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„Šie ir romantiski svētki – Kurzemes pludma-

le, uguns, vakars, jūra un divi džeki ar ģitārām, 
arī no Kurzemes”, Senā uguns nakts pasākumā 
atzina Fēlikss Ķiģelis.                    M. Pāvuliņas foto

Šis ir ražas laiks ne tikai 
lauksaimniekiem, bet arī 
pašvaldībām, jo noslēdzies 
iepriekšējais Eiropas Sa
vienības finansētais plāno
šanas periods, un jau aiz
sācies jaunais sējas laiks, 
jo sākas ES finansējuma 
iezīmēšana jaunajam pe
riodam, kas iet kopsolī ar 
katras pašvaldības izstrā
dātajiem attīstības plāniem.

Vēlos pateikties tiem 
ak tīvajiem 84 Rojas nova
da iedzīvotājiem, kuri pie
dalījās mūsu jauno plānu 
priekšlikumu iesniegšanā 

un mani priecē, ka iedzīvotājiem nav vienalga, kā dzīvosim turp
māk, un ir vīzija, kā gribētos, lai šeit izskatās.

Ir daudzi projekti, pie kuriem darbs iesākās iepriekšējos gados 
un tika pabeigts vai turpināts šogad. Iedzīvotāji jau atzinīgi novēr
tējuši to, ka nav jābrauc uz Talsiem, un izmanto mūsu jaunāko pa
kalpojumu – Klientu apkalpošanas centru, kurā iespējams saņemt 
pakalpojumus no Uzņēmumu reģistra, Valsts sociālās apdrošinā
šanas aģentūras, Lauku atbalsta centra, Valsts vides dienesta u.c. 
iestā dēm. Tas ir ērti, ka  bērna piedzimšanas pabalstu, darba ne
spējas lapas reģistrēšanu un citus pakalpojumus iespējams saņemt 
šeit uz vietas – Rojā.

Vēl viens no jaunumiem, par ko esam saņēmuši arī ļoti daudzus 
pateicības vārdus, ir bērnu rotaļu laukums Rojas pludmalē. Neska
toties uz ne visai siltajiem jūnija un jūlija mēnešiem, laukums visu 
laiku ir apdzīvots, šeit uzturas daudz jaunākās paaudzes pārstāvji. 
Kopējās projekta izmaksas ir 29 369,80 EUR, no tiem ES un valsts 
budžeta finansējums ir 25 611,69 EUR, pašvaldības finansējums ir 
3758,11 EUR.

Domājot par jauno paaudzi, ir īstenots Zaļās klases projekts pie 
Rojas vidusskolas par kopējo summu  22 180,34 EUR, no tiem ES 
un valsts budžeta finansējums ir 16 492,56 EUR, pašvaldības fi
nansējums 5687,78 EUR. Šī projekta ietvaros iekārtota klase brīvā 
dabā, rekonstruējot esošo nojumi, ir pēdu sajūtu taka, āra trena
žieri (balansieris, balansējamā platforma un lenta, svara stieņi un 
vingrošanas cilpas, līdzsvara baļķis un koka kāju rinda), kā arī uz
stādīti pieci dambretes galdi ar soliem, mazākiem apmeklētājiem 
divas atsperu šūpoles.

Šovasar Rojas upē tika ielaisti taimiņu mazuļi par EUR 8 842,68, 
no tiem Zivju fonda finansējums 6 969,60 EUR, pašvaldības līdzfi
nansējums 1 873,08 EUR, lai tādejādi turpinātu zivju ataudzēšanas 
procesu Rojas pašvaldībā esošajās ūdenstilpnēs.

Ir pabeigts projekts „Rojas upes ūdensteces atbrīvošana no ko
kiem, lielizmēra atkritumiem un piekļuves un laivu piestātnes vie
tas izveide”. Projekta ietvaros Rojas upes krastos labiekārtotas laivu 
piestātņu vietas. Projekta īstenošanas gaitā izdevās sakārtot upes 
krastu pie veikala „Maxima”, jo iepriekš būvētās kāpnes un plat
forma bija savu laiku nokalpojušas un kļuvušas nedrošas. Tagad 
šeit ir vizuāli pievilcīga un labiekārtota vieta, kas priecē gan laivo
tājus, gan kājām gājējus. Projekta izmaksas sastāv no ES un valsts 
budžeta finansējuma  30 712,00 EUR un pašvaldības finansējuma 
4188,00 EUR.

Šis bija ar dažādiem kultūras pasākumiem bagāts gads. Maijā 
16 reizi tika pasniegta Pastariņa prēmija. Šo pasākumu atzinīgi no
vērtējuši Nacionālās bibliotēkas darbinieki, un tika noslēgta vieno
šanās, ka Nacionālajā bibliotēkā atradīsies stends, kurš vēstīs par šo 
33 gadus ilgo tradīciju, ko rojenieki pratuši saglabāt, neskatoties uz 
politikas un varas maiņām.

Arvien populārāks kļūst kino un mākslas festivāls „RojaL”. Vi
sās kino zālēs un pasākumos ar katru gadu paliek arvien vairāk 
apmeklētāju un nu jau mūsu pašvaldību atpazīst ne tikai kā Zvej
nieksvētku galvaspilsētu, bet arī kā vasaras brīvdabas kino centru.

Šis ir arī skolēnu Dziesmu un deju svētku gads. Prieks, ka mūsu 
pašvaldību pārstāvēja 3 kolektīvu dalībnieki – Evas Fricbergas de
jotājas, Rojas Mūzikas un mākslas skolas koris un Ziemeļkurzemes 
kamerorķestris. Protams, ka īpaši daudz darba tas prasīja no ko
lektīvu vadītājiem – Evas Fricbergas, Jāņa Kivila, Ineses Ozoliņas, 
Indras Sproģes, bet visi veiksmīgi tika ar to galā un dalībnieki bija 

sajūsmināti par iespēju piedalīties Vislatvijas svētkos. Tāpēc ikvie
nam saku paldies par to, ka ar savu veikumu slavinājāt Rojas no
vada vārdu.

Ir vēl viena joma, ar kuru mēs varētu būt atpazīstami, piesais
tot tūristus mūsu novadam. Tas ir muzeja vadītājas Ineses Indrik
sones īstenotais projekts – interaktīvo stendu iegāde Rojas Jūras 
zvejniecības muzejā. Pašreiz notiek vēl pēdējie darbi, lai varētu 
ar modernām tehnoloģijām iepazīstināt apmeklētājus ar Krišjāņa 
Valdemāra veikumu, dzīves gaitu un sniegt informāciju par jūras 
zvejniecības tradīcijām Rojas novadā. Arī šis projekts īstenots par 
ES finansējumu un kopējā summa ir 9 292,80 EUR, no tās KKF 
(Kultūrkapitāla fonds) finansējums 8 300,00 EUR, pašvaldības fi
nansējums 841,80 EUR un151,00 EUR kā ziedojums.

Pašvaldībai izveidojusies laba sadarbība gan ar Nevalstiskajām 
organizācijām, gan senioru interešu grupām un klubiņiem, gan 
draudzēm. Esam apmaksājuši sakrālo celtņu arhitektu izstrādāto 
projektu Rojas ev. lut. baznīcas renovācijai, ērģeļu remontam Kal
tenes ev. lut. baznīcai, kā arī noorganizējuši labdarības koncertu un 
palīdzējuši Ģipkas ev. lut. baznīcai pie labiekārtošanas darbiem, jo 
draudžu locekļi jau mūsu pašu ļaudis vien ir.

Šovasar tika pabeigts Rojas kapu kapličas remonts, un tagad šī 
ir kļuvusi par tādu vietu, no kuras ar godu tiek izvadīti aizsaulē 
aizgājušie. Arī paši Rojas kapi, kopš tos apsaimnieko Armands Vo
ronovs, kļuvuši sakoptāki un ikviens kapsētas apmeklētājs var prie
cāties par jaunajiem un skaistajiem kapu vārtiem. Kaltenes kapos, 
ko apsaimnieko pašvaldība, pavasarī tika izzāģēti nedrošie koki.

Ja runājam par jauniem vaibstiem Rojas ciemata sejā, tad šeit 
būtu jārunā par jauno Izstāžu zāli, kas atrodas bijušās autoostas 
vietā. Šeit vēl notiek renovācijas darbi, jo tiek mainīts nojumes 
jumts un ieklāts bruģis pieguļošajā teritorijā. Iedzīvotāju atmiņā 
vēl arvien šī vieta asociējas ar autoostu, bet vēlreiz vēršu uzma
nību, ka šī vairs nav autoosta, bet gan izstāžu zāle, privātpersonai 
piederošs veikals, kafejnīca un Tūrisma biedrības mītne, kurai sep
tembra beigās plānoti jurģi.

