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Pēc saulainās, bet darbīgās vasaras
Nu jau pagājusī vasara bija gana sau

laina, gana darbīga un ir gandarījuma 
sajūta, ka tik daudz paveikts, un esam 
kļuvuši bagātāki ar daudziem infra
struktūras objektiem, kas tālāk nodoti 
iedzīvotājiem lietošanā.

Pats lielākais prieks projektētā
jiem, projekta virzītājiem un realizē
tājiem ir par Kaltenes kluba atdzim
šanu. Projekta īstenošanas kopējā 
summa ir 227  050,88  EUR, no kuriem 
180 000,00 EUR ir Eiropas Savienības pro
jekta „Kaltenes kluba pārbūve par jūras 
kultūras mantojuma ekspozīcijas centru” 
finansējums, bet 47 050,88 EUR – pašval
dības līdzfinansējums. Tagad klubs kļuvis 
par Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāli, 
bet galvenais jau nav nosaukums un struk
tūra, bet gan tas, ka vēl viena vieta ir sakār
tota un labiekārtota. Pilnībā izremontēts 
pirmais stāvs, iekārtota ekspozīcija, aprīko
ta virtuves telpa, veikta pārbūve sanitārajā 
mezglā un klubs ticis pie skaistiem, bal
tiem logiem, krāsainas fasādes un terases. 
Neskatoties uz to, ka klubs pēc remonta 
ekspluatācijā nodots tikai šīs vasaras Līgo 
vakarā, šeit kūsā aktīva dzīve: notikušas 
Dinas Čubas meistarklases kulinārijā, svi
nēti Kaltenes svētki, notika kino brīvdienu 
pasākums, Rojas Jūras zvejniecības muzejs 
svinēja savu 50.  dzimšanas dienu, bijušas 
tūristu grupas un jau griezti kāzu valši! Šis 
pašvaldībai un Kaltenes iedzīvotājiem bija 
sens sapnis, līdz kura realizēšanai pagāja 
daudzi gadi, bet pašreizējais rezultāts patie
šām ir labs. Tagad ir jauns izaicinājums – jā
piesaista finansējums otrā stāva remontam!

Otrs pašvaldības un sportot gribētā
ju kopīgais ilgtermiņa sapnis bija Rojas 
stadiona basketbola un volejbola lau
kumu rekonstrukcija. Arī tas šovasar 
īstenojās, un par 151  958,07 EUR esam 
ieguvuši apgaismotu multifunkcionālu 
laukumu, pludmales volejbola laukumu, 
jaunu inventāru un labiekārtotu terito
riju. 27  000,00 EUR ir Eiropas Savienī
bas struktūrfondu projekta nauda, bet 
124  958,07 EUR – pašvaldības līdzfi
nansējums. Sporta laukumi šovasar tika 
noslogoti pilnībā, jo bez rojeniekiem šeit 
labprāt sportoja gan dažādu sporta no
metņu dalībnieki, gan invalīdu biedrības, 
gan notika sacensības ar citu valstu spor
tistu piedalīšanos. Visiem darbiem, lai 
stadiona teritorija un apkārtne būtu ērti 
lietojama un pieejama, sekoja līdzi Rojas 
pašvaldības izpilddirektors Jānis Pūce, 
bet darbus veica SIA „A Celtne” darbinie
ki un darbu vadītājs Andris Rutkovskis.

Pēc izmaiņām Rojas novada sociālā 
dienesta struktūrā, multifunkcionālais 
centrs „Strops” kļuva par jauniešu un 
brīvā laika pavadīšanas centru, kuru 
vada Inga Lēmane. Jau vairāk nekā pus
gadu centrs darbojas pēc jaunās struk
tūras un ar citiem mērķiem, un jāsaka, 
ka viss, kas ir noticis, ir noticis uz labu! 
Centrā aktīvi rosās visu paaudžu ļaudis, 
tur tiek vingrots fizioterapeita uzraudzī
bā, notiek kulinārijas un radošās darbnī
cas, iedzīvotāji labprāt apmeklē tematis
kās lekcijas un nodarbības, tiek īstenoti 
lielāki un mazāki projekti. Šī vieta pilnībā 
attaisno savu nosaukumu, un šeit ir tāda 
kustība kā īstā bišu stropā!

Esam ķērušies arī pie tādiem projek
tiem, kas saistīti ar vietu, kur dzīvojam – 
jūras līča piekrasti. No vienas puses, 
ne visiem dota tāda iespēja – dzīvot tik 
skaistā vietā, no otras puses – tas ir izaici
nājums, jo jūras tuvums uzliek arī savus 
pienākumus. Esam īstenojuši un node
vuši ekspluatācijā jaunu ceļu – „Asfalts – 
atpūtas vieta Pūrciemā”, kurš izbūvēts ar 

mērķi, lai ugunsdzēsēji un 
glābēji varētu droši piebraukt 
iespējami tuvāk jūrai, un ot
rādi – lai nepieciešamības 
gadījumā varētu no jūras ar 
tehnikas vienībām izcelties 
krastā vai izvietot bonas. Par 
to, ka projekts jāīsteno tieši 
šajā vietā, konsultējāmies ar 
Iekšlietu ministriju, jo ērti un 
droši glābšanas tehnika var 
jūrai piekļūt Kolkā un Rojā, 
bet starp šīm vietām līdz šim 
tas nebija iespējams. Tagad 
tāda iespēja radīta, īstenojot 
„Drošība piekrastē un jūras 
teritorijā Latvijā un Igauni
jā – „SAFE SEA” pārrobežu 
projektu par 30  000,00  EUR, 
kur 25  500,00  EUR ir Eiro
pas Savienības finansējums, 
bet 4 500,00 EUR pašvaldības 
līdzfinansējums.

Vēl viena mūsu rūpe, dzī
vojot jūras krastā, ir pludmales 
teritorijas kopšana un labie
kārtošana. Ir īstenots jaunu 
koka laipu izbūves projekts 
Ģipkas pludmalē, tur izbū
vēta 129  metrus gara laipa 
par kopējo finansējumu ir 
14 072,00 EUR. Tas ir Latvijas vides aiz
sardzības fonda (LVAF) projekts „Piekras
tes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
reali zēšana” un darbus veica SIA „Kalvas”.

Lai turpinātu Rojas ostas teritorijas sa
kārtošanu un attīstību, pašvaldība iesais
tījusies LAD projektā „Mazupītes gultnes 
pārveidošana”, kura mērķis ir ievirzīt Maz
upīti pareizā, vēsturiski izveidotā gultnē, 
nostiprināt upītes krastu un sagatavot te
ritoriju II kārtai – jaunas piestātnes izbū
vei. Ikviens rojenieks var vērot pašreizējo 
projekta virzību. Kopējais finansējums, 
kas paredzēts I kārtai, ir 216 877,00 EUR, 
no kuriem 189 165,00 EUR ir LAD finan
sējums, bet 27 712,00 EUR – pašvaldības 
līdzfinansējums.

Ceturtais projekts, kurš ir kā patei
cība vietai, kur dzīvojam, ir „Taimiņu 
mazuļu smoltu ielaišana publisko ūdens
tilpju ihtiofaunas struktūras pilnveido
šanai un resursu papildināšanai Rojas 
novadā”, ko īstenojam ar Lauku atbalsta 
dienesta finansiālu atbalstu. Pašreiz sa
skaņots jaunais projekts par kopējo sum
mu 8 345,90 EUR, no kuras 6 676,72 EUR 
ir ES struktūrfondu finansējums, bet 
1 669,18 EUR ir finansējums, ko pašval
dība iekasē par zvejas tiesību nomu. 

