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Baraviku laika dullums 
ir sācies! 

J. Kalvāna foto

Uzmanību!
Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, 

aicinām ikvienu iedzīvotāju, iestādi un uzņēmumu 
līdz šī gada 19. oktobrim 

Rojas novada domē iesniegt priekšlikumus 
par cilvēkiem, kurus godināt 

Valsts svētku pasākumā sekojošās nominācijās:
• Par ieguldījumu novada attīstībā;
• Par veiksmīgu uzņēmējdarbību;
• Gada pedagogs;
• Gada jaunietis;
• Gada sportists.

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

Iesniegumā norādīt informāciju par apbalvojamo (vārds, uzvārds, 
dzīves vieta, darba vieta vai nodarbošanās, juridiskām personām – 
nosaukums un vadītājs), 
kā arī precīzu formulējumu, par ko Atzinības raksts piešķi-
rams, un aprakstu par apbalvojamo – viņa nopelniem Rojas 
novadā vai sadarbībā ar Rojas novadu.

Dace Klabere

Svētdien, 4. oktobrī, Latvijā atzī-
mēja Skolotāju dienu. Tā ir reize, kad 
atceramies savus skolotājus un sakām 
paldies. Vienlaikus šī diena ir iespēja 
padomāt par izaicinājumu, ar ko sa-
stopas visai sabiedrībai tik nozīmīgā 
profesija. Diemžēl, kā rāda starptau-
tisks pētījums, tikai ceturtā daļa Lat-
vijas skolotāju uzskata, ka viņu arods 
sabiedrībā ir cienīts. Par to, ko šis 
darbs prasa no paša skolotāja un izai-
cinājumiem, ar ko skolotāji sastopas 
diendienā, saruna ar Rojas Mūzikas 
un mākslas skolas direktori Baibu 
Beraģi, kurai sācies otrs mācību gads, 
esot direktores amatā.

No pianistes par akordeonisti
Interese par mūziku Baibai radusies 

vien 10 gadu vecumā, un tad viņa arī 
paudusi vēlmi mācīties spēlēt klavieres. 
Taču klase jau bijusi nokomplektēta, un 
meitenei piedāvāts mācīties akordeona 
vai flautas spēli. Tā kā akordeonam vis
maz bija taustiņi, Baiba izvēlējusies šo 
mūzikas instrumentu un savu toreizējo 
izvēli nekad nav nožēlojusi. Bijuši jau 
brīži gan skolas, gan studiju laikos, kad 
gribējies visu mest malā, bet tagad Bai
ba pēc pieredzes zina teikt, ka nav bijis 
bērnu, kas kādā mirklī nebūtu gribējuši 
no skolas izstāties. Baiba saka vislielāko 
paldies savai skolotājai Marutai Zemtu
rei, kura vienmēr pratusi atrast motivā
ciju, kādēļ mācības jāturpina. „Bez vi
ņas atbalsta es nebūtu ne šeit, ne Rojā”, 
ir pārliecināta Baiba. Mūzikas skolas 
periods bijis ļoti intensīvs – mēģinā
jumi, koncerti. Vidusskolas gados gan 
slodze bijusi smaga, arī psiholoģiski 
bijis grūti. Baiba saka paldies arī savām 
klases audzinātājām Veltai Mitenbergai 
un Virgīnijai Mūrniecei. Skolotājas al
laž atbalstījušas bērnus, kuri mācījušies 
divās skolās, un šajā jautājumā problē
mas nekad nav radušās. Skolotāja pro
fesija pašlaik nav prestiža, tāpēc arī stu
diju gados Baiba svārstījusies, vai viņai 
tas ir vajadzīgs? Daudzu gadu garumā 
viņa bija lolojusi sapni par jurispruden

ci, ko realizēja pēc vairākiem gadiem, 
absolvējot Biznesa augstskolu „Turība”. 
Šī gada februārī Baiba ieguvusi arī ma
ģistra grādu izglītības vadībā.

Atgriešanās skolā
Pēc vairākiem gadiem Baiba atgrie

zās skolā kā akordeona spēles pedagogs. 
Viņa joprojām atceras, ar kādu bijību 
vērusi skolas durvis.  Direktore smej, 
ka, piemēram, skolotāja Zemture viņai 
nekad nebūs vienkārši Maruta, bet gan 
skolotāja Zemture. Bet atgriezties bijis 
viegli. „Rojas mūzikas skolu vienmēr 
saukšu par savējo. Lai kur es studēju, 
Roja bija mana īpašā vieta”, atceras Bai
ba. Sākotnēji viņa savu sirdi un dvēseli 
atdeva skolai kā audzēkne, vēlāk kā pe
dagoģe, nu jau kā direktore. 

Direktores amatā
Sākums nebijis viegls tādā nozīmē, 

ka neviena skola nesagatavo pedagogu 
kā standartu. Ir vajadzīga pieredze, 
bet, kamēr tā rodas, paiet zināms laiks. 
Skolā Baiba ir no 2008. gada. „Zinā
ju, ka gribu būt šeit, un es esmu šeit. 
Esmu savās mājās, savas sirds vietā. 
Tajā mirklī citas izvēles nebija”, pauž 
Baiba.

Pirmais gads direktores amatā bijis 
ļoti izaicinošs, dinamisks un paskrē
jis vēja spārniem. Bieži nācies strādāt 
nestandarta situācijās un pieņemt 
nestandarta lēmumus, bet kopumā 
direktore pirmo gadu šajā amatā vēr
tē pozitīvi. Stājoties amatā, pirmkārt 
viņas mērķis bijis nodrošināt pilnvēr
tīgu mācību procesu, un tas arī izde
vies, neskatoties uz situāciju, kādā visi 
nonāca martā. Otro gadu pēc kārtas ir 
noturēts pastāvīgs audzēkņu skaits  – 
115, kas arī priecē. Neskatoties uz 
grūtībām, ir piesaistīti jauni pedagogi, 
un arī iepriekšējais kolektīvs ir notu
rīgs un nemainās. Visiem kopā esot, 
gads paskrējis ļoti ātri un piedzīvots 
patiešām daudz. Baiba no sirds patei
cas savai vietniecei Aijai Kaļiņičenko 
par to, ka viņa piekrita uzaicinājumam 
strādāt kopā. Direktorei Aija ir neie
domājams atbalsts it visā.  Aijas idejas 
un pienesums skolai ir nenovērtējams. 

Viņa bagātina skolas mācību procesu, 
svētku pasākumus, arī audzināšanas 
plānā ieviestas Aijas idejas. 

Jau padarītais un nākotnes vīzijas
Pirmajā gadā skolā veikta visu do

kumentu sakārtošana, piesaistīti jauni 
pedagogi.  Arī nākotnē Baiba redz cil
vēkus, kuri jau ir uzrunāti, lai viņi būtu 
tieši šeit. Tie ir mūsu pašu cilvēki, mūsu 
absolventi. Direktore vēlas, lai pēc stu
dijām viņi atgriežas mājās un turpina 
šeit strādāt. Ir ieviestas skolvadības 
sistēmas e klase, kas sevi veiksmīgi pie
rādīja tieši attālinātajā mācību procesā. 
Baiba uzsver, ka skolotājiem vienmēr 
jābūt radošiem, un par to, ka viņi tādi 
ir, liecina dažādie skolas pasākumi. 
Otro gadu pēc kārtas notiek solfedžo 
festivāls. Mākslas skolas audzēkņi arī 
sasparojušies dažādiem jaunumiem. 
Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar 
skolas izglītības padomi. Direktore 
priecājas, ka tas ir viņas veiksmes stāsts. 
Tajā darbojas gan vecāki, gan audzēkņi 
un pedagogi. Viņi visi kopā ienes jau
nas idejas, kā uzlabot skolas dzīvi, kā 
padarīt interesantāku mācību procesu 
audzēkņiem. Pagājušajā gadā ļoti veik
smīgi izdevies noorganizēt mācību eks
kursiju uz Liepājas mūzikas vidusskolu. 
Izglītības padome iesaistās arī materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošanā. Māks
las skola jau ir saņēmusi dāvinājumā 
no Andra Krūzmaņa sen loloto gais
mas galdu. Tās ir lietas, ko direktorei 
pagaidām izdevies īstenot, jo patiesībā 
jau laika ir bijis pavisam maz, jo kopš 
marta skolā noritēja tikai attālinātais 
mācību process. 

