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Un tik tiešām, laiks 
paskrējis nemanot! Pat 
neskatoties uz to, ka pa-
saulē valdošās situācijas 
dēļ, tikai daļēji bija iespē-
ja kopā ar bērniem izbau-
dīt dabas atmošanos un 
pavasara saulgriežus, šis 
mācību gads Rojupes PII 
„Saulespuķe” bijis krā-
sains, darbīgs un priek-
pilns!

Ir gandarījums par zi-
nātkāriem, ieinteresētiem 
un radošiem bērniem, 
kuri ar prieku piedalās 
un pārstāv mūsu iestādi 
arī Talsu novada pasāku-
mos – dambretes turnīrā 
un dziedāšanas svētkos 
„Mazputniņš”. Kopīgiem 
spēkiem šogad esam 
veidojuši ziedu gleznas 
ūdenī, priecājušies rudens ražas svētkos, 
cieši samīļojuši vecvecākus mīļumpēc-
pusdienā, darbojušies rūķu darbnīcās Zie-
massvētku laikā, iedancojuši Jaunajā gadā, 
radījuši paši savas svētku rotas, palīdzējuši 
meža laumiņai savākt cilvēku izmestos 
atkritumus, aktīvi sportojuši, muzicējuši, 
pētījuši, kā arī sapratuši – mūsu valoda ir 
interesanta un tik ļoti īpaša! Protams, visi 
kopā priecājamies arī par mūsu 5 topoša-
jiem skolēniem, kuri gatavi septembrī uz-
sākt savas skolas gaitas.

Tikpat svarīgi kā mācību saturs un 
bērnam saistoši mācību materiāli, ir arī 
iestādes vizuālais tēls un apkārtējā vide. Ir 
ierīkots jauns, ar granulām kurināms ap-
kures katls, kopīgiem spēkiem pilnveidota 
bērniem saistošāka apkārtējā vide, ienestas 
krāsainākas un gaišākas dvesmas iekštelpās. 

Ceram, ka nākamais mācību gads 
sniegs tikpat daudz jaunu, pozitīvu iespai-

du un ar līkumu ies garām nepatīkamiem 
pārsteigumiem.  Ar nepacietību gaidīsim 
jaunākās grupas bērnu mirdzošās acis, ie-
ejot gaišā, izremontētā grupiņā, kā arī gai-
dīsim gardos augļus un ogas no jaunajiem 
augļu kokiem un ogulājiem.

Ir ļoti svarīgi, ja blakus ir palīdzīga 
roka, uzticams plecs un atbalsts. Esam 
priecīgi, jo mūsu iestādē to jūtam! 

Paldies visām struktūrvienībām par 
sadarbību, kā arī ikvienam vecākam par 
atbalstu.

Mūsu īpašie paldies: Jēkaba Veitas 
vecākiem, Evitai Riekstiņai–Maurei, 
Kražovsku ģimenei, SIA „AJOR”, SIA 
„KALVAS”.

Lai mums visiem kopā izdodas piedzī-
vot krāsainu un ģimenisku vasaru!

Uz tikšanos septembrī!
Vadītāja Linda Kleinberga un 

 metodiķe Sanita Maure-Burkova

Rojupes PII „Saulespuķe” 
mācību gads –  
raibs kā taureņa spārns

13. jūnijā Rojas Kultūras centrā uz 
savu izlaidumu pulcējās Rojas vidus-
skolas 9. klase ar audzinātāju Raidu 
Koroļovu un lūgtajiem viesiem –  šoreiz 
tikai vecākiem un skolotājiem. Aplie-
cību par pamatskolas izglītību ieguva 
23  audzēkņi. Skolas direktore Santa 
Veide savā uzrunā pieminēja klases 
aktivitātes, piedaloties dažādos kon-
kursos, uz kuriem pamudināja klases 
audzinātāja. Un, lai arī šis mācību gads 
devītklasniekiem beidzies bez zināšanu 
pārbaudēm eksāmenos, skolas patei-
cības rakstu par labām un teicamām 
sekmēm, kā arī dalību dažādās mācī-
bu olimpiādēs, saņēma Eva Šulce un 
Oto Veinbergs. Skolas pateicības raksts 
arī Ievas Grīnītes, Evas Šulces un Oto 
Veinberga vecākiem. Paldies visiem 
vecākiem par atbalstu saviem bērniem 
šajā savādajā laikā, pateicība arī pašiem 

audzēkņiem par saņemšanos godam 
pabeigt devīto klasi. Savas skolas gaitas 
Rojas vidusskolā turpinās 14 no šī 
mācību gada devītklasniekiem. Skola 
jūs un arī citus, kuri vēlēsies savas 
skolas gaitas saistīt ar Rojas vidusskolas 
10. klasi, gaidīs 1. septembrī.

24. jūlijā sertifikātus un atestātu par 
vispārējās vidējās izglītības iegūšanu 
saņems 12 Rojas vidusskolas absol-
venti. Audzēkņi paši izvēlējušies šogad 
iztikt bez izlaiduma un dokumentus 
saņemt skolas direktores kabinetā. Sa-
vējie sapratīs. Lai jums jauks lidojums 
tālāk plašajos zināšanu laukos un ko-
ridoros! 