Kā katru gadu, arī šogad, pirms uz
sākt jauno mācību gadu, notika lielāki un 
mazāki remontdarbi izglītības iestādēs. 
Rojas vidusskolā tika izremontēts vizuā
lās mākslas kabinets par 13 595,74 EUR 
un veikti citi mazāki remontdarbi, tur
pināts darbs pie elektrības un uguns
drošības sakārtošanas. Pirmsskolas 
izglītības iestādē „Saulespuķe” izbūvēti 
ventilācijas skursteņi par kopējo sum
mu 7  668,58 EUR. Kopējā remontiem 
iztērētā summa ir 21 264,32EUR.  Ir 
iegādāti mācību un metodiskie materiā
li, apmaksāti kursi pedagogiem, uzlabots 
izglītības iestāžu tehniskais aprīkojums. 
Augusta beigās izglītības iestāžu pie
ņemšanas komisija pieņēma lēmumu, ka 
četras izglītības iestādes ir pilnībā gata
vas uzsākt jauno mācību gadu, bet vienai 
bija jāveic papildu darbi, un tā pieņemta 
ar nosacījumiem. Atliek visiem peda
gogiem, tehniskajiem darbiniekiem, iz
glītojamiem un viņu vecākiem novēlēt 
veiksmīgu mācību gadu!

Pašreiz notiek Rojas kultūras centra 
skatuves daļas remonts, jo 2007. gadā, 
kad notika kultūras centra vērienīgais 
remonts, netika konstatēts, ka skatuves 
mehānisms ir nolietojies un neatbilst 
prasībām. 2018. gadā SIA „CerkaziG” 
veikusi mehānisma ekspertīzi un atzinu
si, ka ekspluatācija vairs nav iespējama, 
jo skatuves mehānismi ir fiziski un morā
li novecojuši. Pašreiz SIA „A Cel tne” veic 
remontu, kuru plānots pabeigt šī gada 
beigās, bet, lai to varētu nodot eksplua
tācijā, decembra beigās plānota paveikto 
darbu  ekspertīze, un tikai pēc pozitīva 
atzinuma  saņemšanas, kultūras centra 
skatuve un lielā zāle tiks atvērta ap
meklētājiem. Remontdarbu un eksper
tīzes kopējā summa ir 35  682,18  EUR 
(3  279,10  EUR  – ekspertīze, 28  403,08 
EUR būvdarbi, 4 000,00 EUR – būvuz
raudzība), bet paši skatuves mehānismi 
izmaksā 125 479,70 EUR, kas tiek segti 
no pašvaldības pamatbudžeta. 

Šogad tiek turpināts darbs pie jau
nu ielu apgaismojuma izbūves, esošā 
apgaismojuma uzturēšanas, veco stabu 
nomaiņas un jaunu projektu izstrādi. 
Ielu apgaismojuma remontā ieguldīti 
14  890,90 EUR. Pašreiz tiek saskaņots 
jauns ielu apgaismojuma izbūves pro
jekts Rudē, kur tuvākajā laikā sāksies 
projekta īstenošana. Šeit plānoti darbi 
par 5 322,00 EUR.

Pašvaldībā ar iesniegumu vērsušies 
daudzdzīvokļu māju „Šalkas” un „Mež
rozes” iedzīvotāji, lai māju apsaimnie
košanu, ūdensapgādi un apkuri nodro
šinātu SIA „Rojas DzKU”, jo pašreizējais 
apkures katls ir nolietojies, siltumtrase 
nedarbojas efektīvi, notekrenes ap mā
jām vairs nespēj pildīt savas funkcijas. 
Nedarbojas arī sistēma, ka kurinātājiem 
par darbu maksā katrs pats un arī malku 
gādā paši. Ir pietiekami liels iedzīvotāju 
procents, kuri vēlas pakalpojumus sa
ņemt, bet nevēlas par to maksāt un arī 
malku negādā. Līdz ar to, ka nav nodi
bināta biedrība, nav arī līgumu. Pastāv 
tikai džentlmeniska vienošanās, ko ne
godprātīgie iedzīvotāji ignorē, un nav arī 
šo juridisko sviru, ar kurām uz viņiem 
iedarboties.

Šogad bijušas piecas māju iedzīvotā
ju kopsapulces, kurās piedalījos es, SIA 

„Rojas DzKU” valdes locek
lis Jānis Podnieks, daudz
dzīvokļu māju apsaimnie
kotājs Edgars Murāns, vēlāk 
pievienojās arī SIA „AJOR” 
īpašnieks Juris Labarēvičs, 
un pa visiem kopā esam iz
kustējušies no nulles pun
kta. Ir izstrādāts siltumtra
ses un jauna apkures katla 
iegādes projekts, pašvaldība 
pieņēmusi lēmumu galvot 
Valsts kasē aizņēmumu par 
summu 47  858,36 EUR, 
tiek slēgti līgumi ar iedzī
votājiem par pakalpojumu. 
Lielākā daļa iedzīvotāju ir 
sapratuši, ka visiem mājas 
iedzīvotājiem kopā jāveido 
naudas uzkrājums, lai ne
pasliktinātos ēku stāvoklis 
un tiktu uzsākts darbs pie 
energoefektivitātes pasāku
miem. Pēc tam abas mājas 
tiks apsekotas pilnībā, izvei
dots prioritārā secībā veica
mo darbu saraksts, izstrādā
tas tāmes un no iedzīvotāju 
uzkrājumiem veikti darbi. 
Vēlreiz vēršu daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāju uzmanību, 

ka savā dzīvoklī ierīkot alternatīvu ap
kuri drīkst tikai ar būvvaldes akceptu. 
Ja šāda akcepta nav, būvinspektoram ir 
tiesības šo dzīvokli apsekot, sastādīt aktu 
un saukt pie atbildības personu par pat
vaļīgu rīcību.

Lielo birokrātisko šķēršu dēļ pavisam 
lēni virzās Rojas septiņu daudzdzīvokļu 
māju siltināšanas projekti. Pašreiz pilnīga 
skaidrība ir par četrām mājām, bet trīs 
mājām nāksies atkārtoti sludināt iepir
kumu par projekta īstenošanu. Izskatās, 
ka mazu daļu no plānotā izdosies uzsākt 
šoruden, bet lielākie un vērienīgākie darbi 
notiks nākamā gada pavasarī. 

Nākamajā pavasarī jaunus vaibstus 
būs ieguvusi vieta, kur uzsākti jaunās 
brīvdabas estrādes būvdarbi. Jau tagad 
nožogots laukums, savilktas iekšējās 
komunikācijas un uzsākti betonēšanas 
darbi. Darbi notiek saskaņā ar plānoto 
grafiku, un tagad galvenie ir betonēša
nas darbi, kuriem palīgs būtu labi laika 
apstākļi. Šī vērienīgā projekta īstenoša
nai seko līdzi ikviens novadnieks, jo šeit 
ieplānota vēl viena vieta, kas piesaistīs 
Rojas novada viesus, kultūras un mākslas 
baudītājus. Tas būs vēl viens apliecinā
jums, ka Roja IR vasaras galvaspilsēta!  