Krīzes laiks
Šo laiku direktore vērtē, kā ļoti sma

gu. Bija vajadzīgs psiholoģisks atbalsts 
gan audzēkņiem, gan pedagogiem. Tā 
bija nestandarta situācija, kad neviens 
nezināja, ko nesīs nākamā diena un 
vai atkal nebūs jāpārorganizē viss mā
cību process. Baiba Beraģe ļoti cer, ka 
tas neatgriezīsies, jo to nevar nosaukt 
par pilnvērtīgu mācību procesu. Rojas 
Mūzikas un mākslas skola bija viena 
no retajām skolām, kas tajā laikā sagla
bāja vērtēšanas sistēmu kā tādu. Bērns 
5–6  gadus ir mācījies un nobeiguma 
eksāmenos viņam ieraksta ieskaitīts vai 
neieskaitīts. „Mēs tā negribējām un sa
glabājām summatīvo vērtēšanas sistē
mu. Arī eksāmeni un izlaidums notika 
klātienē, jo uzskatīju, ka bērniem izlai
dums nav tikai dokumenta pasniegša
nas veids bez rokasspiediena, bet gan 
svētki”, stāsta direktore.

Mūzika un māksla
Māksla skola ir pavisam kaut kas 

cits, jo māksliniekiem ir sava, savādāka 
domāšana, taču direktore vienmēr ir uz
svērusi, ka abas ir viena skola un vien
līdz mīļas. Arī mākslas skolā sakārtota 
organizācija, viss, kas saistīts ar darba 
plāniem utt. Direktore domā, ka mākslas 
skola dažkārt paliek otrā plānā, jo māk
sla vairāk ir sevī vērsta. Skolā tiek darīts 
viss, lai atvērtu bērnu. Valsts kon kursos 
viņiem liek prezentēt savus darbus, lai 

viņi mācītos runāt, 
uz stāties. Mūziķiem 
ar to nav problēmu, 
bet mākslas skolas 
bērniem mazliet ir, 
tāpēc skola to  cenšas 
lauzt. Direktore at
zīst, ka mākslas skola 
ir milzīgs atspaids 
visu pasākumu or
ganizēšanā. Nav jau 
noslēpums, ka pa
sākumu dekorācijas 
un visas dāvanas top 
tikai pašu rokām. 
Par to direktore saka 
milzīgu paldies gan 
audzēkņiem, gan 
pe dagogiem, kas to 
visu spēj realizēt. 
Dažkārt viņu ide
jas esot vienkārši 
fantastiskā līmenī! 
Direktores lielais 
sapnis – Mūzikas un 
mākslas skolai jābūt 
zem viena jumta. 
Redzot, kas notiek 
Kurzemes reģionā, 
cik daudz mūzikas skolu atdzimst, Rojai 
nevajadzētu atpalikt.

„Rojas ritmi”
Direktore ļoti gaida pavasari, kad 

notiks jau sestie „Rojas ritmi” – viņas 
lolojums. Viņa priecājas, ka no mazā 
konkursa izaudzis plaša mēroga Vis
latvijas konkurss, ar kuru rēķinās, kuru 
gaida. Interese par konkursu ir liela. 
Baiba atzīst, ka tas ir viņas sirds un dvē
seles darbs. Tas ir arī milzīgs darba ap
joms, kad palīgā tiek ņemtas arī nakts 

stundas, jo savādāk tas nav paveicams. 
Bet tas nes arī milzīgu gandarījumu. 
Vēl ilgi pēc konkursa pienāk pateicības 
vēstules, kas ir kā bonuss negulētajām 
naktīm pirms konkursa. Labā atmiņā 
joprojām slavenie brāļi Grīnbergi, kuri 
ir apceļojuši puspasauli, bet atceras arī 
mūs, un pateicībā atbrauc šeit un kon
certē bez maksas. Šogad konkurss plā
nots 17. aprīlī un direktore sūta visas la
bās domas izplatījumā, lai tas realizējas.

(Turpinājums 2. lpp.)

Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktore Baiba Beraģe – 
cilvēks, kas savā darbā iegulda sirdi un dvēseli

Direktore Baiba Beraģe pie Skolotāju dienai par godu 
veidotā dekora.

Skolotāja Indra Sproģe palīdz apgūt mūzikas instrumentu skolas visjaunā-
kajam audzēknim – trīsgadīgajam Andrejam.                                          Albuma foto

Dedz baltu gaismu sevī
Un visu labo, kas ir tevī,
Bez atlikuma citiem dod!
                                    V. Steps

Sirsnīgs sveiciens 
                Skolotāju dienā!
Būt skolotājam – tā ir misija. Lai 

pietiek spēka, enerģijas, pacietības 
un mīlestības katrai dienai!

Rojas novada domes vārdā,
Eva Kārkliņa, domes priekšsēdētāja
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Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi

Nr. 10/2020          APSTIPRINĀTI
Ar Rojas novada domes 2020. gada 21. jūlija 

sēdes lēmumu Nr. 90
(protokols Nr. 10)

PRECIZĒTI
ar Rojas novada domes 2020. gada 15. septembrī 

sēdes lēmumu Nr. 120
(protokols Nr. 12)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. 
saistošajos noteikumos Nr. 17/2011 „Par reklāmu, 

izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas 
kārtību publiskās vietās Rojas novada teritorijā un 

pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”
Izdoti saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta 

trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 7. punktu, likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.17/2011 „Par reklāmu, izkārtņu un citu infor
matīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Rojas 
novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kār
tību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu 1. un 2. punktus šādā redakcijā: 
1. Saistošie noteikumi reklāmas, izkārtņu, sludinājumu 

un citu informatīvo materiālu izvietošanai, apsaimniekošanai 
Rojas novada administratīvajā teritorijā, publiskās vietās 
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, (turpmāk tekstā  – 
Noteikumi) attiecas uz visām fiziskām un juridiskām 
personām, kuras izvieto reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un 
citus informatīvos materiālus vai kurām pieder reklāmas nesēji 
vai objekti.

2. Izvietojot publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu, reklāmu, izkārtnes, sludinājumus un citus 
informatīvos materiālus Rojas novada administratīvajā 
teritorijā, jāievēro šie Noteikumi, Latvijas Republikas Satik
smes ministrijas noteikumi reklāmas nesēju uzstādīšanai tiešā 
ceļa tuvumā, Rojas novada teritorijas plānojums, likums „Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību”, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas norādījumi, Valsts valodas likums, 
Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.”