Mūsu pašvaldības teritorijā šovasar ieviestas korekcijas atkri
tumu apsaimniekošanas politikā, jo secinājām, ka ir pārāk daudz 
mājsaimniecību, kuras vēl arvien nebija uzskatījušas par nepie
ciešamu noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Vasarā 
tika pārvietoti konteineri pie daudzdzīvokļu mājām ar mērķi, lai 
tos izmantotu tikai tās konkrētās mājas iedzīvotāji, nevis tur tik
tu izmesti atkritumi no garām braucošām automašīnām. Tika 
noņemti konteineri Kaltenes akmeņainajā jūrmalā, jo šeit tika 
vesti atkritumi no vasarnīcām, mājām vai arī vienkārši iztīrīti no 
automašīnām sakrājušies atkritumi. Vēl arvien mūsu pašvaldības 
teritorijā esošajos mežos tiek ievesti būvgruži, vecas mēbeles un 
elektroierīces. Aicinu ikvienu būt modram un ziņot policijai vai 
izpilddirektoram par šādiem pārkāpumiem, jo ir nepieļaujami, ka, 
piemēram, daudzdzīvokļu mājā mainot dzīvoklī logus, vecie logi 
tiek nomesti pie konteineriem un neviens par to neko nezina. Pie 
konteineriem nedrīkst novietot ne vecas mēbeles, ne lielgabarīta 
atkritumus. Tam nu jau trešo gadu ir domāta pašvaldības organizē
tā akcija, kad 3 dienas Lielās talkas nedēļā iepriekš pieteiktās vietās 
tiek centralizēti savākti lielgabarīta atkritumi. Šogad šai akcijai no 
pašvaldības budžeta tika tērēti 2000 EUR. Tā kā iespējas ir dažādas, 
tikai jābūt gribai tās izmanot. Vēl vēlos aicināt iedzīvotājus šķirot 
atkritumus, jo arī tas samazina atkritumu daudzumu konteineros, 
kaut vai atšķirojot stiklu! Pašvaldības teritorijā esam palielinājuši 
šķiroto atkritumu konteineru vietas. Aicinu par to padomāt ikvie
nu, tas ir tā vērts, lai mēs dzīvotu tīrākā vidē!

Vēl arvien, cik pašvaldības budžets atļauj, turpinām sakārtot sa
vus īpašumus. Pašvaldība nedrīkst nekustamos īpašumus pārdot, 
bet drīkst izsolīt. To nosaka likumdošana, bet, lai tiktu līdz izso
lei, nepieciešams īpašumu reģistrēt  Zemesgrāmatā, nepieciešams 
īpašuma novērtējums, kā arī nepieciešams izstrādāt un apstiprināt 
izsoles noteikumus, publicēt informāciju par izsoli, to noorgani
zēt un tikai pēc izsoles īpašums pāriet jaunajam īpašniekam. Visa 
šī procedūra ilgst aptuveni no 6–10 mēnešiem. Pašreiz gatavojam 
izsolei 3 īpašumus – māju un 2 dzīvokļus, kā arī veidojam vienotu 
datu bāzi par privātpersonu neprivatizētajiem zemes gabaliem un 
nelielām platībām, lai tādejādi, izsolot šos īpašumus, pašvaldībai 
nebūtu jātērē budžeta resursi šo mazo vai ne tik mazo zemes vie
nību kopšanai.

Pašvaldības budžetā esam raduši iespēju izmaksāt pabalstu sa
karā ar bērna piedzimšanu, ir palielināta naudas summa nominā

ciju saņēmējiem Valsts svētkos, represētajiem un jauninājums, kas 
stājies spēkā šogad – naudas prēmija Zelta ģimenēm, kur kopā no
dzīvoti 50 gadi. Apaļajās un pusapaļajās jubilejās ar nelielu naudas 
summiņu sveicam tos mūsu novada ļaudis, kuri sasnieguši 70 un 
vairāk gadu vecumu, bet simtgadnieki tiek īpaši prēmēti.

Turpinot par ES projektiem, vēlos atzīmēt, ka Rudes jauniešu 
centrā „Varavīksne” ir īstenots projekts, kura ietvaros iegādāti seši 
jauni datori un multifunkcionāla iekārta, šeit pieejams arī bezvada 
internets. Rudē pie daudzdzīvokļu mājām bērniem pieejams rotaļu 
un sporta laukums. Lai jauniešu aktivitātēm paplašinātu telpas, par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem esam iegādājušies vēl vienu dzī
vokli tajā pat ēkā, kur jau atrodas centrs.

Par ciematiņiem runājot, jāatzīmē, ka Valgalciems ticis pie jau
na stāvlaukuma, kas arī izbūvēts par ES finansējumu. Tā izmaksas 
no ES un valsts budžeta finansējuma ir 25 196,50 EUR, no pašval
dības finansējuma – 4 159,86 EUR. Savukārt Kaltenes bibliotēkai 
veikta iekštelpu siltināšana un remonts. Pašreiz gaidām, kad būs 
iespēja startēt kādā no ES finansētiem projektiem, lai pilnībā reno
vētu Kaltenes klubu un Rojas stadionu, jo šeit jau projekti izstrādāti 
un esam gatavi tos īstenot dzīvē.

Ja jau par iecerēm, tad būtu vietā informēt iedzīvotājus, ka pa
visam tuvu esam tam, lai Rojā būtu laba estrāde. Sanāksmē, tieko
ties ar interesentiem, kuri izteica savas idejas, tās tika apkopotas 
un iesniegtas skiču autoram. Estrāde plānota aiz stāvlaukumiem 
pie bijušās „Banga” kantora ēkas. Tās ietilpība būs aptuveni 1200  
skatītāju vietas un 1500 stāvvietas. Gan skatuve, gan skatītāju zona 
plānota zem jumta, tā kā pasākumi varēs notikt vasarā gan saulai
nā, gan lietainā laikā.

Pateicos tiem 1100 Rojas novada iedzīvotājiem un viesiem, kuri 
pirms 3 gadiem  iesaistījās pašvaldības organizētajā parakstu vāk
šanas akcijā, parakstoties LR Satiksmes ministrijai adresētajā vēs
tulē par to, ka esam pelnījuši, lai nomaina Rojas galvenajai – Selgas 
ielai segumu.

Pašvaldībā strādāju piekto gadu, bet tik daudz enerģijas kā šis 
nav prasījis neviens cits projekts. Esam nepiekrituši protokolam, 
kurā apspriesta remontējamo ceļu karte, esam piedalījušies dažā
du plānošanas dokumentu izstrādē, esam sūtījuši iesniegumus uz 
dažādām institūcijām utt., un tikai tagad mums ir izdevies panākt 
Selgas ielas seguma nomaiņu.

Līdz ar Selgas ielas remontu, esam aktualizējuši arī problēmu 
par grāvju sistēmu, kas skar Peldu, Selgas, Kļavu, Liepu, Parka, 
Lašu, Sīgu, Jomas, Krasta un Ošu ielu privātmāju īpašniekus. Lai 
neveidotos situācija, ka sakarā ar augsto gruntsūdeņu līmeni ap
plūstu namīpašumi, nepieciešams atrakt tos grāvjus, kas apzināti 
vai neapzināti ir aizbērti. Tāpat arī nepieciešams tos padziļināt vis
maz līdz 60 cm, kā arī  attīrīt tos grāvjus, kas aizauguši ar krūmiem 
vai uz kuriem iedzīvotāji pat pamanījušies uzbūvēt nelielas ēkas. 
Pašreiz teritorijas plānotāja apzinājusi visus īpašniekus un tuvā
kajā laikā viņi saņems uzaicinājumu sazināties ar izpilddirektoru, 
lai vienotos uz vietas, kādi darbi veicami, lai šo sistēmu sakārto
tu. Tas, ka aizbērtie grāvji būs jāatrok un īpašniekam jānodrošina 
ūdens caurlaidība, ir noteikti, vienīgā diskusija pastāv par termi
ņiem. Pašreiz plānotais laiks šīs problēmas pilnīgai atrisināšanai ir 
2016. gada septembris.

Vēl viena gadiem nerisināta problēma ir ielu apgaismojums. 
Jau iepriekšējos divos gados esam pie šī jautājuma strādājuši – ir 
nomainītas laternas, gan no jauna ierīkots ielu apgaismojums, bet 
tas prasa lielu finansējumu, jo apgaismojums nepieciešams ne tikai 
Rojas centrā, bet arī mazajos ciematiņos. Šoruden plānojam pa
beigt darbus Rojas centrā Strauta un Zvejnieku ielās, un tad ska
tīsimies kāda būs pašvaldības budžeta situācija, kā arī lemsim par 
darbu turpināšanu Rudē un Melnsilā.

