana Kirilova
Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

22. septembrī, sestdien, pulksten
9.00 Rojas stadionā notiks stafetes
skrējiens „100 km Latvijai”, kurā katrs
dalībnieks veiks 1 km. Ikvienam skrējiena dalībniekam pēc distances veikšanas tiks pasniegta piemiņas medaļa.
Aicinu Rojas novada iedzīvotājus no
10 gadu vecuma pieteikties skrējienam, zvanot uz tālruņa numuru
29617771 vai, rakstot uz e pastu sportaskola@roja.lvlīdz 19. septembrim.
Būsim aktīvi un pieteiksimies!
Tatjana Kirilova

Sludinājumi
15. septembrī plkst. 11.00
Rojas stadiona
basketbola laukumos notiks
Rojas invalīdu biedrības

„Sporta un veselības diena”
kopā ar uzaicinātiem ciemiņiem
no Saldus, Dundagas, Mērsraga
un pansionāta „Stūrīši”.
PIEDĀVĀ DARBU
 Zivju pārstrādes uzņēmums
SIA „Banga Ltd”, reģistrācijas nr.
LV41203031343, Rojā piedāvā darbu
zivju apstrādātājiem, ceha meistariem, spiedieniekārtu operatoram/ei,
laboratorijas vadītājam/ai un tehniskajiem darbiniekiem. Nodrošinām
transportu maršrutā Roja–Valdemārpils–Talsi–Valdemārpils–Roja.
Tālrunis 20234751.

Policija ziņo
Laika posmā no 16. augusta līdz
12. septembrim Rojas pašvaldības
policija:
Saņēmusi un reaģējusi uz 12 izsaukumiem, par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 2 klienti, izteikti 22
mutiski brīdinājumi. Mājās nogādātas
2 personas, kuras nespēja patstāvīgi
pārvietoties. Uzrakstīti 3 rakstiski brīdinājumi.

Līdzjūtības
Par to, ka blakus bijām,
Kopā kādu gabalu gājām,
Paldies par to sakām
Un klusi vēlam brīdī šajā
Saldu dusu mūža mājā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem, no JĀŅA FĪRMAŅA
atvadoties.
SIA „Rojas Auto” kolektīvs

Tik dziļas sāpes dvēseli kremt,
Tās asi cērt un pušu plēš,
Nevienam izzināt nav lemts,
Kad nebūtība dzīvi dzēš.
Zaudējuma sāpēs esam kopā
Brigitu un Uldi, vīru un tēvu JĀNI
FĪRMANI zaudējot.

Strītbols Rojā
27. augustā Rojas stadiona renovētajos
basketbola laukumos notika strītbola sacensības 2005. g. dz. un jaunākiem zēniem.
Piedalījās komandas no Rojas, Talsiem
un Telavi (Gruzija). 11 zēnu komandas
sacentās 3 apakšgrupās. Pēc apakšgrupu
spēlēm 1. vietu ieguvējas komandas cīnījās par 1.–3. vietu, 2. vietu ieguvējas par
4.–6. vietu utt.. Skatītāju atbalstītas finālā
satikās divas Rojas komandas un apvienotā komanda Talsi/Telavi. Pagarinājumā
tomēr spēcīgāka bija apvienotā komanda

100 km Latvijai

Astrīda, Laimonis, Lidija, Ilona, Juris

Sportistu sejās lasāms neviltots prieks par gūtajām uzvarām.
Albuma foto
31. augustā Melnsila kempingā ons/Sporta skola”, kurā cīnījās Guna
notika Rojas novada domes struk- Kārklevalka, Armands Indriksons,
tūrvienību darbinieku sporta diena. Valdis Dombrovskis, Aiga Sīpola.
Uz to bija ieradušās 6 komandas – 2. vieta komandai Rojas PII „Zelta
DzKU, Rojas novada dome, Rojas zivtiņa” – Baibai Dālderei, AndželiPII, Rojupes PII, Jauniešu BLPC un kai Duburei, Laurai Koņevai, Lienei
apvienotā komanda Sporta skola/ Voronovai, bet 3. vietā, tikai par vieStadions. Mūs visus vieno mīlestība nu punktu apsteidzot Rojas novada
uz kustīgu dzīvesveidu, azarts, pie- domes komandu, ierindojās komandzīvojums, satikšanās prieks. Laiks da „DzKU” – Kaspars Lakšmanis,
bija kā jau pie jūras – vējains, pēc tam Dace Praulīte, Ilvija Vērpēja, Aija
lietains, bet silts. Spītējot laika aps- Segliņa, Andžela Vonsoviča. Paldies
tākļiem, tika pieveikti visi uzdevumi dalībniekiem par azartu, sportisko
un noteikti uzvarētāji. Bija jāspēlē garu, cīņassparu, vēlmi uzvarēt! Palspēle „Skolēnu bols” ar lielo vingro- dies tiesnešiem Jānim, Ingai, Zitai,
šanas bumbu, jābrauc jūrā ar kajaku, Ilonai, Annai, Lindai par labi paveikjāskrien pleznās, jāceļ smilšu pils, to darbu. Paldies superīgajiem pavājāizpilda „Slapjā stafete” un „Meša- riem Dinai un Aivaram. Uz tikšanos
nas stafete”. Bieži saka, ka uzvarētāji nākošajā gadā Melnsilā!
ir visi, kuri ierodas uz sportošanu!
Tā arī ir! Tomēr 1. vieta kopvērtēSporta organizatore
jumā apvienotajai komandai „StadiTatjana Kirilova
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

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

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.
Kora „Banga” kolektīvs un diriģente izsaka visdziļāko līdzjūtību
Brigitai, no vīra atvadoties.
Trīcošiem pirkstiem rudens
Pēdējo lapu plūks.
Starp koku dvēselēm kailām
Man tevis trūks.
Skumjās esam kopā ar Uldi Fīrmani, tēti mūžībā pavadot.

Maija, Dace, Oskars

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
Skumju brīdī esam kopā ar
Uldi, tēti aizsaulē aizvadot.

SIA „Banga Ltd” kolektīvs

Bezmaksas izdevums.
«BANGA» iznāk 2 reizes mēnesī:
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