1.2. Svītrot Noteikumu 69. punktu.
1.3. Svītrot Noteikumu 76.6. punktu un 77. punktu.
1.4. Izteikt Noteikumu IX. nodaļu šādā redakcijā:
IX. Atbildība par noteikumu neievērošanu
68. Par šo Noteikumu neievērošanu administratīvi ir atbil

dīgs reklāmas un reklāmas nesēja, kā arī citu vizuālās infor
mācijas objektu izvietotājs vai persona, par kuru tie informē. 

69. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septem-
bra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols Nr.__)).

70. Nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, plakātu, afišu, slu
dinājumu, aģitācijas un citu informatīvo materiālu izvie
tošana publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku 

vietu,  Rojas novada pašvaldības teritorijā uzskatāma par to 
izvietošanu neatļautā vietā. Par to izvietošanu ir atbildīga 
un administratīvi sodāma fiziska vai juridiska persona – 
reklāmas izvietotājs vai personas, kuru interesēs informā
cija izvietota.

71. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā 
pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai ir tiesīgi Rojas novada domes struktūrvienības 
„Pašvaldības policija” amatpersonas. 

72. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu 
pārkāpumiem lēmumus pieņem Rojas novada domes Admi
nistratīvā komisija.

73. Administratīvos sodus par noteikumu pārkāpumiem 
piemēro fiziskām un juridiskām personām.

74. Noteikt administratīvo sodu – brīdinājums vai naudas 
sods no 14 naudas soda vienībām līdz 70 naudas soda vienī
bām, par šādu noteikumu neievērošanu: 

74.1. par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu publis
kās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, bez Rojas 
apvienotās būvvaldes arhitekta skaņojuma par tiesībām ek
sponēt reklāmu, vai tās nesēju;

74.2. par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu, nesamaksājot pašvaldības nodevu;

74.3. par reklāmas nenovākšanu publiskās vietās un vie
tās, kas vērstas pret publisku vietu, 10 (desmit) dienu laikā 
pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām un reklāmas ne
sēja nesakārtošanu.

75. Noteikt administratīvo sodu par īslaicīgas reklāmas 
nenovākšanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret pub
lisku vietu, trīs dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma vai no
tikuma beigām – brīdinājums vai naudas sods no 3 naudas 
soda vienībām līdz 10 naudas soda vienībām. 

76. Noteikt administratīvo sodu  brīdinājums vai naudas 
sods no 6 naudas soda vienībām līdz 30 naudas soda vienī
bām, par šādu noteikumu neievērošanu: 

76.1. par reklāmas vai tās nesēja izpildi dabā, publiskās 
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, neatbilstoši 
apstiprinātajam projektam;

76.2. par reklāmas, tās nesēja neuzturēšanu atbilstošā teh
niskā un vizuālā kārtībā;

76.3. par reklāmas, tās nesēja uzstādīšanu publiskās vietās 
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, bez marķējuma ar 
izvietotāja rekvizītiem;

76.4. par reklāmas, tās nesēja, publiskās vietās un vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu, nenostiprināšanu statiski dro
šā veidā;

76.5. par reklāmas, tās nesēja izvietošanu uz nesakoptas 
nama fasādes, publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret pub
lisku vietu;

76.6. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. sep-
tembra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols Nr.__)).

77. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septem-
bra sēdē (lēmums Nr.__ (protokols Nr.__)).”

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Nr. 12/2020              APSTIPRINĀTI
ar Rojas novada domes 2020. gada 21. jūlija 

sēdes lēmumu Nr. 92 (protokols Nr. 10)
PRECIZĒTI

ar Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra 
sēdes lēmumu Nr. 121 (protokols Nr. 12)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 21.02.2017. saistošajos noteiku-
mos Nr. 4/2017 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, 

turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas novadā.”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu, Ministru kabineta 21.06.2011. gada 
noteikumu Nr. 491„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11. punktu, 

Ministru kabineta 04.04.2006. gada noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, 

kā arī suņa apmācībai” 13. punktu 

Izdarīt Rojas novada pašvaldības 21.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 4/2017. 
„Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kār
tību Rojas novadā.” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot Noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdu „redakcijā”.
2. Svītrot Noteikumu 19. punktu.
3. Izteikt Noteikumu V. nodaļu šāda redakcijā:

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par 
saistošo noteikumu neievērošanu.

16. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu 
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Rojas novada domes 
struktūrvienības „Pašvaldības policija” amatpersonas.

17. Lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par šo noteikumu pārkāpu
miem pieņem Rojas novada domes Administratīvā komisija.

18. Par noteikumu pārkāpumiem, par kuriem administratīvā atbildība nav 
noteikta Dzīvnieku aizsardzības likumā, fiziskas personas var tikt administratī
vi sodītas, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu no 4 naudas soda vienībām 
līdz 60 naudas soda vienībām, bet juridiskas personas var tikt administratīvi so
dītas, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu no 10 naudas soda vienībām līdz 
150 naudas soda vienībām. 

19. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra sēdē (lēmums Nr.__ 
(protokols Nr.__)).”

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Arī šogad Rojas novada pašvaldība turpina sadarbību ar 
SIA „Pundiķi” zvejniekiem un zinātnisko institūtu „BIOR”, 
jo Lauku atbalsta dienests 2020. gada 24. martā Zivju pa
domes sēdē piešķīra finansējumu zivju resursu pavairošanai 
un atražošanai un apstiprināja projektu Nr. 36 par „Taimiņu 
mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo 
vaislinieku nozveju.” Saskaņā ar noslēgto SIA „Pundiķi” lī
gumu Nr. RND/2020/L37,  paredzēts nozvejot 50 taimiņu 
vaisliniekus.

Rojas ostā Rojas upes deltā plānots novietot speciāli ziv

ju uzglabāšanas būri, kurā ievietos 50 taimiņu vaisliniekus, 
kas saskaņā ar projektu un noslēgto līgumu, tālāk tiks nodoti 
ZI  „BIOR” zivju audzētavas „Tome” speciālistiem. Savukārt 
zivju audzētava rūpēsies, lai no iegūtajiem ikriem izaugtu 
spēcīgi taimiņu mazuļi, kurus 2022. gada vasarā paredzēts 
ielaist atpakaļ Rojas upē.

Projekta kopējās izmaksas 3 630,00 EUR, no kuriem Rojas 
novada domes līdzfinansējums ir 726,00 EUR, un Zivju fon
da finansējums ir 2 904,00 EUR.

Ligita Šnore

Programmas stundu skaits: 160
Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 40.00
Mācību cena (EUR):  400
Prasības iepriekšējai izglītībai: pa
matizglītība

Programmas apraksts: Darba un 
vides aizsardzība, veselības tūrisms, ak
tīvais tūrisms (aktīvā tūrisma jēdziens, 
piemērots apģērbs, pārgājieni, velotū-
risms, aktīvais tūrisms ziemā, ūdens tū-
risms, flora un fauna, nūjošana, drošības 
noteikumi), viesmīlība (būtība, viesmīlī-
bas serviss, kāds ir viesmīlīgs darbinieks, 
galda klājumi) , tūrisma menedžments, 
tūrisma produktu tirgvedība, profesio
nālā svešvaloda, informācijas tehnolo
ģiju nodrošinājums. 

Izglītojamo personu skaits: 4–20.
Izglītības programmas īstenotājs: 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma teh
nikums, programmas kontaktperso
na: Zanda Šlegelmilha, tel. 26883419, 
epasts: slegelmilha@inbox.lv

Pieteikšanās mācībām, no 22. sep
tembra līdz 22. oktobrim, norit tieš
saistē mājaslapā www.macibaspie
augusajiem.lv, izmantojot latvija.lv 
autentifikāciju un epakalpojumu jeb
kurā diennakts laikā. 