Šis rudens prasīs daudz darba un enerģijas no pašvaldības dar
biniekiem, jo nereti dažu stundu laikā mainās situācija un jāspēj 
veikt izmaiņas jau pieteiktos projektos – mainās finanšu plūsma, 
nosacījumi vai rodas problēmas, un tad ir darbs gan brīvdienās, 
gan vakaros. To darbinieki labi saprot, jo spēj strādāt komandā, 
viens otram palīdzot.

Varam lepoties, ka, pateicoties ieguldītajam darbam, mūsu paš
valdības teritorija tiek sakopta un attīstīta. To apliecina saņemtās 
atsauksmes no tūristiem un pateicības vārdi no vietējiem iedzīvo
tājiem, tātad strādājam pareizajā virzienā, jo protam radīt gan lab
iekārtotu vidi, gan pozitīvas emocijas.

Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja

No Rojas novada domes
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Rojas novadā 1. septembris iezvanīts!

Kad rīti uz mums veras caur miglas plīvuru, gaiss smaržo 
pēc āboliem un saules staros lapas krāsojas, ir skaidrs, ka atkal klāt 
septembris. Jā, laika rats griežas nepielūdzami ātri, un tikpat ātri lai
kam līdzi ir aizskrējusi vasara – ar brīvlaiku, atvaļinājumu un atpūtu.

1. septembrī – Zinību diena! Kā katru gadu, septembris katram 
atnāk ar savādākām izjūtām. 25 maziem pirmklasniekiem klāt 
pirmais 1. septembris, savukārt divpadsmitajiem – šis ir pēdējais 
Rojas vidusskolā. Noskaņojums arī katram savādāks – dažiem ar 
smagu nopūtu „atkal uz skolu...”, citam priecīgs – „beidzot atkal uz 
skolu!”. Lai kā vēl negribas šķirties no vasaras, tomēr apkārt virmo 
atkalredzēšanās prieks starp skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem 
un skolēniem!

Svētku noskaņā Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 
vēlēja veiksmi un izturību skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, 
arī tehniskajiem darbiniekiem. Viņa izteica pateicību par skolā 
labi padarīto darbu vasarā gan remontdarbos, gan uzņemot skolā 
ciemiņus. Savukārt direktore Gundega Pole sveica jaunos skolēnus 
un skolotājus, mazos pirmklasniekus un viņu vecākus, un visus 
aicināja uzdrošināties uzākt ko jaunu – meklēt jaunas zināšanas, 
jaunus piedzīvojumus, uzsākt jaunus darbus un nebaidīties no 
neveiksmēm, jo tās stiprina un veido raksturu. Direktore izteica 
gandarījumu, ka mūsu pašvaldībā ir iespējams realizēt ieceres, 
rūpējoties par bērnu un pieaugušo ikdienu. Viņa pastāstīja, ka 
šovasar izdevies sākumskolā izremontēt vestibilu, divus 2. stāva 

gaiteņus, izveidot vēl vienu garderobi mazajiem skolēniem, restaurēt 
trepes pie skolas galvenās ieejas. Izremontēta ir viena mācību klase 
sākumskolā, skolēniem būs iespēja strādāt pie jauniem datoriem 
datorklasē un vēl daudzi lieli un mazi darbi paveikti, gatavojoties 
mācību gadam. Lielu paldies direktore teica visiem palīgiem un 
katram, kuram labs vārds nav jāmeklē dziļi ķešā. Šogad mācības 
skolā uzsāk 342 skolēni. Mūsu saimei pievienojušies skolēni 
no citām skolām un tagad viņi ir mūsējie! Sveicām arī 3 jaunus 
skolotājus – Evu Lakševicu, Mareku Šatatu, Aiju Barovsku. Sveicām 
mūsu ilggadējo sākumskolas skolotāju un bijušo skolas direktori 
Dagmāru Leimani par viņas mūža ieguldījumu skolā.

Šogad mācību gads mūsu skolai risināsies 50. gadadienas 
noskaņā, jo jau 2016. gada 27. augustā visi kopā svinēsim skolai 
dzimšanas dienu! Pirmā dāvana skolai dzimšanas dienā jau tapusi ar 
sākumskolas skolēnu un skolotāju sarūpētajiem ziediem – Rudens 
poga manai skolai! (to vēl var apskatīt skolas iekšpagalmā).

Šogad Dzejas dienām 50! Tāpēc piektdien (11. septembrī ) skolas 
pagalmā virmos dzejas rindas. Veltot mūsu Tautas dzejniekam 
Rainim savus lasījumus, skolēni pulcēsies skolas pagalmā un lasīs 
sagatavotos Raiņa dzejoļus.

Lai skolotājiem un vecākiem izdodas pamanīt bērnu sasniegumus 
un par tiem uzslavēt! 

Lai izdodas savlaicīgi pamanīt neveiksmes un būt par atbalstu to 
pārvarēšanā! 

Lai jums, skolēni, neizsīkstoša vēlme trenēt savu prātu, garu un 
ķermeni!

Lai mums visiem vēlme ieraudzīt, cik skaistā un drošā vietā 
dzīvojam!

Rakstu apkopoja Eva Lakševica,
ārpusklases darba organizatore

Ar lietu un mākoņiem 1. septembra rīts sākās Rojā. Pēc karstā un 
tveicīgā augusta šī diena bija kā radīta, lai sāktu jauno 2015./2016. 
mācību gadu, kurš Rojas Mūzikas un mākslas skolai ir 49. darba 
gads, pilns dažādu aktivitāšu un konkursu. Mācību gadu sākām 
ar 117 audzēkņiem, tos vadīs 13 cerību pilni pedagogi. Darbu pie 
mums sāk jauna skolotāja Madara Rozentāle, kura ievadīs audzēk
ņus Sitaminstrumentu spēles pasaulē. Lai audzēkņi nezaudētu ie
gūtās prasmes un būtu vieglāk apgūt jauno repertuāru, skolotāji 
strādāja arī vienu nedēļu vasarā. Šajā laikā audzēkņi rādīja vasarā 
apgūto un guva ieros mes un metodisku ievirzi turpmākam apmā
cību procesam.

Visiem skaidrs, ka Mūzikas un mākslas skolā uzņem audzēkņus, 
kuriem ir kaut neliela talanta dzirksts un vēlme līdzās vispārizglīto
jošai programmai apgūt mūzikas un mākslas pamatus. Bet talants 
ir arī pienākums, kas liek ikkatram strādāt un spodrināt šo talantu, 
rūpēties par to, lai tas neapsūbētu un atrastos nepārtrauktā attīstībā. 
Latvijas Mūzikas Izglītības iestāžu asociācija mūsu skolu laikrakstā 
„Partita”, rakstot par Mūzikas skolu lomu, nozīmi un vietu pilsētā, 
ciemā, novadā raksta: 

a) skola spēcīgi attīsta abas smadzeņu puslodes, sevišķi instru
mentu spēle, kura vienlaikus noslogo intelektuālo darbību ar fizis
ko – viss ķermenis, mugurkauls, elpa, abas rokas, abas kājas, tas 
viss vēlāk atspoguļojas un dod efektu ne tikai emocionālajā bet arī 
loģiskajā un radošajā domāšanā;

b) skola pieradina bērnus pie disciplīnas un regulāra darba, kas 
mūsu tehnoloģiju laiskajā režīmā ir ļoti svarīga lieta;

c) skola audzina Latvijas mūzikas profesionāļus un amatierus 
gan orķestriem, gan koriem, gan folkloras kopām un ansambļiem, 
mūzikas pazinējus un mīļotājus, vienkārši inteliģentus pilsoņus.

Skola dod ļoti labus pamatus profesionālajā mūzikā, līdz ar 
to Latvijai un pasaulei ievērojamus mūziķus, instrumentālistus, 
vokālistus, diriģentus. Latvija šodien izceļas ar ļoti lielu un spilgtu 
mūziķu īpatsvaru. Šogad pasaulē augstāko novērtējumu saņēma 
komponists Ēriks Ešenvalds un diriģents Andris Nelsons. Visā 
pasaulē pazīstami tādi izcili dziedātāji kā Elīna Garanča, Maija 
Kovaļevska, Aleksandrs Antoņenko, Egīls Siliņš un daudzi citi. 