Mēs, pārējie, baudām sauli, jūru un 
kaiju dziesmas, un tiekamies 1. septem-
brī. Ja mums tas tiks ļauts… 

Antra Ozollapa

No 30. jūlija 
līdz 1. augustam Rojā

Savējie sapratīs

Absolventi kopā ar skolotājiem izlaiduma dienā.                                             Albuma foto

2019./20. mācību gada izlaidumā.                Albuma foto

30. jūlijs
18.00 ROJAS KULTŪRAS CENTRS ATKLĀŠANAS CEREMONIJA – IZRĀDE „KINO UN MĒS”, REŽ. MATĪSS KAŽA 
    KRISTĪNES KUTEPOVAS PERSONĀLIZSTĀDES „MAZUPĪTE” ATKLĀŠANA
22.00 STRIMALA   DOKUMENTĀLĀ FILMA „KLEJOTĀJI”, REŽ. MATĪSS KAŽA
22.10 KINOKRĀNS  IGAUŅU ANIMĀCIJAS PROGRAMMA, ANIMĀCIJAS ĪSFILMA „ORFEJS”, 
 KINO MELNSILS  REŽ. PRĪTS TENDERS 
 KINO KALTENES KLUBS PRĪTA PĒRNA ANIMĀCIJAS FILMA RETROSPEKTĪVA
 KINO KOLKA
22.20 KINO OTRA PUSE  SPĒLFILMA „NEKAS MŪS NEAPTURĒS”, REŽ. ANDRIS GAUJA
22.30 RUDES BLPJC VARAVĪKSNE IGAUŅU ANIMĀCIJAS PROGRAMMA, ANIMĀCIJAS ĪSFILMA „ORFEJS”,
    REŽ. PRĪTS TENDERS
    PRĪTA PĒRNA ANIMĀCIJAS FILMU RETROSPEKTĪVA
22.30 ROJAS ESTRĀDE  JAUNO REŽISORU ĪSFILMU KONKURSS. 1. DAĻA

31. jūlijs
10.00 ROJAS KULTŪRAS CENTRS ĢIMENES SEANSS. „PROJĀM”, REŽ. GINTS ZILBALODIS
12.00    ĢIMENES SEANSS. „PROJĀM”, REŽ. GINTS ZILBALODIS
14.00 ROJAS PILSĒTVIDE  INUTAS GRAUDIŅAS PERSONĀLIZSTĀDES „CURRICULUM MORTIS” ATKLĀŠANA
16.00 ĢIPKAS EVANĢĒLISKI  IZSTĀDES „ĢIPKAS BAZNĪCAS STĀSTS” ATKLĀŠANA
 LUTERISKĀ BAZNĪCA  LIEPĀJAS ZVANU ANSAMBĻA „CAMPANELLA” KONCERTS
18.00 ROJAS ESTRĀDE  PĒTERA SIDARA SKULPTŪRAS „DŽĀRA” ATKLĀŠANA
    DZEJAS LASĪJUMI „KODIENS GRĀMATĀ”. ANDRIS AKMENTIŅŠ UN JĀNIS ELSBERGS
    KLAVIERU KVARTETA „RIX” KONCERTS
20.00 ROJAS KULTŪRAS CENTRS ROJAL KINOPREZIDENTA PĀRSTEIGUMS NR. 1
22.00 STRIMALA   DOKUMENTĀLĀS FILMAS „AFIGENNA” UN „MEIKOTS ĪRIJĀ”, REŽ. IVARS ZVIEDRIS
22.10 KINOKRĀNS  ROJAL KINOPREZIDENTA PĀRSTEIGUMS NR. 2
22.20 KINO OTRA PUSE  SPĒLFILMA „TU ESMU ES”, REŽ. KRISTIJONAS VILDŽIŪNAS
 KINO MELNSILS
 KINO KALTENES KLUBS
 RUDES BLPJC VARAVĪKSNE
22.30 ROJAS ESTRĀDE  JAUNO REŽISORU KONKURSS. 2. DAĻA

1. augusts
10.00 ROJAS KULTŪRAS CENTRS BĒRNU RĪTS. „JĒKABS, MIMMI UN RUNĀJOŠIE SUŅI”, REŽ. EDMUNDS JANSONS
12.00    BĒRNU RĪTS. „JĒKABS, MIMMI UN RUNĀJOŠIE SUŅI”, REŽ. EDMUNDS JANSONS
14.00 ROJAS KULTŪRAS CENTRS EIROPAS KINOAKADĒMIJAS ĪSFILMU IZLASE
15.00 ROJAS PILSĒTVIDE  ANDREJA AMEĻKOVIČA PERSONĀLIZSTĀDES „GLEZNA” ATKLĀŠANA
16.00 ROJAS KULTŪRAS CENTRS EIROPAS KINOAKADĒMIJAS ĪSFILMU IZLASE
16.00 ROJAS JŪRAS ZVEJNIECĪBAS  INETAS FREIDENFELDES, EVIJAS RUDZĪTES, MARTAS JURJĀNES, 
 MUZEJS   ELĪNAS ALKAS UN LAUMAS PALMBAHAS KOPIZSTĀDE „ZELTS. GAISMA. KRĀSA. LĪNIJA”
22.00 ROJAS ESTRĀDE  ROJAL BALVU PASNIEGŠANAS CEREMONIJA
22.30 ROJAS ESTRĀDE  SPĒLFIMA „SAUJA LOŽU”, REŽ. UNA CELMA 
 KINO MELNSILS
 KINO KALTENES KLUBS
 RUDES BLPJC VARAVĪKSNE
00.00 ROJAS ESTRĀDE  SPĒLFILMA „ĀTRIE IGAUŅU PUIŠI”, REŽ. JĀKS KILMI
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Rojas novada domē
Rojas novada domes 
2020. gada 21. jūlija sēdē 
tika izskatīti 20 darba  
kārtības jautājumi,  
kur deputāti lēma:

•	 Tika apstiprināti sekojoši saistošie notei
kumi:

– Nr. 4/2020 „Grozījumi 21.01.2020. saisto
šajos noteikumos Nr. 1/2020 „Par Rojas novada 
domes 2020. gada budžeta plānu”;

– Nr. 5/2020 „Grozījumi Rojas novada paš
valdības 16.08.2011. saistošajos noteikumos 
Nr. 19/2011 „Sabiedriskās kārtības noteikumi 
Rojas novadā””;

– Nr. 6/2020 „Grozījumi Rojas novada paš
valdības 20.09.2011. saistošajos noteikumos 
Nr. 20/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaim
niekošanu Rojas novadā””;

– Nr. 7/2020 „Grozījumi Rojas novada 
pašvaldības 15.01.2013. saistošajos noteiku
mos Nr. 4/2013 „Rojas novada tīklu un būvju 
ekspluatācijas,  lietošanas un aizsardzības no
teikumi””;

– Nr. 8/2020 „Grozījumi Rojas novada paš
valdības 21.06.2016. saistošajos noteikumos 
Nr.  9/2016 „Par ražošanas un saimniecisko 
notekūdeņu novadīšanu pašvaldības centrali
zētā kanalizācijas sistēmā Rojas novada””;

– Nr. 9/2020 „Grozījumi Rojas novada paš
valdības 16.08.2011. saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2011 „Rojas novada teritorijas kopšanas 
un būvju uzturēšanas noteikumi””;

– Nr. 10/2020 „Grozījumi Rojas novada 
pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteiku
mos Nr. 17/2011 „Par reklāmu, izkārtņu un 
citu informatīvu materiālu izvietošanas kārtī
bu publiskās vietās Rojas novada teritorijā un 
pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”;

– Nr. 11/2020 „Grozījumi Rojas novada 
pašvaldības 15.05.2012. saistošajos noteiku
mos Nr. 9/2012 „Par ēku un dzīvokļu nume
rācijas, māju un ielu nosaukumu zīmju izvie
tošanas kārtību R ojas novadā”;

– Nr. 12/2020 „Grozījumi Rojas novada 
pašvaldības 21.02.2017. saistošajos noteiku
mos Nr. 4/2017 „Par mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķerša
nas kārtību Rojas novadā.””;

– Nr. 13/2020 „Grozījumi Rojas novada 
pašvaldības 20.08.2019. saistošajos noteikumos 
Nr. 6/2019 „Rojas novada kapsētu darbības un 
uzturēšanas saistošie noteikumi”.

•	 Apstiprināt dalības maksu vienai personai 
regatē „Rojas lielā balva” 2020. gadā no 25.–26. 
jūlijam, EUR 20,00 apmērā, izņemot Rojas 
novada Sporta skolas audzēkņiem un krei
serjahtām EUR  20,00 apmērā no laivas un 
EUR 5,00 no personas.

•	 Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu 
vakantam Rojas novada Sociālā dienesta vadī
tāja amatam un organizēt konkursu atbilstoši 
nolikumam un apstiprināt konkursa komisijas 
sastāvu.

•	 Atbrīvot no Rojas ostas valdes locekļa 
amata Ekonomikas ministrijas pārstāvi Mada
ru Ambrēnu.

•	 Sadalīt nekustamo īpašumu „Buku kā
pas”, Rojas novadā, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu, piešķirot atdalāmajām zemes vienī
bām nosaukumus un adreses un apstiprināt 
zemes ierīcības projekta izstrādes nosacīju
mus.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Zā
les  1”, Rojas novadā, un piešķirt jaunu nosau
kumu un noteikt zemes lietošanas mērķi.

•	 Atļaut apvienot nekustamā īpašuma 
„Krukšas”, Žocenē, Rojas novadā, divas zemes 
vienības un noteikt zemes lietošanas mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Lokatori”, 
Rojā, Rojas novadā zemes vienībai zemes lie
tošanas mērķi.

 Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja viet-

niece/domes sekretāre  
Marita Pāvuliņa

Kampaņa Mana jūra notiks jau devīto gadu 
Vasaras kampaņa, kuras laikā notiks ikgadējie jū

ras piesārņojošo atkritumu monitoringi, sākās 15. jū
lijā un norisināsies līdz 14. augustam. Arī šogad tajā 
aicināti piedalīties cilvēki, kas nebaidās iepazīt Latvi
jas piejūras skarbumu un skaistumu, atklāt atkritumu 
problēmas piekrastē un pavadīt savu brīvo laiku, katru 
dienu mērojot vairāku kilometru gājienu.

Kampaņa Mana jūra nemainīgi pulcina savus 
dalībniekus jūras piekrastē jau vairākus gadus. Tās 
mērķis ir apvienot Latvijas sabiedrību – iedzīvotā
jus, pašvaldības, uzņēmējus – kopīgiem centieniem 
aizsargāt mūsu piekrasti un Baltijas jūru. Katru gadu 
pēc kampaņas un arī tās laikā tiek publiskoti dati 
par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas 
piekrastē. Turklāt Mana jūra  saskaņā ar ANO Vides 
programmas metodoloģiju apkopoto datu analīzi, 
nodrošina interešu aizstāvību un priekšlikumu izs
trādi turpmākiem uzlabojumiem jūras piesārņoju
ma mazināšanā. Šogad sadarbībā ar Eiropas Vides 
aģentūru un brīvprātīgajiem norisināsies papildu 
izpētes un datu apkopošana par jūras piesārņojošo 
atkritumu situāciju tajos Latvijas piekrastes posmos, 
par kuriem informācija vēl ir nepilnīga.

Kampaņu organizē un nodrošina Vides izglī
tības fonds (VIF), uzsverot, ka aizvien lielāka no
zīme tiek piešķirta labākas piekrastes apsaimnie
košanai un risinājumu meklēšanai, kas uzlabotu 
piekrastes tīrību un samazinātu atkritumu pie
sārņojumu. VIF ir sagatavojis vadlīnijas piekras
tes pašvaldībām ar rekomendējamām rīcībām 
situācijas uzlabošanai, daudzi no tiem neprasa 
finansiālus ieguldījumus, bet gan labo gribu un 
rūpes par piekrastes tīrību.

Ikviens, kurš vēlas būt klātesošs kampaņā, aici
nāts pieteikties, aizpildot  apstrādes aktivitātes, kā 
arī  „pilsoņu zinātnes” risinājumus popularizējošās/
izglītojošās brīvprātīgo tiešās iesaistes kampaņas 
aktivitātes tiek rīkotas projekta „Jūras piesārņojo
šo atkritumu (JPA) situācijas datu apkopošana un 
sabiedrības iesaistīšana JPA problēmu aktualizāci
jā 2020. un 2021. gadā”, kas tiek īstenots ar Latvija 
vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu reģis
trācijas veidlapu. Dalībnieku skaits būs ierobežots. 
Kampaņai varēs sekot līdzi arī tiešsaistē gan Mana 
jūra facebook lapā, gan arī Vides izglītības fonda 
twitter vietnē un mājaslapā. Dalībniekiem ir iespēja 

izvēlēties ekspedīcijas posmu, kas atbilst interesei, 
vēlmēm un iespējām. Kalendārais grafiks aplūko
jams mājaslapā www.manajura.lv.

Jūras piesārņojošo atkritumu problēma jo
projām ir viena no draudīgākajām un nopietnā
kajām cilvēces ekoloģijas vēsturē. Īpaši tas attiecas 
uz plastmasas atkritumiem. 2018. gadā kampaņai 
Mana jūra tika piešķirta Baltijas jūras fonda gal
venā balva.

Ilze More
Mana jūra publicitātes koordinatore

29830259

 
Plašāka informācijai sazināties ar
Jāni Ulmi, Vides izglītības fonda vadītāju.
janis.ulme@zemesdraugi.lv;
22552423
Pasākumu rīko nodibinājums „Vides izglītības 
fonds”.

Domājot par skolas un karjeras izvēli, 
vecākiem jāieklausās savā bērnā

Noslēdzies kārtējais mācību gads, un daļa 
skolēnu šobrīd ir svarīga jautājuma priekšā – kur 
turpināt mācības? Skolas un karjeras izvēle ne 
vienmēr ir viegla, tāpēc „CONSULTO” izaugsmes 
konsultante un biedrības „Good mood art” 
vadītāja Marta Rubīna sniedz pāris ieteikumu, 
kas varētu šo lēmumu atvieglot. 

Par iespējamo karjeru jādomā jau no bērna kājas
Ja vērtējam bērnu attīstību pa posmiem, tad ve

cums apmēram no septiņiem gadiem līdz agriem 
tīņa gadiem ir laiks, kad bērna prāts ir ārkārtīgi zi
nātkārs. Tas spēj uzsūkt visu, ko apkārtējā pasaule 
tam var dot. Šajā vecumā bērniem ir ļoti ass prāts 
uz interešu attīstīšanu, tāpēc šis ir sevišķi labs laiks 
tam, lai bērns izmēģinātu dažādus pulciņus un spor
ta aktivitātes. Ļoti svarīgi ir arī tas, lai bērni iepazīst 
dažādas profesionālās jomas, profesijas un sākotnēji 
vismaz uzzina, ko vecāki dara savos darbos. 

Brīdī, kad skola jau ir beigusies un jāpieņem 
lēmums par to, kur studēt vai kur strādāt, vecāki 
daudz neko vairs nevar palīdzēt. Tikai atbalstīt sava 
pieaugušā bērna izvēli. Gala izvēli var veikt tikai 
jaunietis pats. Tāpēc šim lēmumam jāsāk gatavoties 
jau laikus.

Skola jāizvēlas atbilstoši bērna talantiem
Ja laikus ir pamanīts, ka bērnam kādā jomā ir 

talants, tad iespēju robežās arī skolu vēlams izvēlē
ties atbilstoši tam, kur bērns var labāk izkopt savu 
talantu. Piemēram, ja bērnam ir izteiktas intereses 
un dotības mūzikā, sportā, vizuālajā mākslā vai 
dabaszinībās, ne vienmēr vispārizglītojošā skolā 
varēs pietiekami attīstīties minētajās jomās. Arvien 
prestižākas kļūst vidējās profesionālās izglītības 

iestādes, koledžas. Ja redzams, ka bērnam kāda no 
šīm skolām var būt piemērotāka vai tur viņš varēs 
attīstīt savus talantus labāk, tad ir vērts izvērtēt un 
atbalstīt bērna lēmumu izvēlēties turpināt mācības 
profesionālajā skolā un apgūt konkrētu profesiju.

Izvēloties profesiju, jāņem vērā trīs pamatprincipi
Ja rodas situācija, kad izvēlēties starp vairākām 

profesijām ir pārāk grūti, vienmēr jāpatur prātā 
trīs galvenie pamatprincipi – Ko es gribu? Ko es 
varu? Kas ir vajadzīgs? Zem „ko es gribu” slēpjas 
visas mūsu intereses, vērtības. Intereses ir vieglāk 
pamanīt, taču par vērtībām, iespējams, ir vēl 
jāaizdomājas. Dažādās profesijās vērtības var 
atšķirties, ir svarīgi, lai cilvēka vērtības sakrīt ar 
izvēlētās profesijas vērtībām. 

Domājot par „ko es varu”, jāpatur prātā ne tikai 
savas personības iezīmju un temperamenta atbilstība 
noteiktām profesijām, bet arī spējas. Ja skolēnam pa
šam neizdodas apzināt savas spējas, tad nereti var pa
līdzēt skolā gūto sekmju un dažādu sasniegumu (mā
cību olimpiādes, konkursi, sacensības) izvērtēšana. 

Pēdējais aspekts ir „kas ir vajadzīgs”. Šeit jāmek
lē informācija par to, ko ir iespējams studēt, situāci
ju darba tirgū un to, kā tā provizoriski varētu izska
tīties nākotnē. Tagad ļoti daudz runā par nākotnes 
profesijām un amatiem, kuri būs riska zonā – attīs
toties tehnoloģijām, atsevišķas profesijas var izzust. 
Protams, mēs nevaram paredzēt nākotni, bet kaut 
kādas tendences profesiju pasaulē iezīmējas jau ta
gad.