Pašreiz visā Latvijā aktualizējusies 
tēma par personas datu aizsardzību, jo 
stājusies spēkā Eiropas Savienības jaunā 
datu regula. Mūsu pašvaldība izsludi
nāja iepirkumu uz šo pakalpojumu, jo 
regula paredz gan daudz labu un sakār
tojamu lietu, gan absurdas lietas, kuras 
rada vēl lielāku birokrātiju. Mēs ceram, 
ka konkursa uzvarētājs – SIA „Lattele
com” – tiks galā ar veicamo uzdevumu. 
Jau tagad SIA „Lattelecom” darbinieki 
veikuši personu datu aizsardzības un 
informācijas tehnoloģiju auditu, kā arī 
iesnieguši ziņojumu par auditā secinā
to, un izstrādājuši priekšlikumus, kas 
pašvaldībai būtu veicami, lai ikvienas 
fiziskas un juridiskas personas dati un to 
apstrāde būtu drošībā. Šie darbi veica
mi trīs gadu laikā par kopējo summu – 
35 574,00 EUR.

Aicinu iedzīvotājus, kā arī nekusta
mo īpašumu īpašniekus, aktīvi iesaistī
ties jauna teritorijas plānojuma izstrādē 
un būt aktīviem priekšlikumu iesniegša

nā. Iepriekšējā apspriešanā nebija liela 
iedzīvotāju atsaucība un nereti izveido
jās situācijas, kad cilvēks grasījies pārdot 
savu nekustamo īpašumu, lai pircējs tajā 
veiktu būvniecību, bet pēc teritorijas 
plānojuma tas nav atļauts. Pastāv arī šie 
dažādie būvniecības nosacījumi ciema
tos, ārpus ciemata robežām utt. Aicinu 
iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un 
dažādiem plānošanas dokumentiem, lai 
vēlāk nebūtu vilšanās par garām palaisto 
iespēju. 

Darbīgs un ar daudzu labu ideju rea
lizēšanu pārpilns ir bijis šis laiks, un tas 
ir tāpēc, ka mūsu pašvaldībā un novadā 
strādā ļoti aktīvi, zinoši un patriotiski 
ļaudis. Tikai, pateicoties Indrai un Egī
lam Zigatiem, bija iespējama simtgades 
zaļumballe Valgalciemā, kas turpmāk 
varētu būt kā tradīcija – katru gadu 
augusta otrajā sestdienā. Arī ikgadējie 
Kaltenes svētki bez Gundegas Balo
des, Egitas Jansones un Litas Krūmiņas 
līdzdalības nav iespējami. Ģipkā labais 
un atsaucīgais gariņš ir Ieviņa Svitiņa, 
kura ne tikai vāra viesiem zupu un vi
ņus pienācīgi uzņem, bet arī tur rūpi par 
Latvijas simtgades ozolu Ģipkā. Rudē 
izveidojies aktīvu dāmu kodols – Inga 
Lēmane, Māra Folkmane, Broņislava 
Grīnīte, Dace Kirilova un Maruta Pirvi
ca, kuras tur rūpi par to, kas notiek viņu 
ciematiņā. Valdis Rande ir tas, kuram 
nav vienalga, kas notiek Pūrciemā, un 
viņš ne tikai kopj un pilnveido reliģis
ko jomu, bet ir arī īstens sava ciemata 
patriots, un bieži ierodas pašvaldībā ar 
priekšlikumiem, kā uzlabot iedzīvotā
jiem saimniecisko dzīvi. Melnsilā gan 
kultūras, gan sporta, gan sadzīves tradī
ciju kopēja ir Ludmila Ozola, pie kuras 
var arī saņemt informāciju par to, kā la
bāk risināmi ar ciematu saistītie jautāju
mi. Protams, ka šo labo sadarbības part
neru lokam jāpiepulcina tie, kuri vasarā 
ne tikai pagūst atpūsties, bet arī centīgi 
strādā, popularizējot Rojas vārdu mūsu 
ciemiņiem, kas brauc uz sporta un atpū
tas vasaras nometnēm, kā arī nejaušiem 
garāmgājējiem. Šogad, pateicoties Kris
tīnei Voldemārei, īpaši skaisti bija Rojas 
upes svētki; Ārija Veide un Dace Broka 
ar savu komandu prata piesaistīt viesus 
ar plašu Zvejnieksvētku programmu, 
kino brīvdienām un Seno ugunsnakti; 
Inese Indriksone, Dina Čuba un mu
zeja darbinieces ar dažādām izzinošām 
aktivitātēm un kulinārijas labumiem 
padarīja vasaru vēl krāšņāku un saulai
nāku; visos svētkos labi apmeklētas ir 
sportiskās aktivitātes, kuras daudzvei
dīgas un azartiskas sarūpējusi Tatjanas 
Kirilovas darbinieku komanda, kaut 
vai vēl pavisam nesenais skrējiens “100 
km – Latvijas simtgadei”! Lielu atsaucī
bu no apmeklētājiem vienmēr izpelnās 
Rojas bibliotēkas darbinieču Irēnas Svi
tiņas, Daigas Dambītes un Ilutas Grau
diņas organizētās vaļasprieku izstādes 
un tematiskās pēcpusdienas. Visi šie pa
sākumi nav iedomājami bez SIA „Rojas 
DzKU” vīriem. Viņiem paldies, ka visas 
pasākumu norišu vietas tika uzpostas, 
soliņi atvesti un aizvesti, pēc svētkiem 
viss savlaicīgi sakopts, un tas izdarīts pēc 
labākās sirdsapziņas un rūpīgi!

Kā redzat, mēs esam tik daudzveidīgi 
un tik atraktīvi! Visu to darām, lai mums 
pašiem būtu prieks par paveikto, lai ļau
dis priecātos par mūsu veikumu un ne
skopotos ar labiem vārdiem.

Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa

Šis brīnums, kurš, 
izrādās, ir ķirbis, pie 
manis atceļoja no 
Latgales. Ļoti ceru, 
ka nākamgad man 
kaut ko līdzīgu iz-
dosies izaudzēt arī 
savā dārzā. 

D. Klaberes foto
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Dace Klabere

22. septembrī Rojas Jūras zvejnie-
cības muzejs savā filiālē – Kaltenes 
kluba telpās – atzīmēja 50 gadu ju-
bileju. Atjaunotajās kluba telpās bija 
pulcējušies esošie un bijušie muzeja 
darbinieki, viņu draugi un atbals-
tītāji. Par pasākuma muzikālo no-
formējumu rūpējās Helga, Katrīna, 
Linda un grupa „Roja” Jāņa Kalniņa 
vadībā.

Kā jau jubilejas reizēs pieņemts, mu
zeja vēstures grāmata tika pārlapota no 
tā dibināšanas brīža līdz pat šodienai. 
Pasākuma vadītājs Normunds Bērzs 
atzīmēja, ka Rojas muzeja pirmsākumi 
atrodami tālajā 1968. gada 28. augusta 
dienā, kad zvejnieku kolhoza „Banga” 
valdes sēdē tika pieņemts lēmums dibi
nāt kolhoza muzeju. Godpilnais uzde
vums tika uzticēts Līvijai Šteinbaumai. 
Ar apbrīnojamu neatlaidību Līvijas 
kundze ar mocīti apbraukāja mūsu pie
krastes ciemus, iztaujājot cilvēkus, vā
cot liecības un priekšmetus jaunajam 
muzejam. Muzejam tika ierā dītas tel
pas bijušajā Rojas izpildkomitejas ēkā, 
un sākotnēji tas skaitījās Talsu novad
pētniecības un mākslas muzeja filiāle. 
1971. gadā jaunatvērtā muzeja  divās 
telpās tika atvērta pirmā muzeja ekspo
zīcija. Kā atcerējās Talsu muzeja vadītā
ja Midza Jonele, vienā no reizēm, kad 
muzejā bijuši sapulcināti vecie zvejnie
ki, jūras rūdītais zvejnieks Kārlis Fīr
manis teicis sekojošus vārdus – ja tagad 
zvejnieki sūdzas, ka viņiem ir grūti strā-
dāt, tad man ir jāsmejas. Mirdza Jonele 
šos vārdus attiecina arī uz šodienu – ja 
dažkārt kāds muzeja darbinieks sūdzas 
par grūtumu, tad atceroties, kādos ap
stākļos strādāja Līvija Šteinbauma, dro
ši vien arī viņa teiktu, ka jāsmejas. Bet 
Līvija Šteinbauma nesūdzējās – brauca 
ar savu mocīti ar blakusvāģi, kurā, dro
ši vien nereti tika iekrauti arī muzeja 
jauniegūtie eksponāti, tos aprakstīja, 
izvietoja un rūpējās par to saglabāšanu 
nākamajām paaudzēm. Pirmās muzeja 
vadītājas kontā ir vairāki tūkstoši sa
vākto materiālu. Ar laiku muzejs izauga 
un, Mirdzas Joneles rosināts, kļuva par 

