Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.

Lai gaiša Līgo diena
un lustīga Jāņu nakts!
Piektdiena, 2019. gada 14. jūnijs
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Rojas novada svētki aizvadīti godam!
Ja Roja svētkus svin, tad arī vasara
vairs nav aiz kalniem! Šogad svētku
programma bija sarūpēta ļoti plaša un
katrs varēja atrast sev interesējošu un
sirdij tīkamu nodarbi!
Svētki aizsākās jau 31. maijā ar divām fotoizstādēm, kas joprojām apskatāmas – Rojas muzejā Egila Mūrnieka foto izstāde „Šādi tādi sīkumiņi”
un Rojas kultūras centra mazajā zālē
savu foto izstādi „Atspulgs” atklāja Arnis Enzels. Pļaviņā pie kultūras
centra savu vietu atraduši Pētera Sidara „Akmeņi”, bet burvīgo vasaras
vakaru un svētku ieskaņu noslēdza
Aivars Konuts un Aleksandrs Sircovs,
kas klausītājus ierāva savas mūzikas
skaņās.
Īstās lustes norisinājās 1. jūnijā, Tādi mēs esam – diženi
kur grāmatu mīļotājus lutināja Dzin- un lepni par sevi!
tra Žuravska ar jaunu grāmatu „Kā pa
plānu ledu” Rojas bibliotēkā. Sveicot rakstnieci, izdevniecības „Sol
Vita” pārstāve Anita atzina, ka ar interesi izlasa katru autores jauno
darbu, jo piesaista gan sižeta risinājums, gan raitā, viegli uztveramā
un tēlu raksturiem atbilstošā valoda. Arī bibliotekāres apliecināja,
ka Dzintras Žuravskas jaunais romāns, tāpat kā iepriekšējie, šobrīd
ir pieprasītāko grāmatu pieciniekā. Autore bilst, ka šāds romāna
nosaukums izvēlēts tāpēc, ka cilvēka dzīve visu mūžu rit kā pa plānu ledu – nekad nezinām, kurā brīdī ledus var sākt plaisāt vai pat
ielūzt. Arī romāna galveno varoni, kura bērnībā, ledum ielūstot,
tiešām slīkusi, ik pa laikam pārņem brīdinoša sajūta, ka kaut kas
atgadīsies, ka pamats zem kājām vairs nav drošs. Un tikai tad, kad
dzīvē, ģimenē viss ir kārtībā, cilvēks jūt stabilu pamatu. Nedzirdēto
galvenās varones vārdu – Serēna – autorei ieteikusi Māra Linde.
Sirsnīgu paldies un labus vēlējumus svētku dienā un turpmākajā
radošajā darbā teic visi pasākumā klātesošie. Viņiem varam apsolīt,
ka nākošais Dzintras Žuravskas romāns nebūs ilgi jāgaida – ir jau
uzrakstīts! Vēlreiz tikai jāpārskata, jāsamaketē, jāizvēlas vāka nofor-

Lismentu ģimenes pārstāvji pie jaunā Rojas ostas velkoņa.

Pārsteigums, kuru negaidīja neviens, bet par kuru runās ilgi!
Paldies SIA „Ajor” komandai!
A. Zemela foto

Pirmssvētku vakara koncerts pļaviņā ir izvērtusies par lielisku
tradīciju!
mējums, un tad jau var dot drukāšanai. Par ko tas būs, pagaidām lai
paliek noslēpums.
Nozīmīgs pasākums norisinājās Rojas ostā, kur svinīgā gaisotnē
Rojas ostas valdes loceklis Jānis Megnis uzrunāja klātesošos jaunā
velkoņa vārda došanas pasākumā, jo iepriekšējais velkonis „Lasis”
aizgājis pelnītā atpūtā. Jaunais velkonis ir vismaz divas reizes spēcīgāks un jaudīgāks kā iepriekšējais un atceļojis no tālās Dānijas. Un
vārds nav izvēlēts nejauši, veicot iedzīvotāju aptauju, izvēlēts nosaukums „Miķelis”, kas ir kā neliela pateicība Miķelim Lismentam, kas
Rojas attīstībā savā laikā ir daudz ieguldījis. Pasākumā piedalījās arī
Miķeļa Lismenta bērni, kuri pateicās par izrādīto cieņu un uzticību
tēvam, kurš bez savas stiprās komandas nebūtu iespējis visu padarīto
un novēlēja, lai kuģim vienmēr labs ceļa vējš un septiņas pēdas zem
ķīļa. Arī domes priekšsēdētāja izteica pateicību Miķeļa Lismenta tuviniekiem par klātbūtni un vēlēja izturību jaunajam velkonim. Vēl
Rojas ostā interesenti varēja apskatīt Latvijas Kara flotes simtgadei
veltīto izstādi un Latvijas Jūras spēku mīnu kuģi „Imanta”, kas kā interesants apskates objekts piesaistīja daudzus apmeklētājus.
Kā jau ierasts, stadionā pulcējās tie, kas ar sportu ir uz tu, lai izspēlētu pludmales volejbola turnīru „Rojas vasara”, Rojas kausu futbolā, strītbolu un basketbolu. Savukārt skeitparkā norisinājās „Roja
Ride 2019” sacensības in-line, skeitbordā un bmx, bet mazie makšķernieki uz copi posās Ploča dīķī.
Īpaši šie svētki bija mazajiem rojeniekiem, jo Bērnu aizsardzības
dienā sagatavotos priekšnesumus ar vislielāko atbildības sajūtu sniedza Rojas un Talsu 1.–4. klašu skolēni, bērnudārzu „Saulespuķe” un
„Zelta zivtiņa” audzēkņi, deju kolektīvs „Pērkonītis” un popgrupa
„Jāņabērni”. Svētku svinētāji jautrību varēja izbaudīt gan rotaļās, gan
piepūšamajās atrakcijās, gan dažādās sporta spēlēs, kā arī apskatīt
mazos dzīvnieciņus mini zoo un iepirkties svētku tirdziņā.
Svētku gājiens bija neierasti kupls un varens, jo piedalījās ikviens,
kas Rojā jūtas piederīgs un savu dzīvi saista ar Roju! Varēja just, ka
visi gājiena dalībnieki bija piedomājuši pie noformējuma. Lielu pārsteigumu gan lieliem, gan maziem svētkos sagādāja SIA „Ajor” kolektīvs – sniegu vasaras sākumā!
Lai gan mūs veido senas un ne tik senas tradīcijas, šogad tika
aizsākta jauna – Rojas novada karogu mastā uzvilka jaunās paaudzes pārstāvji Miķelis Lisments un Alise Grosbaha. Domes priekšsēdētāja svinīgajā uzrunā un dziļā pateicībā vecajiem jūrniekiem,
aicināja Viesturu Grosbahu aizsākt šo tradīciju un nodot novada
karogu savai mazmeitai Alisei. Pēc karoga uzvilkšanas tika sveikti