Mācību grupu komplektēšana un 
mācību uzsākšana paredzēta 2020. gada 
novembrī, darba dienu vakaros un/vai 
sestdienās, Rojā, Zvejnieku ielā 7.

Sīkāka informācija Rojas TIC, tel.: 
28630590, epastā: tic@roja.lv

NĀC MĀCĪTIES ROJĀ 
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ 

TŪRISMA PRODUKTU IZSTRĀDE

Turpinās Rojas novada domes sadarbība ar SIA 
„Pundiķi” un zinātnisko institūtu „Bior”

(Sākums 1. lpp.)
Skolotāju diena

Direktore domā, ka tā ir īpaša diena vismaz pa
šiem skolotājiem. Cik sabiedrībā šī profesija ir no
vērtēta, lai katrs spriež pats. Viņa tikko kā rakstī
jusi maģistra darbu par skolotāja prestižu un neko 
pozitīvu veiktajās aptaujās saskatīt diemžēl neva
rējusi. Viņa domā, ka tā ir valsts sistēmas problē
ma. Cik ir entuziastu, kas studē pedagoģiju, kāpēc 
katru gadu saskaramies ar pedagogu trūkumu? Ar 
katru gadu paliek smagāk. Direktore domā, kamēr 
Latvijā neuzlabosies skolotāja prestiža jautājums, 
studēt gribētāju būs maz. Uz laukiem brauc strā
dāt tikai savas dzimtās vietas patrioti, tāpēc arī 
direktore tur savus audzēkņus skatiena attālumā. 
Viņai ir milzīgs prieks un gandarījums par Mi
ķeli Gitendorfu, kurš aizgāja studēt uz Liepājas 
mūzikas vidusskolu, un skolotāja cer, ka viņš šeit 
atgriezīsies strādāt. Bez Miķeļa viņa vēl turot savā 
redzeslokā vienu jaunu kadru, un ļoti cer, ka viņš 
būs šeit un nesīs savu pienesumu Rojai.
Audzēkņu sasniegumi

Pagājušais mācību gads nesis ļoti labus re

zultātus valsts konkursos. Pagājušajā gadā valsts 
konkurss norisinājies ģitāras un akordeona spēlē. 
Tajos no mūsu skolas piedalījušies četri audzēk
ņi un visi atgriezušies ar iegūtām 3. vietām. Tas 
Rojas Mūzikas un mākslas skolai ir izcils rezul
tāts! Diemžēl vizuāli plastiskās mākslas konkurss 
apstājās pusceļā sakarā ar izsludināto ārkārtas 
situāciju. Direktorei prieks, ka jau pieminētais 
Miķelis Gitendorfs piedalījās arī Ineses Galantes 
talantu konkursā un aizcīnījās līdz pat finālam. 
Savukārt vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi veik
smīgi piedalījās konkursā „Mana zeme skaistā”, 
kurā audzēk ņi fotografēja vietējo dabu. Visus dar
bus skola saņēma atpakaļ kā foto gleznas. Šobrīd 
Espla nādē ir izstādīts Evijas Minteres darbs „Zilais 
cerību sivēns”, kas startēja konkursā „Vērtību sak
ta”. Skolas koris darbojas grupās un turpina gata
voties skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Nākotnes plāni

2021. gada janvārī skolai paredzēta akreditācija. 
Patiesībā skola tai lēnām gatavojas jau no pagājušā 
gada un direktore neredz lielus šķēršļus, lai to 
izietu. Notiek arī gatavošanās svētku koncertiem. 

Notiks valsts svētku koncerts, Ziemassvētku kon
certs kultūras centrā. Paredzēts, ka janvārī ar kon
certu viesosies Ventspils bigbends, taču esošajā 
situācijā viss vēl var mainīties. Direktore priecājas, 
ka jau otro gadu skolā atgriezusies sitaminstru
mentu un flautas spēle. Šogad pieplūdums uz sa
gatavošanas klasi bijis tik liels, ka nācies piesaistīt 
jaunus pedagoģiskos resursus. Interešu izglītībā 
mazākajam audzēknim ir tikai trīs gadi. Viņam 
veicas labi, zēns ir viens no aktīvākajiem, un vi
ņam bijusi jau pirmā uzstāšanās. Savukārt vecā
kajiem audzēkņiem ir ap gadiem sešdesmit. Di
rektore atgādina, ka skolā tiek pieņemti audzēkņi 
bez vecuma ierobežojuma un pedagogi ar viņiem 
strādā individuāli. Ieskaitot pašus mazākos bēr
nus, Interešu izglītības programmā kopā mācās 
35 audzēkņi.

Jau sen ir zinātniski pierādīts, ka cilvēkiem, kas 
apgūst mūziku, tiek attīstīta arī labā smadzeņu 
puslode. Protams, ka divas skolas ir dubultslodze 
un dubulta atbildība, bet tas, ko tev var iedot 
mūzika vai māksla, lai attīstītu tavu bērnu, ir 
nenovērtējams ieguldījums tava bērna nākotnei, 

par to direktore ir pilnīgi pārliecināta, un viņai žēl, 
ka vecāki to dažkārt nenovērtē.

Skolas direktore pateicas Rojas novada pašval
dībai par lielo atbalstu skolas materiāli tehniskās 
bāzes papildināšanā. Visi skolotāji ir nodrošināti 
ar portatīvajiem datoriem, iegādāti jauni mūzikas 
instrumenti flautas, ģitāras, sitaminstrumentu 
spēlē, solfedžo vieglākai apgū šanai katram bēr
nam ir sintezators. Jauni galdi un datortehnika 
iegādāti mākslas skolai. Bez tā visa mācību pro
cess nebūtu tik kvalitatīvs. Šodien dators katram ir 
pamatlieta, kas tiek pieprasīta, lai mācību procesā 
tiktu izmantoti visi interneta resursi un stundas 
būtu interesantākas, un skolas direktore tajā nesa
skata neko sliktu. Tāds ir pašreizējais laikmets, kad 
ik brīdi ienāk jaunas tehnoloģijas, un visu laiku ir 
jāmācās ne tikai audzēkņiem, bet arī pašiem peda
gogiem. Kā saka direktore, nav tādas dienas, kas 
nenāktu ar jauniem izaicinājumiem, bet tas ļauj 
pedagogiem būt radošiem un neieslīgt rutīnā. Gan 
mākslas, gan mūzikas skolas pedagogiem aizrau
tībā deg acis, un direktore vēlētos, lai tā būtu arī 
visiem audzēkņiem. 

Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktore Baiba Beraģe – 
cilvēks, kas savā darbā iegulda sirdi un dvēseli
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Dzīvesziņas

„Katrai dienai ir uzliesmojums”
Imants Ziedonis

Tā, nudien, var teikt, jo savu uzliesmojumu meklēja un atra
da tie skolotāji un tehniskie darbinieki, kuri 25. septembrī kopī
gā braucienā apmeklēja Imanta Ziedoņa muzeju „Dzirnakmeņi” 
Murjāņos. Ziedoņa muzejs ir ceļš. Pats Ziedonis ir teicis: „Es gri
bu muzeju kā mūzu māju, kur cilvēki nāk pavadīt laiku attīstībā, 
jēgpilnās sarunās un jaunradot”.  Sagaidīti ar siltu piparmētru tēju 
un cepumiem, pirms aktivitātēm varējām izstaigāt muzeju, iz
vērtēt paša Ziedoņa projektēto un arhitektu apšaubīto vasarnīcu. 
Ne velti Murjāņu vasaras māju dēvē par Imanta Ziedoņa Rakstu 
13. sējumu. Māja celta pagājušā gadsimta 70. gados. Sākot no ide
jas, beidzot ar pašas mājas būvniecību un iekārtošanu – it viss ir 
dzejnieka un viņa sievas Ausmas Kantānes rūpīgi iecerēts un izdo
māts. Kad vasaras māja nonāca fonda „Viegli” īpašumā, tika nodi
bināts muzejs, un tā ir palikusi praktiski neskarta, saglabājot savu 
auten tiskumu no laika, kad tajā mitinājies Ziedoņu pāris. Kopīga
jās nodarbībās tiek izstaigātas dzejnieka dabas takas, aizstaigājot 
līdz līkumotajai Lojas upei ar smilšakmens atsegumiem. Dzejnieka 
mājā jāatrod sava vieta un telpa, kura uzrunā. Varēja ieklausīties 
dzejnieka balss skaņās un noskatīties dokumentālo filmu. Paldies 
gidiem par atsaucību, mīļumu un atraktivitāti. Tālāk ceļš veda uz 
Turaidas pili, apjūsmojām Siguldas krāšņumu un izstaigājām Para
dīzes jeb Gleznotājkalnu. Tā bija jauka diena, un gan jau katrs no 
mums ieraudzīja savu uzliesmojumu.

Šajā pašā nedēļā Rojas vidusskolas kolektīvs papildinājās ar 16 jau
niem „kadriem”. Notika 10. klases uzņemšana vidusskolā. Divu die
nu garumā desmitajiem bija jāiztur vairāki pārbaudījumi un jāpilda 
dažādi uzdevumi, kurus uzraudzīja 11. klases ģenerāļi. Pirmajā dienā 
bija fiziskās izturības pārbaudes, bet otrajā dienā bija jāpierāda, ka 
viņu zināšanu līmenis atbilst vidusskolai, kā arī nācās iejusties slepeno 
aģentu lomā, jo bija jāiziet vairāki kontrolpunkti, lai atgūtu nolaupī
to klases audzinātāju. Ar skaļiem saukļiem, dziesmām, smiekliem, 
„gardām” pusdienām un svinīgo zvērestu 2020./2021. m. g. 10. klase 

oficiāli ir uzņemta vidusskolā. Paldies 11. klasei un audzinātājai Ingai 
Puntulei, paldies 10. klasei un audzinātājai Raidai Koroļovai.  

Pagājušajā mācību gadā CSDD rīkotajā konkursā jauniešiem 
„Gada jaunais autovadītājs”, viens no 2300 jauniešiem, kuri pieda
lījās, bija arī mūsu skolas  12. klases skolēns Kristaps Ričards Frei
manis. Uzrādot labus rezultātus, viņš izcīnīja iespēju savai klasei 
piedalīties aktivitātēs, kuras organizēja „Opā Kāp Ārā” instruktori. 
Ikvienam bija iespēja uz savas ādas pārliecināties par drošības jostu 
lietošanas nepieciešamību, un reibuma brilles uzskatāmi pierādīja, 
cik radikāli var mainīties cilvēka reakcija un koordinācijas spējas.  
Paldies Kristapam par izcīnīto iespēju!

Septembra mēnesis ir ražas mēnesis, kad viss, kas audzis un brie
dis vasarā, ir novākts, noglabāts vai sagatavots ziemas krājumiem. 
Latvieši 29. septembrī atzīmē Miķeļdienu jeb rudens saulgriežus, kad 
saule pagriežas uz rudens pusi, dienas kļūst īsākas un vakari tumšāki. 
Lai iepazītos ar rudens darbiem, ražu un visām citām riktēm, ko dara 
Miķeļos, „Pūcīšu” grupas bērni viesojās pie īstas latviešu saimnieces 
Inetas Olektes Rudē.  Viņa visus ļoti mīļi uzņēma savā sētā – parādīja 
lauku, kurā aug burkāni un bietes, kur kartupeļi jau novākti. Parādīja 
dārzu un iepazīstināja bērnus ar dažādiem darba rīkiem. Ābeļu dārzā 
bija jāmeklē paslēptie dārgumi, jāiepazīstas ar pagrabu un tajā esošiem 
labumiem. Saimniece cienāja bērnus ar pašceptu maizīti un īstām, no
rūgušām bērzu sulām. Neizpalika arī jautras atrakcijas un rotaļas. Šīs 
dienas iespaidi mazajām „Pūcītēm” ilgi paliks atmiņā. Sirsnīgs paldies 
saimniecei par lielisko uzņemšanu. 

Sestdien, 3. oktobrī, Rojas vidusskolas četri skolēni – Eva Šulce, 
Oto Veinbergs, Mārtiņš Vīksne un Dāvids Liepa piedalījās RTU In
ženierzinātņu vidusskolas organizētā konkursā „Ķīmiķu dārzs”. Kon
kurss tapis pēc 12. klases skolēnu iniciatīvas un paredzēts 8.–12. klasei. 
Tā mērķis ir palīdzēt attīstīt gan iemaņas ķīmijas uzdevumu risināša
nā, gan prasmes strādāt komandā. Olimpiādes pirmā kārta norisinā
jās neklātienē, savukārt otrā kārta būs klātienē RTU Inženierzinātņu 
vidusskolā 31. oktobrī. Vēlēsim veiksmi mūsu komandai.

Piektdien, 2. oktobrī, Rojas vidusskolā atzīmēja Skolotāju dienu. 

Sakām paldies divpadsmitajai klasei un audzinātājai Aigai Kažai,  kuri 
bija sagatavojuši pārdomātu dienas plānu. Skolotājiem bija jāatceras savi 
bērnības sapņi par nākamo profesiju, un jāierodas piemērotos tērpos. 
Kā izrādās, lielākā daļa Rojas vidusskolas skolotāju jau no mazotnes zi
nāja, ka vēlas būt skolotāji. Dienas noslēgumā, baudot Rojas pašvaldības 
sarūpēto kliņģeri, divpadsmitie bija sagatavojuši viktorīnu par skolas 
vēsturi, veltīja skolotājiem sirsnīgu dziesmu, atskaņoja video sveicienu 
klašu audzinātājiem no saviem skolēniem un izsniedza diplomus labāko 
tērpu autorēm un viktorīnas uzvarētājām. Sirsnīgs paldies Rojas paš
valdībai, Skolēnu pašpārvaldei, 12. klasei un audzinātājai Aigai Kažai. 

Antra Ozollapa

Skolotāju kolektīvs atpūtas brīdī.                                Albuma foto

 Reģistrēti 5 jaundzimušie – 3 zē ni un 2 meitenes. 
Viens zēns ir trešais bērniņš mātei un viens zēns – cetur
tais bērniņš ģimenē.
 Sastādīti 12 laulību reģistru – Rojas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā – 10, Kaltenes evaņģēliski luteris
kajā baznīcā – 2.

Laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 1. oktobrim 
Rojas Dzimtsarakstu nodaļā

Rojā uz vienas skatuves – Dina Čuba un 
Roberto Meloni 
Dace Klabere

26. septembra vakarā Rojas kultūras centrā notika viens 
lustīgs pasākums, kurā kopā ar tā galvenajiem vaininie-
kiem – Dinu Čubu un Roberto Meloni varēja no sirds izsmie-
ties ikviens klātesošais.

