Par Gulf of Riga regati
lasiet 2. lpp.
Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs

Nr. 13(1281)

11. jūlijs –
Zvejnieksvētki Rojā!

Jūrā eimu, jūrā teku,
Jūrā mani daudz vajaga:
Jūrā mani mieži, rudzi,
Jūrā bēri kumeliņi.
(Latv. t. dz.)

		

Dos pa bundžām a vien` air` distanc!

Sveicam visus bijušos un
esošos jūras arājus un
viņu ģimenes svētkos!
Rojas novada domes vārdā,
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Izlaidums Rojas Mūzikas un
mākslas skolā
20. jūnijā Rojas Mūzikas un mākslas skola atzīmēja savu 50. izlaidumu. Skolu šajā mācību gadā absolvēja 9 spilgti audzēkņi.
Taustiņinstrumentu spēles – klavierspēles klasi absolvēja Liāna
Indriksone un Laura Gerucka, kas instrumenta spēli apguva pie
skolotājas Brigitas Kvālbergas. Stīgu instrumentu spēles – vijoles spēles
klasi pie pedagoģes Indras Sproģes absolvēja Kerija Elena Kronberga,
savukārt ģitāras spēli – Miķelis Gitendorfs (ped. M. Zemture).
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļu absolvēja pieci audzēkņi –
Estere Jansone, Evija Mindere, Ilva Kučere, Alekss Marks Kilmits,
savukārt savu otro apliecību profesionālās ievirzes izglītības
apguvē mūsu skolā ieguva Eva Kiršteine. Mākslas nodaļas
audzēkņi savas zināšanas apguva pie skolotājām Līgas ReinesSmilgaines, Vizbulītes Puriņas un Ilzes Šelkovas.
Īpašu mirkli piedzīvoja Zalgauskas muižas saimnieks Osvalds
Lucāns, kurš saņēma dāvanu no savas mazmeitiņas Evijas
Minderes – dzimtas muiža nu ir iemūžināta viņas gleznā.
Blakus profesionālajai ievirzei mūsu skola piedāvā apgūt arī
interešu izglītību, ko sešus gadus ar augstu atbildības sajūtu apguva
arī Irēna Svitiņa (ped. B. Beraģe), par to iegūstot sertifikātu.
Jāpiebilst, ka Svitiņas kundze ir pirmā, kas šādu sertifikātu iegūst
instrumentu spēlē.
Īpašu paldies šajā svētku reizē teicām skolotājai Brigitai
Kvālbergai, kas Rojas Mūzikas un mākslas skolai dāvājusi 50 sava
mūža gadus. Paldies pedagoģei, kuru ciena, apbrīno un atceras
gan šī brīža audzēkņi, gan absolventi, viņu vecāki un nenoliedzami
arī skolas kolektīvs. Skolotāja saņēma Latvijas Nacionālā kultūras
centra Atzinības rakstu. Šajā svētku reizē savu paldies mūzikā

J. Spurdziņa foto

Skolotāju Brigitu Kvālbergu (centrā) 50 nostrādātajos darba gados sveic skolas direktore Baiba Beraģe (no labās).
apliecināja skolotājas bijusī audzēkne Helga Gūtšmite kopā ar
Aiju Kaļiņičenko.
Izlaidums ir svētki un gandarījums par paveikto, taču tas ir
arī jauna ceļa sākums. Lai absolventiem nekad neaptrūkst vēlme
sevis pilnveidošanā, izglītošanā un vienmēr sirdī mājo īpašs
prieks un mīlestība pret savu – Rojas Mūzikas un mākslas skolu.
Paldies absolventiem un viņu vecākiem par sarūpēto skaisto
dāvanu skolai.
Direktore Baiba Beraģe

10.00 Rīta vingrošana visiem –
pludmalē pretī centrālajai laipai.
No 10.00 Zvejnieksvētku tirdziņš.
No 12.00 skanēs „Rojas Radio” DJ Ufo vadībā Ostas ielā.
No 10.00–17.00 Vizināšanās jūrā ar kuģīti un jahtu 		
(5.00 no personas) – ostā.
No 10.15 Sacensības strītbolā,
pludmales futbolā un volejbolā – pludmalē.
Komandu reģistrēšanās no plkst. 9.15 līdz plkst. 10.00. Futbolā 3 laukuma spēlētāji – 1 vārstsargs, 1 maiņas spēlētājs. Volejbolā
2 laukuma spēlētāji/as, vīriešu un sieviešu grupas.
Strītbolā piedalās 3 laukuma spēlētājs + 1 maiņas spēlētājs. Dalībnieku vecums 16+.
No 10.00–12.00 Smilšu piļu būvēšanas un pilināšanas konkurss
ģimenēm un draugu komandām
(ar saviem darbarīkiem) mākslinieka Māra Grosbaha
uzraudzībā – pludmalē.
No 10.00–17.00 Izstāde „Zvejnieksvētki Rojā” un jauna
„Izziņu rotaļu istaba” bērniem –
nāc krāso, spēlējies smilšu kastē un uzzini, ko slēpj smiltis, saliec
bākas un kuģa lego, dod vārdu savam kuģim, iekāp rotaļu kuģī un
uzzini, kas mīt mūsu jūrā un piekrastē, kā arī iepazīsti dažādus tīklu
veidus, kas tiek izmantoti piekrastes zvejā! –
Rojas Jūras zvejniecības muzejā Selgas iela 33.
Ieeja 1.00 EUR, skolēniem, studentiem, senioriem:
0,50 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas.
No 12.00–15.00 Sporta spēles bērniem – zivtiņu ķeršana,
ūdensskrējiens, tornīšu stafete u.c.
13.00 Grupas „Bermudu divstūris” koncerts
(par maksu, biļetes iepriekšpārdošanā
www.bilesuparadize.lv) – Rojas brīvdabas estrādē.
14.00–16.00 Burbuļprieki mazajiem ar
„Mārtiņa burbuļiem” – Ostas ielā.
15.00 Jūras valdnieka apsveicināšanās brauciens
Rojas ielās, kvinteta ZELMERI PRO mūzikas skaņās
ar kabrioletu un riteņbraucēju svītu.
Brauciena maršruts: Ostas–Jūras–Selgas–Talsu–Dzintara–Saules–
Meža–Talsu–Kosmonautu–Plūdoņa–Miera–Peldu–Torņa–Skuju–
Akas–Peldu–Miera–Kapteiņu–Vēžu–Zušu–Kuršu–Asaru–Vēžu–
Kapteiņu–Selgas–Jūras–Ostas ielas.
15.15 Zinīša un Nezinītes kopīgie atklājumi –
aktīva darbošanās bērniem ar dziesmām un
dejām – pludmalē, pretī centrālajai laipai.
16.00 Muzikāla zivju kūpināšana kopā ar grupu „Roja” –
zvejnieku sētā „Pundiķi”, pa ceļam uz ostu.
16.00–18.00 Zvejniekspēles pieaugušajiem – izmēģini spēkus
enkura celšanā, laivas vilkšanā, savas nāras nešanā
un līdzsvara noturēšanā – pludmalē.
16.30–18.30 Kabrioletu parāde – skaistumkonkurss.
Līdz 17.30 iespēja nobalsot par savu simpātiju,
18.00 skatītāju simpātijas apbalvošana – stāvlaukumā pie estrādes.
17.00 Ikgadējais zvejnieku saiets zvejnieku sētā atpūtas centrā
„Otra puse”. Aicināts ikviens šī amata brālis.
18.00 Intara Busuļa un „Abonementa orķestra” koncerts
(biļetes izpārdotas) Rojas brīvdabas estrādē.
21.00 Grupas „Labvēlīgais tips” koncerts
(par maksu, biļetes iepriekšpārdošanā
www.bilesuparadize.lv) Rojas brīvdabas estrādē.
Visu dienu a SUP pa Roj`s up – pie Rojas upes tilta un ziv` zup`,
kamēr katls tukšs – zvejnieku sētā atpūtas centrā „Otra puse”.
Jūrai par godu pucējies zilbalt` strīpain` un – tiekās! Zvejnieksvētk` Rojā i bijuši un būs!
Estrāde apmeklētājiem atvērta stundu pirms katra koncerta – izmantojiet iespēju ierasties savlaicīgi!
• Aicinām svētku apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un tos neapmeklēt, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi
(drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī atgādinām par pienākumu ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas
nosacījumus, ja tādi uzlikti. Esiet sociāli atbildīgi un ievērojiet
2 m distanci viens no otra, individuāli izvērtējiet iespēju/vajadzību lietot sejas aizsargmasku!

Atmiņai – absolventu un pedagogu kopīgs foto.

Albuma foto
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Biedrībām un nodibinājumiem ir
iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju
fonda projektu konkursos
Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada
maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus projektu konkursus pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šobrīd ir iespēja iesniegt pirmos projektus.
Šī gada 29. maijā tika izsludināts pirmais Aktīvo iedzīvotāju
fonda (AIF) projektu konkurss vairākgadu stratēģiskajiem
projektiem, kuru mērķis ir panākt ilgtermiņa pozitīvas
izmaiņas konkrētās organizācijas darbības jomā, vienlaikus
stiprinot demokrātijas kultūru vai cilvēktiesības Latvijā.
Projektus var iesniegt līdz 29. jūlija plkst. 14.00.
Kopš 19. jūnija līdz pat 2023. gada 28. februārim ir
iespēja iesniegt rīcības projektu pieteikumus, kas paredzēti
steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu un
pilsonisko aktivitāšu īstenošanai.
Savukārt jūlijā ir paredzēts izsludināt pieteikšanos kapacitātes projektiem, ar mērķi uzlabot pilsoniskās sabiedrības
ilgtspēju un kapacitāti Latvijā – varēs spēcināt cilvēkus un
organizācijas, veidot sadarbības un tīkloties. Projektus var
iesniegt tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv.
AIF mērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu
spēju vairošana, tādēļ tiek atbalstītas Pilsoniskās sabiedrības
organizācijas (PSO). AIF Kurzemes reģiona koordinatore –
konsultante skaidro: „PSO ir tās biedrības un nodibinājumi,
kuru darbība ir vērsta uz sabiedrības labklājības celšanu.
Latvijā ir vairāk nekā 24000 biedrības un nodibinājumi, bet
ne visas no tām ir pilsoniskās organizācijas – dažas pēc savas
būtības ir kooperatīvās sabiedrības, citas veidotas, lai piesaistītu resursus kādu iestāžu vai uzņēmumu darbam, citas būtu
atbilstošākas reliģiskas organizācijas statusam, un tā varētu
turpināt. Nevaldības organizācijas (tā mēdz saukt biedrības

Sākas pieteikšanās attālinātām
mācībām ES fondu projektā

un nodibinājumus starptautiski) Latvijā ir daudz un dažādas,
bet AIF vērš uzmanību tām organizācijām, kurās cilvēki darbojas pēc pašu iniciatīvas, un ir atbildīgi un gatavi līdzdarboties mūsu kā sabiedrības dzīves veidošanā, nekaitējot citiem.”
Interesentu un projektu pieteicēju informēšanai un izglītošanai tiek organizēti pasākumi, tai skaitā, tiešsaistes semināri.
Informāciju par AIF darbību Latvijā un projektu konkursiem var gūt mājas lapā: www.activecitizensfund.lv
Jaunumiem var sekot līdzi sociālā tīkla facebook lapā:
www.facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds
Savukārt Aktīvo iedzīvotāju fonda youtube kanālā ir pieejami dažādi informatīvi izglītojoši videomateriāli.
Tāpat ir pieejamas bezmaksas konsultācijas pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Kurzemē informācijas punkts atrodas Kuldīgā, Liepājas ielā 8 un konsultante ir biedrības „Kurzemes NVO centrs” priekšsēdētāja Elīna
Immere. Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš. Kontakti:
elina@kurzemesnvo.lv; 27111252.
Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek
īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas
Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs,
Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs.
Papildu informācijai:
Elīna Immere, Kurzemes NVO centrs,
tālrunis: 27111252, e-pasts: elina@kurzemesnvo.lv

Rojas novada dome aicina pieteikt bērnus
vasaras dienas nometnei
Rojas novada dome Eiropas Soci
ālā fonda projekta „Esi vesels – iegul
dījums tavai nākotnei!” līguma
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina Rojas novada iedzīvotājus pieteikt savus
bērnus vasaras dienas nometnē „Spirgts
un vesels”.
Nometne tiek organizēta Rojas novada bērniem vecumā no 9 gadiem
līdz 12 gadiem. Dalība nometnē ir bezmaksas. Nometne notiks Rudē, BLPJC
„Varavīksne” no šī gada 10. augusta līdz
14. augustam, tajā tiks uzņemti 15 dalībnieki. Dalībnieku nokļūšanai līdz

nometnes vietai un atpakaļ tiks nodrošināts transports, izbraukšana no Rojas.
Lai pieteiktu bērnus nometnē,
nepieciešams aizpildīt nometnes iesnieguma veidlapu, noslēgt līgumu
par bērna dalību nometnē un iesniegt
medicīnas izziņu par bērnu ne ātrāk
kā 7 dienas pirms nometnes darbības
sākuma, Rojas novada domes darba laikā. Bērnu uzņemšana nometnē notiks
iesniegumu reģistrēšanas
secībā. Iesniegumu reģistrēšana tiks uzsākta pēc
informācijas publicēšanas

laikrakstā „Banga” un Rojas novada
mājaslapā www.roja.lv. Bērnus nometnei lūdzam pieteikt ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms nometnes uzsākšanas.
Nometnes laikā asistenta pakalpojumus bērniem, kuriem tas nepieciešams,
vecāki nodrošina paši.
Sīkāka informācija pa tālruni
28356568.
Lienīte Voronova, nometnes vadītāja

Rojas mazpulks. Atskats uz šajā mācību
gadā paveikto
Šis mācību gads Rojas mazpulkam
ir bijis dažādu aktivitāšu un konkursu
pilns. Mācību gadu iesākām aktīvi, piedaloties Latvijas zaļās kustības organizētajos pasākumos un projektos – interaktīvajā talkā Clean Games Ventspilī mūsu
komandai 2. vieta. Piedalījāmies arī projektā Coast Watch (Piekrastes vērotāji),
kurā veicām Baltijas jūras piekrastes liedaga un kāpu joslas izpēti. Pēc tam savā
pieredzē kā piekrastes skolas pārstāvji
No 500 konkursam iesniegtajiem darbiem par atbilstodalījāmies Piekrastes jauniešu forumā
šāko
zīmējumu šī gada LVM Meža dienu uzlīmei atzīts RoTalsos. Esam ieguvuši jaunus draugus
jas
mazpulka
dalībnieka Denisa Basalajeva darbiņš, kas nu
Latvijas zaļajā kustībā un ceram uz kopārtapis
uzlīmē.
Denisam balvu pasniegt bija atbraucis pats
pīgām aktivitātēm arī turpmāk!
Cūkmens.
Albuma foto
Man liels prieks, ka šajā mācību gadā
meistarklasē – par veiksmīgi aizpildīto meistardēli
izdevās noorganizēt nodarbību skolēniem „Mežs ir mājas: dobumainie koki”, kuru esam saņēmuši meistarklases diplomu.
Arī šogad Rojas vidusskolas skolēni un Rojas
vadīja pārstāvis no Latvijas Ornitoloģijas biedrības – ornitologs Agnis Bušs, liekot skolēniem aiz- novada iedzīvotāji tika aicināti vākt makulatūru
domāties par to, kas ir vērtīgs koks. Visa mācību un izlietotās baterijas. Tad nu aprīlī noslēdzās arī
gada garumā aktīvi iesaistījāmies LOB organizēta- „Tīrai Latvijai” organizētie bateriju un makulatūras
vākšanas konkursi. Paldies tiem, kas iesaistījās, par
jās aktivitātēs un konkursos.
Šogad pirmo reizi piedalījāmies Valsts izglītības atsaucību!
Un fantastisks pārsteigums mācību gada nosatura centra sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārslēgumā!
Esam ārkārtīgi lepni par to, ka pēc ilgām
valdi realizētajā vides izglītības projektā „Ieraugi,
atklāj, saglabā!”. Esam atraduši, iepazinuši, rūpē- žūrijas diskusijām no teju 500 konkursam iesniegtajušies un Rojas mazpulka facebook lapā ar mūsu jiem darbiem par šogad labāko un tēmai atbilstošāko zīmējumu šī gada LVM Meža dienu uzlīmei atzīts
dabas objektu iepazīstinājuši arī citus!
Saistībā ar Starptautisko augu veselības gadu tieši Rojas mazpulka dalībnieka Denisa Basalajeva
2020 VAAD (Valsts augu aizsardzības dienesta) un darbiņš, kas nu pārtapis uzlīmē! Sirēnai kaucot, uz
LAB (Latvijas agronomu biedrības) organizētajā Roju atbrauca Cūkmens, lai sveiktu Denisu ar uzziemas konkursā mazpulcēniem lepojamies ar Ievu varu uzlīmju konkursā un pasniegtu diplomu un
Grīnīti, kura ieguva 2. vietu! Balvā saņēmām izglī- balvu! Kopā ar savējiem Denisam bija iespēja kopā
ar Cūkmenu izdziedāt tīru mežu himnu un saņemt
tojošu spēli „Augu veselība”.
Jau otro gadu esam veiksmīgi noslēguši dalību Cūkmena autogrāfus! Uz tikšanos tīros mežos!
Latvijas Valsts mežu organizētajā Mammadaba
Vadītāja Undīne Lemberga

No 30. jūnija sākās pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra
(VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties
no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz
15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

Jaunas mācību iespējas

Attālināto mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 23 izglītības iestādes. Šajā kārtā izglītības programmu piedāvājums tiek paplašināts ar
iepriekš nebijušu iespēju izvēlēties kādu no interesējošām izglītības programmām
arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā.
Tāpat kā iepriekš, arī attālinātām mācībām pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no
25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas
atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Saskaņā ar
2020. gada 16. jūnijā valdībā apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem, tagad
katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās
kārtu skaita, taču vienlaikus mācīties var tika vienā izglītības programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies attālināto mācību kārtā,
sāksies 2020. gada jūlijā un augustā.

Šoreiz mācības tikai attālināti

Apstākļos, kad mācību norise klātienē ir ierobežota, šajā kārtā iedzīvotājiem ir
sarūpēta iespēja apgūt kompetences attālinātā formā. Mācoties attālināti, ir vairāki
ieguvumi – laikā, kad samazinājušies ienākumi, attālinātām mācībām nav nepieciešami ceļa izdevumi, un laiks, kas citādi būtu jāpatērē, dodoties uz savu mācību
vietu.
Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu mācību izmaksu sedz
ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10 % līdzmaksājums, kuru
var apmaksāt arī darba devējs.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju
mācību laikā.
Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko
mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie
pieaugušo izglītības koordinatoriem 81 VIAA sadarbības pašvaldībā. Pēc informatīvā atbalsta Rojas novadā varat griezties Rojas tūrisma informācijas centrā, pie
TIC vadītājas Kristīnes Voldemāres. Kontaktinformācija: e-pasts: tic@roja.lv un
telefona numurs. +371 28630590.
Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta
iespē jām, nepieciešamajiem digitālajiem rīkiem un programmatūru attālināto
mācību kārtā, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
Rojas TIC vadītāja, K. Voldemāre

Sveic ilggadējā laulībā
dzīvojošos pārus

Dzīvesziņas
Laikā no 2020. gada
1. aprīļa līdz 30. jūnijam
Rojas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
 Reģistrēti 6 jaundzimušie – 4 meitenes un 2 zēni.
 Sastāditi 5 Laulību reģistru
ieraksti.

Reģistrētas
mirušas personas
Aina un Valdis Krontāli, mīlot un cienot viens otru, kopā
nodzīvojuši jau vairāk nekā pusi gadsimta.
D. Klaberes foto
Dace Klabere
Rojas novada dome katru gadu sveic novada ilggadējā laulībā dzīvojošus pārus. Šī gada pavasarī valstī izsludinātā ārkārtas
stāvokļa dēļ svētku balle izpalika un dome sveica individuāli
50 gadus laulībā dzīvojošos – zelta pārus – Voroņuku, Assupu,
Šteinbergu, Adamoviču, Kiršteinu, Rērihu un Timofejevu ģimenes. Vēl tiks sveikti arī smaragda pāri, kuri laulībā nodzīvojuši
55 gadus – Sekstiņu, Krontālu, Miķelsonu, Kreicbergu, Žurav
sku, Bolšteinu, Zivtiņu un Jaunzemu ģimenes.
Skaistu tradīciju – Narcišu balli – ir iedibinājusi Rojas invalīdu biedrība. Arī tajā ik gadu tika sveikti ilggadīgie laulātie pāri.
Arī tā šogad izpalika, tādēļ Rojas invalīdu biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde Jāņu priekšvakarā kopā ar saviem palīgiem
sveica savējos, Rojas invalīdu biedrībai piederošos stipros pārus,
apciemojot ģimenes viņu dzīvesvietās.
Krontālu un Bolšteinu ģimenes tika sveiktas 55. kāzu jubilejā, Jaunzemu – 50, Lāču un Kilmitu ģimenes– 45, Klaberu un
Rutku ģimenes – 40, Simsonu un Svitiņu ģimenes – 35. kāzu
gadadienā.
Stipras ģimenes vienmēr bijušas stipras sabiedrības pamats,
tādēļ būsim stipri paši, stiprināsim savas ģimenes, kopīgi veidojot pašapzinīgu un veiksmīgu sabiedrību! 

Anna Lipatova
(06.08.1933.–08.04.2020.)
Hilda Laumane
(12.04.1930.–13.04.2020.)
Guntis Reinfelds
(03.10.1953.–16.04.2020.)
Rainis Refbergs
(05.04.1951.–21.05.2020.)
Vilnis Vandzbergs
(16.09.1943.–07.05.2020.)
Austra Ingrīda Fridrihsone
(17.09.1931.–01.06.2020.)
Lāsma Pūce
(14.08.1969.–05.06.2020.)
Ausma Ekmane
(29.05.1950.–14.06.2020.)
Valdis Zanders
(30.03.1947.–22.06.2020.)
Skaidrīte Tinte
(22.11.1936.–29.06.2020.)
Liāna Bērziņa,
Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
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Iespēja ceļot laikā
Dace Klabere
Mūsu laikmetā, kad latviešu vēsturnieki cenšas atdot tautai
tās senatni, ir laiks arī latviešu dzimtām atdot viņu senčus. Latviešu interese par saviem senčiem nekad nav zudusi. Interese par
saviem radurakstiem ievērojami augusi, kļuvuši pieejamāki arī
svarīgie informācijas avoti. Vienīgais nopietnākais šķērslis vēl ir
literatūras trūkums latviešu valodā dzimtu vēstures jeb ģenealoģijas jautājumos.
4. jūlijā Rojas Jūras zvejniecības muzejā notika lekcija „Kā pētīt savu dzimtu”, kuru vadīja pieredzējušas dzimtu pētnieces Agnese Lūse un Dace Alsberga. Pasākuma ievadā muzeja vadītāja Inese
Indriksone atklāja, ka pagājušajā gadā daudzi muzeja apmeklētāji
izrādījuši interesei par savām dzimtām. Cilvēkus interesējusi viņu
pagātne un senču izcelšanās. Ne vienmēr muzeja darbinieki spējuši atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, tādēļ arī uzrunāta muzejam
jau pazīstamā dzimtu pētniece Dace Alsberga, kura savukārt muzeja
darbiniekus iepazīstinājusi ar zinošu speciālisti dzimtu vēstures izzināšanā Agnesi Lūsi.
Agnese savulaik studējusi vācu filoloģiju Latvijas Universitātē
un kultūras menedžmentu Latvijas Kultūras akadēmijā. 2006. gadā,
meklējot informāciju dokumentālas filmas vajadzībām, viņa pirmoreiz nonākusi Latvijas Valsts vēstures arhīvā, un tad arī atklājusi, cik
interesanti un aizraujoši ir izzināt Latvijas vēsturi caur cilvēku likteņiem. Kopš tā laikā Agnese nav pārstājusi pētīt personu un dzimtu
dzīves ceļus, paralēli gūstot arvien jaunas zināšanas Latvijas vēsturē.
Savukārt Dace vēstures izpētes pasaulē nonākusi pirms 11 ga-

diem, kad Latvijas Valsts vēstures arhīva jaunizveidotajā digitālajā kolekcijā Raduraksti bija iespēja pārbaudīt
no radiem noklausītos un piezīmju kladēs apkopotos
datus par savas dzimtas piederīgajiem. Dacei tie bijuši
patiesi saviļņojoši brīži – ieraudzīt savas vecvecmātes
dzimšanas un kristību ierakstus!
AR KO SĀKT?
Dzimtas vēsturi sāk pētīt no šodienas – es, mani brāļi
un māsas, vecāki, vecvecāki, arvien vairāk virzoties pagātnes virzienā. Tā ir garantija, ka nenomaldīsieties un tiks
atrasti tieši savi senči. Zināmais jāpieraksta un jāapkopo,
pievēršot uzmanību konkrētai informācijai – kas, kur, kad
dzimis, laulājies vai miris. Ļoti svarīga ir dzimšanas vieta un gads. Labi, ja ir zināms pagasts un ticība, tas paver
iespēju informāciju atrast baznīcu grāmatā. 1935. gadā un
Pasākumu vadīja pieredzējušas dzimtu pētnieces Agnese Lūse (no kreisās)
1941. gadā notika tautas skaitīšana, un pēc šiem datiem
un Dace Alsberga.
I. Indriksones foto
var atrast visu ģimeni ar dzimšanas datiem, kas ļauj meklēt tālāk. Izglītība, darbavieta, miršanas datums – arī pēc šiem datiem niecības autori, atsaucoties uz 1927. gadā izdotās grāmatas faktiem.
var dabūt daudz informācijas. Pats galvenais ir saprast, kur informācija
Pētot savas dzimtas vēsturi, mēs uzzinām arī daudz vērtīga par
glabājas, jo katrs laika periods glabājas savā vietā.
mūsu senču tradīcijām, kultūru, vēsturi. Pacietīgi, sperot soli pa solīVēsturniece Zinta Valdmane norādīja, ka dokumentiem jābūt ār- tim, dažkārt liekot lietā intuīciju un pat detektīva prasmes, ir iespēja
kārtīgi perfekti aizpildītiem visos laikos. Mums liekas, ka brīži, kad ir ne tikai atšķetināt savas dzimtas līkločus, bet arī ceļot laikā, kurā
jāaizpilda kādi dokumenti vai, nedod Dievs, jādod ziņas kādiem sta- dzīvojuši mūsu dzimtai piederīgie.
tistikas pētījumiem, ir tik apnicīgi un garlaicīgi, bet, ko mēs darītu, ja
Noderīgas saites, kur meklēt informāciju:
Latvijā nebūtu šī varenā Statistikas pārvalde, kas 1927. gadā, balstoties
www. latvija.lv
uz saviem faktiem, izdeva grāmatu bez politiskās piešprices un ulmawww. ciltskoki.lv
nisma. Grāmatu vēl šodien izmanto Latvijas enciklopēdiskās izdevwww. raduraksti.arhivi.lv

Noslēgusies Gulf of Riga Regatta
Dace Klabere
Ar jahtu parādi Ventas upē un svinīgām uzrunām 28. jūnijā Ventspilī tika atklāta Rīgas līča
regate jeb Gulf of Riga Regatta (GoRR). Kopā sacensībām bija reģistrējušās 47 jahtu komandas no
sešām Baltijas jūras reģiona valstīm. Komandas
tika sadalītas četrās grupās.
Kā atzina sacensību organizatori, tik liels burātāju skaits sacensībās Latvijā sen nav bijis un īpašs
prieks bija par Baltijas jūras reģiona valstu komandām, kuras šogad GoRR burāja pirmo reizi. Kopā no
Latvijas bija pieteikušās 28 komandas, 10 komandas
no Igaunijas, to vidū arī pērnā gada uzvarētāji ORC
1 jahtu grupā – JAZZ komanda, 6 komandas pieteikušās no Lietuvas un pa vienai no Dānijas, Polijas
un Somijas.
Līdz pat pēdējam brīdim saglabājās intriga, kurš
šogad nokļūs uz uzvarētāju pjedestāla, jo nav noslēpums, ka sacensību dalībnieku vidū bija burātāji,
kuru vārdi zināmi ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē.
Kopumā regate ilga piecas dienas. Sākotnēji tika
paredzēts, ka flote otrajā posmā dosies uz Sāmsalas
piestātni Montu, tomēr drošības apsvērumu dēļ sacensību organizatori pieņēma lēmumu veikt izmaiņas un mainīt grafiku, proti, Montu vietā mērot nedaudz garāķu distanci, burājot no Ventspils uz Roju.
Tā līdz pat 3. jūlija rītam sacensību osta bija Roja.
No tās agrā rītā flote devās uz Kuivižiem, kur tika
noskaidroti GoRR uzvarētāji, Latvijas čempioni un
Livonijas kausa ieguvēji.
Visa sacensību flote tika sadalīta četrās ORC un
LYS grupās, no kurām divās grupās uzvaras laurus
plūca komandas no Latvijas – ROCABELLA (kapteinis Valters Romans) un BLONDY (kapteinis Andris Zubrickis), bet pārējās divās komanda no Lietuvas COOL WATER (kapteinis Raimonds Šiugždinis)
un Igaunijas komanda SUGAR (kapteine Marjaliisa
Umb). Piebildīšu, ka uz jahtas FORNICA startēja

rojenieks Jānis Voronovs, bet
uz ROCABELLA – Rihards un
Guntars Bramaņi.
Kā atzina regates Protestu komitejas priekšsēdētājs
no Somijas Juhani Soini „šī
regate iespiedīsies atmiņā ar
komandu pozitīvo garu un
burāšanas entuziasmu, kādu
varēja novērot starp dalībniekiem. Nevarēja nepamanīt arī
savstarpējo draudzīgumu dalībnieku starpā”. Tomēr laika
apstākļi burātājus nelutināja
un tie nodrošināja iespēju mēroties spēkiem ārkārtīgi dažādos nosacījumos, kas šāda tipa
burāšanas sacensības padara
tikai interesantākas. Kā pastāstīja J. Soini, kopumā vējš
LYS 1 grupā uz goda pjedestāla pirmā pakāpiena ar viena punkta
atnesa burātājiem ne mazums
pārsvaru kāpa komanda ROCABELLA ar kapteini Valteru Romanu.
izaicinājumu. Regates vairāki
Kapteinis atzina, ka bijis grūtāk, nekā, iespējams, tas citiem izskatīposmi notika piekrastē, kur
jās. Viņu komandā bija trīs jaunieši vecumā līdz 21 gadam ar nelielu
kopējie distances garumi bija
ap piecām jūras jūdzēm (9 ki- iepriekšēju pieredzi jūras burāšanā uz lielām laivām. Lai sekmētu jaulometri). Viens šāds piekrastes nās paaudzes aktīvāku iesaisti, komanda apzināti likusi viņus pie darba
posms tika aizvadīts Ventspilī, un uzticējusi atbildīgas pozīcijas. Un komandas darbs bijis neticams!
bet divi Rojā. Rojas sacensībās „Esmu ļoti pateicīgs viņiem par to!”, atzīst kapteinis. Augšā centrā rojevējš bija īpaši mainīgs un tas nieks Rihards Bramanis, uzlicis roku uz sava tēva Guntara pleca.
Jāņa Spurdziņa foto
nebija vienkārši kombinācijā
ar pieaugošām straumēm no dienvidiem. Viņš arī sāka pakāpeniski pierimt vējš”, atceras Protestu kodalās, ka jūras burāšanas posmi bija aptuveni 55–65 mitejas priekšsēdētājs no Somijas. Viņš piebilst, ka
jūras jūdzes gari (102–119 kilometri), no kuriem aizvadītā nedēļa lika sacensību dalībniekiem izbautieši posms Ventspils – Roja bija lielākais pārbau- dīt pilnu laikapstākļu buķeti, un tas parasti burātādījums komandām, jo vēja ātrums brīžiem uzkāpa jiem patīk.
Sacensības organizēja Latvijas Jūras burāšanas
virs 30 mezgliem (15 metri sekundē). Vienai jahtu
komandai nepaveicās vairāk, un lūza masts. „Pēdē- asociācija sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību,
jais sacensību posms paredzēja šķērsot Rīgas līci no Rojas zēģelētāju skolu, Ventspils jahtu ostu, Salac
Rojas uz Kuivižiem. Kad komandas bija līča vidū, grīvas ostas pārvaldi un Sāremā Merispordi Selts. 

Lasi un vērtē 2020
„Lasi un vērtē” ir lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu žūrija un vecāku žūrija” moto. Šo
programmu izstrādāja un kopš 2001. gada īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bērni un jaunieši, kuri iesaistās
žūrijas darbā, kļūst par literatūras EKSPERTIEM. Katru
gadu tiek lasītas un vērtētas jaunākās grāmatas, kuras
īpaši izvēlētas šai programmai. Kolekcija, ko izraudzījusi
profesionāla žūrija, ir interesanta un piedāvā lasītājiem
daudz pārsteigumu, emocionālu mirkļu un izziņas prieku.
Arī 2020. gadā ikvienam interesentam ir iespēja
piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras
centra organizētajā un koordinētajā lasīšanas veicināšanas
programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. Žūrijas
kolekcijas grāmatas ir pieejamas katrā Latvijas bibliotēkā, tai
skaitā, protams, Rojas novada bibliotēkās (Rojas un Kaltenes
bibliotēkās, kā arī Rojas vidusskolas bibliotēkā). KĻŪT
par projekta dalībnieku, joprojām ir ļoti vienkārši –
jāapmeklē bibliotēka, jāpiesakās programmai pie
bibliotekāra, jāizvēlas, jāizlasa un jānovērtē kolekcijas
grāmatas (dalībnieki drīkst mainīt ieteikto vecumgrupu un
brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma).
Līdz 2021. gada janvāra beigām žūrijas dalībniekiem
jāizlasa 6 grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas un elektroniski
jāaizpilda grāmatu novērtēšanas anketa, par ko dalībnieks
saņem balviņu. Savukārt, kad anketas būs apkopotas, tās

palīdzēs izvirzīt balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus,
izdevējus – visus, kuri piedalījušies interesantāko grāmatu
tapšanā. Balvu pasniedz gada sākumā Lielajos lasīšanas
svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet, par nožēlu, ne
katram ekspertam ir iespēja būt klāt šajos svētkos Rīgā (vietu
skaits ir ierobežots, bet lasītāju daudz), tāpēc Lielie Lasīšanas
svētki katru pavasari notiek arī Talsos, kur piedalāmies
arī mēs – Rojas LASĪŠANAS EKSPERTI. Šajos svētkos ir
iespēja tikties ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, sabiedrībā
pazīstamiem cilvēkiem, un kā pārsteigums ekspertiem –
koncerts. Svētku programma katru gadu ir citāda. Šī gada
februārī mēs tikāmies ar X Faktora finālistu Klāvu Ozolu.
Kā jau pamanījāt, programmas nosaukumā ir
pieminēti arī vecāki, un tas nozīmē, ka par lasīšanas
ekspertu aicināti kļūt arī pieaugušie. Un kas gan var būt
labāks par kopā pavadītu laiku – kopā piedalīties, kopā
darīt, kopā lasīt. Tas ir veicinoši, jo pamati jebkādiem
ieradumiem, arī ieradumam lasīt grāmatas, tiek ielikti
agrā bērnībā – ģimenē. Lai bērniem patiktu lasīt
grāmatas, ir svarīgi ar savu pieaugušā piemēru pieradināt
pie lasīšanas kā noderīga un interesanta laika pavadīšanas
veida. Tāpēc es aicinu gan lielos, gan mazos lasītājus –
nāciet uz bibliotēku, izvēlieties grāmatas – LASIET UN
VĒRTĒJIET!
Iluta Graudiņa

Sevis izzināšanas
nometne
Jau trešo gadu pēc kārtas augusta sākumā norisināsies Vedic Art nometne Ģipkā
(Rojas novadā). Iedvesmojošo dienu laikā
ikviens apmeklētājs iepazīs sevi ar mākslas
palīdzību. Vedic Art ir radošās izpausmes
veids ar līniju, krāsu, formu radīšanu uz
audekla vai papīra ar akrila krāsām. Nometne tiks papildināta arī ar citu veidu radošām aktivitātēm – sevis izzināšanas labirintu, meditāciju, mandalu likšanu, krāsu
simboliem, to enerģētisko nozīmi u.c.
Lai piedalītos šajā sevis meklējuma
ceļojumā caur mākslas pasauli, nav nepieciešamas priekšzināšanas zīmēšanā vai
gleznošanā, bet tikai atvērtība un patiesa
vēlme darboties.
Tā kā nometne noris jau trešo gadu,
aicināti ir gan pagājušā gada dalībnieki,
gan arī jauni interesenti. Nometnes programma tiks veidota gan iesācēju līmenim,
gan arī dalībniekiem ar priekšzināšanām.
Nodarbības noritēs profesionālas Vedic
Art pasniedzējas Sandras DanebergasEriksones vadībā. Kursa norise no 9.–15.
augustam Rojas novada Ģipkā.
Dalības maksa: 70 eiro, var piedalīties
tikai atsevišķas dienas, tad viena diena
maksā 15 eiro.
Vietu skaits ierobežots.
Nakšņošana un ēdināšana: par papildu
samaksu nometnes norises vietā – viesu
namā „Joki”, kontakti Ieviņa Svitiņa, vai
tuvējā apkaimē Ģipkā un Rojā.
Pieteikšanās un jautājumi
nometnes organizatoriem:
Sandra Daneberga-Erikssone 23112680
Ingus Gustavsons 20310160