Tas viss nebūtu iespējams, ja mums nebūtu šī unikālā apmācību 
sistēma: bērnu mūzikas un mākslas skolas, mūzikas un mākslas 
vidusskolas, Mūzikas akadēmija un Mākslas akadēmija. Katram ir 
dota iespēja mācīties un attīstīt savas dotības un spējas, piedaloties 
dažādos, vecuma grupai atbilstošos konkursos. Arī šajā mācību 
gadā mūsu audzēkņi ņems dalību jauno ģitāristu Valsts konkursā, 
akordeonistu Valsts konkursā, koris „Roja” piedalīsies komponistam 
Jēkabam Graubiņam veltītajā koru konkursā „Lai skan...” Mūzikas 
akadēmijā. Protams, līdzās šiem Valsts konkursiem notiks arī mūsu 
skolas organizētais Vieglās un džeza mūzikas konkurss „Rojas ritmi”, 
kura idejas autore ir pedagogs Baiba Beraģe.  Mūsu skolas pedagogu 
aktivitātes izpaužas dažādi, gan pilnveidojot savu profesionālo 
kvalifikāciju, gan apmeklējot kursus, lekcijas, seminārus.

Analizējot Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkus, ir jāuzsver 
mūzikas skolu lielā loma šajos svētkos. Gan simfoniskās mūzikas 
koncertā, gan garīgās mūzikas koncertā, gan koklētāju un pūtēju 
orķestru koncertos galvenās darbojošās personas bija tieši mūzikas 
skolu audzēkņi. Esam priecīgi, ka no mūsu Mūzikas un mākslas 
skolas šajos svētkos piedalījās gan koris, gan kamerorķestris. Vēlos 
pateikties aktīvajiem, brīvprātīgajiem audzēkņu vecākiem, kuri bija 
kopā ar bērniem  24 stundas visas piecas dienas – Verai Kleinbergai, 
Nivetai Grīnītei un pedagogiem Inesei Ozoliņai un Inārai Sproģei. 

Noslēgumā gribu teikt, ka esam gatavi jaunajai darba sezonai. 
Pateicamies Rojas novada domei par augsto novērtējumu skolas 
pieņemšanā un atbalstu mūsu aktivitātēs.

Jānis Kivils,   Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktors

Skolas direktore Gundega Pole (no kreisās) sveic sākumskolas 
skolotāju Dagmāru Leimani par mūža ieguldījumu skolā. 

E. Mūrnieka foto

Rojas vidusskolā

Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Uzstājas jauno klarnetistu kvartets.                          Albuma foto

PII „Saulespuķē” 
1. septembris iezvanīts arī Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē „Saules

puķe” – 60 maziem ķipariem, no kuriem 12  ir  tādi, kas tikko sākuši apmeklēt 
„Saulespuķi”. Vecāku un  mazuļu sejās manāms gan prieks, gan satraukums – 
citam prieks par atkalredzēšanos ar draugiem pēc vasaras brīvdienām, citam 
tieši pretēji – daudz kas jauns un neredzēts, iepazīstams un izzināms, cits kļūst 
bažīgs, līdzko māmiņa vai tētis palaiž vaļīgāk  mazo rociņu. Katrs  no  maza
jiem jaunpienācējiem  tiek  iešūpots mūsu īpašajās šūpolēs, no kurām, savu
kārt, pavasarī  tiek  izšūpoti uz skolu nākamie pirmklasnieki. Pavasarī  šogad 
uz skolu šādi tika izšūpoti 7 audzēkņi, bet šoruden  6–7 gadīgo bērnu grupu 
uzsākuši  apmeklēt  par 10 bērniem vairāk – veseli 17! „Nebaidies! Nāc dro
ši!” – visus sirsnīgi sveic Burtu meitiņa (skolotāja Inga Slāviete). „Rotaļāsimies 
un mācīsimies kopā!” 

 Tradicionāli 1. septembrī  paldies tiek teikts ilggadējiem  iestādes darbiniekiem. 
Tā 25 gadus „Saulespuķē” strādā  saimniecības  pārzine  Zinta Čulkstena un sko
lotājas palīdze Jadviga Memrikova, 20 gadus – Tarass Gavrons, bet skolotājai  Ilvai 
Šermukšnei šis ir 10. gads mūsu iestādē. Paldies jums par darbu, kas darīts pēc vis
labākās sirdsapziņas, ar lielu atbildību un mīlestību! Kaut arī „Saulespuķe” var le
poties ar stabilu  un noturīgu  kolektīvu, šogad  mēs  sveicam  arī  jaunu  skolotāju – 
Vitu Gideku, kas 
šobrīd  aizvietos  
citu mīļu  skolo
tāju – Lindu, ka
mēr viņa auklē 
savu lolojumu. 

Lai visiem 
priecīgs, rado
šām domām un 
idejām bagāts  
jaunais mācību 
gads! Lai mūsu  
p r i e c ī g a j i e m 
bērniem laimīgi 
vecāki!

Ilona Klāviņa, 
PII „Saules- 

puķe” vadītāja

Kad kļavas lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus 
rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurītis 
un krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas pērlītes. Tās no
skatās, kā garām aiziet cilvēki. Katrs ar savām domām, prie
kiem un bēdām. Vasara savu darbu ir beigusi, klāt septembris 
ar gladiolām un jautrām, spurainām asterēm kā bērnudārza 
bērni. 

„Zelta zivtiņā” atgriežas jautrība un dzīvīgums, 73 bēr
nu balsis piepilda bērnudārza telpas. Zinību dienas svētkos 
bērnus apciemot atnācis kucēns Duksis (skolotāja Iveta), 
kurš dzird vārdu  „ņau” un vēlas noskaidrot, kas ir ņaudētājs. 
Ceļā viņš satiek  2. grupas bitītes, 3. grupas pelītes, 4. grupas 
vardītes un 1. grupas cālēnus, kuri ar prieku vēlas iet rotaļās. 
Tiek atrasts ņaudētājs kaķis Muris (skolotāja Baiba D.), tas 
atnes Dukša pazaudēto skolas somu. Lielākais pārsteigums,  

ka somā nav skolas lietas, bet piena pakas – Dukša gardums. 
Vēl lielāks bērniem pārsteigums, ka pakās nav piens, bet 
gardas, jo gardas konfektes. Rudenīgus ziedus saņem jaunās 
bērnudārza darbinieces Ieva un Andželika, kā arī pārējie 
darbinieki. Lielais paldies svētku vadītājai Ivetai Rozentālei!

Sākas jauns mācību gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs 
no mums katra. Vēsos septembra rītos sastapto cilvēku smaids 
un laba rīta vēlējums īgnumu aizpūš kā vējš. Tas ir maz un 
reizē tik daudz, tas ir vienkārši un reizē tik nepieciešami. 
Tad pelēka diena var kļūt par varavīksni labiem darbiem, 
jo vislielākā vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds, pat tad, 
ja citi to neievēro. Lai mums pietiek pacietības, iecietības, 
vēlmes un veiksmes labiem darbiem!

Metodiķe Mudīte Beraģe

Rojas bibliotēkā zied! 
No 15. augusta bibliotēkā apskatāma 

Inetas Mecbergas atklātnīšu kolekcija 
„Ziedi”. Kolekcijā ir vairāk kā tūkstotis 
skaistu, krāšņu un krāsainu attēlu, kas sa
krāti aptuveni trīsdesmit gadu laikā.

Pirmie eksemplāri iegādāti pagājušā 
gadsimta septiņdesmitajos gados. „Ļoti 
patīk ziedi,” saka Ineta, un tāpēc arī radu
sies ideja kolekcionēt kartiņas ar ziediem. 
Tikai nedaudzas atklātnītes ir atsūtītas ju
bilejās ar apsveikuma tekstu. Pārsvarā visas 
ir jaunas, pašas pirktas. Kolekcijā ir ne tikai 
atsevišķas kartiņas, bet arī komplekti – gla
diolas, kaktusi, ceriņi u.c.

Vēl bibliotēkā apskatāma arī Zigmāra 
Veinberga seno gludekļu kolekcija.

Nāciet, skatieties un  priecājieties! 

24. septembrī 17.00

Dzejas dienas
un Dzintras Dzeguzes dzejoļu grāmatas

«Neatrauj   roku no manējās»

atvēršanas svētki

Rojas kultūras centra konferenču zālē.