Televīzijas raidījuma vadītājs, itālis Roberto, Rojā prezentē
ja savu jauno grāmatu „Pa Latvijas novadiem ar Roberto”, kurā 
ietver tas receptes no visas Latvijas. Kā apgalvo pats grāmatas 
autors,  grāmatu viņš izdevis par godu savai mammai Bindžedai, 
kurai 26. novembrī apritēs 81. gadskārta. Ar savu mammu viņš 
ļoti lepojas, nodēvēdams viņu par izcilu sievieti, sievu, mammu, 
omīti un vecvecmāmiņu. Roberto zina, ka mammai šī grāmata 
būs goda vietā, un viņas virtuvē taps ne viena vien latviska maltīte.

Kamēr Roberto apbūra skatītājus ar emocionālu dziedāšanu 
un aizrautīgu stāstījumu, Dina arī dīkā nesēdēja. Viņa uz ska
tuves grieza mazos gabaliņos lielāko ogu – ķirbi un burkānus, 
lai ar sagriezto zupas sagatavi iepriecinātu kādu no zālē sēdo
šajiem, kurš visātrāk atbildēs uz viņas uzdoto jautājumu. Gar
šīgā maisiņa īpašniece atradās pāris sekunžu laikā, un nu jau 
vēl kādās mājās tapa tikpat garšīgs virums, ar kādu Dina cienāja 
pasākuma apmeklētājus.

Jau 18 gadus Roberto dzīvo Latvijā. 2001. gadā viņš projekta 
ietvaros ieradies Rīgā Teikas vidusskolā mācīt itāļu valodu un 
aizkavējies… Sev raksturīgajā manierē viņš pastāstīja, ka smejas 
brīžos, kad viņam kāds kaut ko pavaicā par Itāliju. Uz to viņš 
atbildot, lai prasa par Latviju, jo pēc gandrīz 20 Latvijā nodzī
votiem gadiem, pateicoties darbam un liktenim, viņam izdevies 
pabūt tik daudzās Latvijas vietās. Laiks, ko Roberto pavadījis, 
vadot raidījumu „La Dolce Vita ar Roberto”, ir bijis pilns atklā

jumu un jaunu garšu, taču, kā apgalvo pats šova vadītājs, latvieši 
joprojām nebeidzot viņu pārsteigt. Viņš nebeidz vien brīnīties 
par to, ka latvieši spēj atnest no laukiem, dārziem un mežiem 
visdažādākos produktus, un, cepot un šmorējot, spēj tos pār
vērst burvīgos ēdienos. Tiesa, ne visi šovā gatavotie ēdieni iet pie 
dūšas itālim. Viņa garšas kārpiņas pretojās bietēm, ar ko Itālijā 
baro lopus, ķirbjiem un vēl joprojām – dillēm, taču atraktīvais 
šova vadītājs cer, ka pienāks brīdis, kad viņš visai Latvijai varēs 
pateikt – kā man garšo dilles!

Atmiņai par šo tikšanos ikviens interesents varēja iegādāties 
Roberto Melones jauno pavārgrāmatu un iet mājās ar 81 recepti 
iedvesmai, pilnu vēderu un krietnu devu uzņemtā C vitamīna, 
visu vakaru pavadot vienos smieklos un bezrūpībā.

Paldies lieliskajai saimniecei Dinai ar palīgiem, paldies arī 
šova vadītājam Roberto un kultūras centra kolektīvam par 
iespē ju gūt tik daudz baudījuma vienā vakarā. 

Dina un Roberto kopā veido lielisku tandēmu. 
D. Klaberes foto

Praksē pieejamas pretgripas vak
cīnas. Aicinām uz bezmaksas vakcīnu 
grūtnieces un bērnus līdz 24 mēnešu 
vecumam.

Seniori pēc 65 gadiem, pacienti ar 
hroniskām saslimšanām (t. sk. bērni 
no 2–18. gadu vecumam) saņem ģi
menes ārsta praksē recepti, ar kuru 
aptiekā iespējams iegādāties 100 % 
kompensētu pretgripas vakcīnu.

Pacientiem, kuri neatbilst iepriekš 
minētām pacientu grupām, pretgripas 
vakcīna Fluarix Tetra 2020/2021 jāie
gādājas pašiem par 17.00 EUR. Vizīte 
vakcinācijai jāpiesaka telefoniski Mā
ras Melderes ģimenes ārsta prakses 
reģistratūrā pa telefonu 63269859.

  
Sakarā ar Covid19 pacientu 

saslimstības pieaugumu un, ievē
rojot Nacionālā veselības dienesta 
un SPKC rekomendāciju, pacien

tu pieraksts veidots, lai samazinātu 
vienlaicīgu pacientu tiešā kontakta 
veidošanos un drūzmēšanos praksē. 
Iespēju robežās ārsts pacientu kon
sultēs attālināti.

Aicinām praksē ierasties tikai ar 
iepriek šēju pierakstu, tai skaitā arī akū
tajās stundās. Prakses uzgaidāmajā tel
pā jālieto individuālie mutes un deguna 
aizsardzības līdzekļi, kā, piemēram, se
jas maskas.

Atgādinām – vienotais bezmaksas 
izziņu tālrunis par Covid19 jautāju
miem ir 8345 (sniedz konsultācijas 
visu diennakti).

Tāpat kā līdz šim, ikvienam Latvi
jas iedzīvotājam ir iespēja veikt bez
maksas (valsts apmaksātu) Covid19 
testu, zvanot uz tālruņa nr. 8303, un 
pieteikt sev tuvāko (ērtāk sasniedza
mo) un iespējami ātrāko, pieraksta 
laiku Covid19 izmeklējumam. 

Dakteres Māras Melderes 
ģimenes praksē Rojā

Stikliņu vākšanas 
akcija noslēgusies
Dace Klabere

3. martā kalteniece Ruta Penēze uzsāka 
krāsaino no jūras izskaloto stikliņu vākšanas 
akciju „Par tīru jūru ”visā jūras piekrastē. 
Akcijas mērķis bija savākt tik daudz krāsaino 
stikliņu, lai no tiem varētu izveidot vides ob
jektu, ar ko bagātināt kādu no mūsu novadā 
iekārtotajām atpūtas vietām jūras piekrastē.

10. oktobrī akcija noslēdzas un Ruta prie
cājas, ka šajā laikā ir izdevies savākt patiešām 
daudz stikliņu. Tiesa, vēl daļa cilvēku, kas 
arī piedalījušies akcijā, savu vākumu nav at
nesuši, tādēļ lūgums pasteigties, jo jau pavi
sam drīz stikliņu krava tiks nogādāta Līvānos 
māksliniecei Ingai Salmiņai. Varbūt kādam 
ir kāda ideja par mākslas darba veidolu un 
nosaukumu, tad lūgums ar to padalīties ar 
Rutu, kuru ikdienā varat sastapt Rojā, veikalā 
„Ķepas un astes”. Saskaņojot ar Rojas nova
da domi, par mākslas darba atrašanās vietu 
izvēlēts Kaltenes akmeņainās jūrmalas stāv
laukums. 

Aina Eleonora Tenberga
(02.08.1934.–30.06.2020.)

Lūcija Riekstiņa
(30.10.1935.–15.07.2020.)

Andris Polis
(08.04.1946.–24.07.2020.)

Arvīds Vēmanis
(11.02.1960.–04.08.2020.)

Ilga Štrandere
(12.06.1943.–11.08.2020.)

Laimonis Arnolds 
Krišs Miķelsons

(01.12.1931.–13.08.2020.)
Aleksejs Žuravskis

(18.11.1941.–19.08.2020.)
Ilga Akmene

(10.08.1942.–14.08.2020.)
Alda Vēsma Švāne

(18.10.1939.–21.09.2020.)

Reģistrētas mirušas personas

Liāna Bērziņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Pateicība

ĪRĒ
 Divistabu dzīvokli Rojā ar vai bez mēbelēm. 

Zvanīt 26992565.

Pasākumu kalendārs
17.10. KINO SESTDIENA!

Plkst. 15.00 Animācijas filma visai ģimenei
Auniņš Šons 

FERMAGEDONS (2019).
Netālu no auniņa Šona fermas ir avarējis piemīlīgās 

un draiskās citplanētietes LuLas kosmosa kuģis. LuLas neparasto spēju, 
nebeidzamo blēņu un galaktikas mēroga atraugu apburts, Šons nolemj 
palīdzēt savai jauniegūtajai draudzenei atgriezties mājās, nenojaušot, ka 
nežēlīga citplanētiešu mednieku organizācija jau dzen viņiem pēdas. Vai 
Šons un viņa bars spēs novērst Fermagedonu, pirms nav par vēlu?

Filmas garums 1 st. 26 min. Ieeja 2.00 EUR.

Plkst. 17.00
MANS MĪĻĀKAIS KARŠ (2020).

Rež. Ilze Burkovska-Jakobsena
Animēts dokumentālais stāsts par pieaugšanu aukstā kara laika 

apstākļos Latvijā no 70. gadiem līdz Atmodai, no padomju režīma līdz 
Neatkarības atjaunošanai. Tas ir pilns sirsnības un godīguma par pie
augšanu absurda pilnajā laikā no 70. gadiem. Filmas pamatā ir režisores 
Ilzes BurkovskasJakobsenas atmiņās balstīti autobiogrāfiski motīvi. Vēs
turiskiem faktiem, sadzīviskām reālijām savijoties ar humoru, atklātību, 
nopietnību veidojas cilvēciska un dzīva liecība par vēsturiski nozīmīgu 
laiku. Filmas varones Ilzes iekustinātās atmiņas ir kā pirkstu nospiedumi, 
kas ļaus arī cietiem pieskarties laikam, kāds tas bija no 1970. gada līdz 
Neatkarības pasludināšanai.

Ieeja 3.00 EUR.
Filmas garums 1 st 20 min. Biļešu iegāde pirms seansa.

24. oktobrī plkst. 19.00
MELO–M un DINĀRAS RUDĀNES koncerts

„5 ELEMENTI”.
Čellu trio „Melo-M” sadarbībā ar pazīstamo dziedātāju Dinā-

ru  Rudāni  izveidojis jaunu un muzikāli  daudzveidīgu  koncertprog-
rammu „5 elementi”, piedāvājot dažādu žanru un noskaņu skaņdar-
bus trīs čellu un solistes izpildījumā.

Koncertprogrammas nosaukums „5 elementi” nav nejaušība, jo tajā 
valda piecas dažādas mūzikas noskaņas – gan akadēmiskā mūzika, gan 
roks un popmūzika, gan latviešu autoru dziesmas un jūtamas arī atsauces 
uz tautas jeb pasaules mūziku. 

Tāpat koncertos kā pieci elementi uz skatuves darbojas pieci mūzi
ķi – „Melo-M” čellisti Kārlis Auzāns, Miķelis Dobičins un Jānis Pauls, 
soliste Dināra Rudāne un sitaminstrumentālists Miķelis Vīte. 

Koncertprogrammas nosaukums nevilšus saistīts arī ar kādu īpašu 
muzikālu pārsteigumu – solistes un „MeloM” sadarbībā iestudēts skaņ
darbs „Dīvas deja”, kas plašāk pazīstams no filmas „Piektais elements”, un 
izceļas ar īpašu vokālo sarežģītību. 

Citu programmas skaņdarbu klāstā ir gan grupas „Queen” dziesma 
„Who  Wants  To Live  Forever”, gan roka himna „Smoke  On  The  Wa
ter”, Enijas Lenoksas savulaik dziedātā „Sweet Dreams”, kā arī Volfganga 
Amadeja Mocarta Nakts karalienes ārija no operas „Burvju flauta” un 
daudzi citi skaņdarbi.

Ieeja 25.00; 20.00; 18.00 EUR.
Biļešu iegāde www.bilesuparadize.lv un Rojas novada domes kasē.

KC joprojām apskatāma izstāde „Līvzemes ļaudis”.
Aicinām būt atbildīgiem un pirms apmeklēt pasākumu, izvērtēt savu 

veselības stāvokli, ievērot sanitāros pasākumus un distancēšanos. 

Sludinājumi 

Policija ziņo

SIA „NIDAROS SEAFOOD 
LATVIA”, reģ. nr. LV40203077091, 

Miera ielā 3, Rojā, 
piedāvā darbu

 Zivju apstrādātājiem/jām, darba pienā
kumi – zivju filēšana, pakošana u.c.;

 Mehāniķim. 
Darba samaksa ap 1000 EUR pirms nodok

ļu nomaksas.
 Apkopējai/jam uz nepilnu darba dienu. 

Darba samaksa 500–600 EUR. 
Darbiniekus nodrošina ar siltām pusdie

nām, sedz ceļa izdevumus.

Sīkāka informācija pa telefonu 25666515.

Uzmanību!
Trešdien, 14. oktobrī, Rojas novada 

bibliotēkas būs slēgtas. Seminārs Talsu 
Galvenajā bibliotēkā.

18. oktobrī 14.00 ar svinīgu 
dievkalpojumu Ģipkas evaņģēliski 

luteriskā draudze atzīmēs 
baznīcas 160. gadadienu. 

Dievkalpojumu vadīs Liepājas bīskaps 
Hanss Martins Jensons. Dievkalpojumā pie
dalīsies arī Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis 
Irbe un mācītājs Armands Klāvs. Pēc dievkal
pojuma koncerts. Piedalīsies Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas jauktais koris, diriģenti 
Andris Galis un Juris Jēkabsons, Rojas kultūras 
centra sieviešu koris „Kalva”, diriģente Jolanta 
Rauga. Būsiet mīļi gaidīti

Draudzes priekšnieks 
Valdis Rande

Ir pienācis rudens. Skaists, saulains un silts, 
īsta atvasara. Šajā laikā parasti kārtīgi saimnieki 
izvērtē, kā ir veicies saimniecībā, kas paveikts. Tā 
arī Ģipkas baznīcas draudze ir izvērtējusi, ko tā 
paveikusi un paveikts ir ļoti daudz. Baznīcai ir 
uzlikts jauns skārda jumts, torņa 2. un 3. stāvā 
pabeigta telpu izbūve, kurās iekārtots baznīcas 
muzejs. Līdz ar to baznīcas atjaunošanas darbi ir 
pilnībā pabeigti un gandarījums ir ļoti liels. Bet 
visus šos darbus draudze nebūtu paveikusi, ja ta
jos nebūtu iesaistījušies ļoti daudz vietējo iedzī
votāju. Liels paldies Rojas novada domei un tās 
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, Attīstības nodaļas 
vadītājai Agnesei Veckāganei, būvvaldes vadī
tājam Agrim Jansonam. Esam pateicīgi visiem, 
kuri palīdzēja sagatavot projektu iesniegšanai 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam jum
ta seguma maiņai, kā arī Kultūrkapitāla fondam 
par pastāvīgās izstādes „Ģipkas baznīcas stāsts” 
veidošanu Ģipkas baznīcā. Vislielākais paldies arī 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītājai Inesei 
Indriksonei, muzeja darbiniecēm un mākslinie
cei Daigai Brinkmanei. Paldies arī SIA „A  Cel
tne”, SIA „AJOR”, Smilšu Pilis, SIA „Krasts”, 
SIA „Daiļkrāsotāji” vadītājiem un visiem darbi
niekiem, kuri bija iesaistīti projekta īstenošanā. 
Lielu paldies ir pelnījuši arī „Lauku sētas” da
lībnieki – šova vadītājs Jānis Rāzna un Ģipkas 
ciema „Joku” saimnieki Ieviņa un Ainars Svitiņi 
par šova ietvaros paveiktajiem darbiem Ģipkas 
baznīcā. Sirsnīgs paldies arī Tomasa Vonsoviča 
ģimenei, kura dzīvo un strādā tālu no Dzimte
nes, bet vienmēr atrod iespēju atbalstīt draudzi. 
Paldies ģimenei par 300 eiro ziedojumu ar mērķi 
atbalstīt Ģipkas baznīcas 160. gadadienas pasā
kumu, ko atzīmēsim šī gada 18. oktobrī.