patstāvīgu muzeju. 1992. gadā Līvija 
Šteinbauma beidz darbu Rojas muzejā, 
turpmāk neliedzot padomu un daloties 
savā pieredzē ar nākamajiem muze
ja darbiniekiem. Līvijas Šteinbaumas 
sapnis bija izstādīt muzejā, no dzelmes 
izvilktu, pirms gadiem simts nogrimu
šu burinieku. Jāvēl, lai Šteinbaumas 
kundzes izloloto sapni izdodas piepildīt 
viņas darba turpinātājiem.

1992.–2007. gadi bija intensīvs 
pārmaiņu laiks visā Latvijā. Beidz pa
stāvēt zvejnieku kolhozs „Banga”. Mu
zejs ieguvis jaunas telpas, un Līvijas 
Šteinbaumas darbu pārņem nākamā 
muzeja vadītāja Mārīte Robalde. Darbu 
muzejā sāk arī Mairita Balode un Ineta 
Vītoliņa. Laiks ir sarežģīts. Naudas nav, 
telpas izremontēt grūti. Rojas muzejs 
nonāk Rojas pašvaldības pārziņā. Pār
maiņu laiki nav tie saldākie, un dažkārt 
pat pavīd doma par muzeja slēgšanu. 
Mainās darbinieki, un muzejā strādā 
Iveta Ansone, Māra Jansone un Laima 
Landmane. Valstī sākas muzeju akredi
tācija, un šajā procesā jāiekļaujas arī to
reizējai muzeja vadītājai Silvai Zvejnie
cei. Sākot darbu, jaunā muzeja vadītāja 
vispirms izmēž muzeja telpas, no tām 
izvedot divas autokravas atkritumu. Ar 
vīra palīdzību tiek labots, berzts, tīrīts 
un krāsots. Šajā dienā bijusī muzeja 
vadītāja ar pateicību atcerējās daudzos 
Šteinbaumas kundzes padomus, Vijas 
Šulces, Jolantas Plaudes, Veras Grosba
has, Haralda Kleinberga dāvinātos sa
dzīves priekšmetus. Sirsnīgi pateicības 
vārdi tiek veltīti arī Mirdzeai Jonelei par 
palīdzību pirmajā muzeja akreditācijā. 
Lai arī process nebija no vieglajiem, 
2001.  gada decembrī akreditācija tika 
izieta. Kad muzejā bija nostrādāts jau 
krietns laiks un daudz darbu padarīts, 
Silva Zvejniece atgriezās darbā skolā un 
stafetes kociņš tika nodots Gundegai 
Balodei, kurai arvien bija interesējusi 
vēsture.

Mainās laiki, fakti, notikumi. Eks
pozīcijas iekārtotas, muzejs akreditēts, 
bet prasības aug. Ar lielu entuziasmu 
un atbildības sajūtu jaunā muzeja va
dītāja sāka darbu. Jubilejas reizē viņa 
ar pateicību atcerējās Rojas vidusskolu, 
sevišķi, tās mazo galu, ar kura skolotā

jiem un skolēniem izveidojusies laba 
sadarbība, ieinteresējot bērnus muzeja 
darbībā. Savu paldies Gundega veltī
ja arī Mirdzai Jonelei par sniegtajiem 
padomiem un Kandavas, Pāvilostas 
un Jaunpils muzeja darbiniecēm par 
pleca sajūtu, kas ir ļoti svarīga un va
jadzīga. Paldies arī Dinai Kleinbergai, 
kura tolaik strādāja tūrisma informā
cijas centrā, kas atradās muzeja telpās. 
Kad muzeja kolektīvam pievienojas 
jaunā darbiniece Taiga Kaunese, viņām 
kopīgi izveidojas lielisks tandēms ar 
zvejnieksievu Mildu, Pauliņkundzi no 
burinieku laikiem un Annu Petrovnu 
no padomju laikiem. Kā vēlāk atcerējās 
Taiga, nekad mūžā viņai nav nācies tik 
daudz melot, kā, piedaloties slavenajā 
melu spēlē, ar kuru daudzu gadu garu
mā iepriecināti gan tuvi, gan tāli mu
zeja viesi. Piebildīšu, ka, nomainoties 
dažiem personāžiem, melu spēle turpi
nās joprojām, ienesot jautru piesitienu 
visnotaļ nopietnajā muzeja ikdienā.

2003. gadā no darba muzejā aiziet 
Taiga. Daudzo gadu laikā muzeja ēka 
ir sakārtota gan no iekšpuses, gan ār
puses, un Gundega nolemj pāriet viņas 
vietā, atdodot vadības grožus tagadējai 
muzeja vadītājai Inesei Indriksonei.

Inese Indriksone mīļi sveic visus 
jubilejas viesus muzeja jaunajās telpās 
Kaltenes klubā. Lai arī, Ineses vārdiem 
runājot, muzeja sirds un dvēsele jopro
jām ir Rojā, Selgas ielā 33, kopš vasaras 
muzejs apdzīvo arī ēku Kaltenē.

Inese atceras, ka atnākusi strādāt uz 
renovētu ēku ar skaistām, tīrām telpām, 
kurās iekārtotas dažādas ekspozīcijas. 
Tomēr laiks iet uz priekšu un muzejiem 
prasības aug. Tie iet līdzi laikam, tādēļ 
izbrīnu rada fakts, ka daļā cilvēku vēl 
joprojām mīt stereotips par muzejiem 
kā par vecām ēkām, kurās glabājas ne
vienam nevajadzīgi priekšmeti, krājas 
putekļi un to visu uzrauga vecas tantes 
melnos ķitelīšos. Arī tādēļ par vienu no 
darba prioritātēm Rojas Jūras zvejniecī
bas muzejs ir izvirzījis darbu ar sabied
rību – sākot ar bērniem un beidzot ar 
senioriem. Muzejā parādījušās jaunas 
tehnoloģijas, un sava pētnieciskā dar
ba rezultātu muzeja ļaudis cenšas pa
sniegt tā, lai tas būtu interesanti jebku

Rojas Jūras zvejniecības muzejam – 50

Daudz labu vārdu tika veltīti muzeja izveidotājai un pirmajai vadītājai Līvi-
jai Šteinbaumai (centrā).      Arhīva foto

Muzeja kolektīvu sveic Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (no 
labās) un attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils un pedagoģe Lita 
Krūmiņa muzeja darbinieces Inesi Indriksoni (no kreisās), Ainu Flahi, Skaidrī-
ti Kučeri un Gundegu Balodi sveic ar muzikālu priekšnesumu.