Būsiet mīļi gaidīti!Šogad šūpolēs tika iešūpoti 17 jaunie bērnudārza audzēkņi.
Albuma foto

PII „Zelta zivtiņa”
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Ģimeņu vasaras skola – 2015
Trīs skaistas, saulainas, dzīvespriecī

gas un iedvesmojošas dienas vairākām 
mūsu novada ģimenēm ir lieliskākais 
šīs vasaras piedzīvojums un jaukā
kās atmiņas. Šovasar laikā no 17. līdz 
19.  augustam Valdemārpils „Vidos” 
notika pirmā Rojas novada sociālā die
nesta organizētā „Ģimeņu vasaras sko
la” – izbraukuma apmācības ģimenēm, 
kur tika apgūtas visdažādākās prasmes 
un iemaņas. Psihologa Kristīnes Makas 
seminārā tika iegūtas vērtīgas zināša
nas, kā būt labiem un atbalstošiem ve
cākiem, kā izprast un just savu bērnu, 
tai pašā laikā nosakot bērnam skaidras 
robežas. Kristīne palīdzēja vecākiem 
saprast pašiem sevi, ieraudzīt savus 
resursus, stiprās puses, stiprināt savu 
„mugurkaulu”, lai dažādos dzīves brī
žos justos stabili un spētu dot drošības 
sajūtu arī saviem bērniem. Tika iegūti 
jauni draugi, bet visvērtīgākais bija 
laiks, ko ģimenes varēja pavadīt kopā, 
veltot viens otram tik ļoti vajadzīgo uz
manību un interesi. Nodarbības vasa
ras skolā tika veidotas tā, lai vecāki un 
bērni izjustu kopā darbošanās prieku, 
aizrautību, kopīgi mācoties un darot 
jaunas lietas. Pirmais ģimenei kopīgais 
uzdevums bija izgatavot savas ģimenes 
īpašo trauku, izmantojot stikla trauku 
un plastiku. Katram, gan lielajiem, gan 
mazajiem, savu roku pieliekot, tapa 
skaisti un mīļi darbiņi, ieliekot tajā gan 
savas ģimenes vērtības, gan raksturu 
un temperamentu. Interesanta bija dar
bošanās grupās – mammas un meitas, 
prasmīgu grupas vadītāju Kristīnes 
Sauškinas un Ievas Krūmiņas atbalstī
tas, apguva skaistu rotu darināšanas 
māku, bet pa to laiku dēli kopā ar tē
tiem strādāja vīru grupā, kur, pateico
ties Eināra Kalniņa padomiem un saga
tavotajiem materiāliem, katrai ģimenei 
tika sameistarota glīta putnu barotava. 
Iespējams, kāds no pavisam mazajiem 
„vīriem” pirmo reizi turēja rokās āmuru 
un mācījās trāpīt naglai, taču aizkusti
nošs bija tēvu atbalsts, sirsnība un uz
mundrinājums. Arī tēvi caur šīm no
darbībām saņēma iedrošinājumu darīt 
lietas kopā, uzticēties, iemācīt kaut ko 
noderīgu saviem dēliem. Tēti, kuriem 
ir meitas, savukārt, varēja palīdzēt tiem 
puišiem, kuri aug ģimenēs bez tēva. 
Ieguvēji, protams, bija visi. Vecāki ar 
bērniem kopā veidoja arī pūķus, ko 
pēc tam varēja palaist lidojumā, bērni 
gatavoja skaistus foto rāmīšus, kuros 
vēlāk ievietot savas ģimenes fotogrāfiju. 
Katram bija iespēja atraisīt sevī kādu 
radošu dzirksti. Visu ģimeņu un dar
binieku kopdarbs ir skaista glezna no 
dabas materiāliem, kurā katrs kaut ko 
ielika no sevis. Par visaizraujošākajām 
nodarbībām izvērtās sportiskās aktivi
tātes, kur jautrība, azarts, sacensību un 

komandas gars sita augstu vilni. Elī
na un Santa Mellenbergas, bija bērnu 
„ielenktas” visu trīs dienu garumā, un 
bērnu vispieprasītākā nodarbe bija sta
fetes. Sportiskajās aktivitātēs piedalījās 
visa ģimene – vecāki kopā ar bērniem, 
izmēģinot daudz jaunu un iepriekš 
nezināmu spēļu un atrakciju. Sevišķa 
jautrība bija, spēlējot „ūdensbumbu 
resnajam runcim”, darbojoties ar spēli 
„Izpletnis”, pārvietojoties pa trim uz 
vienām vasaras slēpēm u.c. Lai ar uzde
vumiem tiktu galā, bija ļoti nepiecieša
mas prasmes sadarboties, spējas redzēt, 
dzirdēt, just otru, rīkoties saskaņoti un 
būt vienotiem. Vakaros bija ģimeņu 
sadraudzības pasākumi ar sirsnīgu sa
dziedāšanos, tika spēlēts arī „mēmais 
šovs”. Tik daudz sirsnīgu smaidu, dzid
ru smieklu, savstarpēju uzmundrinā
jumu un jautrības, kas caurvija visas 
trīs dienas… Skolā, kā jau tas piederas, 
bija arī sava kārtība – ik rītu mundru
mam – rīta rosme, gan no rīta, gan va
karā visi pulcējās vakara aplī, kur katrs 
pastāstīja, kā gājis, kā jūtas, ko sagaida 
no priekšā stāvošās dienas, vakarā – va
kara pasaciņa kā lieliem, tā maziem, un 
pēc tās – kopīgi dziedāta šūpuļdziesma. 
Kad mazuļi jau pie miega, vecākiem 
bija iespēja baudīt rāmus, pārdomu 
rosinošus vakarus, noskatoties pamā
cošas, aizkustinošas filmas par ģimenes 
vērtībām. Trīs, notikumiem un emoci
jām bagātīgi piepildītas, dienas aizritēja 
nemanot. Atskatoties uz tām, ir patie
si laba gandarījuma sajūta, jo cerētais 
mērķis ir sasniegts. To apliecināja arī 
noslēguma aplī ģimeņu izteiktie sirsnī
gie „paldies” un mirdzums bērnu un 
viņu vecāku acīs.

Vislabākā vieta, kur augt bērnam, 
protams, ir viņa ģimene, tādēļ izvir
zījām mērķi stiprināt ģimenes, izglī
tojot vecākus, mācot jaunas prasmes, 
lai veiksmīgāk veidotu attiecības gan 
pašu vecāku starpā, gan attiecības ar 
bērniem, gan arī ar sabiedrību. Viens 
no uzdevumiem bija arī veicināt ģime
ņu sadraudzību un pašpalīdzību, radot 
apstākļus, lai ģimenes varētu viena no 
otras mācīties, viena otru atbalstīt, ie
drošināt un draudzēties. Katrai ģimenei 
atklājās milzum daudz resursu, katrai ir 
savas stiprās puses un talanti un šādas 
kopā sanākšanas reizes ir lieliska iespē
ja mācīties vienam no otra. 

Atklājot ģimeņu vasaras skolu, pir
mais kopīgais darbs bija skolas karoga 
izveidošana, kurā savu roku (vistiešākā 
nozīmē) varēja pielikt katrs. Karogs ar 
uzrakstu STIPRAI ĢIMENEI rotāja 
vasaras skolu un ik brīdi atgādināja šī 
pasākuma būtību.  Nu karogs, glīti sa
locīts, gaidīs nākamo ģimeņu vasaras 
skolu. 

Paldies visām ģimenēm par uzdrīk

stēšanos un aktīvo līdzdarbošanos! 
Sirsnīgs paldies mūsu sadarbības part
neriem un atbalstītājiem – Rojas nova
da domei, biedrībai „Stiprai ģimenei”, 
un visīpašākais paldies mūsu Valde
mārsvīkas (Zviedrija) sadarbības part
neriem, personīgi – Petri Eskilssonam, 
jo ģimeņu vasaras skola varēja notikt, 
pateicoties zviedru draugu finansiāla
jam atbalstam. Tāpat vēlos pateikties 
visiem darbiniekiem, kuri ar aizrautību 
strādāja, lai ģimeņu vasaras skola izdo
tos, – Kristīnei Sauškinai, Ievai Krūmi
ņai, Kristīnei Makai, Elīnai Mellenber
gai, Santai Mellenbergai, Ivetai Briedei, 
Eināram Kalniņam. 

Sociālā dienesta vadītāja 
Lāsma Pūce

Par iespaidiem jautāju arī saviem 
kolēģiem, lūk ko viņi saka:

„Kas var būt labāks par kopā pava
dītu laiku visai ģimenei! To apstiprināja 
arī šīs trīs dienas. Brīnišķīgi apzināties, 
ka katrai ģimenei ir sava „odziņa” un 
stiprās puses. Ģimeņu sadraudzība, at
saucība, akurātums, gādība, rūpes par 
saviem un citu bērniem, interese zinā
šanu pilnveidošanā bērnu audzināšanas 
jautājumos, aizrautība kopējās ģimeņu 
nodarbībās, tas viss palīdzēja sasniegt 
„Ģimeņu vasaras skola – 2015” mērķus, 
kas bija vērsti uz ģimeņu stiprināšanu. 
Pašas ģimenes kopā pavadīto laiku vēr
tē kā ļoti vērtīgu un noderīgu, jo ikdie
nā, kā zinām, rūpējoties par savas ģi
menes iztikšanu, vecākiem nereti kopā 
būšanas laiks ar bērniem pietrūkst. Pal
dies visiem tētiem un mammām, kuri 
pieņēma „izaicinājumu” piedalīties 
ģimeņu izbraukuma apmācībās, radoši 
un jautri pavadot laiku kopā ar saviem 
bērniem.” 