Ar Dieva svētību un lielu paldies, 
 Ģipkas draudzes vārdā, Valdis Rande

Laika posmā no 23.09.2020. līdz 
05.10.2020. Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul
tētas 2 personas, izpildīti 5 atsevišķie uzdevumi, 
apkalpoti 4 izsaukumi. No Rojas pirmskolas iz
glītības iestādes „Zelta zivtiņa” Talsu dzīvnieku 
patversmē „Ausma” nogādāts suns, kurš vairākas 
dienas klīda pa minētās iestādes iežogoto teritori
ju. Kucīte ir gaišas krāsas, ar melniem un brūnga
niem plankumiem, nav čipota. Veikts reids kopā 
ar Valsts policiju.

Ievērībai!
Uz nenoteiktu laiku pašvaldības policija Rojā 

strādā no otrdienas līdz sestdienai. Brīvdienas – 
svētdienas, pirmdienas. Vajadzības gadījumā zva
nīt 110.

Jau noslēdzies mācī
bu gada pirmais mēne
sis. Sporta skolas viegl
atlētiem īpaši rosīgs tas 
ir bijis tieši pēdējā nedē
ļā, kad piedalījāmies trīs 
sacensībās.

Pirmās sacensības 
notika 25. septembrī 
Rojā. Tās bija pirmās 
sacensības MT1 gru
pas 14 audzēkņiem. Pie 
mums atbrauca mazie 
sportisti no Ventspils, 
Tukuma, Kandavas 
un Talsiem. Sacensību 
programmā bija 60 m 
un 500 m skrējiens, tāl
lēkšana, bumbiņas me
šana un 1 kg pildbum
bas mešana. Visi mazie 
sportisti varēja pieda
līties divās disciplīnās. 
Apbalvotas tika pirmās 
piecas vietas, bet dažās 
disciplīnās dalībnieku nebija daudz. Visvairāk startēja 60 m skrējienā. No 
Rojas novada Sporta skolas U10 vecuma grupā Keitai Bernānei 2. vieta, bet 
Loretai Zālītei 5. vieta. U12 vecuma grupā Elizabetei Grundmanei 4. vieta, 
Beatei Šteinbergai 5. vieta. Ārpus konkursa neatlaidīgi cīnījās arī mūsu paši 
jaunākie grupas biedri – Elisa Karolīna Reinholde, Kārlis Dālderis, Haralds 
Otomers, Reinis Roberts Reinholds un Endijs Erdmanis.

27. septembrī Saldus stadionā startēja četri U14 grupas audzēkņi. Pirmā 
uz startu lodes grūšanā devās Emīlija Krūziņa, iekļūstot finālā ar ceturto la
bāko rezultātu 8,83 m. 60 m skrējienā Emīlija ar rezultātu 8,96 sek. izcīnīja 
10. vietu no 40 dalībniecēm.

Zēnu grupā 60 m skrējienā startēja 37 dalībnieki. Fināla astoņniekā iekļu
va divi mūsu puiši – Ralfs Vēmanis – 8,40 sek.  un tā ir 5. vieta, II jaunatnes 
sporta klase. Reinis Briedis – 8,69 sek. un 8. vieta, III jaunatnes sporta klase. 
Abiem zēniem šie ir jauni personīgie rezultāti stadiona skrējienos. Sacensībās 
piedalījās arī Rodrigo Kiršteins.

30. septembrī Rojas novada Sporta skolas atklātajās vieglatlētikas sa
censībās startēja ap 100 dalībniekiem U14 un U16 vecuma grupās. Pie 
mums ieradās sportisti no Siguldas, Olaines, Ventspils, Liepājas, Saldus, 
Tukuma un Talsiem. No mūsu sporta skolas startēja seši audzēkņi. Ralfs 
Vēmanis izcīnīja otro vietu 100 m skrējienā – 13,02 sek., Lotei Labarēvi
čai 2. vieta 3 kg lodes grūšanā – 9,02 m, Kristam Mateikam 3. vieta 3 kg 
lodes grūšanā – 9,32 m. Sacensībās piedalījās arī Reinis Briedis, Rodrigo 
Kiršteins, Aleksandrs Šterns, Madara Celova, Kerija Dinsberga un Nikola 
Leitarte, bet citi vieglatlētikas nodaļas audzēkņi piedalījās sacensību tie
sāšanas praksē. Paldies visiem sacensību tiesnešiem par godprātīgi veikto 
darbu.

Vieglatlētikas trenere  
Anita Raspopova

MT-1 grupas audzēkņi ar izcīnītajiem diplo-
miem.                                                             Arhīva foto

Noslēgusies „Rojas apļi – 2020” 
sezona

29. septembrī Rojas 
stadionā noslēdzās „Rojas 
apļi – 2020” sezona. Šo
gad, saistībā ar Covid19 
vīrusa ierobežojumiem, 
sezonu sākām vēlāk, un 
notika mazāk posmu. 
Kopā notika 17  posmi 
vienu reizi nedēļā. Da
lībniekiem bija jāveic 
30 min. skrējiens apkārt 
Rojas stadiona sporta 
laukumam. Piedalīties 
varēja jebkura vecuma 
dalībnieks, jo sacensības 
nenotiek uz ātrumu, bet 
tik, cik katrs var noskriet apļus, vadoties pēc savām fiziskajām spējām. Katram dalībniekam tika uzskai
tīti pieveiktie apļi. Kopā piedalījās 51 dalībnieks. Kā papildus motivācija dalībniekiem, kas piedalījušies 
vismaz pusē no posmiem, bija iespēja tikt pie balvām un medaļām.

Šogad balvas un medaļas saņēma 19 visaktīvākie dalībnieki (2019. gadā 10 dalībnieki): Dārta 
Otomere, Vizbulīte Puriņa, Kristīne Maslovska, Ģirts Zanders, Armands Indriksons, Arnis Enzels, 
Mario Roze, Sendija Mauriņa, Laila Štāle, Katrīna Erdmane, Gatis Otomers, Haralds Otomers, Elī
na Stojākina, Gustavs Šneiders, Ilva Šneidere, Vilnis Reinholds, Elza Leila Oļševska, Dāvis Klāviņš, 
Madara Klīdzēja.

Paldies Rojas novada domei par balvām.
Tiekamies jau nākamā gada aprīlī, kad sāksim jauno „Rojas apļi – 2021” sezonu!

Armands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs

„Rojas apļu” aktīvākie skrējēji.                                       A. Indriksona foto

Vieglatlētika septembrī


	1_Banga_2020_10_07_grey
	2-4_Banga_2020_10_09_gr