Vēl Rojas novada domes kolektīvs

Paldies par skaistajiem svētkiem
visiem, kas radīja, vadīja,
padarīja daudzkrāsainākus
Rojas novada svētkus!
Aizvadot kārtējos krāšņos novada svētkus, izsakām lielu
paldies Rojas kultūras centra darbiniekiem un pašdarbības
kolektīviem – par daudzveidīgo Rojas dienu pasākumu organizēšanu un dalību, kā arī viesmāksliniekiem, kas svētkus
padarīja vēl krāšņākus; pūtēju orķestrim „Talsi”, kuri svinīgos mirkļus bagātināja ar mūziku; Rojas bibliotēkas darbiniecēm – par svētku programmas kuplināšanu, un Dzintrai
Žuravskai – par radīto iespēju atkal atvērt jaunas grāmatas
lappuses; Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbiniecēm – par
izstāžu organizēšanu un iespēju Rojas viesiem iepazīties ar
Rojas vēsturi un mūsdienām; Rojas stadiona kolektīvam un
visiem sportisko aktivitāšu organizatoriem – par sportiskuma pienesumu svētkos; Latvijas Jūras spēkiem un Rojas ostas
pārvaldei par pasākumiem Rojas ostā; īpašs paldies Miķelim
Lismentam ar māsām par piedalīšanos velkonīša „Miķelis”
vārda došanas svinībās un pasākuma atklāšanā; biedrībām
„Latvijas Zaļā kustība” un „Apeirons” – par līdzdalību vides
pieejamības pasākumu radīšanā un vadīšanā; paldies par drošības nodrošināšanu Valsts policijas Kurzemes reģiona Talsu
iecirkņa policistiem, Rojas pašvaldības policistiem, apsargiem un SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm; paldies SIA „Rojas
DzKU” darbiniekiem un Rojas pašvaldības izpilddirektoram
Jānim Pūcem – par pasākumu norišu vietu sakopšanu, labiekārtošanu, transporta pakalpojumu nodrošināšanu un svētku
sajūtu radīšanu; paldies Gatim Simanovičam, jo bez elektrības nebūtu svētki, pateicamies ikvienai pašvaldības iestādei,
struktūrvienībai – par svētku gājiena kuplināšanu, kā arī visiem uzņēmējiem, kuru kolektīvi kuplināja svētku gājienu,
un īpašs paldies – SIA „A Celtne” par būvniecības tehnikas
dalības nodrošināšanu gājienā un, protams, SIA „Ajor” – par
iespēju baudīt ziemas skatus vasaras sākumā!
Esam saņēmuši daudz komplimentu par skaistajiem
zvejas kuģīšiem Rojas ostā, kurus košākus padara Rojas novada karogi, un tāpēc paldies „Līcim 93” un SIA
„ZS Irbe”, kā arī personīgi Agnim Dravniekam, kurš īstenoja ieceri – uzvilkt Latvijas karogus Rojas ostas augstākajā būvē! Paldies visiem novadniekiem, kuri, gaidot
svētkus, sakopa savus īpašumus un karogu mastos pacēla
Rojas novada karogus!
Lai visiem mums kopā izdodas baudīt skaistu vasaru,
kuru vēl skaistāku varam padarīt ar labiem vārdiem un
patriotismu par savu novadu!
Rojas novada domes kolektīvs un priekšsēdētāja –
Eva Kārkliņa

jaunie novadnieki – godināti 22 jaundzimušie – 10 meitenes un
12 zēni.
Par laisku atpūtu bez steigas un stresa svētku svinētājiem parūpējās „Spuras” komanda, kas mīlīgi iekārtotajā laukumā pie Rojas
upes sarīkoja skanīgu koncertu.
Svētki ir aizvadīti ar skanīgiem koncertiem un jautrām lustēm,
kur uzstājās gan novada mākslinieki, gan viesmākslinieki – Rojas
kultūras centra kolektīvi, „Meklējam solistu 2019” dalībnieki, tautas deju kolektīvs „Austris”, deju grupa „RADA”, „Elfas” un daudzi
citi!
„Svētku misija ir prieks! Prieks dot prieku citiem un priecāties
par viņu prieku. Rojas novada svētkos mēs atkal varējām pārliecināties, cik izpalīdzīgi, draudzīgi un pretimnākoši cilvēki te dzīvo –
pieliekot savu roku svētku tapšanā, sniedzot palīdzību, piedaloties,
atbalstot, radot prieku – kopīgi!” tā savu paldies par palīdzību un
atbalstu visiem saka Rojas kultūras centra kolektīvs.
Rojas novada svētki ir īstais brīdis pateikties līdzcilvēkiem par
labiem darbiem, labu satikšanu, atsaucību un izpalīdzēšanu. Šogad Svētku rozi sniedz Rojas sporta skolas direktore „Roja-Rauda
Print” īpašniekiem Raitim un Gintim Krauzēm par skaistajiem
diplomiem un atbalstu Rojas sporta skolai, un Undīne Lemberga –
vienmēr smaidīgajam pastniekam Normundam Indānam!
Šogad svētki ir izdevušies, jo Roja – tie esam mēs – un mēs esam
vareni!
Uz tikšanos nākamajā gadā!
Marita Pāvuliņa
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Pirmās māju kafejnīcu dienas Lībiešu krastā aizvadītas

29. jūnijā tiks atklāta jaunuzceltā
Rojas brīvdabas estrāde
Šī gada 29. jūnijā plkst. 19.00 notiks jaunuzceltās Rojas brīvdabas estrādes –
vasaras koncertzāles svinīgā atklāšana „Sapņa piepildījums”. Jaunā estrāde ir visu
rojenieku sapnis vairāk nekā trīsdesmit gadu garumā. Beidzot šis sapnis realizējas
un estrāde tiks atklāta ar Latvijas Radio Bigbenda svētku koncertu „No The Beatles
līdz Ed Sheeren”. Šajā koncertā LRBB mūziķi izpaudīsies gan kā solisti, gan kā aranžētāji, piedāvājot savu skatījumu par populāro mūziku, kas mūs ikdienā pavada ik
uz soļa. Šī būs pirmā LRBB viesošanās Rojā.
Svētku vakars turpināsies ar atklāšanas zaļumballi kopā ar grupu „Melnraksts” no
vēju pūstās Liepājas. Grupa izpildīs populārākās latviešu dziesmas un melodijas, kurām varēs skaļi dziedāt līdzi un dejot, kamēr vien estrādes jaunā deju grīda spēs turēt.
Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle savu pirmo sezonu uzsāks 5. jūlijā
ar muzikālā iestudējuma „Čikāgas piecīši – atgriešanās” pirmizrādi par leģendāro
trimdas ansambli „Čikāgas piecīši”. Īpašs moments būs izrādes fināls, kurā aktieriem uz skatuves pievienosies viena no ansambļa dalībniecēm Lorija Vuda-Cinkusa un Rojas popgrupa „Jāņabērni”.
Šovasar jaunajā estrādē būs dzirdamas populārākās itāļu operu ārijas, latviešu mūziklu un rokoperu skaistākās dziesmas, rībinās grupa „Pērkons”, viesosies Aija Andrejeva ar draugiem, humora devu varēs iegūt, apmeklējot izrādi „No saldenās pudeles”, kā
arī būs iespēja piedalīties lustīgā ziņģu un danču andelē kopā ar spraunajām „Atštaukām” no Kurzemes un enerģijas pilno postfolkloras grupu „Rikši” no Latgales. Estrādē
notiks arī zaļumballes kopā ar grupām „Zvaigžņu lietus”, „Roja” un „Miera vējos”.
23. augustā visā Latvijā atzīmēs „Baltijas Ceļam – 30”. Par godu šim notikumam,
Rojas brīvdabas estrādē, notiks pirmatskaņojums koncertstāstam „Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”. Plašāka informācija par Rojas brīvdabas estrādes pirmās sezonas kultūras pasākumiem meklējama www.facebook.com/rojasbrivdabasestrade un www.roja.lv.
Biļetes, uz estrādē notiekošajiem pasākumiem, var iegādāties visās „Biļešu paradīzes”
tirdzniecības vietās, www.bilesuparadize.lv un Rojas Kultūras centrā, 2. stāvā.
Domājot par pasākumu kvalitāti un skatītāju omulību Latvijas mainīgajos laikapstākļos, Rojas brīvdabas estrāde celta kā atklāta tipa būve ar jumtu visā tās garumā un sienām. Estrādes skatītāju ietilpība ir līdz 1000 sēdvietām un 1000 stāvvietām. Pašreiz Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles skatuve ir viena no
lielākajām skatuvēm Latvijā.
Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles informatīvais atbalstītājs pirmajā sezonā ir Kurzemes Radio.
Informāciju sagatavoja: Madara Aizgrāve,
Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles mākslinieciskā vadītāja

Lūgums Rojas iedzīvotājiem!
Tā kā auto stāvlaukumu platība ap Rojas brīvdabas estrādi ir ierobežota, lūgums
Rojas iedzīvotājiem iespēju robežās nākt uz estrādes atklāšanas pasākumu kājām.
Latvijas Jūras administrācijas
Kuģu inspekcija 2019. gada 19. jūnijā Rojas novadā organizē laivu
tehniskās apskates dienu:
10.30 Kaltene
(pie mājām „Pindari”)
11.15 Rojas osta
14.00 Ģipka
15.00 Melnsils

Uzmanību!