Sociālā darbiniece darbā 
ar ģimenēm ar bērniem Iveta Briede

„Bija ļoti jauki redzēt, cik ļoti trešajā 
nometnes dienā gan bērni, gan viņu ve
cāki bija „atvērušies” – tas ļāva secināt, 
ka kopīgās aktivitātes ir viņus vienoju
šas, un noteikti būs jaukas atmiņas, ko 
aizvest uz mājām.”

Brīvprātīga darbiniece 
Santa Mellenberga  

„Nometnes programma bija pilna 
ar dažādām aktivitātēm, kurās ik katrs 
varēja atrast savām interesēm atbilstošu 
nodarbi (mākslinieciski, tehniski, spor
tiski...). Īpaši pozitīvi jāuzsver laiks, 
kas bija paredzēts tētiem ar dēliem un 
mātēm ar meitām, jo ikdienas darbu 
un rūpju virpulī vecāki aizmirst pava
dīt laiku ar bērniem – kvalitatīvu lai
ku – brīdi, kad vecāki sniedz nedalītu 
uzmanību katram bērnam individuāli, 
un jo īpaši svarīgi, ka tas ir laiks nevis 

pie TV, bet laiks ar sarunām un kopī
gu darbošanos, iespēja vienam otru 
izzināt, parunāties. Nometnē ikdienu 
bija aktivitātes, kurās vecāki varēja stip
rināt bērnus, bet bērni vecākus – uz
mundrinot, jūtot līdzi, uzslavējot. Kā 
arī – sievas savus vīrus un otrādi, kas 
nav mazsvarīgi. Sportiskajās stafetēs 
tika stiprinātas emocionālās saites starp 
ģimeni, ļoti dabīgi katra ģimene par sa
vējiem «iekarsa» un juta līdzi. Atmiņas 
pašas no sevis nerodas, kaut kas ir jā
dara lietas labā – un es uzskatu, ka no
metne bija šī lieliskā iespēja, lai katrai 
ģimenei būtu skaistas atmiņas. Gribu 
uzsvērt, ka šis kopā pavadītais laiks un 
nometnes programma, noteikti stip
rināja ģimeniskās vērtības, kā arī sva
rīgas sociālās prasmes, kā piemēram, 
empātiju un prasmi kopā darboties, lai 
sasniegtu vienotu mērķi.”

Sporta pedagogs Elīna Mellenberga

„Ģimeņu vasaras skolā pavadītais 
laiks ļāva apstāties no ikdienas steigas 
un izbaudīt kopā būšanas prieku. Vē
rojot, kā bērni ar vecākiem radošajās 
darbnīcās, spēlēs un citās aktivitātēs 
darbojās kopā, radās ticība, ka katrs 

no viņiem ieguva pozitīvas emocijas 
no kopā pavadītā laika. Šādi kopā pa
vadīts laiks ir ļoti svarīgs ģimeņu sa
liedēšanai. Man šī bija jauna pieredze, 
darboties kopā ar ģimenēm, kā rezul
tātā esmu saņēmusi ļoti daudz pozitī
vu emociju.”

Vizuālās mākslas un mājturības 
pedagogs Kristīne Sauškina

„Varu teikt tikai lielu paldies par 
doto iespēju piedalīties ģimeņu vasa
ras skolā. Man bija liels prieks darbo
ties radošajās darbnīcās un novērot, 
kā darbojās visas ģimenes gan kopā, 
gan katra atsevišķi, kā arī individuāli. 
No ģimeņu vasaras skolas savā ceļa
somā paņēmu līdzi daudz un dažādas 
emocijas. Esmu ļoti priecīga par tik
šanos ar psiholoģi Kristīni Maku. Pal
dies viņai par pavadīto laiku kopā, 
no kuras es savā ceļasomā ieliku uz
drošināšanos. Ir pagājušas jau vairā
kas dienas, un mani nepamet tā labā 
sajūta, kas ir pēc labi padarīta darba. 
Visām ģimenēm novēlu uzdrošināties 
un spert soli pretī savam priekam.”

Sociālais rehabilitētājs 
 Ieva Krūmiņa

Krāsaino bumbiņu izmētāšanas un to salasīšanas veiklībā sacenšas vecāki 
ar bērniem.

Garajā auklā iesieta ikviena nometnes dalībnieka vēlēšanās, ko viņš sagaida 
no nometnē pavadītā laika. 

Albuma foto

Atvadas no vasaras
Pēdējā augusta sestdienā jau par tradīciju ir kļuvusi Senās uguns nakts Rojas pludmalē, kura tiek atzīmēta jau 

gandrīz divdesmit gadus. Katru gadu šis pasākums pulcē arvien vairāk skatītāju un arī šogad to bija vairāki simti!
Šogad 29. augusta vakarā Rojas pludmalē tika aizdegti vairāki ugunskuri, pieminot senčus jūrā gājējus un 

godinot Baltijas jūru  vienotāju. Īpašu noskaņu un uguns ma
ģiju piedāvāja  Fēlikss Ķiģelis, kas ar savu mūziku un dziesmām 
radīja burvīgu vakara noskaņu.

Uguns skulptūru veidotāji Agris  Dzilna un Uldis Balga ar 
skulptūru ,,Piscem osse” jeb „Asaka” skatītājiem uzbūra sirreā
lu noskaņu, kuru papildināja labvēlīgie laika apstākļi – spocīgi 
skaists pilnmēness, skaidras, krāsainas debesis un, gluži kā uz 
pasūtījumu, simtiem putnu!

„Īstais un īpašais brīdis ir uguns spēka veidošana, un ir bi
jis tā, ka gribas pārtraukt visu, bet, kad tuvojas uguns diena 
Rojā, aizmirtas viss, kas tam ir bijis par pamatu un vienmēr 
gribas izmēģināt ko jaunu! Tas ir izaicinājums pašiem”, tā 
mākslinieks Agris Dzilna dalījās izjūtās par uguns skulptūru 
veidošanu.

Senās uguns atdzīvināšanu 1992. gadā  aizsāka Somijas Tur
ku apriņķa Kultūras padome, bet gadu vēlāk arī dažos Igaunijas 
piekrastes ciemos tika aizkurti ugunskuri.  Mūsdienās  uguns
kuru aizdegšanas galvenā ideja ir Baltijas jūras valstu vienotī
bas propagandēšana, kultūras mantojuma saglabāšana, kā arī 
interese par dažādu reģionu un kaimiņvalstu savstarpējiem 
kontaktiem. Kopš tā laika ugunskuri katru gadu tiek aizdegti 
augusta pēdējās sestdienas vakarā.

Rojai ir paveicies!

Marita Pāvuliņa

Skatītājus priecēja spocīgi skaists pilnmē-
ness, skaidras, krāsainas debess un simtiem 
putnu debesīs.                                 Autores foto

Realizēti divi Latvijas Mobilā te-
lefona finansētie projekti

27. jūlijā svinīgā gaisotnē tika noslēgti divi no trīs iedzīvotāju iniciatīvu projektiem, kas 
īstenoti ar SIA „LMT” finansiālu atbalstu.

Viens projekts tika īstenots Rojas ostā labā krasta stiprināšanai, vides drošības uzlabošanai. 
Projektu iesniedza biedrība „Roja Forwarding”. Par piešķirto finansējumu 2 000 eiro apmērā 
biedrība iegādājās vārtu sistēmu un vārtu automātiku, žogu stabus un atsaites, kā arī veikti 
nožogojuma montāžas darbi. Šis projekts ir tikai aizsākums visas ostas teritorijas vides drošības 
uzlabošanai, jo nākotnē ir iecere teritorijā veikt plašākus labiekārtošanas darbus. 

Otru projektu, ar iedzīvotāju un pašvaldības atbalstu realizēja biedrība „Rasa” un Inga 
Lēmane BJIC „Varavīksne” teritorijā labiekārtojot un sakopjot pie jauniešu centra esošo parku. 
Par piešķirto finansējumu 1 890 eiro apmērā gan jauniešu centra apmeklētājiem, gan vietējiem 
iedzīvotājiem ir pieejami ērti soli un galds, kas novietoti zem jaukas nojumes, un ugunskura vieta, 
kas atklāšanas dienātika izmēģināta – saimniece Dina ar palīgiem pagatavoja ļoti gardu zupu!

Iedzīvotāji atbalstīja arī pirmsskolas izglītības iestādes „Zelta zivtiņa” projektu „Inovatīvu 
un kvalitatīvu rotaļlietu un spēļu iegāde Rojas PII „Zelta zivtiņa” par kopējo finansējumu 
1  523,28  eiro. Šobrīd šis projekts vēl ir procesā, un tas 
noslēgsies nedaudz vēlāk, kad visas bērnu rotaļlietas būs 
nogādātas Rojā.