Karjeras konsultācijas – pieejamas dažādos 
formātos

Jauniešiem visā Latvijā ir pieejami dažādi tieš

saistes resursi un klātienes pasākumi, kuros uz
zināt vairāk par karjeras un izglītības iespējām. 
Vienā no populārākajiem ikgadējiem klātienes pa
sākumiem – izstādē „Skola” – ir iespējams uzzināt 
par studiju iespējām Latvijā, savukārt pasākumā 
„Skills Latvia” ir iespēja klātienē iepazīt dažādas 
profesijas. Profesiju izpētei noderēs ikgadējais pa
sākums „Ēnu diena”.

Jauniešiem ir pieejamas arī karjeras konsultanta 
konsultācijas. Atliek vien painteresēties, kur 
tuvējā skolā vai pašvaldībā ir pieejams karjeras 
konsultants. Vecāki var sekot līdzi aktualitātēm 
mājaslapā niid.lv, kur atrodama informācija par 
pilnīgi visām izglītības programmām Latvijā, kā arī 
aktuālā informācija par, piemēram, atvērto durvju 
dienām un citiem gaidāmiem pasākumiem. 

Iespēja iepazīt profesiju virtuāli
Profesijas var iepazīt arī virtuāli, izmantojot, 

piemēram, vietnes profesijupasaule.lv vai virtuala
prakse.lv. Šajās mājaslapās saturs tapis sadarbībā ar 
darba devējiem, līdz ar to ir iespējams iepazīt pro
fesijas, lasot intervijas ar profesionāļiem, aplūkojot 
fotogrāfijas, kas gūtas no reāliem uzņēmumiem, 
iestādēm. Informācijas avoti ir uzticami un sa
turs  – viegli uztverams. 

Tāpat tiešsaistē pieejami arī dažādi karjeras 
testi. Sevis izpētes un karjeras iespēju apzināšanas 
ceļā jauniešiem varu ieteikt Nodarbinātības valsts 
aģentūras mājaslapā atrodamo testu „Pašnoteicējs 
jauniešiem”, reizē aicinot pārrunāt testā gūtos re
zultātus ar karjeras konsultantu. Taču ir vēl arī citi 
brīvpie ejas resursi ar uzdevumiem, testiem, pie
mēram, vietnē prakse.lv, kuri palīdzēs izzināt sevi, 
savas intereses un vērtības, dažādas darba vides. 

Rojas upes dabas takā atjaunota infrastruktūra
Rojas upes dabastakā nesen kā tika pabeigti labiekārtošanas 

darbi. 
Pilnībā ir atjaunotas visas trīs atpūtas vietas dabas takas ietvaros 

un no jauna saliktas norāžu zīmes.
Pēdējo gadu laikā rojenieki un arī mūsu viesi iecienījuši gan 

šo dabas taku, gar Rojas upi, tāpēc bija radusies nepieciešamība 
atjaunot takas ietvaros esošo labiekārtojuma infrastruktūru, kas 
savu laiku bija nokalpojusi un jau palikusi bīstama atpūtniekiem.

Labiekārtošanas darbu ietvaros tika pilnībā atjaunoti visi 
labiekārtojuma elementi, kas atradās ierīkotajās atpūtas vietās – 
galdi, soli, vingrošanas līstekas, šūpoles. Lai atjaunotie koka elementi 
kalpotu ilglaicīgi, tie tika izvietoti uz iebetonētiem metāla enkuriem. 
Līdz ar to elementu koka daļām nav saskares ar zemes virskārtu, kas 
ievērojami paildzina koka infrastruktūras kalpošanas ilgumu.  

Papildus veiktajiem uzlabojumiem, takas ietvaros drīzumā tiks 
izvietotas arī informatīvas zīmes par to, ka šajā labiekārtotajā dabas takā 
aizliegts braukt ar motocikliem un kvadracikliem. Ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem tiek stipri bojāta takas virskārta, kas apgrūtina 
velobraucēju un kājāmgājēju pārvietošanos pa dabas taku.

Brīvdabas taka gar Rojas upi piedāvā 3 dažāda garuma distances 
maršrutus pārgājieniem vai velo braucieniem gar Rojas upi – 2 km, 
7 km un 15 km, kas katra atzīmēta ar savas krāsas norādi. 

Visus labiekārtošanas darbus veica uzņēmums SIA „Kalvas”. 
Paldies par paveikto visiem darbiniekiem un personīgi Gatim 
Grīnītim! 

Visi labiekārtošanas darbi veikti par Rojas novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

Ejot dabā, būsim saudzīgi pret dabu un arī cilvēka radīto, lai ikvienam būtu 
patīkami šeit atpūsties!

Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja

Dabas takā pilnībā atjaunoti visi labiekārtojuma elementi.                   Publicitātes foto

Policija ziņo 
Laika posmā no 08.07.2020. 
līdz 22.07.2020. 
Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem kon
sultētas 2 personas, izteikti 24 mutiski aizrādī
jumi, izpildīti 4 atsevišķie uzdevumi, saņem
ti 10 izsaukumu, sastādīti 3 Administratīvā 
pārkāpuma protokoli. Persona, kura nespēja 
patstāvīgi pārvietoties, nogādāta norādītajā 
adresē.  
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Dace Klabere

11. jūlijā vinnētāji bija tie ļaudis, kuri nenobijās 
no nelabvēlīgajiem laika apstākļiem un devās iz-
baudīt kārtējos, jau 70. Zvejnieksvētkus Rojā. Zvej-
nieksvētki mūsu piekrastē vienmēr bijuši gada gran-
diozākie svētki, kuri allaž pulcējuši tūkstošiem tuvu 
un tālu ļaužu. Tiesa gan šoreiz, ņemot vērā valstī no-
teiktos ierobežojumus, svētki bija mazliet savādāki, 
jo bija jāievēro dažādi drošības pasākumi, izpalika 
arī ballēšanās līdz rīta gaismai un uguņošana, taču 
tādēļ jau svētki nelikās mazāk tīkami.

Lai iesildītos dienai, jau no paša rīta svētku dalībnieki tika 
aicināti uz rīta vingrošanu un sporta sacensībām pludmalē. 
Ilgi gulēt nevarēja arī smilšu piļu būvētāji Māra Grosbaha uz
raudzībā. Kā pastāstīja Māris, pasākums bijis plaši apmeklēts, 
taču brīdī, kad es piebiedrojos Mārim, no visiem uzbūvēta
jiem mākslas darbiem vairs bija palikušas vien pāris pilis – 
pārējās bija piesavinājusies jūra. Pēc Māra teiktā, jūras malā 
vienmēr jārēķinās ar to, ka smilšu piļu mūžs ir īss, bet šajā 
dienā Māra acu priekšā pilis tika iepludinātas jūrā neticami 
ātri, jo valdošo vēju dēļ jūra ātri vien iekaroja pludmales teri
toriju par veseliem četriem metriem. Tas gan neliedza izbau
dīt piļu celšanas prieku. Piemēram, jaunieši Vika un Artūrs 
speciāli bija mērojuši ceļu no Rīgas, lai izbaudītu patīkamo 
nodarbi.

Turpat netālu krastā veidojās bērnu un vecāku rinda, ku
rus bija ieinteresējusi militārā automašīna. To uz svētkiem 
bija atvedis Ventspils 46. Zemessardzes kājnieku bataljons. 
Kā pastāstīja seržante Anna Groma, Roja ietilpst viņu atbil
dības teritorijā, tādēļ viņi atbraukuši parādīt savu tehniku, 
ieročus, karavīru ekipējumu. Turpat varēja aizpildīt pieteiku
ma anketas tie jaunieši, kuriem likās saistoša informācija par 
zemessardzi, un kuri vēlētos tajā iestāties.

Darba šajā dienā netrūka arī Rojas Jūras zvejniecības mu
zejam. Ap 200 cilvēku, galvenokārt Zvejnieksvētku viesu, bija 
uzrunājusi muzeja reklāma par izstādi „Zvejnieksvētki Rojā” 
un jauno izzinošo rotaļu istabu bērniem. Slapjām mugurām 
muzeja darbinieces centās kontrolēt lielo ļaužu plūsmu, lai 
muzeja apmeklējums atbilstu valstij noteiktajai kārtībai.

Tikmēr galvenajā svētku norises vietā neizpalika sporta 
spēles bērniem un pieaugušajiem, burbuļprieki mazajiem 
svētku apmeklētājiem. Komandas šogad sacentās pludmales 
volejbolā, pludmales futbolā un strītbolā. Rojeniekiem vai
rāk veicās strītbolā un pludmales volejbolā. Strītbolā no 5 ko
mandām „Zvirbuļi” no Rojas ierindojās 3. vietā, bet plud
males futbolā uzvarēja Rojas „Lakers”. Veiksmīgi rojenieki 
izrādījās arī līdzsvara noturēšanā. 1. vietā Mārtiņš Ekmanis, 
2. vietā Miķelis Gitendorfs, bet 3. vietā Lukass Carniglia. Ne
izpalika arī nāru nešana, ūdensskrējiens un citi prieki. Slikto 
laika apstākļu dēļ bija atcelta vienīgi laivas vilkšana. Sporta 
organizators Roberts Kreicbergs pateicas sacensību tiesne
šiem, dalībniekiem un aicina uz tikšanos nākamajā gadā.

Un tad jau bija klāt arī svētku kulminācijas brīdis – Jū
ras valdnieka sasveicināšanās ar krasta ļaudīm. Katrā ielā un 
māju pagalmos tika gaidīta šī iespaidīgā svīta ar Jūras vald
nieku un Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu 
priekšgalā. Jūras un Zemes valdniekus lieliski papildināja 
kvinteta „Zelmeri Pro” uzstāšanās, aiz kuriem sekoja kabrio
letu un riteņbraucēju svīta. Tik daudz kabrioletu Rojas ielās 
var redzēt tikai Zvejnieksvētkos. Jau padsmit gadus biedrība 
„Latvijas Kabrioklubs” dodas uz Zvejnieksvētkiem Rojā. Ar 
katru gadu vairāk kabrioleti no visas Latvijas pievienojas Lat
vijas Kabrioklubam, lai sapucētos atbilstoši Zvejnieksvētku 
tematikai un pa līkumainajām Rojas ieliņām lepni izvizinā
tu Neptūnu un viņa svītu. Šogad Kabrioklubs uz Roju devās 
kuplā sastāvā – teju 60 dažādi kabrioleti. Spītējot lietum, jum
ti bija nolaisti un smaids rotāja gan braucēju gan malās stāvo
šo sejas. Pēc parādes kabrioleti sastājās pie jaunās estrādes uz 
kabrioletu izstādi, kur divu stundu garumā svētku apmeklē
tājiem bija iespēja apskatīt kabrioletus tuvāk, nofotografēties 
un aprunāties ar to īpašniekiem. Šogad svētku apmeklētājiem 
bija arī iespēja nobalsot par savu favorītu, kuri pēc izstādes 
beigām tika apbalvoti ar Rojas pašvaldības piešķirtajām bal
vām un DUS Astarte Rojas degvielas kartēm. Skatītāju gal
veno simpātiju un 1. vietu ieguva Mārtiņš un Madara jeb vi
kingu pāris, kā skatītāji tos mīļi iesauca, ar Opel Astra Twin 
Top, kuru viņi vairākas stundas bija rūpīgi krāsojuši ar guaša 
krāsām, lai godam izvizinātu Neptūnu! Latvijas Kabrioklubs 
ir pateicīgs rojeniekiem par ikgadējo silto sagaidīšanu un 
atsaucīgumu, jo Zvejnieksvētki Rojā ir visu gadu ļoti gaidīts 
pasākums, kuram beidzoties, jau tiek gaidīts nākamais.

Pēc sasveicināšanās brauciena noskatīšanās daļa svētku 
apmeklētāju, pārsvarā ar maziem bērniem, devās uz plud
mali tikties ar Zinīti un Nezinīti, savukārt grupas „Roja” fani 
pulcējās grupas solista Jāņa Kalniņa mājas pagalmā, lai ļautos 
tautā iemīļotās grupas dziesmu valdzinājumam. Vairāki pāri 
laidās dejā, citi dziedāja līdzi, bet vēl citi izteica savu prieku, 
ritmā aplaudējot. Un nevienam no klausītājiem netraucēja ne 
lietus, ne vējš. Klausītāju uzmanību novērtēja arī grupas pui
ši, nepārtraucot dziedāt un spēlēt arī tad, kad uz dārgajiem 
mūzikas instrumentiem lija lietus, līdz tomēr Jāņa Kalniņa 
sirds neizturēja un tika izsludināts neliels pārtraukums, lai 
glābtu no mitruma to, kas glābjams. Lietus gan netraucēja 
uzstāties „Bermudu divstūrim”, Intaram Busulim, „Abone

menta orķestrim” 
un „Labvēlīgajam 
tipam”, jo viņi sa
vus klausītājus bi
ja pulcējuši zem 
mūsu jaunās es
trādes jumta.

Zvejnieksvēt-
ki Rojā nav iedo
mājami bez zvej
nieku saieta. Par 
veco jūras arāju labsajūtu kā vienmēr rūpējās atpūtas centra 
„Otra puse” saimniece Zane Vaivode, Rojas novada dome un 
„Zelmeri Pro”. Vīriem sanākot, sāka raisīties atmiņas. Ar labu 
vārdu tika pieminēti nesen kā aizsaulē aizgājušie zvejnieki, 

kuri vēl iepriekšējos gados allaž sēdēja pie tā paša galda – 
Visvaldis Jansons, Edvīns Zviedris, Aldis Sproģis. Lielākajai 
daļai sanākušo zvejas vīru jau septītais un daudziem arī jau 
astotais gadu desmits plecos, tādēļ sarunas vairāk iegrozījās 
par pagājušajiem laikiem, kad zvejas vīri vēl bija spēka pilni. 
Lai nu kam, bet šiem vīriem ir, ko atcerēties! Šodienas pie
redzē varēja dalīties vien zvejnieks Ervīns Vilciņš, kuru ilg
gadējais zvejnieks Jēkabs Robalds dēvēja par dēlu, jo savulaik 
viņš Ervīnam ierādījis mehāniķa gudrības. Ko atcerēties bija 
arī ilggadējam kapteinim Gunāram Štālam. Viņš labprātīgi 
aizgājis no darba, atdodams vietu jaunajiem. Arī Gunāram 
plecos teju astotais gadu desmits. Būdams godprātīgs cilvēks 
ar lielu atbildības sajūtu, viņš, būdams kapteinis, vairs neuz
ņēmies atbildību par citu cilvēku dzīvībām, jo mazums, kas 
varot gadīties. „Pašam jāsaprot, kad ir laiks atdot stūri citam”, 
ir pārliecināts Gunārs Štāls. Ar zvejas vīriem prieks tikties 
bija arī Jēkabam Robaldam. Zvejas kuģu mehāniķa arods ir 
viņa mūža darbs. Sākotnējos gadus strādāts zvejnieku kolho
za „Banga” vietējā flotē, pēc tam vagota Baltijas jūra. Vīri visi 
kā viens ir priecīgi un pateicīgi par šo ikgadējo iespēju satik
ties, lai kopā pasēdētu, iemalkotu pa glāzītei un kopīgi ri ti

Ievērojot viena aira distanci, Rojā  
Zvejnieksvētkos dod pa bundžām

Zemes un Jūras valdnieki brīdina klātesošos par 2 metru distances ievērošanu.
Uz interviju pie dīdžeja Ufo ieradusies lieliskā svētku 

zupas vārītāja Dina Čuba ar vīru Aivaru.

Iespējas, ko piedāvāja Ventspils 46. Zemessardzes kāj-
nieku bataljons ieinteresēja gan pieaugušos, gan bērnus.

Vika un Artūrs bija speciāli mērojuši ceļu no Rīgas 
uz Roju, lai piedalītos smilšu piļu būvēšanā.

Mākslinieks 
Māris Grosbahs 
demonstrē, cik 
tālu bija jūra 
brīdī, kad sākās 
smilšu piļu būvē-
šana.

Smaids sportistu sejās liecina, ka sacensības izdevušās.

Nozīmīga Zvejnieksvētku sadaļa – bijušo un esošo jūras 
arāju tikšanās.

Jānis Kalniņš un grupa „Roja” klausītājus pulcināja Jāņa mājas pagalmā. 
D. Klaberes un A. Zemela foto

nātu atmiņu kamolu.
Tā, pasākumam 

mijoties ar pasākumu, 
diena aizgāja nema
not. Par to, lai pasā
kuma viesi būtu infor
mēti par galvenajiem 
Zvejnieksvētku noti
kumiem, rūpējās „Ro
jas radio” allaž omulī
gā dīdžeja Ufo vadībā. 
Viņš pie mikrofona 
aicināja svētku atbil
dīgos darbiniekus, ne
aizmirsdams laiku pa 
laikam atgādināt par 
viena aira distances 
ievērošanu, lai arī pēc 
svētkiem mēs justos 
tikpat veseli un laimīgi. Paldies Rojas novada domei, Rojas kultūras centra kolektī
vam un visai pārējai Zvejnieksvētku atbalsta komandai, kura darīja visu iespējamo, 
lai mēs varētu pavadīt lielisku Zvejnieksvētku dienu! 

Paldies visiem Zvejnieksvēt-
ku organizatoriem un teh-
niskajiem darbiniekiem par 
paveikto svētkos un to orga-
nizēšanā. Šajos apstākļos, kad 
mums nācās domāt vismaz trīs so-
ļus uz priekšu un s trādāt savādāk, 
nekā esam pieraduši, mums izdevās 
lieliska diena, radot svētku sajūtu 
ikvienam Zvejnieksvētku apmeklētā-
jam! Tas bija labs komandas darbs, 
par ko vēlreiz paldies! Lai Jums iz-
dodas izbaudīt vasaru, uzkrāt spē-
kus turpmākajiem darbiem un rast 
prieku tajā, ko darāt!

Ar laba vēlējumiem,
Eva Kārkliņa, Rojas novada 

domes priekšsēdētāja

Zvejnieksvētku roze  
par sniegto atbalstu 
svētku rīkošanā –

SIA „Banga Ltd”, SIA „Astarte”, at
pūtas centram „Otra puse”, Rojas ostas 
pārvaldei, Guntaram Žurovskim, Feld
bergu ģimenei un Kristīnei Insbergai. 
Paldies svētku dalībniekiem – Mārim 
Grosbaham, Oskaram Mitenbergam, 
Andrim Zemelam, Guntim Mar
tužānam, Evai Fricbergai un viņas 
zemūdens svītai, grupai „Roja”. Pa
teicamies par sadarbību Rojas Dzku, 
pašvaldības policijai, kā arī Rojas no
vada domei un visiem citu struktūr
vienību kolēģiem, kas līdzdarbojās, 
tos veidojot.

„Nāru birojs” Rojas KC
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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.

KAPU SVĒTKI ROJAS NOVADĀ
2. augustā

14.00 MELNSILĀ
15.00 GIPKĀ

30. augustā
10.30 VALGALCIEMĀ

11.30 KALTENĒ Šantarkalna kapos

30. augustā
13.00 ROJAS KAPOS

Pasākumu kalendārs
15. augustā

VALGALCIEMA ZAĻUMBALLE – 
„Dzelžos”

12.00–15.00 Sporta spēles lieliem un maziem.
18.00 Labi dzīvot Valgalciemā! – svētku atklāšana ar stāstiem, 

sveikšanām un mūziku.
19.00 Rojas amatierteātra pirmizrāde - Rutku Tēvs „ Inteliģentas 

meičas jeb iepazīšanās nopietnā nolūkā”.
Pēc izrādes – svētku zupa. 
20.00 Zaļumballes 1. cēliens – muzicē duets „Karakums”.
21.00 Garais starpbrīdis kopā ar aktrisēm Indru Burkovsku un 

Rutu Vītiņu.
22.00–24.00 Zaļumballes 2. cēliens līdz pusnaktij ar duetu „Ka-

rakums”.
Iesakiet, kuri būtu pelnījuši paldies – „Labie darbi Valgalciemā”! 

Zvanīt 29196478, Dacei, 26144647, Egitai.
Soli būs, bet labākai distancēšanās noteikumu ievērošanai, lū

dzam apmeklētājus izmantot arī savus līdzi paņemtos paklājiņus vai 
sēžamos.

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 2m distanci vienam no otra, izvērtējiet ie
spēju lietot  sejas  aizsargmasku un tml.!

Sludinājumi 

SIA „Banga Ltd” reģ. nr. 41203031343
Akas iela 74b, Roja, LV3264

Piedāvā darbu 
Noliktavas vadītājam/-ai

Ja Tu proti vai esi gatavs/-a apgūt:
 ¾ organizēt noliktavas ikdienas darbus;
 ¾ organizēt preču kustību un preču sagatavo

šanu klientam;
 ¾ vadīt noliktavas darbinieku kolektīvu;
 ¾ dot uzdevumus un kontrolēt to izpildi;
 ¾ veikt padarītā darba uzskaiti un sagatavot 

atskaites;
 ¾ strādāt ar Microsoft Word un Excel;
 ¾ komunicēt latviešu un krievu valodā;

Mēs Tev varam piedāvāt:
 ¾ bruto darba algu (pirms nodokļiem) 1270 EUR;
 ¾ piemaksas par sasniegtajiem mērķiem;
 ¾ veselības apdrošināšanas polisi;
 ¾ mobilo telefonu ar apmaksātu pieslēgumu;
 ¾ sociālās garantijas;
 ¾ darba laiku katru darba dienu no 6.30–15.30.

Pieredze personāla vadībā tiks uzskatīta par 
priekšrocību!

Lai pieteiktos vakancei, lūdzam CV sūtīt uz 
epastu balticfishgroup@balticfishgroup.com

Tavu CV gaidīsim līdz 
2020. gada 7. augustam!

Kaltenes svētki – 8. augustā!
Sekojiet informācijai!

Rojas pensionāru padomes 
organizētā ekskursija

19. augustā. Izbraukšana pulksten 7.00.
Maršruts Roja–Rudbārži–Skrunda–Roja.
Piena muzejs – ieejas maksa 5.90 EUR.
Šitaki sēņu audzētava – 6.00 EUR.
Skrundas metāla parks – 3.00 EUR.
Kazdangas pils.
Pieteikties līdz 15. augustam pa telefonu 

29329440.

PASAŽIERU IEVĒRĪBAI
No 2020. gada 26. jūlija atsāks kursēt maršruta Nr. 7934 Rīga–Roja auto-

buss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas svētdienās izbrauc plkst. 14.30 un no 
pieturas Roja – plkst. 17.20. Reisi tika slēgti, jo sakarā ar ārkārtējo situāciju 
valstī samazinājās pasažieru skaits.

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 jebku
rā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Lilita Pelčere, Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Valsts SIA Autotransporta direkcija
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