Vecāki, kuru mazuļi dzimuši laika posmā no pagājušā gada Rojas
dienām līdz šī gada Rojas dienām,
mazuļu dāvanas var saņemt Rojas
novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Telefons informācijai
29231680.

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties jaunos vecākus,
kuri savu dzīvesvietu deklarējuši mūsu novadā, bet nav noslēguši laulību,
kaut arī ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, iesniegt līdz
2019. gada 7. augustam pieteikumu par laulību reģistrāciju un Laulību ceremonijai Laulību zālē bez maksas 2019. gada 8. septembrī.
Nepalaidiet garām vienreizēju iespēju!

1. un 2. jūnijā tika aizvadītas Latvijā
pirmās māju kafejnīcu dienas. Latvijā pirmie drosmīgie bija tieši Lībiešu
krasta un Dundagas novada ļaudis, kas
uzdrīkstējās pamēģināt, piedalīties un
savās sētās uzņemt un cienāt apmeklētājus.
Apmeklētājus pie sevis ciemos gaidīja 22 īpašās mājas kafejnīcas, kas
durvis saviem viesiem vēra tikai šajās
dienās. Divas no šīm Mājas kafejnīcām
atradās Rojas novada, Lībiešu krasta teritorijā – Ģipkā un Pūrciemā.
Ģipkas ciema „Joku” sētā, durvis
vēra Mājas kafejnīca „Pie Elmāra” un
ciemiņus sagaidīja viesmīlīgā saimniece Ieviņa Svitiņa. Ieviņa savus viesus
cienāja ar tradicionālajiem piekrastes
ēdieniem – avīzē ietītu un ceptu siļķi,
rūšrāceņiem, biezpienu un pašceptu
maizīti.
Iviņai šī arī bija jauna pieredze un
viņa ar lielu rūpību un azartu gatavojās
šim pasākumam.
Pirmajā dienā pie Ieviņas iegriezās
vairāk kā 100 cilvēki, kuriem visiem
bija iespējams nobaudīt mūsu piekrastes ēdienus. Nākamajā dienā šeit varēja

nobaudīt brieža gaļas zupu un plānās
pankūkas ar ievārījumu. Ieviņa bija
piedomājusi arī par sētas tematisko iekārtojumu, kas priecēja visus ciemiņus!
Lai spētu sagatavoties šim pasākumam
un viesu uzņemšanai, tika iesaistīta visa
Ieviņas ģimene.
Pūrciemā, atpūtas vietā „Brāļtīrumi”, viesus gaidīja un cienāja Romēna
un Normunds Namnieki. Saimnieki
paši bija pagatavojuši brīnišķīgi gardas
pesto maizītes, kas lieliski iederas svētdienas brokastu galdā. Šeit katrs ciemiņš tika mīļi sagaidīts un iepazīstināts
ar atpūtas vietas piedāvājumu. Sestdien
„Brāļtīrumu” viesiem tika piedāvāta arī
ekskursija pa Ģipkas baznīcu, Valda
Randes vadībā.
Kā atzina gandrīz visi Mājas kafejnīcu saimnieki, sestdienas rītā nebija
nojautas, par to, kas viņus sagaida turpmākās divas dienas. Viesu bija krietni
vairāk nekā saimnieki spēja cerēt!
Dažām sētām vienas dienas laikā
izgāja cauri vairāk kā 400 ciemiņu un
ēst gribētāju. Ik vienā sētā darba bijis
daudz un nakts uz svētdienu lielākai
daļai pagājusi gatavojot maltīti priekš

otrās dienas. Par spīti lielajai slodzei un
nogurumam pēc pasākuma, saimnieki
ir ļoti priecīgi un gandarīti un labprāt
šādā pasākumā vēlētos piedalīties arī
citreiz. Spēku saimniekiem devuši daudzie „Paldies!” un komplimenti no apmeklētājiem. Katrā sētā bija iespējams
nobaudīt īstu, mājās gatavotu ēdienu
un garšas kārpiņas varēja sajust sen aizmirstas bērnības garšas.
Paldies Mājas kafejnīcu organizatoriem Dundagas novadā, Paldies Rojas
novada Lībiešu krasta uzņēmīgajām
saimniecēm – Iviņai Svitiņai ar ģimeni
un Romēnai Namniecei ar ģimeni, par
atsaucību, iesaistīšanos un uzņēmīgumu.
Lielu paldies par milzīgo darbu
Lībiešu krasta mājas kafejnīcu rīkotājiem Rojas novadā izsaka arī projekta
UNESCO-tourism vadītāja Dundagas
novadā Ilze Šteine. Īpaši paldies Ieviņai
Svitiņai, Romēnai Namniecei un viņu
komandām par jaukajām mājas kafejnīcām „Pie Elmāra” un „Brāļtīrumi”!
Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Rojā pacelts pirmais dabas
pieejamības sertifikāta „NaaC” karogs
1. jūnijā Rojas pludmalē tika
pacelts Latvijā pirmais dabas pieejamības sertifikāta „NaaC” karogs, kas apliecina, ka Rojas pašvaldības pārraudzībā esošā Rojas
pludmale pilnībā atbilst dabas
pieejamības kritērijiem un to var
izmantot visi – sākot ar cilvēkiem
ratiņkrēslā un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem.
Savu prieku, ka tieši Roja ir
pirmais novads, kur karogs ticis
pacelts, neslēpa Jānis Matulis. Kā
sacīja J. Matulis darbs pie sertifikāta sācies jau vairākus gadus
iepriekš, un par godu Latvijas
Simtgadei 2018. gadā, Latvijas
Zaļā kustība, kopā ar Invalīdu
un viņu draugu apvienību „Apeirons” izstrādāja jaunu dabas
pieejamības sertifikātu – NaaC.
Sertifikāts balstās uz vairāku
konkrētu kritēriju īstenošanu
un universālā dizaina principu
ievērošanu dabas objektos. Tam
ir divi līmeņi – dzeltenais sertifikāts, kas apliecina, ka konkrētais
dabas objekts ir gandrīz pieejams,
tomēr trūkst atsevišķi dabas pieejamības un universālā dizaina
elementi, kā arī zaļais sertifikāts,

kas ar „NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka konkrētais dabas
objekts ir pilnīgi pieejams – sākot
ar atbilstošu auto stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar
pieejamu universālu tualeti un
dabas objektiem.
Domes priekšsēdētāja bilda,
ka labiekārtošanas darbi turpinās
gan Kaltenes akmeņainajā jūrmalā, gan Valgalciemā un izteica
pateicību klātesošajiem par ieguldīto darbu.
Izpilddirektors Jānis Pūce izteica, ka darbi pie dabas pieejamības uzsākti jau tālajā 2013. gadā,
kad Rojas novada dome, sadarbojoties ar Latvijas valsts mežiem,
sākusi aktīvi īstenot savu publisko dabas objektu pieejamības
nodrošināšanu. Labiekārtošanas
darbi ir procesā, lai nākotnē arī
Kaltenes un Valgalciema pludmales teritorijās plīvotu zaļi balti
zaļais karogs un ikvienam būtu
iespēja baudīt skaistos piekrastes
skatus.
Karogs tika pacelts ar vēlējumu, lai tas vēl ilgi plīvo Rojas
pludmalē!
Marita Pāvuliņa

Svinīgajā pasākumā piedalījās Rojas novada domes priekšsēdētaja Eva Kārkliņa, Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce, Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētājs Jānis Matulis un Invalīdu
un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāve.

Rojas novada dome aicina
pieteikt bērnus vasaras nometnei
Rojas novada dome Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” līguma
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina Rojas novada iedzīvotājus pieteikt savus bērnus dienas nometnē „Spirgts un vesels”.
Nometne tiek organizēta Rojas novada bērniem vecumā
no 8 gadiem līdz 13 gadiem. Dalība nometnē ir bezmaksas.
Nometne notiks Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā
„Varavīksne” no 5. augusta līdz 9. augustam, tajā tiks uzņemti 20 dalībnieki. Dalībnieku nokļūšanai līdz nometnes vietai
tiks nodrošināts transports.
Lai pieteiktu bērnus nometnē, nepieciešams aizpildīt nometnes iesnieguma veidlapu Rojas novada domē, tās darba

laikā. Bērnu uzņemšana nometnē notiks iesniegumu reģistrēšanas secībā, savukārt iesniegumu reģistrēšana tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas laikrakstā „Banga” un Rojas
novada mājas lapā www.roja.lv.
Sīkāka informācija pa tālruni 26409048.
Informāciju sagatavoja:
nometnes vadītāja Māra Folkmane

IESPĒJA MĀCĪTIES UN PILNVEIDOT SAVAS PRASMES!
Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas
Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts
izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošajiem vecumā no
25 gadiem ir iespēja izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.
No 27. maija līdz 28. jūnijam strādājošās un pašnodarbinātās
personas vecumā no 25 gadiem, piesakoties apgūt kādu no piedāvātajām apmācību programmām, varēs paaugstināt savu profesionālo
kompetenci un konkurētspēju, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas
atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri.
Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi.
Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts
un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82
izglītības iestādes visā Latvijā.
Sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, vairākas apmācību programmas tiks piedāvātas apgūt arī Rojas novada

strādājošajiem iedzīvotājiem, šeit pat uz vietas Rojā.
Iedzīvotājiem Rojā tiek piedāvāts apgūt sekojošas
neformālās izglītības programmas:
Koka izstrādājumu dizains, restaurācija (62 st.; mācību dalībnieka līdzmaksājums 27.90 EUR);
Metāla apstrāde ar portatīvajiem instrumentiem (2 st.; mācību
dalībnieka līdzmaksājums 23.40 EUR);
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (56 st.;
mācību dalībnieka līdzmaksājums 25.20 EUR);
Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana (75 st., mācību
dalībnieka līdzmaksājums 33.75 EUR).
Lai kāda no mācību programmām tiktu īstenota Rojā, mācību
grupas lielumam jāsastāv no 4 – 16 cilvēkiem.
90% no mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10% pašu līdzfinansējums. Jūlija un augusta mēnešos notiks mācību grupu komplektēšana, personu uzņemšana un mācību uzsākšana.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, un
šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitā-

tei – transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies
mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz
asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.
Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Ja personai nav iespējams mācībām reģistrēties pašai, tad personu tās vārdā mācībām
pieteikt var arī Pieaugušo izglītības koordinators.
Ar visām projektā piedāvātajām izglītības programmām un apmācību iespējām Kurzemē un pārējā Latvijā, iespējams iepazīties internetā –
www.macibaspieaugusajiem.lv
Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām un projekta nosacījumiem Rojas Tūrisma informācijas centrā, kontaktpersona –
Kristīne Voldemāre, tel. 28630590; e-pasts: tic@roja.lv.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Voldemāre, projekta koordinatore
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Ar kausiem no Zviedrijas
Skaists sezonas noslēgums šogad izdevies Rojas
Sporta skolas jaunajiem basketbolistiem (2005.–
2006. gadā dzimuši zēni). Maija pēdējā nedēļas nogalē mūsu komanda devās uz Zviedriju, kur Stokholmā norisinājās jau 15. starptautiskais basketbola
turnīrs – „Lampes izaicinājums” („Lampe Challenge”). Turnīrs nosaukts par godu Zviedrijas pirmajam
NBA spēlējušajam basketbolistam – Macejam Lampem, kurš bija klātesošs arī turnīra finālspēļu laikā;
bet viņa agrīno gadu treneris Joakims Samuelsons –
šī turnīra galvenais menedžeris.
Šogad turnīrs pulcēja 124 komandas no 8 dalībvalstīm. Cīņa notika 16 dažādas grupās, ņemot vērā
dalībnieku dzimumu, vecumu un pieredzi (atvērtā
un elites grupa).
Rojas Sporta skolas audzēkņi startēja 2005. gadā
dzimušo zēnu atvērtajā grupā kopā ar vēl 7 komandām no Zviedrijas un Somijas. Pēc trīs spožām uzvarām savā apakšgrupā, mūsu komanda iekļuva
finālā, kur spēkiem mērojās ar mājiniekiem. Sīvā
cīņā ar rezultātu 66 pret 54 Rojas komanda izcīnīja zelta medaļas. Rojas Sporta skolas komandā par
Mūsu basketbola komanda apbalvošanā.
Albuma foto
labāko spēlētāju finālspēlē organizatori atzina Kārli
Maķinski, bet par labāko spēlētāju šajā turnīrā – Pēteri Alkškausus un kaimiņzemes Lietuvas finālistus, ikviens var iztēbirzi. Viņam arī turnīra tiesnešu īpašā simpātiju balva. Trijās
loties, cik priecīgi čalojošs un trofejām bagāts prāmja Izabella
apakšgrupas spēlēs labākā spēlētāja diplomus saņēma attie„čempionu reiss” iestūrēja Rīgas ostā!
cīgi Pēteris Alkšbirze, Kārlis Maķinskis un Kristers Patriks
Par šo skaisto notikumu liels paldies komandas ilggadēFeldbergs. Rojenieku atbalstītāju pulciņš līksmot līksmoja.
jai trenerei Rudītei Bārdiņai un trenerim Valdim DombrovTo vidū ne tikai līdzi atbraukušie spēlētāju vecāki, bet arī
skim, kura stratēģiskā komandas vadībā turnīra spēlēs bija
puiši no Latvijas (arī Rojas), kas šobrīd strādā Stokholmas
ļoti nozīmīga ceļā uz uzvaru. Paldies Rojas novada domei,
tuvumā un bija ieradušies vērot spēles.
Rojas Sporta skolai un sportistu ģimenēm par finansiālu un
Prieks par mūsu Sporta skolas audzēkni Kristeru Doniņu,
morālu atbalstu. Paldies mūsu sirsnīgajiem sagaidītājiem –
kurš arī tika celts turnīra labākā spēlētāja godā. Viņš šoreiz
Rojas vidusskolas muzikālais sveiciens, Rojas Sporta skolas
sacensībās piedalījās kopā ar Talsu komandu, palīdzot izcīnīt
krāsainais sveiciens pašu mazāko sportistu rokās, vecāku un
1. vietu 2007. gadā dzimušu zēnu atvērtajā grupā.
vecvecāku sarūpētie gardumi nāca kā brīnišķīgs pārsteigums!
Organizatoru statistikas tabulās Rojas komanda izcēlās ne
Un kā saldais ēdiens – spēles atkārtojuma skatīšanās kafejnītikai kā rezultatīvākā komanda savā kategorijā, bet arī kā otra
cas „Čiekura” viesmīlīgajās telpās, kur medaļnieki tika cienāti
rezultatīvākā starp LV komandām (kopumā iemesti 310 punar picām ar uzvaras garšu. Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš
kti). Šajā turnīrā piedalījās 11 sporta klubi/skolas no Latvijas
palīdzēja sasniegt un nosvinēt šo uzvaru!
ar kopskaitā 20 komandām, no kurām astoņas guva uzvaras
Sportistu vecāku vārdā,
finālspēlēs! Kad tam pieskaita vēl otro un trešo vietu ieguvēju
Kristīne Maslovska

Rojā deviņpadsmito reizi pasniedz
Pastariņa prēmiju
ņu teica īsi un trāpīgi: „Kārlis Vērdiņš ir neparasts
putns. No sākuma viņš rakstīja ļoti nopietnus un
pat traģiskus dzejoļus pieaugušajiem, tad viņš metās uz disertācijas rakstīšanu – sāka rakstīt savu
doktordisertāciju, bet kaut kāds niķis viņam bija,
ka viņš sāka rakstīt dzejoļus bērniem. Un ļoti prasmīgi un azartiski. Viņš, starp citu, ir ne tikai priecīgs, bet reizēm arī traģisks. Reizēm viņš raksta par
tādām lietām, par kurām citi dzejnieki neraksta.
Gan par nāvi, gan par šķiršanos – par to, kas kādreiz dzīvē notiek.”
Savukārt par otru prēmijas laureātu, karikatūristu un komiksu zīmētāju, mākslinieku
Kristapu Auzenbergu Rūmnieka kungs izteicās
kodolīgi: „Pret Kristapu Auzenbergu esmu subjektīvs, jo viņš ir ilustrējis manu dzejoļu grāmatiņu
(Aiztaisi logu, tēti (2018)). Katrā ziņā, Kristaps ir
precīzs detaļās, rada noslēpumu un intrigu. Viņš
ir mākslinieks, ar kuru var runāt un sarunāt.” Un
patiesi, šajā tikšanās reizē mākslinieks ar skatītā„Pastariņa prēmijas 2019” laureāts Kristaps Auzenbergs (centrā) jiem sarunājās, neatraujoties no molberta, uz kura
ar sveicējiem – Evu Kārkliņu (no labās), Ilutu Graudiņu, Sanitu Rat- tapa praktiski lielākā daļa no zālē izskanējušajām
zīmējumu idejām. Patīkams pārsteigums bija tas,
nieci, Silviju Tretjakovu, Valdi Rūmnieku un Juri Visocki.
D. Dambītes foto ka katrs zīmējums nonāca idejas autora rokās kā
pārsteiguma balva.
Pastariņa goda diplomu pasniedza Rojas domes priekš28. maijā Rojas kultūras centrā tika pasniegta jau deviņpadsmitā Pastariņa prēmija, kuru pirmo reizi pasnie- sēdētāja Eva Kārkliņa, kura ar kurzemniekiem raksturīgo
dza pirms 37 gadiem – 1982. gadā. Projekts „Pastariņa humoru piešķīra māksliniekam arī titulu Goda viesis, kas ļauj
prēmija 2019” tika īstenots ar Rojas novada pašvaldības māksliniekam iebraukt un izbraukt no Rojas bez maksas un
un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Tā ietvaros diplo- visu vasaru par velti sauļoties Rojas pludmalē. Šo privilēģiju
mu un prēmiju šogad saņēma dzejnieks Kārlis Vērdiņš par mākslinieks solījās noteikti izmantot, ja ne Rojas pludmalē,
grāmatu „Dilles tante” un ilustrators Kristaps Auzenbergs tad savā dzimtajā Saulkrastu pludmalē noteikti.
Tā kā lielākā daļa Kristapa Auzenberga ilustrēto grāmatu
par ilustrācijām Ulda Poļa-Polīša grāmatā „Rotaļas un rotaļlietas”, Māras Jakubovskas grāmatās „Meža detektīvs”, tika izdotas apgādā „Jumava”, mākslinieku sveikt bija ieradies
„Paņem mani sev līdzi”, Vitas Štelmaheres grāmatā „Pu- arī apgāda vadītājs Juris Visockis. Savukārt Pastariņa muzepuķa Ukša dziesmu svētki” un Valda Rūmnieka grāmatā ja vadītāja Sanita Ratniece sveica mākslinieku ar vēlējumu:
„Varbūt kādreiz Ernesta Birznieka-Upīša grāmatas tiks izdo„Aiztaisi logu, tēti”.
Prēmijas laureātus nosaka žūrija: bibliotēkas lielie un ma- tas ar jūsu (Kristapa Auzenberga) zīmētajiem komiksiem.
zie lasītāji, trīs ar literatūru saistīti pārstāvji no Rojas novada Tas būtu jauns pavērsiens latviešu literatūrā!”. Šeit vietā pieun trīs pārstāvji no profesionālām organizācijām Rīgā: Rakst- bilst, ka muzejs, tā nosaukums un prēmijas nosaukums ir ranieku savienības, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras pa- dies, pateicoties grāmatas tēlam Pastariņam, ko savu bērnības
piedzīvojumu iespaidā radījis rakstnieks E. Birznieks-Upītis.
domes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Pasākumā piedalījās arī Rojas vidusskolas 10. klases meiPasākuma laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra vadītāja un Pastariņa prēmijas pieaugušo žūrijas tenes Tīna Znamenska un Eva Kiršteine, kuras ceremonijas
pārstāve Silvija Tretjakova sacīja: „Mīļie Rojā, jūs esat ļoti uni- teatrālajā ievada daļā izspēlēja lomu spēli – meiteni, kurai ļoti
kāla žūrija! Visur Latvijā ir tādas profesionāļu žūrijas, kad sa- patīk lasīt grāmatas, un meiteni, kuras ikdienas obligātajos ienāk lielie cilvēki, ļoti nopietni skatās, pēta grāmatas un tad saka: radumos ietilpst aktīva darbība viedtālrunī. Stāsts beidzās lai„Šitā ir laba grāmata bērniem, tā viņiem patiks!” Tāda ir Latvi- mīgi, jo abas meitenes kopā apmeklēja bibliotēku, kur bibliotejas Literatūras gada balva, tautā saukta par LALIGABA. Tāda kāre ne tikai ieteica grāmatas, kuras viņām varētu interesēt, bet
ir Jāņa Baltvilka balva, kad sanāk lielie cilvēki, profesionāļi, un deva arī iespēju satikt klātienē grāmatu autorus un ilustratorus.
spriež, kas bērniem patīk. Bet Rojā ir tā unikālā vieta, kur paši Savukārt Paula Feldmane klātesošos iepazīstināja ar Kārļa Vērlasītāji nolemj, kas viņiem patīk, un pieaugušie paskatās un sa- diņa daiļradi, nolasot fragmentu no grāmatas „Dilles tante”.
Paldies arī Rojas Mūzikas un mākslas skolai un tās direkprot – hmm... patiešām laba izvēle. Un atliek tikai piekrist.”
Pasākumā nepiedalījās dzejnieks Kārlis Vērdiņš, tomēr toram Jānim Kivilam par laipni atvēlētajiem krāšņajiem zieklātesošajiem tika nodots sveiciens no dzejnieka, kurā diem skatuves noformējumam, ar kuru palīdzību tika radīta
viņš pauda pārsteigumu un pateicību par viņam izrādīto tuvojošās vasaras un brīvdienu sajūta. Kā zināms – tieši brīvuzmanību un apsolījās pie Rojas lasītājiem atbraukt rude- dienām piestāv GRĀMATU LASĪŠANA.
Iluta Graudiņa,
nī. Rakstnieku savienības un Pastariņa prēmijas pieaugušo
žūrijas pārstāvis dzejnieks Valdis Rūmnieks par Kārli Vērdi- Rojas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja
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Rojas volejbolisti –

čempioni

Volejbola komanda „Roja”. 			
No oktobra līdz aprīlim notika Engures
novada čempionāts volejbolā. Tajā piedalījās arī Rojas novada volejbola komanda.
Sacentās 10 komandas. Pavisam čempionātā tika izspēlētas 296 spēles, bet mūsu
komanda nospēlēja ap 30 spēlēm. Grafiks
bija saspringts, jo darba dēļ ne visi volejbolisti vienmēr tika uz spēlēm. Čempionāta

Albuma foto

gaitā tika piedzīvoti arī vairāki zaudējumi. Neskatoties uz to, Rojas volejbolisti
spēlēja finālā un izcīnīja godpilno 1. vietu. Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika
atzīts rojenieks Gatis Simanovičs. Paldies
Gatim par komandas nokomplektēšanu
un organizatoriskā darba veikšanu.
Sporta organizatore T. Kirilova

Iedzīvotāju ievērībai!
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra (turpmāk – Aģentūra) informē novada iedzīvotājus un uzņēmējus,
ka Aģentūras darbinieki laika periodā
no 2019. gada jūlija līdz decembrim,
veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu
apsekošanas un sakārtošanas darbus
Rojas novada teritorijā.
Aģentūra ir Aizsardzības ministrijas
pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 384
„Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo
un atjaunina ģeotelpiskās informācijas
pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.
Aģentūra norāda, ka saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.
panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā
esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba
apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek

tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts
reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas
ar burtiem LA.
Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas
darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:
1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu
apvidū.
2. Atrastai grunts zīmei atrok punkta
centru un veic fotografēšanu.
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4. Grunts zīmei izveido aprakumu
(kupicu) un ierīko norādītājstabu,
5. 5 m rādiusā no punkta centra veic
krūmu un koku līdz 12 cm diametrā
nociršanu.
6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko
punktu un sagatavo punkta abrisu.
7. Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
8. Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko
punktu un sagatavo punkta abrisu.
Lauka apsekošanas darbi var skart
jebkuru vietu novada teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama
interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un
http://map.lgia.gov.lv

Informācija par pieteikšanos

svētku tirdziņam

Zvejnieksvētku laikā Rojā, 13. jūlijā
Rojas novada pašvaldība aicina pieteikties uzņēmējus un tirgotājus, kas
vēlas piedalīties Zvejnieksvētku tirdziņā Rojā 13. jūlijā.
Lai pieteiktos dalībai svētku tirdziņā, ir jāaizpilda tirgošanās vietas pieteikuma anketa. Tie tirgotāji, kuri svētkos
vēlas tirgot arī alkoholiskos dzērienus,
aizpilda arī alkohola tirgošanas pieteikumu un elektroniski iesūta arī pieteikumā norādītos pielikumus. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: tic@roja.lv
Ņemot vērā ierobežoto elektrības
pieslēguma jaudu, elektrības padeve tiks
nodrošināta tiem tirgotājiem, kuri piedāvās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus svētku laikā (pārtika vai pārtika +
alkohols). Pārējiem tirgotājiem iespēju
robežās elektrība savai tirgošanās vietai
jānodrošina ar ģeneratora palīdzību.
Svētku tirdziņa daudzveidības nodrošināšanai, viena veida produkcijas
tirgotāju skaits būs ierobežots.
Atgādinu, ka visiem svētku tirdziņa dalībniekiem ir saistoši Rojas novada domes saistošie noteikumiem
Nr. 7/2015 „Par pašvaldības nodevām
tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību
publiskās vietās Rojas novadā”, kur ir
atrunāti gan nodevu objekti, gan to likmes. Alkoholisko dzērienu tirgotājiem
ir saistoši arī noteikumi Nr. 9/2014 „Par
alkoholisko dzērienu mazumtirdznie-

cības kārtību izbraukuma tirdzniecībā
sabiedrisko pasākumu norises vietās
Rojas novadā”.
Šo noteikumu neievērošanas gadījumā, svētku organizatoru pārstāvjiem ir
tiesības anulēt tirgošanās atļauju.
Uzņēmēji, kas svētku laikā piedāvās
apmeklētājiem dažādas atrakcijas, aizpilda arī iesniegumu par atļaujas saņemšanu publisko pasākumu rīkošanai.
Īpaši tiks gaidīti tirgotāji, kuri var
piedāvāt mājražotāju produkciju, zivju
produkciju, lauksaimniecības produktus, dažādus pašgatavotus rokdarbus
un mākslas izstrādājumus.
Aicināti savlaicīgi pieteikties arī vietējie novada uzņēmēji un tirgotāji.
Tirdziņa dalībnieki tiek aicināti piedomāt pie savas tirgošanās vietas tematiskā svētku noformējuma, kā arī, priecāsimies, ja jūsu piedāvātais sortiments
Zvejnieksvētku laikā kaut vai nedaudz
būs atbilstošs svētku tematikai.
Tirgošanās pieteikumus pieņems
līdz š.g. 8. jūlijam un nodevas apmaksa
veicama līdz š.g. 9. jūlijam (ieskaitot).
Sīkāka informācija pa tālruni
28630590, Rojas tūrisma informācijas
centrā, Selgas ielā 14E, Rojā. Pieteikumu anketas sūtīt uz e pastu: tic@roja.lv
Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja
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Pasākumu kalendārs
Rojas kultūras centra mazajā zālē
Arņa Enzela foto izstāde

ATSPULGS

23. jūnijā plkst. 20.00 laukumā pie Rojas kultūras centra

LĪGO VAKARA KONCERTS
Muzicēs grupa „DUCELES”, dejos TDA „KRIŠJĀNIS”.
No plkst. 22.00 Rojas pludmalē degs lielais Jāņu ugunskurs!

13. jūlijā – Zvejnieksvētki Rojā!
Dos pa bundžām visas dienas un nakts garumā!
No plkst. 10.00 līdz 19.00 vizināšanās jūrā ar burinieku un jahtu (par maksu).
No plkst. 10.00 – sacensības smilšu futbolā un pludmales volejbolā.
No plkst. 11.00 – „Jāņa Kuģenieka piemiņas turnīrs” svara bumbu celšanā un
atklātais Latvijas čempionāts virves vilkšanā.
No plkst. 12.00 – ūdensskrējiens lieliem un maziem.
12.00 – „Mīļā, mans kuģis tālu jūrā” – pludmalē ūdeņus ieviļņos latviešu
estrādes leģenda ŽORŽS SIKSNA.
13.00 – Jūras valdnieka vizīte Rojā.
13.40 – tradicionālais Jūras valdnieka apsveicināšanās brauciens pa Rojas ielām
„Zelmeri Pro” mūzikas un „Kabriokluba” un „Smart” kluba auto pavadībā.
14.00 – Kašera jaunā spēļu programma pašiem mazākajiem.
15.00 – gaisu jaunuzceltajā estrādē ierībinās grupa ELEKTROFOLKS.
15.00 – burbuļos „Mārtiņa burbuļi”.
No plkst. 15.00 līdz 17.45 – auto vilkšana un stumšana un jautras
Zvejniekspēles lieliem un maziem.
16.00 – „La dolce Vita a Roja” – šmorēšana rojenieku gaumē kopā ar
ROBERTO MELONI un DINU ČUBU, dziesmu pavadībā.
17.00 – Visu laiku labākie profesionālā velo šova „GREEN TRIAL” triki.
18.00 – Jaunā viļņa šlāgers – dzied „ČIPSIS UN DULLAIS”.
Un vēl – Zvejniek svētku tirdziņš, bufetes, karuseļi,
atrakcijas un izklaides!

katapults, dažādas

No plkst. 20.00 – Vakara ballēšanās pludmalē par maksu.
Biļetes iepriekšpārdošanā 8,- EUR. Pasākuma dienā 12,- EUR. Bērniem līdz
12 gadu vecumam ieeja brīva.

Programmā uz divām skatuvēm:

LABVĒLĪGAIS TIPS, MAZAIS PRINCIS, BERMUDU DIVSTŪRIS,
OZOLS, IVO FOMINS, MĀKOŅSTŪMĒJI, grupa ROJA, DJ ROBERTS
LEJASMEIJERS, DJ JAX, kā arī diskobārs „Ezītis miglā”.
24.00 – Salūts virs jūras.
Biļetes uz Zvejnieksvētku vakara balli kā vienmēr varat iegādāties Rojas kultūras centra 1. stāvā un www.bilesuparadize.lv

25.–27. jūlijs

SAULE, JŪRA, KINO – „ROJAS KINO BRĪVDIENAS”
Kinoseansi un tikšanās ar radošo grupu pārstāvjiem:
25. jūnijs – Kaltenē un Melnsilā.
26. jūnijs – Brīvdabas kino Rojā, kā arī ģitārista Reiņa Jaunā koncerts.
27. jūnijs – Lielais noslēguma seanss Rojas pludmalē.
Sīkāka informācija sekos.

Sestdien 29. jūnijā plkst. 19.00
Rojas brīvdabas estrādes atklāšana

„SAPŅU PIEPILDĪJUMS”
19.00 –
19.30 –

Svinīgā atklāšana.
Latvijas Radio Bigbenda koncerts
„No The Beatles līdz Ed Sheeren”.
ap 22.30 – Pirmā zaļumballe estrādē ar grupu
„Melnraksts”.
			
Ieeja bez maksas.
5. jūlijā plkst. 19.00 Rojas brīvdabas estrādes sezonas atklāšana
PIRMIZRĀDE muzikālam brīvdabas iestudējumam

„Čikāgas piecīši – atgriešanās”

Stāsts par leģendāro trimdas ansambli „Čikāgas piecīši”,
īpašie viesi: Lorija Vuda- Cinkusa un popgrupa „Jāņabērni” no Rojas.
Ieeja: 8.00–15.00 EUR, Rojas KC 2. stāvā vai www.bilesuparadize.lv
6. jūlijā plkst. 19.00

Koncerts „ARRIVEDERCI ROMA”

Skaistāko itāļu operu ārijas un Neapoliešu tautas dziesmas izpildīs mūziķu
apvienība „Tenoru Trio” (LNOB tenori J. Vizbulis, M. Čuļpājevs, R. Bramanis)
un instrumentālā apvienība I. Ozoliņas vadībā. Īpašais viesis – operdziedātāja
Ilona Bagele.
Ieeja: 8.00 -15.00 EUR, Rojas KC 2. stāvā vai www.bilesuparadize.lv
6. jūlijā plkst. 22.00

Zaļumballe ar grupu „Zvaigžņu lietus”
Ieeja: Iepriekšpārdošanā 5.00 EUR, Rojas KC 2. stāvā, 7.00 EUR balles vakarā.
Ieeja no 18 gadu vecuma!

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktores p. i. Marita Pāvuliņa.
Tālrunis 25446369.

Sludinājumi

Paziņojums par hronisko
pacientu aprūpi
Eiropas Sāpju asociāciju federācija ir izvirzījusi konceptu par hronisku sāpju epidēmiju, kura pēdējā
desmitgadē rada finansiāli lielāko
veselības aprūpes problēmu Eiropā.
Pretsāpju zāles ir pieprasītākais
bezrecepšu medikaments Latvijā
jau vairākus gadus.
Pašdiagnoze – lielākais risks, ko
rada bezrecepšu zāļu lietošana sāpju
mazināšanai, – tā neļauj laikus pamanīt nopietnas veselības problēmas.
Pretsāpju medikamentu nekontrolēta lietošana var radīt draudus veselībai.
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un sniegtu būtisku bezmaksas
atbalstu, Latvijas aptieka sadarbībā
ar Vivendi Galvassāpju centru, Rīgas
1. slimnīcas Sāpju centru, Medicīnisko centru D.A.P. Sāpju klīnika, kā arī
Latvijas Sāpju izpētes biedrību, Latvijas Galvassāpju pacientu biedrību,
hronisko pacientu atbalsta programmas ietvaros uzsāk projektu „Ciet
sāpes? Jautā farmaceitam!”
Projekta ietvaros esam sarūpējuši unikālu bezmaksas „Sāpju mapi”,
kurā ievietoti dažādi noderīgi materiāli par sāpēm un veidiem, kā ar tām
cīnīties.
Pašnovērtējuma sāpju tests, D vitamīna aprēķina tabula, migrēnas tests
un migrēnas dienasgrāmata, vingrojumi locītavu veselībai, klīniku, speciālistu kontaktinformācija. Iepriekš
uzskaitīti ir tikai daži no vērtīgajiem
materiāliem, kas ir ievietoti mapē.
Projektā iesaistījušies ir Latvijā
vadošie sāpju speciālisti – algologi.
Saruna ar viņiem – būs viens no soļiem, lai meklētu cēloni, nevis cīnītos

ar sekām. Mapē ir arī to organizāciju
informācija, kas apvieno pacientus ar
līdzīgām saslimšanām, viņu ģimenes
locekļus un draugus.
„Sāpju mapi” var saņemt Latvijas
aptieka, to skaits ir ierobežots.
Dažkārt lielākās raizes dara neziņa, lai šī iniciatīva ir sākums tās likvidēšanai, jo zinošam pacientam ir
vesela rinda priekšrocību.
Informācija
Sāpes ir organisma brīdinājums
par bojājumu vai draudošu bojājumu.
Viens no biežākajiem hronisku
sāpju veidiem ir hroniskas muguras
lejasdaļas sāpes. Mugurkaulāja slimības ir viens no biežākajiem darba
nespējas cēloņiem (13% no kopējā
darba nespējas laika) un viens no
biežākajiem ārsta apmeklējuma cēloņiem (10% no gadījumu skaita).
19% jeb katrs 5. pieaugušais Latvijā
cieš no hroniskām sāpēm. Par hroniskām sāpēm liecina slimības process,
ilgāks par 3 mēnešiem. Tās galvenokārt ir:
– muguras sāpes, galvassāpes,
– neiropātiskas (sāpes nervu bojājumu dēļ) sāpes,
– muskuļu un locītavu sāpes,
– viscerālās (atstarotās) sāpes,
– onkoloģiskas sāpes.
Algoloģija (gr. algos – sāpes, logos – mācība) – medicīnas nozare,
kas pēta asas un hroniskas sāpes, to
patofizioloģiju, sāpju mazināšanas
metodes, t.i. pretsāpju terapiju, analgētiķus un to darbības mehānismus.
Ar cieņu, Zita Jēkabsone,
Latvijas aptieka komercdirektores
vietniece mārketinga jautājumos

Invalīdu biedrībā ar izstādi noslēdzas aktīvā
rokdarbu sezona
29. maijā uz padarīto iepriekšējā sezonā atskatījās Rojas invalīdu biedrības kolektīvs. Biedrības telpās iekārtotā darbu izstāde liecināja, ka gads bijis
ražīgs. Acis piesaistīja daudzveidīgās pašdarinātās rotaslietas, ar kurām īpaši
aizrāvusies Līvija Veckāgane, adījumi, zīmējumi, dažādas ikdienā izmantojamas praktiskas lietas, kā adatu spilventiņi, īpašā tehnikā apdarināti trauki utt.
Neskaitāmas stundas pie sava darba – no dziju pārpalikumiem tamborētas
segas – pavadījusi Baiba Rozefelde.
Darbs liels un laikietilpīgs. Liekas, ka tik daudz jau uztamborēts, bet Baiba
apgalvo, ka segas nobeigums vēl tikai sekošot. Apbrīnoju arī Dinas Kalvānes
zīmētos darbus. Nesen viņas zīmējumus varējām vērot arī izstādē Rojas kultūras centrā. Apbrīnas vērta ir Dinas precizitāte, pārzīmējot attēlos redzamos
putnus un dzīvniekus. Dina pati gan apgalvo, ka viņas darbos precīzas kopijas
neatrast, un tas nav arī vajadzīgs – putni ir tik dzīvi un krāsaini, ka varam tikai
priecāties par šo Dinas talanta šķautni.
Kā pastāstīja invalīdu biedrības interešu pulciņa audzinātāja Kristīne
Sauškina, viens darba posms noslēdzies. Viņa ir gandarīta par savu audzēkņu veikumu – papjē-mašjē tehnikā darinātajām bļodiņām, par glītajiem adatu
spilventiņiem, kas prasījuši smalku un laikietilpīgu darbu, par savu laiku nokalpojušo flīzīšu apgleznošanu, kas nu var tik izmantoti kā paliktņi, par krāsainajām glezniņām, kas tapušas no dziju pārpalikumiem un dažādiem citiem
darbiem, kas tiek izmantoti dāvanām, lai lieki nebūtu jātērē biedrības ierobežotā budžeta līdzekļi. Beidzoties aktīvajai rokdarbu sezonai, Kristīne lūdz
biedrības dāmām padomāt par to, kas viņas varētu interesēt nākamajā sezonā,
kas atkal atsāksies rudenī. Starp citu, nodarbības notiek brīvā laika pavadīšanas centrā, tādēļ Kristīne uzsver, ka uz nodarbībām gaidīts ikviens interesents.
Lai arī aktīvā rokdarbu strādāšana vasaras sezonā nenotiks, nekas jau nav
beidzies. Biedrības ļaudis tāpat turpinās tikties, un, kā pastāstīja invalīdu
biedrības vadītāja Erna Grīnvalde – vasara ir jau saplānota. Priekšā kopīga
Saulgriežu svinēšana ar Rudes pensionāru biedrības „Rūķi” ļaudīm, Mālpils
invalīdu biedrības uzņemšana Rojā, sportošana Saldū, ekskursija pa Tukuma
novada skaistākajām vietām utt.
Dace Klabere

Policija ziņo
Laika posmā no 23. maija līdz
11. jūnijam Rojas pašvaldības policija:
Saņēmusi un reaģējusi uz 19 izsaukumiem,
par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti
5 klienti, izteikti 17 mutiski brīdinājumi, noformēti 9 rakstiski brīdinājumi, izpildīti 2 atsevišķie
uzdevumi, sastādīts 1 protokols-paziņojums, sastādīts 1 Administratīvā pārkāpuma protokols.
Rojas svētku pasākuma laikā, kopā ar apsardzi izšķirti un novērsti 5 kautiņi, mājās nogādātas
3 personas, kuras patstāvīgi nebija spējīgas pārvietoties. Rojas peldvietā atrasta nesprāgusi munīcija,
izsaukti sapieri, kuri lādiņu aizved iznīcināšanai.
Atgādinām, ka kāpu zonā un mežā ugunskurus dedzināt kategoriski aizliegts (arī pludmalē
pie ūdens, smilšainajā daļā).
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

DARBS
 Kafejnīca „Čiekurs” Rojā aicina
darbā virtuves darbiniekus. Lai pieteiktos,
zvanīt 28317997.
ĪRĒ
 Sieviete Rojā vēlas īrēt dzīvojamo
platību. Zvanīt 23226305.

Līdzjūtības

Nekad tev darba nebija par daudz –
Tu tajā degi, citus sasildot,
Nu tava uguns aizdegs jaunas audzes,
Kas ziedus noliek, tevi pieminot.

Izsakām līdzjūtību Guntim un pārējiem tuviniekiem, Aivaru Dīriņu
zaudējot.
SIA „Zvejnieku saimniecība Irbe”
kolektīvs
Un tāda spēka nav, nav tādas varas,
Kas spētu to kaut drusciņ aizkavēt.
Un, kaut mums stundas kādreiz šķiet
tik garas,
Laiks skrien kā vējš, ko nevar apturēt…

Izsakām līdzjūtību Guntim Dīriņam
ar ģimeni, tēvu mūžībā pavadot.
Darba kolēģi SIA „L.M. TRANS”
…pa mirdzošu gaismas staru
sargeņģelis aiznesa
dvēseli debesu valstībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Guntai Reinholdei no brāļa Aivara Dīriņa
atvadoties.
Kaimiņi, Mateiku, Gerdiņu,
Auziņu ģimenes
Es aizeju un tomēr paliekuGan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
(Ā. Elksne)

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Sarmai,
Aivaru mūžībā pavadot.
Dina, Līva, Inga
Lai cik ļoti šķiršanās sāpētu,
Stāv zeltaina vasaras kalnā.
Un līdz pat pēdējam brīdim
Caur skropstām tai saule spīd.

Skumju brīdī esam kopā ar Rainu
un Līgu no Maigas Vecvagares atvadoties.
Ltd „Banga” vēršanas ceha kolektīvs

Pateicība
Mīļš paldies visiem, kas bija
kopā ar mums Aivaru Dīriņu
mūžībā pavadot.
Sieva, dēls ar ģimeni
Nav tāda, ko nevar,
Ja ir – tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!
/Andrejs Eglītis/
Paldies treneriem Rudītei
Bārdiņai un Valdim Dombrovskim par
ieguldīto darbu mūsu bērnu basketbola
spēles apguvē!
2005. un 2006. gada basketbolistu vecāki

19. JŪNIJĀ, TREŠDIEN PLKST. 19.00

Rojas smilšu volejbola laukumos pie stadiona tiek organizēts
1. posms atklātajam pludmales volejbola turnīram

„ROJAS VASARA – 2019”

2. posms 17. jūlijā; 3. posms 21. augustā; 4. posms 4. septembrī
(apbalvošana).
Dalības maksas nav. Sacensību nolikums ir ievietots Rojas mājas
lapas sadaļā „Sports”. Informāciju var saņemt pa tālruni: 29617771
Informējam, ka pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana, lai
nodrošinātu Rojas novada iedzīvotājus ar aktuālo informāciju par novadā notiekošo. Rojas novada domē personas datu apstrāde notiks atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 prasībām.
Ja pasākumā dalībnieki iebilst pret sava vai sava bērna attēla publiskošanu Rojas novada domes mājas lapā lūdzu zvaniet uz pārziņa kontakttālruni: 29617771 vai sūtiet ziņu uz e-pastu: sportaskola@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.