Pavasarī SIA „LMT” izsludināja pieteikumu ideju kon
kursam par savas pašvaldības infrastruktūras uzlabošanu. 
Populārākie projekti, kurus noteica iedzīvotāji balsojot, 
ieguva finansiālu atbalstu savas idejas īstenošanai. 

Marita Pāvuliņa, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pārredzams viss – ugunskura vieta un mājīgā no-
jume.

Autores foto
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Sludinājumi

12. septembrī
KINOLEKTORIJS VISAS DIENAS GARUMĀ

„LATVIJAS FILMAS: NO PAGĀTNES LĪDZ MŪSDIENĀM”.
13.00 latviešu oriģinālliteratūras atspoguļojums animācijas filmās bēr

niem „Zelta sietiņš”, „Skudriņa tipa”, „Brīnumputns”, „Zaķīšu pirtiņa”, 
„Kabata”, „Man vienai māsiņai”.

14.00 ģimenes filma „Ūdensbumba resnajam runcim” (2014. g.) – režisora Vara Braslas 
atgriešanās ģimenes filmu žanrā, jautrā stāstā par divām masiņām Martu un Lindu, kurām uz 
mēnesi vajadzīga aukle, jo tētis pelna naudu Anglijā, bet mammai jādodas uz kursiem pilsētā.

18.00  mākslas filma „Četri balti krekli” (1967. g.) – 60. gadu māksli nieciskās brīvības alku, 
maksimālisma un sirdsapziņas balss režisora Rolanda Kalniņa filmā, kura piedzīvoja publiskas 
izrādīšanas aizliegumu. Stāsts par telefonu montieri Cēzaru Cauni, kurš brīvajā laikā sacer 
dziesmas un muzicē, bet lai to atskaņošana nonāktu līdz publikai, jāiziet garš atļauju saņemšanas 
ceļš. Lieliski jaunie aktieri Uldis Pūcītis, Līga Liepiņa u.c.

20.00 mākslas filma „Cilvēki tur” (2012. g.) – Rīgas un Parīzes skolās studējušā Latvijas 
kinorežisora ar armēņu saknēm Aika Karapetjana filmas galvenais varonis Jans cīnās par savu 
vietu skarbajā mikrorajona vidē. Viņa ceļš uz labāku sabiedrību, cīnoties ar krimināli sodāmām 
metodēm,  kļūst par strupceļu. Ieeja brīva.

Tā kā līdz 13. septembrim tiek svinēta Tēvu diena, nedomā gari, bet vienkārši atnāc kopā ar 
savu  mīļo tēti, vectētiņu, krusttētiņu  un kopā iepazīstiet latviešu kino!

19. septembrī plkst. 15.00 popgrupa „Jūras akmentiņi”.
mūsdienīgā koncertizrādē skolēniem „Mēs”.

Koncertizrādes stāsts ir par jauniešu atkarībām no mūsdienu tehnoloģijām un to ietekmi uz 
viņu savstarpējām attiecībām reālajā dzīvē.

Mūzika – Ingars Viļums, dziesmu teksti – Guntars Račs, librets – Andra Manfelde, režisors – 
Juris Ločmelis.Ieeja 3.00 EUR, biļetes iespējams iegādāties un rezervēt iepriekš Rojas KC.

24. septembrī plkst. 13.00 izrāde bērniem „Sunīte un kaķītis”.
Šī ir interaktīva izrāde bērniem, kurā izrādes varoņi Sunītis un Kaķīte aktīvi iesaista mazos 

skatītājus. Kopā ar bērniem Sunītis un Kaķīte cenšas noskaidrot: kas ir kārtība un kam tā ir 
vajadzīga? Kāpēc ir jāmācās? Un kas ir īsta draudzība? Izrādē Sunītis un Kaķīte spēlē dažādas 
spēles, sacenšas savā starpā un kopā ar bērniem spēlē teātri.

Ieeja 2.00 EUR, biļetes iespējams iegādāties un rezervēt iepriekš Rojas KC.

No 15. septembra Rojas KC mazajā zālē 
fotogrāfa Georga Avetisjana darbu izstāde  „Lidosta”.

18. oktobrī plkst. 19.00  izrāžu apvienība PANNA piedāvā –
lieliskais aktieris Ainārs Ančevskis Stand-up komēdijā

„Jaunais TĒTIS”. 
Humorpilns stāsts par bērna lomu tēva izglītošanā.

Izrādes veidotāji – aktieris Ainārs Ančevskis un režisors Juris Rijnieks  piedāvā asprātīgu un 
sirsnīgu stāstu par vīrieša pārdomām laikā, kad mazais cilvēciņš ir gatavs doties tālāk – uz skolu. 
Izrāde jautrā un asprātīgā veidā liek atcerēties un dalīties pārdomās par laiku no mazuļa nākšanas 
pasaulē līdz mazā dēlēna pirmajām un turpmākajām skolas gaitām.

Skatītāji, kuri ir redzējuši izrādi „Tētis”, būs priecīgi uzzināt kas jauno tēti sagaida tālāk – po
šoties skolai, bet tie, kuri „Tēta” pirmo daļu nav redzējuši, kopā ar Aināru Ančevski varēs izdzīvot 
visu sajūtu un pārdzīvojumu spektru, kas sagaida, apzinoties, ka visu turpmāko dzīvi būsi un 
paliksi TĒTIS.

Ieeja  8.00 EUR; 7.00 EUR – un 6.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezervēšana.

31. oktobrī plkst. 19.00
Rudens koncerttūrē Rojā atraktīvā deviņu mūziķu grupa

Pie klavierēm grupas mākslinieciskais vadītājs, virtuozais Romāns Vendiņš, bungas spēlē 
Raitis Aukšmuksts, ģitāra – Juris Skrajāns, savukārt pie kontrabasa vienmēr labvēlīgais Pēteris 
Liepiņš. Pūtēju rindas nemainīgas – saksofonisti Eduards Raubiško, Zintis Žvarts, trompete – 
Sandris Skeranskis, trombons – Uldis Ziediņš. Un, protams, neiztikt bez grupas „sejas» un 
kvalitātes zīmes – atraktīvā dziedātāja Aļģirdas Šuminskas jeb Big Al!

Ieeja 8.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.

21. septembrī plkst. 19.00 jauno sezonu uzsāk SIEVIEŠU KORIS „KALVA”.
Aicinām arī  jaunas dalībnieces visās balsu grupās! Ja esi dziesmu mīloša ar skanīgu balsi –

kļūsti par „KALVAS”  dziedātāju un pievienojies! Mēģinājumi notiks pirmdienās un ceturtdienās 
plkst.19.00, diriģentes Jolanta Rauga un Baiba Muskare.

JAUNUMI  Rojas kultūras centrā 2015./2016. gada sezonā:
 15.09. plkst. 15.00 BĒRNU UN JAUNIEŠU VOKĀLĀ STUDIJA, vadītāja Dace Tapiņa. 

Pieteikties, atnākot uz nodarbību, kas notiks 2 stundas mēģinājumu telpā.
 20.09. plkst. 12.00 JOGAS NODARBĪBAS, vadītāja Anna Viļamas. Nodarbības notiks 

spoguļzālē. Uz nodarbību tērpties vieglā, ērtā apģērbā un līdzi paņemt paklājiņu. Sīkāka informā
cija pa tel. 20085354, zvaniet otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 11.00–16.00.
 25.09. plkst. 19.00 WEST COAST SWING DEJU NODARBĪBA, pedagogi Renārs Siro

tins un Inga Kurciša. Maksa par nodarbību 5.00 EUR. Izmanto iespēju apgūt pāru dejas dažādos 
ritmos, bez tam, mācību procesu vari apgūt arī viens/viena. Pieteikšanās, zvanot pa tel. 26241447 
Evai Fricbergai,  vai arī, atnākot uz nodarbību.
 No 16. septembra plkst. 20.00 līnijdejas sievietēm, vadītaja Eva Fricberga.
 22.09. plkst. 18.30 un turpmāk katru otrdienu spoguļzālē ZUMBAS nodarbība, vadītāja 

Kristīne Insberga.

AICINA JAUNUS DALĪBNIEKUS:
 Deju kopa „GASPAŽIŅAS”, vadītāja Ārija Veide, nodarbības notiek pirmdienās un treš-

dienās plkst.19.00.
 Senioru dāmu koris „BANGA”, diriģente Aiga Kaža, nodarbības notiek ceturtdienās 

plkst. 16.00.
 Sieviešu vokālais ansamblis „CON VITA” aicina jaunu dziedātāju otrajai balsij. Pieteik-

ties Skaidrītei Brūšniecei, tel. 29972902.