Lai saņemtu maksājumus, zāle jānopļauj un jānovāc. Smalcināt nedrīkst!
Viens no nosacījumiem, lai par zālāju
platībām varētu saņemt atbalsta maksājumus – zeme ir atbilstoši jāapsaimnieko un
jākopj. Lauku atbalsta dienests atgādina,
ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir
ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju
platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja
zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.
Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto
zāli atstāt vālos uz lauka. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību
maksājumi netiks piešķirti un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija, t.i., tiks samazināts maksājums.
Ja veic smalcināšanu un smalcināto zāli
atstāj uz lauka, tad augi ar sasmalcināto biomasu saņem lielu barības vielu daudzumu,
kas var būtiski manīt veģetāciju un samazināt zālāja bioloģisko daudzveidību. Savukārt
ja zāles smalcināšanu veic vēlu, veģetācijas
sezonas beigās, šāda zāle veido kūlas slāni,
kas ne tikai samazina bioloģisko daudzveidību, bet arī rada risku, ka pavasarī iespējama paaugstināta ugunsbīstamība. Ja zālāji

atrodas palienēs, nopļautā un atstātā biomasa palu laikā var tikt aiznesta, tomēr ūdens
to var sanest vienkopus, piemēram, upju līkumos, tādējādi veicinot to aizaugšanu.
Svarīgi ievērot arī termiņus. 15. augusts
ir pēdējais datums, kad atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem. Pēdējais datums,
kad jānogana vai jānopļauj, un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES
nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), zālāji tiek izmantoti biškopībā nektāra vākšanai un ārstniecības augu vākšanai, ir 15. septembris.
Ja zāle tiek novākta no lauka, to satinot
ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi līdz nākošajai
saimniekošanas sezonai ir jānovāc no lauka. Ja tie ir atstāti uz lauka, tad par platību,
kur tie atrodas, maksājumu saņemt nevar.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža Sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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25. jūlijā plkst. 20.00
KarinasTatarinovas muzikālais vakars

„Radio retro”

Cilvēki nevar dzīvot bez mūzikas, un mūziķi nevar
dzīvot bez saviem klausītājiem, bez iespējas satikties
klātienē un apmainīties ar pozitīvi uzlādējošo enerģiju, un tieši tādēļ
Liepājas teātra dziedošā aktrise Karina Tatarinova satiksies ar saviem
klausītājiem 25. jūlija muzikālā sestdienas vakarā Rojas brīvdabas estrā
dē – vasaras koncertzālē, lai kopā izjustu tuvplāna enerģijas apmaiņu un
saikni starp skatītāju un mākslinieku. Programmā 60., 70. gadu dziesmas – klausītas radio aparātos, populāras un līdzi dziedātas gan toreiz,
gan tagad, kā arī mazāk dzirdētas melodijas no R. Paula, I. Vīgnera,
G. Freidenfelda, A. Kublinska un Im. Kalniņa daiļrades, un… The Beatles repertuārs! Pavadījumā – Ingus Feldmanis (ģitāra).
Saruna starp mākslinieku un skatītāju, skaistas melodijas, jūras
gaiss un priežu smarža. Vakara noslēgumā pēc pasākuma var doties
pretī saulrietam jūras krastā.
Ieeja: 10 EUR, www.bilesuparadize.lv.



No 3.–17. jūlijam estrādes teritorijā ir apskatāma mākslinieces

Artas Baltās keramikas darbu izstāde „ESME”.
Mākslinieces A. Baltās radošajā darbībā risinātas tēmas – dizains,
funkcionalitāte, formu estētika. Plastiskajā keramikas materiālā tiek
realizētas ieceres kā tēlniecības, tā glezniecības un grafikas paņēmienos. „Radošais process un radīšana... tas māksliniekam ir, kā elpot
gaisu. Ikkatrai dzīvai būtnei tā ir nepieciešamība, lai BŪTU... tā ir kā
meditācija mūkiem, lai rastu sevī mieru... tā ir sevis pilnveidošana,
izziņas process sev caur plastisko materiālu, jo keramikas materiāli
pieļauj sevis pilnveidošanu tādās jomās kā tēlniecība, tā glezniecība,
tā grafika.”
Ieeja izstādē bez maksas.
Rojas brīvdabas estrādes teritorija ārpus pasākumu/koncertu norises laika apmeklētājiem atvērta no otrdienas līdz piektdienai no
10.00 līdz17.00, sestdienās no 11.00 līdz 17.30.

Noslēdzies „Rojas kauss – 2020”
turnīrs galda tenisā
Jūnija vidū noslēdzās
„Rojas kauss – 2020” turnīrs
galda tenisā. Sākot no pagājušā gada oktobra, reizi mēnesī Rojas sporta zālē tika rīkots tenisa turnīrs. Aizvadīti
tika 7 posmi, kopvērtējumā
ieskaites punkti no 5 labākajiem posmu rezultātiem.
Šogad turnīra rezultāti tika
ieskaitīti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā, kas
nozīmēja lielāku popularitāti un turnīra augstāku sportisko līmeni. Kopā piedalījās
83 dalībnieki no visas Latvijas (pagājušajā gadā bija
29 dalībnieki). No Rojas piedalījās 9 dalībnieki.
Kopvērtējumā: 1. vietu
No kreisās: 3. vietas ieguvējs Aivars Kārkliņš,
ar 98 punktiem izcīnīja
Jānis Jankovskis (Roja), uzvarētājs Jānis Jankovskis, 2. vietas ieguvējs JāAlbuma foto
2. vietā ar 93 punktiem Jānis nis Naglis.
Naglis (Stende), 3. vietā ar
88 punktiem Aivars Kārkliņš (Kuldīga). Vēl no Rojas labāko 20 dalībnieku pulkā
bija: 9. vietā Andris Šulcs, 15. vietā Jānis Klāviņš, 19. vietā Mārtiņš Paegle.
Paldies Rojas novada domei un SIA «Banga Ltd» par balvām! Uz tikšanos
11. oktobrī, kad sāksim jaunas sacensības.
Informatīvi par turnīru mājaslapā: www.facebook.com/rojasstadions/.
Armands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs

ROJAS APĻI – 2020
Jūnijā sākās jaunā „Rojas apļi – 2020” sezona. rūdījumu un labi pavadīsim laiku kopā ar drauJau 8. gadu jebkura vecuma dalībniekam ir iespēja giem un ģimeni!
katru otrdienu pulksten 19.00 piedalīties 30 miArmands Indriksons,
nūšu skrējienā apkārt Rojas stadiona sporta lauRojas stadiona vadītājs
kumam. Sacensības
nenotiek uz ātrumu,
bet tik, cik katrs
var noskriet apļus,
vadoties pēc savām
fiziskajām spējām.
Pirms starta katram
dalībniekam tiek izsniegts numurs un
tiek uzskaitīti pieveiktie apļi.
Šogad līdz septembra
beigām
notiks 17 posmi.
Dalībnieki, kuri būs
piedalījušies
vismaz pusi un vairāk
posmos, noslēgumā
tiks apbalvoti ar balvām un medaļām.
Tradīcija nemainīga jau daudzu gadu garumā. Dalībnieku skaits – maiStiprināsim venīgs,
atkarībā no katra skrējēja laika un iespējām.
Albuma foto
selību, gūsim fizisku

Sludinājumi
DARBS
 Redzes invalīdei vajadzīgs asistents. Tālrunis 27113567.

Zivju pārstrādes uzņēmums
SIA „Banga Ltd”,
reģ. nr. LV41203031343, Rojā

piedāvā darbu
NOLIKTAVAS STRĀDNIEKIEM
gatavās produkcijas noliktavā.
Darba pienākumi:
 etiķešu un uzlīmju līmēšana uz kārbām,
 kārbu noformēšana, kastu sagatavošana
un citi darbi.
Bruto darba samaksa 600–900 EUR/mēnesī, atkarībā no padarītā darba apjoma.
Kontakttālrunis 26032412.

Pateicība
Pateicamies visiem, kuri izteica līdzjūtību un
bija atnākuši atvadīties no Valda Zandera.
Sieva, bērni, mazbērni

Līdzjūtības
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, Birutu Goldmani mūžībā pavadot.
Rojas ev. lut. draudze un mācītājs

Reģionālo maršrutu pieturās uzsākta
vienota satura un dizaina autobusu
kustības sarakstu izvietošana
Ir uzsākta jauno – vienotas informācijas un
dizaina – reģionālo maršrutu autobusu kustības
sarakstu plākšņu izvietošana pieturās. Tādējādi
turpmāk pasažieriem būs pieejama visa aktuālā
informācija par reisiem, kuros konkrētā pietura
ir iekļauta. Plānots, ka visās reģionālo maršrutu autobusu pieturās tiks izvietoti vairāk nekā
9000 jaunu kustības sarakstu. Sākotnēji tie tiks
uzstādīti Vidzemē, bet visu plākšņu nomaiņu
paredzēts veikt līdz 2021. gada beigām.
Līdz ar jauno kustības sarakstu plākšņu uzstādīšanu pasažieri varēs ērtāk plānot savu braucienu, jo tajās tiks attēlota informācija par mar
šrutiem, kuros konkrētā pietura iekļauta; būs
norādīts visu autobusu, kas konkrētajā pieturā
apstājas, izbraukšanas laiks no šīs pieturas, kā arī
sezonalitāte un nedēļas dienas, kurās reisi tiek izpildīti; būs norādīti reisi, kuros kursē personām ar
funkcionāliem traucējumiem pielāgoti autobusi,
kā arī reisi, kas tiek izpildīti tikai pēc pieprasījuma, piesakot iepriekš. Tāpat neskaidrību gadījumā
pasažieri varēs sazināties ar pārvadātāju vai Autotransporta direkciju, jo kustības saraksta plāksnē
būs norādīta aktuālā kontaktinformācija.
Šobrīd jau ir uzstādītas 160 kustību sarakstu
plāksnes Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Burt
nieku, Valkas, Beverīnas un Strenču novadā.
Sākotnēji attiecīgās plāksnes tiks uzstādītas visā
Vidzemes reģionā, pēc tam tās turpinās izvietot
pieturās Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionā,
bet pēc tam – Rīgas reģionā.

Līdz šim par kustības sarakstu izveidi un
uzstādīšanu atbildīgi bija pasažieru pārvadātāji,
kā rezultātā to saturs un dizains būtiski atšķīrās.
Lai pasažieriem informāciju būtu vieglāk uztvert
un tā būtu ērti pieejama, Autotransporta direkcija
uzņēmās iniciatīvu izveidot vienota satura un
dizaina kustības sarakstus un veikt pirmreizēju
attiecīgo sarakstu plākšņu saražošanu un uzstā
dīšanu. Savukārt pēc tam izmaiņu gadījumā
informāciju pēc noteiktā standarta aktualizēs pār
vadātājs.
Par valsts SIA Autotransporta direkciju
Autotransporta direkcija ir vienota valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā,
autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta
plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina
vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā
transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta
direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu
kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu
nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus
Latvijas teritorijā un ārpus tās.
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129
E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv
twitter.com/ATD_LV ; facebook.com/
AutotransportaDirekcija

Pasažieru ievērībai

No 2020. gada 4. jūlija maršruta Nr. 7947 Rīga–
Roja–Talsi autobuss, kas no Talsu autoostas izbrauc
plkst. 5.50 un no Rīgas starptautiskās autoostas –
plkst. 16.20, atsāks kursēt arī sestdienās, svētdienās un
svētku dienās (uz laiku kursēja tikai darba dienās). Reisi
tika atcelti sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par
reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu
skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni
27776621.
Lilita Pelčere, Sabiedrisko attiecību speciāliste,
Valsts SIA Autotransporta direkcija

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

Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

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

Policija ziņo
Laika posmā no
17.06.2020. līdz
8.07.2020.
Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem
konsultētas 4 personas, izteikti 66 mutiski
brīdinājumi, uzrakstīti 3 rakstiski brīdinājumi, izpildīti 3 atsevišķie uzdevumi, saņemti 6 izsaukumi, uzsāktas 4 Administratīvās lietvedības, sastādīts 1 Administratīvā
pārkāpuma protokols. Trīs personas, kuras
nespēja patstāvīgi pārvietoties, nogādātas
savā dzīves vietā. 

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