Uzņemoties muzeja vadību, Silvai Zvejniecei drīz vien 
sekoja nopietns pārbaudījums – muzeja pirmā akreditā-
cija.                                                                      D. Klaberes foto

rai mērķauditorijai. Kā atzīmēja Inese, 
mums ir jāmīl sava valsts, savs novads 
un jālepojas ar to, kas mums ir, un šī ir 
viena no muzeja galvenajām misijām – 

palīdzēt ar savu in
formāciju iemīlēt 
Latviju gan mums 
pašiem, gan mūsu 
ārzemju viesiem. 
Ar saviem interak
tīvajiem stendiem 
muzejs ir izgājis 
ārpus telpām, tiek 
apdzīvotas arī jau
nās telpas Kaltenē, 
veidojot tajās inte
resantus pasākumus 
un radošās darbnī
cas. Tas viss nebūtu 
paveicams bez Rojas 
novada domes at
balsta, tādēļ muzeja 
vadītāja pateicās no
vada domes priekš
sēdētājai Evai Kār
kliņai un attīstības 

nodaļas vadītājai Agnesei Veckāganei 
par atbalstu un uzticēšanos. Inese pa
teicās arī saviem fantastiskajiem kolē
ģiem Gundegai Balodei, Ainai Flahei, 
Skaidrītei Kučerei par entuziasmu un 
ieinteresētību savā darbā, bet Oskaram 
Mitenbergam un Raimondam Engīze
ram par siltajām telpām.

Savukārt pašus gaviļniekus sveica 
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa. Viņa uzsvēra, ka vairāk par 
skaistiem, krāsainiem bukletiem runā 
darbi, un Rojas muzejs var lepoties ar 
to, ka slava par viņu paveikto ceļo no 
mutes mutē, kā rezultātā arvien biežāk 
muzejā iegriežas gan pašmāju ļaudis, gan 
mūsu novada viesi un garāmbraucēji.

Jubilārus sveikt bija ieradušies arī 
kolēģi no Jaunpils un Kandavas muze
jiem, māksliniece Kornēlija Ozoliņa, 
Rojas bibliotēkas un kultūras centra 
darbinieki, sociālā dienesta kolektīvs, 
Rojas invalīdu biedrība, Rojas vidus
skola, Rojas Mākslas un mūzikas skola 
un daudzi citi, kuru dzīvē un darbā mu
zejs ieņem nozīmīgu vietu.

Karjeras ceļš
Rojas vidusskolā arī šajā mācību gadā turpinās aktivitātes projektā 

Nr.  8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”.

17. augustā Rojas novada jaunieši iepazina uzņēmējdarbību tūrisma un 
viesmīlības nozarē Dundagā. 21. augustā piektklasnieki devās iepazīt profesijas 
karameļu ražotnē Jelgavā un tikās ar bitenieku Blīdenē, bet nākošie vidusskolnieki – 
desmitie – piedalījās sevis izpētes nodarbībā „Savas dzīves kapteinis” .

Šogad Rojas vidusskolā ar projekta līdzfinansējumu plānotas 3 nodarbības: 
21.  novembrī 8. klasēm par mērķu nepieciešamību, 3. decembrī 9.–12. klašu 
skolēni tiksies ar izaugsmes treneri Aleksi Daumi, bet janvārī ar skurteņslauķiem – 
sākumskolas skolēni. Katrai klasei tiek dota iespēja izbraukumā iepazīt kādu 
profesionālo jomu. 9.–12. klases skolēni piedalīsies „Ēnu diena 2019”.

No 8.–12. oktobrim iesaistīsimies arī Karjeras nedēļas „Tavs karjeras skrejceļš!” 
aktivitātēs, kuru laikā  aktualizēsim karjeras vadības prasmes: radošumu, uzņēmību, 
pašizziņu, iespēju pētīšanas, plānošanas un lēmuma pieņemšanas prasmes. 

Rojas vidusskolas mājas lapā ievietota informācija par absolventu gaitām.
Rojas vidusskolas pedagogs, karjeras konsultants Inta Plāte

Dace Klabere

18. septembrī Rojas invalīdu biedrībā atbildes vizītē vie-
sojās draugi no Dobeles invalīdu biedrības. Kopīgi malkojot 
kafiju, Dobeles invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Ga-
ļina Augustovska iepazīstināja klātesošos ar savu biedrību, 
kurā brīvprātīgi apvienojušies Dobeles pilsētā un bijušajā 
Dobeles rajonā dzīvojošie invalīdi un viņu brīvprātīgie at-
balstītāji. Biedrība, kurā ir 380 biedru, tikko kā nosvinējusi 
25 gadu jubileju.

Kopā darbojoties, no 2008. gada 1. decembra uzrakstīti 
un realizēti 33 projekti par kopējo summu 27528 eiro, tai 
skaitā Eiropas atbalstītie projekti par 18902 eiro. Par šiem lī
dzekļiem izremontētas visas biedrības telpas, tai skaitā plašā 
atpūtas zāle un sanitārais mezgls. Regulāri tiek organizētas 
ekskursijas, izstādes, lekcijas, friziera pakalpojumi, atpūtas 
vakari. Ik gadus invalīdi tiek nodrošināti arī ar pārtikas pa
kām, kuras ziedo vietējie uzņēmēji.

Biedrības sportisti aktīvi piedalās sacensībās dažādos spor
ta veidos, no kuriem iecienītākie ir novuss, galda spēles un 
šaušana. Godalgotas vietas iegūtas, sportojot Krāslavā, Baus
kā, Aucē, Tukumā, Rīgā un Lietuvā. Sākot no 2000. gada, līdz 
2015. gadam dobelnieki izcīnījuši 47 dažāda kaluma medaļas. 

Īpaša vieta ierādīta šaušanas sacensībām, kurās katru gadu pie
dalās vismaz 10 komandas, tai skaitā komanda no Lietuvas.

Pēc nelielas iestiprināšanās un tuvākas iepazīšanās, viesi 
tika iepazīstināti ar mūsu novada skaistākajām vietām – ak
meņaino jūrmalu Kaltenē, pludmali Rojā, Pūrciema Balto 
kāpu un Ģipkas baznīcu. Vairāki no viesiem izmantoja iespē
ju izpeldēties jūrā, bet visi kā viens bija pārsteigti par mūsu 
novada sakoptību – tīro pludmali, glītajām koka laipām un to 
apgaismojumu, par ko savukārt sirdi pārņēma lepnums viņu 
gidei Baibai Rozefeldei.

Rojā viesojās Dobeles invalīdu biedrība

Viesi priecājās gan par mūsu sakopto pludmali, gan tās 
simbolu – zilo cerību sivēnu.                          B. Rozefeldes foto
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22. septembrī Rojas stadionā notika stafetes skrējiens 
„100 km Latvijai”, kurš bija veltīts Latvijas 100gadei. Uz 
to bija pieteikušies vairāk nekā 100  dalībnieki. Necerēti 
liela atsaucība bija no ģimenēm. Katram dalībniekam bija 
jāveic 1 km skrējiens. Agrā rīta stundā notika skrējiena at
klāšana – Latvijas himnas atskaņošana, Rojas novada do
mes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas uzruna, paldies vārdi 
SB  „Roja” vieglatlētei, Latvijas izlases dalībniecei 100  m 
skrējienā Līgai Vecbērzai, un stafetes skrējiena pirmais 
etaps varēja sākties. To veikt tika uzticēts Līgai Vecbēr
zai, bet stafetes kociņu no viņas saņēma Eva Kārkliņa, kura 
stadionā skrēja otro etapu. Tā visas dienas garumā mūzi
kas ritmu pavadībā mainījās skrējiena dalībnieki, līdz pēc 
8 stundām un 19 minūtēm 100 km tika pieveikti. Finiša aplī 
neplānoti skrējējām pievienojās jaunieši, kuri vēl atradās sta
dionā. Kopīgs finišs bija fantastiski emocionāls brīdis. Katrs 
skrējiena dalībnieks par piemiņu saņēma skaistu medaļu.

Uz pasākumu kā goda viesis tika uzaicināta Latvijas re
kordiste šķēpmešanā, vairāku Olimpisko spēļu dalībniece, 
2016. gada Dimanta līgas uzvarētāja Madara Palameika. 
Viņa tikās ar skrējiena dalībniekiem un atbildēja uz viņu 
jautājumiem. Saruna izvērtās sirsnīga un nepiespiesta. Pēc 

tās jebkurš interesents varēja kopā ar Madaru nofotografē
ties. Slavenā šķēpmetēja stadionā arī veica 1 km skrējienu, 
tā vienojoties ar novada iedzīvotājiem šajā akcijā. Paldies 
Madarai, ka bija kopā ar mums stafetes skrējienā „100 km 
Latvijai”. Vēlam viņai nākošajās Olimpiskajās spēlēs bei
dzot izcīnīt kādu no medaļām!

Vēlos pateikties akcijas atbalstītājiem – Rojas novada 
domei par līdzekļiem medaļu iegādei, SIA „Malumi” īpaš
niekiem Jānim Ignatovičam un Ainai Brigmanei Valgal
ciemā par garšīgajiem āboliem, Induļa Lūša galdniecībai 
par skaisto stafetes kociņu un Naurim Graudiņam par 
piepūšamajām atrakcijām bērniem. Paldies maniem palī
giem – pasākuma vadītājam Dāvim Šteinbergam un med
māsai Edītei Šnikvaldei, paldies stadiona darbiniekiem 
Armandam Indriksonam, Jānim Ābolam un Gunai Kār
klevalkai. Paldies visiem tiem dalībniekiem, kuri atsaucās 
uz manu aicinājumu piedalīties stafetes skrējienā.   Liels 
prieks par ģimenēm, kuras kopā ar bērniem skrēja plecu 
pie pleca. Bez jums visiem tas nebūtu noticis! Visus mūs 
šajā dienā vienoja lieliskais teiciens – „Kam tava sirds, ja 
tā nav Latvijai!”

Sporta organizatore Tatjana Kirilova Pirmie dalībnieki stafetes skrējienam gatavi.                                      E. Mūrnieka foto

„Kam tava sirds, ja tā nav Latvijai” 
(D. Agra)

Dace Klabere

Šovasar Valteru ģimene – Rojas 
novada vienīgā audžuģimene – kļuva 
par vienu bērniņu bagātāka. Viņu 
piecu bērnu pulciņam pievienojās 
tobrīd 5 mēnešus vecais Emīls.

Kā stāsta audžumamma Justīne, 
lēmums pieņemt sesto bērnu ģimenē 
nebija spontāns. Tik daudz redzot 
televīzijā sižetus par pārpildītajiem 
bērnunamiem, ģimenē izlemts, ka viņi 
var saspiesties un paņemt savā paspārnē 
vēl vienu mazuli. Tā mazais Emīls 
laimīgi tika pie mājām, vecākiem un 
veselu pulku brāļiem un māsām.

Bērna īsais mūžiņš jau bijis pilns 
pārdzīvojumu. Puisēnam ir dažādas 
veselības problēmas. Ar vairākām jaunie 
vecāki jau tikuši galā, bet vēl tikpat daudz 
darba priekšā. Līdz 5 mēnešu vecumam 
vadot savu dzīvi tikai ratiņos, puisēns 
tajos vairs nav noturams. Vislabāk viņš 
jūtas kāda stiprajās rokās vai uz grīdas, 
kur var neierobežoti kustēties. Par 
Emīlu bērnu nosaukusi viņa bioloģiskā 
mamma, jo gribējusi aktīvu bērnu un 
Justīne smej, ka pagaidām viņš savu 
vārdiņu attaisno pilnībā, intensīvi 
cenšoties atgūt visu dzīves pirmajos 
piecos mēnešos iekavēto.

Uz manu jautājumu, kā var tikt galā 
ar tādu bērnu pulciņu, Justīne atbild, 
ka viss ir saplānots. Katram bērnam ir 
sava vieta, katrs zina, kas viņam jādara. 
Protams, vakaros ejot skaļi, tāpēc dienā, 

kad mazais guļ un lielie bērni ir 
skolā, Justīnei no klusuma sākot 
džinkstēt galva.

Jaunā mamma ir pārliecināta, 
ka mazais brālis ģimenē nebūs 
pēdējais. Viņa gribētu pamēģināt, 
kā ir audzināt dvīņus. Justīne 
atceras, ka savulaik viņai vien
laicīgi iedoti 3 bērni, par kuriem 
mamma un tētis nebija rūpējušies. 
Tolaik viņa lieliski tikusi ar visu 
galā, tāpēc Justīne domā, ka 
izaudzināt dvīņus nevarētu 
būt nekas sarežģīts. „Man patīk. 
Esmu sapratusi, ka tas ir mans. 
Redzu, kā šis mazais cilvēciņš 
ir pārveidojies jau divu mēnešu 
laikā – tas ir tā vērts! Šo bagātību 
man neviens neatņems!”, saka Justīne.

Pieci vecākie bērni iet skolā. 
Krišjānim nomainīta skola, jo Rojas 
skola viņam nebija piemērota – zēnam 
bija grūti gan mācībās, gan saskarsmē. 
Neierasti, ka brālīti varēs satikt tikai 
brīvdienās, bet, tā kā bērni mācās 
arī mūzikas un sporta skolā, nedēļa 
paskrien neticami ātri.

Kad vaicāju, vai nav grūti pabarot 
tik lielu saimi, Justīne atbild, ka tāpēc 
jau viņai esot trīs siltumnīcas. Lai kādi 
būtu laikapstākļi, Justīnei ar ražu nekad 
nav bijušas problēmas – tā izdodas 
vienmēr. Iznākot gan pašiem, gan ar 
citiem varot padalīties.

Šovasar ģimene bijusi uz audžu
ģimeņu semināru Usmā, kur beidzot 

sajutušies kā savējie. Nav jau nekāds 
noslēpums, ka mūsu sabiedrība dažkārt 
ir ļoti neiecietīga pret līdzcilvēkiem, ko 
Justīnes lielā ģimene jutusi ne vienreiz 
vien. Mieles atstājis kaut vai pēdējais 
gadījums grāmatnīcā, kad rindā stāvošie 
izrādījuši savu neapmierinātību, ierau
got Justīnes pārkrauto iepirkuma grozu, 
gatavojot bērnus skolai. Usmā visi bijuši 
ar līdzīgām problēmām, tādēļ varējuši 
izrunāt lietas, ko citiem nesaprast. 
Kam nākas iziet cauru audžuģimeņu 
vecākiem, to zina tikai viņi paši.

„Galvenais ir jābūt stipriem un 
pārliecinātiem par to, ko dari. Laikam 
jau līdz šim visu daru pareizi, savādāk 
man nebūtu tik forši bērni” atzīst 
Justīne Valtere. 

Mazais Emīls atradis mājas

Justīne no sirds pateicas ikvienam līdzcil-
vēkam, kurš sniedzis atbalstu un palīdzību 
mazajam Emīlam.                    D. Klaberes foto

Sporto Rojas invalīdu biedrība 
Dace Klabere

15. septembrī Rojas stadiona sporta spēļu laukumos notika Rojas invalīdu 
biedrības sporta diena. Uz to bija ieradušies arī Rojas invalīdu biedrības draugi 
no Saldus, Dundagas un Talsu invalīdu biedrībām.

Pasākumu atklāja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, vēlot spor
tistiem labu veselību un veiksmi sacensībās. Priecājoties par uzaicinājumu, spor
tisku veiksmi pārējiem sacensību dalībniekiem vēlēja arī Saldus invalīdu biedrības 
pārstāve, savukārt Rojas invalīdu biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde pateicās 
Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai un sporta dzīves organizatorei 
Tatjanai Kirilovai par allaž sniegto atbalstu un palīdzību.

Pāris stundas sportojot, pagāja nemanot un drīz vien tika noteikti uzvarētāji 
septiņās sporta aktivitātēs. Pēc ilgāka pārtraukuma godpilnā 1. vieta mājiniekiem – 
Rojas invalīdu biedrībai. 2. vietā Saldus, 3. vietā Talsu un 4. vietā Dundagas koman
da. Protams, katram sportotājam bija patīkami saņemt piemiņas velti par izcīnītu 
godalgotu vietu, bet šajās spēlēs tas nekad nav galvenais. Šiem ļaudīm galvenais 
ir satikšanās prieks un izraušanās no ierastās vides, lieliski pavadot dienu mūsu 
atjaunotajos sporta laukumos, kurus atzinīgi novērtēja visi sacensību dalībnieki.

Talsu invalīdu biedrības vadītājs Juris Haberkorns (no kreisās) un viņa vīri 
uzmanīgi seko līdzi rojenieces Intas Lorences mestajai bumbiņai petankā   

D. Klaberes foto

Turpinot 2007. gadā aizsāktās vides organizāciju iniciatī
vas piekrastes kāpu joslas saglabāšanai, sabiedriskās kampa
ņas „Saglabāsim Latvijas Kāpas” ietvaros un, atzīmējot Latvi
jas simtgadi, Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar VAS „Latvijas 
Valsts meži” Ziemeļkurzemes reģionu, 8. septembrī rīkoja 
Kāpu nostiprināšanas Rudens talku, kuras laikā tika iestādīti 
7000 priežu stādi. Ņemot vērā, ka mūsu jūras piekrastes kā
pās ir notikuši ievērojami erozijas procesi, kurus izraisījušas 
gan vētras, gan neapdomīga cilvēku rīcība, priežu stādīšanas 
talka tika rīkota visvairāk noslogotajās vietās Rojas un Mērs
raga novadu piekrastēs. 

Aktīvi talkā piedalījās jauniešu komandas un skolotāji no 
Mērsraga, Rojas un Valdemārpils vidusskolām, kā arī vietējie 
iedzīvotāji un LZK biedri. Priedītes tika stādītas kāpu joslas 
nelegāli izveidotajos ceļos un atpūtnie
ku izveidotās ugunskuru vietās, kuras 
apdraud kāpu zemsedzi un kāpu bioto
pus. Talka notika projekta „Zaļai Latvi
jai – Zaļai jūrai” ietvaros, ko atbalstīja 
Latvijas vides aizsardzības fonds, Balti
jas jūras Aizsardzības fonds (BaltCF) un 
Koalīcija par tīru Baltiju (CCB). Ar prie
žu stādiem un padomu palīdzēja VAS 
„Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes 
reģiona pārstāvji Andra Vernera vadī
bā, savukārt ar entuziastisku skolēnu 
komandu talkā nāca Rojas vidusskolas 
skolotāja Undīne Lemberga.

 Pēc talkas katrs dalībnieks saņēma 
„Latvijas Valsts mežu” dāvātu priežu 
dēstu ar novēlējumu to iestādīt un par 
to rūpēties, lai no trauslā priežu stādiņa 
izaug liela Latvijas priede.

Esam gandarīti par savu ieguldījumu 
Latvijas simtgades un kāpu saglabāšanas 

atzīmēšanā un tikšanos ar īstiem dabas draugiem no pie
krastes skolām. Ceram, ka mazās priedītes un brīdinājuma 
zīmes par priežu jaunaudzēm atturēs neapdomīgus jūras 
prieku baudītājus no tālākas kāpu trauslās zemsedzes bojāša
nas, pārvietojoties ar kvadricikliem vai kurinot ugunskurus. 
Esam pārliecināti, ka priežu stādīšanas tradīcija turpināsies 
arī nākamajos gados, lai mūsu piekrastē vienmēr augtu stip
ras Latvijas priedes. 

Īpašs paldies Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai 
Kārkliņai par atbalstu mūsu zaļajām aktivitātēm un trans
portu talcinieku aizvešanai uz talku un atpakaļ.

Jānis Matulis,
LZK Valdes priekšsēdētājs

Rojā – retro automobiļu  
salidojums
Dace Klabere

22. septembrī laukumu pie Rojas kultūras centra piepildīja padomju laika retro 
automobiļi, kuri pulcēja simtiem lielu un mazu skatītāju. Kā pastāstīja pasākuma 
organizatora palīgi Krišs un Aivis, ar šo retro braucienu noslēdzās Antīko automo
biļu kluba padomju laika automobiļu parādes sezona, kas sākusies maijā un ilgusi 
visu vasaru. Kopumā Rojā varējām aplūkot ap 40 dažādu spēkratu, starp tiem bija 
kādreiz tik populārie Žiguļi, Volgas, Moskviči, arī tepat Latvijā ražotais mikroau
tobuss „Latvija” un citi. Vecāka gadagājuma ļaudīm jau noteikti vēl atmiņā laiki, 
kad pēc šiem braucamajiem bija jāstāv rindā vairākus gadus, un arī tad, kad rinda 
beidzot pienāca, ne vienmēr varēja dabūt tieši kāroto automašīnu, bet bija jāpērk 
to, kuru piedāvāja. 

Rojā bija ieradušās ap 40 automašīnām.  Ar vienu no viņām, sarkano Volgu, 
esot braucis pats Raimonds Pauls. 

Litas LīdumasReinholdes foto

Noslēgusies Simtgades priežu stādīšanas talka

Čaklie talcinieki ar saņemtajām balvām.                                          Albuma foto
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Rojas kultūras centra mazajā zālē 29. septembrī plkst. 19.00
Improvizācijas teātris  ,,Tea Tree’’ 
ar izrādi ,,Meklējam vainu’’.

Ieeja 2.00 EUR.     Biļetes varēsiet iegādāties pirms izrādes.
Visi laipni aicināti!

1. oktobrī plkst. 19.00
stadiona trenažieru zālē atsāksies
vingrošanas nodarbības sievietēm.

Vingrosim pirmdienās 
un ceturtdienās  no plkst. 19.00.
Tālrunis informācijai 29617771.

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

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv
 

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

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

Policija ziņo

Sports

Sludinājumi

PĀRDOD
 Lēti sieviešu riteni. Zvanīt 27113567.

5. oktobrī Rojas 
bibliotēka būs slēgta.

Digitālo aģentu mācības 
bibliotekāriem Talsu GB. 

Rojas invalīdu biedrības
pasākumu plāns oktobrim

Diena, 
datums Pasākuma, nodarbību nosaukums Pulksteņa 

laiks
Nodarbību 

vadītājs

02.10.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Radošā nodarbība – izšūšana 
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
18.00–20.00

K. Sauškina
L. Semičenkova

03.10.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

Kuratori

04.10.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Nūjošanas grupas nodarbība pieaugušajiem

Galda spēles
10.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

B. Heinberga
Z. Miezaine

05.10.2018.
Piektdiena

Fizioterapijas nodarbība „Kusties brīvi”
Veselības grupa – nūjošana

09.30–10.30
18.00–20.00

D. Vieško
L. Semičenkova

09.10.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Galda spēles

Radošā nodarbība – izšūšana 
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
18.00–20.00

L. Semičenkova
K. Sauškina
E. Grīnvalde

10.10.2018.
Trešdiena

Veselīgs uzturs – tavas veiksmes noslēpums
Galda spēles 10.00–14.00 K. Sekace

11.10.2018.
Ceturtdiena

Adīšanas, pērļošana, tamborēšana
Nūjošanas grupas nodarbība pieaugušajiem

Galda spēles

10.00–14.00
11.00–12.00 Z. Miezaine

12.10.2018.
Piektdiena

Fizioterapijas nodarbība „Kusties brīvi”
Veselības grupa – nūjošana

09.30–10.30
18.00–20.00

D. Vieško
L. Semičenkova

16.10.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Radošā nodarbība – izšūšana 

Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
18.00–20.00

L. Semičenkova
E. Grīnvalde

17.10.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

18.10.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Nūjošanas grupas nodarbība pieaugušajiem

Galda spēles

10.00–14.00
11.00–12.00 Z. Miezaine

19.10.2018.
Piektdiena

Fizioterapijas nodarbība “Kusties brīvi’’
Veselības grupa – nūjošana

09.30–10.30
18.00–20.00 D. Vieško

23.10.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Galda spēles

 Radošā nodarbība – izšūšana 
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
18.00–20.00

L. Semičenkova
K. Sauškina

24.10.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

25.10.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana, galda spēles
Nūjošanas grupas nodarbība pieaugušajiem 10.00–14.00 Z. Miezaine

26.10.2018.
Piektdiena

Fizioterapijas nodarbība „Kusties brīvi’’
Veselības grupa – nūjošana 09.30–10.30 D. Vieško

27.10.2018.
Sestdiena Dzejas pēcpusdiena 13.00–18.00 Dz. Dzeguze

30.10.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Galda spēles

Radošā nodarbība – izšūšana 
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
18.00–20.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

31.10.2018.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

No 7.–9. septem
brim Smiltenē notika 
starptautiskais basket
bola turnīrs 2006.  g. 
dzimušie un jaunā
kiem zēniem. Šajās 
sacensībās piedalījās 
arī mūsu sporta sko
las jaunie basketbo
listi. Tika izcīnītas 
uzvaras pret Narvas, 
Siguldas un Smiltenes 
komandām, bet zau
dējām Madonas un 
Iecavas komandām. 
Cīņas bija azartiskas, 
spraigas, ar lielu vēlmi 
uzvarēt katru spēli. 
Rezultātā Rojas zēnu 
komanda saņēma me
daļas un kausu par 3. vietu turnīrā. Rojas komandā spēlēja – D. A. Andersons, R. Auniņš, 
K. Ābols, K. A. Cielavs, K. Doniņš, P. K. Feldbergs, A. M. Kilmits, I. Kiršteins, D. K. Ozo
liņš, R. Zūbergs, K. A. Insbergs, A. Feldmanis, A. Bērziņš, H. Grundbergs. Zēnu uzvaras 
Smiltenē palīdzēja kaldināt treneris Valdis Dombrovskis. Apsveicam un novēlam, lai arī 
turpmāk komanda mūs priecētu ar skaistām uzvarām!

Sporta skolas direktore T. Kirilova

 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 de

gustācija – 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), kailsēk
lu ķirbju sēklas (2.50 EUR), ķirbju sēklu eļļu (no 5.00–
18.00 EUR, atkarībā no tilpuma). Var pasūtīt vīnogu stā
dus (5.00 EUR gabalā).

Par suvenīriem – 0.30 EUR no cilvēka.

Ekskursijai var pieteikties līdz 1. oktob-
rim. Jautājumu gadījumā zvanīt Dzintrai, tel. 29744031.

Viesnīca „Rojas Pērle”
PIEDĀVĀ

istabiņas nakšņošanai,
telpas un ēdināšanu banketiem, 

semināriem un 
dažādām svinībām.

Saziņai: info@rojasperle.lv 
vai 28317997 (Sanita).

Laika posmā no 13. septembra līdz 26. septembrim Rojas paš-
valdības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 9 izsaukumiem, par savām tiesībām un pienā
kumiem konsultēti 3 klienti, izteikti 3 mutiski brīdinājumi. Mājās nogādātas 
3 personas, kuras nespēja patstāvīgi pārvietoties. Uzrakstīts 1 rakstisks brīdi
nājums. Kopā ar Valsts policiju atrasta un aizturēta 1 persona.

Pēc spraigām cīņām mūse zēni saņēma kausu par 3. vietu 
turnīrā.                                                                Albuma foto

Nr. 
p. k.

Datums 
(dd. mm. 

gggg.)

Norises laiks 
(plkst.  

no–līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.

05.10.2018. 
12.10.2018. 
19.10.2018. 
26.10.2018.

09.30–10.30
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Strops”, Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

„Kusties brīvi!’’

2.

05.10.2018. 
12.10.2018. 
19.10.2018. 
26.10.2018.

11.00–12.00
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Varavīksne”, „Rude’’, 
Rude, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

„Kusties brīvi!’’

3.

05.10.2018. 
12.10.2018. 
19.10.2018. 
26.10.2018.

13.00–14.00
Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centrs Melnsilā, 

Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

„Kusties brīvi!’’

4. 03.10.2018. 18.00–19.00 Rojas vidusskola, Zvejnieku iela 7, 
Roja, Rojas novads

Garīgās veselības aktivitāte, 
slimību profilakses informatīvais 

pasākums bērnu vecākiem 
„Kas tev jāzina par atkarību’’

5. 10.10.2018. 10.00–13.30
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Strops”, Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
nodarbība „Veselīgs uzturs 

pieaugušajiem’’

6. 10.10.2018. 15.00–17.00
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Strops”, Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
nodarbība „Veselīgs uzturs bērniem’’

7. 10.10.2018. 17.30–19.30
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Varavīksne”, „Rude’’, 
Rude, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
nodarbība „Veselīgs uzturs bērniem’’

8. 18.10.2018. 18.00–21.00
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Strops”, Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums  
„Psihologa grupas nodarbības 

„Dvēseles higiēna – dzīve veselumā’’’’

9.
04.10.2018.
11.10.2018.
18.10.2018.

11.00–12.00
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Strops”, Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem’’

10.
04.10.2018.
11.10.2018.
18.10.2018.

13.00–14.00
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Varavīksne”, „Rude’’, 
Rude, Rojas novads 

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības pieau

gušajiem’’

10.
04.10.2018.
11.10.2018.
18.10.2018.

16.00–17.00 Brīvā laika pavadīšanas un  
jauniešu centrs Melnsilā, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem’’

3. vieta Smiltenē

Informācija par Rojas novada  
pensionāru ekskursiju 6. oktobrī

Izbraukšana pulksten 7.30 no Rojas autoostas.

ESF projekta „Esi vesels – 
ieguldījums tavai nākotnei!’’ 

(Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ) 
semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2018. gada oktobra mēnesim