23. septembrī tirgos 
Skrīveru saldumus:

 12.45    Rojā pie kultūras centra;

 14.10    pie SIA „Banga Ltd”;

 15.30    Kaltenē pie bibliotēkas.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku

mulatorus. Zvanīt 29286523.

Uz stabilām vērtībām balstītas jaunas iespējas – 
AIZDEVUMI strādājošajiem pensionāriem.

Jau 22 gadus Jūsu LAFIKO.
K. Valdemāra iela 17, Talsi, tālr. 63223707, 29159682

Policija ziņo

Pasākumu kalendārs

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.
 Bezvadu GSM signalizācijas mājokļiem. Var 

pievienot dūmu sensorus, videokameras. Strādā jeb
kurā mobilajā tīklā. Bez abonēšanas maksas. Profesio
nāla uzstādīšana. Zvanīt 29571444.

3. oktobrī aicinu Rojas novada spiningotājus 
uz sacensībām Bušnieka ezerā. Vietu skaits iero
bežots. Telefons 28634741, Valdis.

Līdzjūtības
Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Bez tevis dienas uzausīs un dzisīs,
Bez tevis vasarai būs jāaiziet.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Induli Lūsi, no 

mātes atvadoties.
„Krasts R” kolektīvs

Jēzus saka: 
„Pasaulē  jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu – es 
pasauli esmu uzvarējis”.

                                                                 Jņ.16:33
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu mācītājam 

Jurim Veideniekam, māmiņu aizsaules ceļos pa
vadot.

Kaltenes ev. lut. draudze

Rojas novada pašvaldības policija informē par noti
kumiem laika posmā no 26. augusta līdz 8. septembrim:

Sastādīti 22 uzaicinājumi privātmāju īpašniekiem, 
kuri nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimnieko
šanu. Pateicamies tiem iedzīvotājiem, kuri ievēroja paš
valdības aicinājumus un noslēdza ar atkritumu apsaim
niekotājiem atkritumu apsaimniekošanas līgumu.

26.08. Rojā bērnu laukumā divām pusaudzēm aizrā
dīts par smēķēšanu. No veikala Selgas ielā saņemts zvans 
par saldumu un dažādu sīkumu zādzību. Zagļu personī
bas ir noskaidrotas. Veikala īpašniekam ieteikts vērsties 
valsts policijā. Iedzīvotājs informēja, ka Liedaga dam
bī, mežā izgāzti atkritumi. Starp atkritumiem atrastas 
maksājumu kvītis un dokumenti, pēc kuriem vainīgās 
personas ir identificētas, tika ierosināta administratīvā 
pārkāpuma lieta. Pašvaldība aicina iedzīvotājus nemēs
lot mežā un savus sadzīves atkritumus izmest tam pare
dzētās vietās. 

28.08. Izsaukums uz veikalu Selgas ielā, kur stiprā al
kohola reibumā esošs vīrieti ir uzsācis kautiņu. Vīrietis 
aizturēts un nogādāts valsts policijā. 

29.08. Saņemts iesniegums no privātpersonas, ka 
Rojas pludmalē tiek plānots ar pašvaldību nesaska
ņots  pasākums. Veicot pārrunas ar pasākuma rīko
tājiem, pasākums atcelts. Nodrošināta sabiedriskā 
kārtība pašvaldības organizētā Senās Uguns nakts 
pasākuma laikā. 

31.08. Saņemts izsaukums uz Upes ielu, Rojā, kur 
nepilngadīgi zēni spridzinājuši pašizgatavotu spridzekli. 
Diemžēl, iedzīvotājs atsakās rakstīt iesniegumu, bet nav 

konstatēti citi pierādījumi par minēto spridzināšanu, 
tādēļ nav pamata lietas tālākai virzībai. Saņemts zvans 
no iedzīvotāja, kurš informē, ka pie Rojas kapiem guļ 
vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā 
un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. 
Konstatēts, ka šī gada laikā minētais vīrietis jau ir saukts 
pie administratīvās atbildības.

01.09. Valsts policija ziņo, ka Valgalciemā uz ceļa 
brauktuves sēž sieviete. Izbraucot uz notikumu vietu 
konstatēts, ka sieviete ir alkohola reibumā un viņa no
gādāta dzīvesvietā.

02.09. Reida laikā tiek konstatēts, ka Rudes centrā 
vairākas personas gatavojas lietot alkoholu. Personām 
izskaidroti sabiedriskās kārtības noteikumi un izteikts 
mutisks brīdinājums.

04.09. 22.03 saņemts izsaukums uz Selgas ielu, kur 
uz trotuāra stiprā alkohola reibumā guļ vīrietis. Vīrietis 
nogādāts dzīvesvietā. 

06.09. Saņemts zvans no personas, kuras 16 gadīgais 
bērns naktī nav atgriezies mājās. Persona informēta, ka 
gadījums jāpiesaka valsts policijā. Konstatēts, ka Selgas 
ielā uz soliņa pie Izstāžu zāles divas personas lieto alko
holu. Pēc izteiktā brīdinājuma pārkāpums novērsts.

07.09. 19.51 saņemts izsaukums uz Kalteni, kurā 
lūgts izraidīt no privātīpašuma nepazīstamu personu al
kohola reibumā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Atgādinājums bērnu vecākiem – sākoties jaunajam 
mācību gadam un pastiprinoties satiksmes intensitātei, 
lūdzam pārrunāt ar saviem bērniem par satiksmes dro
šības ievērošanu uz ielām. 

ĪRĒ
 Radoša sieviete gados vēlas īrēt 1–1,5 istabu dzī

vokli ar ērtībām uz ilgāku laiku. Iespējami varianti. 
Telefons 28653080.

Atgādinājums 
lauksaimniecības 
zemju īpašniekiem 

Jau vairākus gadus nekoptās, neapstrādātās 
un aizaugušās lauksaimniecības zemes platības 
tiek apliktas ar dubultu nekustamā īpašuma no
dokli.

Lai 2016. gada februārī, saņemot maksāšanas 
paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli, 
nebūtu nepatīkamu pārsteigumu, aicinām visus 
zemes īpašniekus, kuru lauksaimniecībā izman
tojamās zemes platība pārsniedz vienu hektāru, 
to sakopt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Likuma izpratnē neapstrādāta lauksaimnie
cībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecī
bā izmantojamās zemes platība zemes vienībā, 
ja vairāk nekā 30 procentu no lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes 
vienībā līdz kārtējā gada 1. septembrim netiek 
izmantoti lauksaimniecības produktu ražošanai 
vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīv
nieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības 
nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek uztu
rēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Tas 
nozīmē, ka  līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā 
vismaz vienu reizi jāveic pļaušana, zāles novāk
šana vai sasmalcināšana un izkliedēšana, jāizcērt 
krūmi.  Nesakoptajām zemēm, tāpat kā līdz šim, 
tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa pa
pildlikme – 1,5 procentu apmērā no kadastrālās 
vērtības.

Nekustamā īpašuma speciāliste/ 
NĪN administratore A. Krūmiņa

Rudens Miķeļdienas tirgus 
Rojas muzejā

Kad siltās augusta dienas pamazām nomaina 
dzestrais rudens, Rojas muzejs aicina vēl kavēties 
atmiņās par vasaru, apmeklējot lustīgo Rudens 
Miķeļdienas tirdziņu muzeja sētā 19. septembrī. 
Šogad dažādi tirgus tingeltangeļi gan lieliem, gan 
maziem – rotaļas, sacensība stiprajiem vīriem, 
slēpošana ģimenēm un daudzas citas radošas ak
tivitātes. Pasākuma laikā ar saviem priekšnesu
miem apmeklētājus ieprie cinās pašmāju māksli
nieki, bet plkst. 12.00 pie mums viesosies lustīgie 
„Saldus muzikanti”, kuru spēlētā mūzika uzmun
drinās un iekustinās jebkuru tirgus apmeklētāju. 

Tirdziņā būs iespēja iegādāties gan saldus, 
gan sāļus, gan veselīgus mājražotāju našķus – 
kārdinošus gaļas izstrādājumus, kūpinātas zivis, 
sklandraušus, medu un vēl visvisādus kārumus. 
Plašs būs arī amatnieku un rokdarbnieču piedā
vājums: pinumi, koka izstrādājumi, rotas, raks
tainas zeķes, dzijas,  tamborējumi, apgleznoti 
trauki un pat pašdarinātas ziepes un suvenīri. 

Čaklās „Stropa” saimnieces cienās ar gardām 
plātsmaizēm un visi kopā baudīsim arī uz uguns
kura vārīto pikanto Miķeļa rudens zupu.

Nāc un izbaudi īstu rudens Miķeļdienas tirgu 
19. septembrī no 11.00–14.00 Rojas muzeja sētā!

Inese Indriksone, 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja


