
Piektdiena, 2016. gada 9. septembris  Nr. 17(1188)

Izskanējis Rojas vidusskolas 50 gadu jubilejai 
veltītais pasākums 
Dace Klabere

27. augustā visi, kas jūtas Rojas vidusskolai piederīgi, pulcējās 
Rojas kultūras centrā, lai kopīgi atskatītos uz skolas 50 darba gadiem.

Pasākuma vadītāji Patrīcija un Māris mūs aizveda 50 gadu senā 
pagātnē, kad 1966. gada 1. septembrī svinīgi tika atklāta jaunuzceltā 
Rojas vidusskola. Visus šos 50 gadus skola sekmīgi ir pildījusi savu 
galveno uzdevumu – sniegusi zināšanas un dzīves gudrības, kas glu-
ži kā gaisma rādījusi ceļu ikvienam skolēnam viņa turpmākās dzīves 
ceļā. Šajā vakarā īpaši pakavējāmies skolas pēdējās piecgades notiku-
mos, lai ieklausītos un saprastu, kādi ir skolas stūrakmeņi tiem sko-
lēniem, kas vēl šodien mācās mūsu skolā. Protams, ka par to vislabāk 
zināja pastāstīt skolas direktore Gundega Pole.

Direktore mīļi sveica visus klātesošos mūsu kopīgajā skolas 
dzimšanas dienā, salīdzinot klātesošos ar putniem, kas reizi piecos 
gados atgriežas skolā – savās otrajās mājās. Kā atzīmēja direktore, 
pēdējie 5 skolas gadi aizskrējuši nemanot, jo skolas ikdiena ir ļoti 
bagāta ar notikumiem. Viena no galvenajām skolas misijām ir būt 
bērniem draudzīgai skolai, tādai, kurā gribas uzkavēties, atgriezties 
un darboties. Šis uzdevums nav no vieglajiem, bet, pēc Gundegas 
Poles domām, tādējādi jo aizraujošāks. Skolas ikdienas notikumus 
iepazīstam caur video stāstu, kurā ikdiena mijas ar tradīcijām – la-
sīšanas dienu, iesvētībām, pārgājieniem, erudītu konkursiem, jaun-
sargu sacensībām, valsts svētku svinēšanu, Ziemassvētku gaidīšanu 
un piparkūku cepšanu, cienājot ar tām arī Rojas novada iedzīvotājus, 
teātra spēlēšanu, piedalīšanos televīzijas konkursos, zinātniski pēt-

niecisko darbu aizstā-
vēšana – visus skolas 
notikumus uzskaitīt 
vienā vakarā ir neie-
spējami, tādēļ skolas 
direktore aicināja iepa-
zīties ar tiem video un 
foto stāstos skolas ka-
binetos, kas šajā svētku 
vakarā bija atvērti ik-
vienam interesentam. 
Skolas kolektīvam god-
prātīgi strādājot, ir sa-
sniegti augsti rezultāti 
mācību darbā, godam 
sportots, uzrādīti labi 
panākumi ārpusklases  
darbā. Pēdējo 5 gadu 
laikā skola kļuvusi ba-
gātāka ar vēl 5 vidus-
skolas izlaidumiem, 
un šodien skola lepojas 
ar 1688 absolventiem, 
49 vidusskolas izlaidumiem un 48 skolotājiem un klašu audzinātā-
jiem. „Paldies, ka vēlaties sastapt savus skolotājus un skolasbiedrus! 
Lai tikšanās reizē valda gandarījums, prieka dzirksts un tikšanās 

prieks!”, vēlēja Gundega Pole.
Nozīmīgajā jubilejā bijušos kolēģus un visus 

klātesošos sveica Rojas novada domes priekšsēdē-
tāja Eva Kārkliņa. Domes priekšsēdētāja ar Rojas 
vidusskolu bijusi saistīta 19 gadu garumā, gan, esot 
skolniecei, gan pildot ārpusklases darba organiza-
tores un direktores pienākumus un viņa atzinās, ka 
ir bijis patiess prieks strādāt kopā ar gudriem, zi-
nošiem, profesionāliem kolēģiem un atbildīgajiem 
tehniskajiem darbiniekiem, kas mīl tīrību un kārtī-
bu. Domes priekšsēdētāja pašvaldības vārdā patei-
cās skolas kolektīvam gan par veiksmīgu sadarbību, 
gan profesionālu mācību darbu, gan par to, ka skola 
vienmēr ir sakopta, tīra un smaržīga.

Sveicēju vidū bija arī Talsu novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja vietniece Vineta Ozola, Rojas 
Mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils, 
Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce, PII „Zelta 
zivtiņa” un „Saulespuķe” vadītājas Iveta Pastore un 
Ilona Klāviņa, bijusī skolas direktore Ineta Tama-
ne, bijušais vēstures skolotājs Viesturs Deksnis un 
daudzi citi. Ineta Tamane savā apsveikuma runā 

atcerējās, ka viņu ar 
Rojas vidusskolu sais-
ta 20  darba gadi. Tā 
bija jaunās skolotājas 
pirmā darba vieta, pil-
na emociju un radošu 
ideju. Ineta Tamane: 
„Rojas vidusskola dau-
dziem ir atspēriena 
punkts izaugsmei, kar-
jerai, tādēļ galvenais 
ir saņemties drosmi 
lidojumam. Put ni Rojā 
ir savādāki, stiprāki, jo 
viņiem ir jāprot notu-
rēties vējā virs ūdens”. 
Savukārt skolotājs 
Viesturs Deksnis uz 
salidojumu bija iera-
dies divu iemeslu dēļ. 
Pirmkārt tā ir nostal-
ģija, bet otrkārt, kā 
apgalvoja pats skolotājs, tieši Rojas vidusskolā viņš apzinājies sevi kā 
skolotāju un izkopis sevī labākās cilvēciskās īpašības. Viņš priecājās 
par Rojas skolu, kas sekmīgi izgājusi cauri skolu tīklu optimizācijas 
procesa sietiem un atmiņai dāvināja skolas direktorei paša sarakstītu 
grāmatu. Savu grāmatu skolai dāvināja arī Rojas vidusskolas bijusī 
skolotāja Maija Strautiņa. Kā apgalvoja pati grāmatas autore – viņa 
beidzot salikusi kopā visas savas domas, ko ieguvusi, strādājot Ro-
jas vidusskolā un sākumskolā, kā rezultātā tapusi interesanta ābece 
„Protu, protu”.

Skolas jubilejai veltītais pasākums bija sirsnības un mīlestības 
caurvīts. Īpašu to padarīja arī skolas absolventu sarūpētais svēt-
ku koncerts, kurā uzstājās gan bijušie skolas absolventi, gan esošie 
audzēkņi. Domāju, ka ikvienu skolotāju, kurš vēroja savu bijušo 
audzēk ņu uzstāšanos, pārņēma prieks un lepnums par to, ka šo jau-
no cilvēku izaugsmē liels ir arī viņu, skolotāju, nopelns. 

Pēc svinīgā pasākuma kultūras centrā, skolas direktore Gundega 
Pole aicināja visus bijušos  skolotājus, darbiniekus un viesus paka-
vēties labo domu virpulī skolas ēdamzālē, lai suminātu viens otru 
atkal redzēšanās svētkos, bet visi bijušie absolventi jau sāka pulcēties 
sporta zālē, lai kopīgi ritinātu atmiņu kamolu un ballētos uz nebēdu.

Jubilejas reizē izskanēja daudz jauku vēlējumu, bet mani, arī Ro-
jas vidusskolas absolventi, visvairāk uzrunāja PII „Zelta zivtiņa” va-
dītājas Ivetas Pastores vēlējums: „Mēs vienmēr esam ceļā – no vienas 
pieturas uz otru, no šodienas uz rītdienu, no ziemas uz pavasari, no 
nakts uz saullēktu, no sirds uz sirdi, uz gaismu. Lai jūs vienmēr esat 
ceļā, jo skola ir spēks, kas vieno!” 

24. septembrī no pulksten 11:00–14:00 Rojas muzeja 
sētā notiks ikgadējais Rudens tirdziņš ar dažādām tirgus 
lustēm un koncertu. Aicinām pieteikties tirgotājus – zem-
niekus, mājražotājus, amatniekus. Pieteikšanās pa tālruni 
63269594 (darba laikā).

Rojas brīvdabas estrādei būt! 
Lai vasaras sezonā padarītu krāsaināku no-

vada kultūras dzīvi, rīkojot koncertus, koru un 
deju uzvedumus, teātru izrādes un citus kultūras 
pasākumus, radās ideja par estrādes būvniecī-
bu Rojā. Radot atbilstošu vidi un infrastruktūru, 
būs iespējams piesaistīt pazīstamus māksliniekus 
un mūzikas grupas, kā arī rīkot plašus koncertus 
un ieguvēji būs gan mūsu novada iedzīvotāji, gan 
ikviens mūzikas un mākslas mīļotājs no citiem 
novadiem. Kā jau iepriekš esam informējuši, 
Rojas brīvdabas estrāde tiks būvēta Ostas ielā 
pie grantētā stāvlaukuma. Estrādē paredzētas 
1000 skatītāju sēdvietas un 1000 stāvvietu. Estrāde 
tiks būvēta uz Latvijas valstij piederošās zemes, par 
kuru Rojas novada pašvaldība ar zemes pilnvaroto 
apsaimniekotāju – Rojas ostas pārvaldi  – 
2015. gadā noslēgusi zemes nomas līgumu.

Rojas brīvdabas estrādes projektu, paredzot 
tā realizāciju divās kārtās, izstrādājusi Rīgas 
arhitektu firma SIA „MODUS-R’’. Šobrīd projekts 
ir izstrādāts un nodots pašvaldībai projekta 
ekspertīzes organizēšanai. Pašreiz pašvaldība 
strādā pie specifikācijas izstrādes iepirkumiem, 

lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izvēlētos 
Rojas brīvdabas estrādes būvprojekta ekspertīzes 
veicēju, kurš tālāk sadarbosies ar būvuzraugu 
un būvniekiem. Esam plānojuši, ka iepirkums 
uz būvuzraudzību un būvniecību notiks šī 
gada nogalē un ar to varēs iepazīties Iepirkuma 
uzraudzības biroja mājas lapā.

Rojas novada pašvaldība ir veikusi darbu, lai 
estrādes būvniecībai piesaistītu Eiropas savienības 
fondu līdzekļus. Kopīgi ar Engures un Mērsraga 
novadu pašvaldībām un Jūrmalas pilsētu, ir 
sagatavots un Kultūras ministrijā 2016. gada 
30.  augustā iesniegts projekta pieteikums „Jaunu 
dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana 
Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”. Projekta 
pieteikums iesniegts, pamatojoties uz Ministra 
kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem 
Nr. 322 „Darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides 
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Septembra sākumā 
sāksies Rojas brīvdabas 
estrādes būvniecības te-
ri torijas atmežošanas 
dar bi, attīrot būvniecības 
teritoriju no kokiem un 
krūmiem. Rojas ostas 
pārvalde 2016. gada jūlijā 
izsludināja iepirkumu, lai, 
atbilstoši likumdošanai, 
izvēlētos firmu, kas veiks 
būvniecības teritorijas 
atmežošanu. Iepirkumam 
atsaucās trīs firmas, bet 
augstāko cenu par atmežošanas tiesībām piedāvāja 
SIA „Metsa Forest Latvija” – 12873,50 EUR. Valsts 
meža dienests Rojas ostas pārvaldei ir izsniedzis 
koku ciršanas atļauju, un plānots, ka atmežošanas 
darbi tiks pabeigti viena mēneša laikā. No cirsmas 
izsoles iegūtie līdzekļi tiks izmantoti būvniecības 
teritorijas atcelmošanas darbu veikšanai. Pēc 
ciršanas darbu pabeigšanas tiks organizēta cenu 
aptauja atcelmošanas darbu veikšanai un tos 

plānots pabeigt mēneša laikā pēc atmežošanas vai 
līdz salam.

Rojas brīvdabas estrādes būvniecība ir 
liels izaicinājums pašvaldībai, bet sekmīga 
darbu virzība ļaus šo ieceri realizēt, un Rojas 
novadā iedzīvotājus un viesus sagaidīs jauns 
infrastruktūras objekts – brīvdabas estrāde, kas ir  
mūsu novadnieku sena sapņa piepildījums.

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skolotāju kolektīvs ikdienā rūpējas par to, lai mūsu bērnu skolā justos droši, 
pasargāti un zinoši.                                                                                                  Autores foto

Ar savu klātbūtni skolas salidojumu 
pagodināja arī kādreizējais vēstures sko-
lotājs Viesturs Deksnis.

Katram sveicējam skolas direktore 
Gundega Pole veltīja siltus pateicības 
vārdus.
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Izglītības iestādes gatavas darbam!
Pirms 1. septembra, kā jau ierasts, Rojas novada domes 

priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, izpilddirektors Jānis Pūce, izglītības darba 
speciāliste Sarmīte Engīzere un darba drošības un ugunsdrošības 
speciālists Andris Jansons devās uz visām Rojas novada izglītības 
iestādēm, lai pārliecinātos, vai iestādes ir gatavas uzņemt audzēkņus 
un viņu vecākus. Rojas novadā 1. septembrī durvis vērs visas izglītības 
iestādes – Rojas vidusskola, bērnudārzi Rudē un Rojā, Rojas novada 
Sporta skola un Rojas Mūzikas un mākslas skola. 

Lielākās pārvērtības ir Rojas vidusskolā – gaiši uzpostas 
un izremontētas telpas, kurās uzņems jaunākos audzēkņus  – 
sešgadniekus, kas lielajai skolas dzīvei gatavosies Rojas vidusskolas 
telpās nevis bērnudārzā. Telpas ir izremontētas, patīkamas un gaišas, 
gultiņas saklātas un gaida mazos audzēkņus. Arī audzinātājas Dace 
Tapiņa un Aiga Sīpola vēl steidza izrotāt un iekārtot klases telpas, lai 
mazajiem pēc iespējas patīkamāk būtu atrasties jaunajās telpās. Jauno 
mācību gadu Rojas vidusskolā uzsāks 338 audzēkņi un 40 pedagogi.

Rojas bērnudārzā „Zelta zivtiņa” telpās, kur agrāk bija lielo 
bērnu grupiņa, tagad ir pielāgota mazo audzēkņu vajadzībām – ir 
izremontēta sanitārā telpa un izbūvēta ērta duša. Pagalmā atjaunotas 
visas nojumes, kur bērnudārza audzēkņi var spēlēties un labi pavadīt 
laiku, kā arī izbūvēts moderns rotaļu laukums ar mīksto zemes 

segumu. Prieks, ka pēc pārmaiņām bērnudārzā audzēkņu 
skaits nav mainījies – šogad bērnudārzu apmeklēs 70 audzēkņi 
un tos pieskatīs 9 pedagogi.

Rojas Mūzikas un mākslas skolā vasarā tika atjaunota 
daļa ēkas fasāde, nomainītas lietus ūdens noteces un sakopta 
āra teritorijas – izbūvēts gājēju celiņš un kāpnes. Mūzikas 
un mākslas skola mācību gadu sāks ar 114 audzēkņiem un 
12 pedagogiem 10 izglītības programmās.

Rudes bērnudārzā „Saulespuķe” un Rojas novada Sporta 
skolā audzēkņus uzņems bez īpašam pārmaiņām. Tur 
mācību gadu uzsāks attiecīgi 51 bērnudārza audzēknis un 
10 pedagogi, un 139 sporta skolas audzēkņi un 6 pedagogi. 
Jāatzīmē, ka šogad par Rojas novada Sporta skolu apmeklēs 
par 20 audzēkņiem vairāk nekā pērn.

Pēc izglītības iestāžu apskates domes priekšsēdētāja 
secināja, ka Rojas novada izglītības iestādes ir sakoptas 
un, kā jau katru gadu, ar prieku gaida savus audzēkņus! 
Priekšsēdētajā novēl gan izglītības iestāžu darbiniekiem, gan 
audzēkņiem panākumiem bagātu jauno mācību gadu!

Marita Pāvuliņa
sabiedrisko attiecību speciāliste

Audzinātājas Dace Tapiņa un Aiga Sīpola ar nepacietību gaida jaunos 
audzēkņus.                                                                                            Autores foto

Burbulēnu grupiņas bērni priecīgi par atkalredzēšanos!
Foto: I. Zemele

Ar sauli un vēju pie mums atkal at-
nācis 1. septembris. Rojas vidusskolai 
jau 51. reizi. Skolā šogad mācības uzsāk 
339  izglītojamie, 40 skolotāji, 17 tehnis-
kie darbinieki.  Pirmo reizi skolas telpās 
ar skolotājām Aigu Sīpolu un Daci Tapi-
ņu  mācīsies un rotaļāsies 14 pirmssko-
las grupas „Pūcīte” bērni. Mācības uzsāk 
32  pirmklasnieki, kurus skolos un lolos 
sākumskolas skolotājas Anda Sebre-Lī-
kopa un Daiga Kirkopa. 1. septembrī viņi 
droši turējās pie rokas 24 divpadsmit-
klasniekiem. 

Jau tradicionāli godinājām skolotājus 

– darba jubilārus. Tā 40 gadus skolā strā-
dājušas skolotājas Maija Brusbārde un 
Juta Volanska; 35 gadi – Rudītei Bārdiņai, 
Egilam Mūrniekam, Intai Plātei; 30 gadi – 
Ilzei Krišjānei un Jolantai Švarcbahai; 
25 gadi – Ingai Otmanei; 15  gadi – 
Gundegai Polei un 10 gadi – Lienei 
Frīdenvaldei. Sakām skolotājiem lielu 
PALDIES! Un par rūpību, izpalīdzību 
un izturību lielu paldies sakām mūsu 
galdniekam Gunāram Sīpolam, kuram 
skolā aizritējuši 30 gadi.

2. septembris jau tradicionāli ir 
Sporta diena. Šogad jaukais laiks, jūra 

un saule iepriecināja un saliedēja visus 
Sporta dienā iesaistītos. Vispirms kopīga 
sportošana, pēc tam smilšu skulptūru 
veidošana, kuras varbūt vēl tagad var 
apskatīt jūrmalā, ja vien vējš nav pielicis 
savu spēku un varēšanu. 

Nākošā nedēļa skolā paies Dzejas 
dienu zīmē. Sagatavošanās darbi jau 
noris, katrai klasei ir uzdevums pabeigt 
kāda dzejnieka iesāktās dzejas rindas. Tad 
tās būs jānoformē un kopīgi jāprezentē. 
Gaidīsim, kādi dzejas garadarbi būs 
tapuši mūsu jaunajiem dzejniekiem.

Antra Ozollapa

1. septembris „Saulespuķē”
Kad pīlādžkokā saulē omulīgi gozējas sārtvaidzes ogas, kad no rītiem gaisā 

izskan skumjie dzērvju saucieni, un dārzos krāšņi izslējušies lepnie gladiolu 
zobeni un priecīgās asteru galviņas, ir skaidrs – rudens ir klāt! Jau 29. reizi 
Rojupē tiek ieskandināts 1. septembris. Jau 9 gadus – tikai bērnudārza vecu-
ma bērniem. Šogad Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē „Saulespuķe” savas 
pēdiņas iemin 51 bērniņš vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem. Visvairāk bērnu ir 
vismazākajā – „Tauriņu” grupā – 15, 3–4 gadus veco bērnu grupu „Bizbizmā-
rītes” apmeklēs 14 bērni, 4-6 gadus veco bērnu grupu „Zaķēni” – 13, bet no 
grupas „Bitītes” uz skolu nākošgad dosies 9 bērni.

1. septembrī kopā sanākušos bērnu vecākus, darbiniekus un bērnus sa-
gaidīja bitīte Zilbīte (kuras lomā iejutusies skolotāja Aija Mitenberga) un 
bērnudārza vadītāja Ilona Klāviņa.  Jaunie bērniņi tika sirsnīgi sumināti 

un iešūpoti bērnudārza gaitas uzsākot tika jaunie bērniņi. Suminātas tika 
arī „lielās bites”  – audzinātājas Zita Broka, kas pedagoga darbā aizvadījusi 
jau 40 gadus, Ineta Olekte – radošajā, izdomas pilnā un aizrautīgā darbā 
aizvadījusi 30  gadus, un audzinātāja Dace Kalva, kuras pedagoģiskā darba 
stāžs ir 10  gadi. Paldies skolotājām par darbam atdoto sirds daļiņu! Toties 
bitīte Zilbīte gribēja zināt, ko bērni jau zina un atceras no iepriekš mācītā, un, 
protams, saprot, ka daudz ko vēl var iemācīties un uzzināt. To arī darīsim – 
mācīsimies rotaļājoties!

Bet, kas tad tas – bites stropā kāds sanesis dažnedažādas lietas un mantas: 
lielu krāsainu kluču komplekti, guašas krāsas, flomāsteri, krāsaini krītiņi, 
zīmuļi, kinētiskās smiltis, vingrošanas komplekts, fotoaparāti – veseli 
2(!), un pat printeris! Jā, beidzot esam saņēmuši SIA „MAXIMA Latvija” 
organizētās izglītības atbalsta programmas „Savai skolai” ietvaros izvēlēto 
inventāru! Milzīgs sirsnīgu paldies klēpis visiem, visiem, kas aizrautīgi 
pusgada garumā vāca, krāja un līmēja „Maximas” uzlīmītes, iesaistot savas 
ģimenes, radus, draugus un paziņas, gan tos, kam ir saistība ar bērnudārzu, 
gan tos, kam ar bērnudārzu nav nekādas saistības! Tiešām – sirsnīgs, 
sirsnīgs paldies!

Silts un saulains aizvadīts 1. septembris. Silta, saulaina un priecīga bērniem 
sagādāta arī pirmā darba nedēļa, kur katrai nedēļas dienai audzinātājas 
sagatavojušas priekpilnus darbiņus: gan zīmēšanu uz asfalta, lai ilgāk atcerētos 
jauko vasaru, gan priecīgo dziesmiņu un rotaļu rītu, gan priecīgi sportisko 
rītu BJC „Varavīksne” parkā, gan priecīgu rītu Rojas jūrmalā, gan kopīgas 
kolāžas veidošana no dabas materiāliem, gan … bet to gan nedrīkstu izpaust, 
jo šo rakstu noteikti lasa arī tēti – tuvojas taču Tētu diena!

Lai tikpat silts, saulains un priecīgs sirdī viss jaunais mācību gads bērniem, 
vecākiem un visiem kolēģiem!

 Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” vadītāja 

Esam klāt, varam sākt!
Jaunais mācību gads „Zelta zivtiņā” iesākās ar devīzi „Esam 

klāt, varam sākt!”. Šajā gadā 68 bērni uzsāk bērnudārza gaitas.
Sprīdītis (skolotāja Mudīte) un Vēja māte (skolotāja Maija) 

sveica bērnus un vēlēja labu sadarbību. Smieklos un rotaļās aiz-
ritēja 1. septembra rīts, izpildot Vēja mātes un Sprīdīša dotos 
uzdevumus. Bērni aktīvi darbojās dažādos interešu centros – 
zīmēja, sportoja, izbaudīja kinētisko smilšu burvību, gāja rota-
ļās, dziedāja.

Vasaras periodā, kamēr bērni atpūtās,  tika atjaunotas di-
vas nojumes, saglabājot vēsturisko izcelsmi, tagad bērniem 
iespējams rotaļāties un mācīties skaisti izremontētās nojumēs. 
Pārmaiņas notikušas sporta laukumā, tur ieklāts jauns segums, 
radot bērniem komfortablu un drošu rotaļāšanos. Katlu mājai 
jauns skurstenis.

„Zelta zivtiņas” kolektīvs aicina bērnus un vecākus dzīvot 
Sprīdīša „Laimes zemē” –  savā Latvijā, savā Rojā, aktīvi sadar-
boties un piedalīties iestādes rīkotajos pasākumos. Visiem ra-
došu, priecīgu, veselīgu Jauno mācību gadu!

Metodiķe Mudīte Beraģe

1. septembris pienācis pavisam ne-
manot. Mūzikas skolā, kā jau ierasts, tas 
sākās ar koncertu. Prieks par to, ka pēc 
vasaras brīvdienām bērni spēj uzstāties.

Koncertā savu sniegumu   rādīja kla-
vieru klases audzēknes Adriana Gūtšmi-
te un Ieva Grīnīte, dziesmu par čaklo ezi 
dziedāja Eva Kirilova. Renārs Zūbergs 
un Miķelis Gitendorfs klātesošos aizrāva 
ar ģitāras skaņām, Ingus  Pērkons spēlē-
ja akordeonu, Dzintra Ozola no vijoles 
izvilināja sapņainas skaņas, noslēgumā 
klarnešu kvartets – Linda Strautiņa, Lai-
ma Līduma – Reinholde, Līna Jaunozo-
la, Viesturs Rēvičs atskaņoja skaņdarbu 
par mīlestību. Novēlot  kļūt par izciliem 
māksliniekiem, iepazināmies ar jauna-
jiem audzēkņiem. Direktors Jānis Kivils 
savā uzrunā apsveica visus klātesošos un 

pastāstīja par iecerēm jaunajā mācību 
gadā. Lai par tām uzzinātu ko vairāk, di-
rektoru aicināju uz sarunu.

Stāsta J. Kivils: „2016./17. mācību 
gads Rojas Mūzikas un mākslas skolai ir 
50. darba gads. Šo mācību gadu sākam ar 
114 audzēkņiem 10 izglītības program-
mās, 12 pedagogiem un 4 tehniskajiem 
darbiniekiem. Skola sagatavota jaunajam 
mācību gadam labā līmenī.

Ar kultūrkapitāla fonda un Rojas 
domes atbalstu pilnveidota Vizuāli plas-
tiskās mākslas materiālā bāze, iegādāta 
mufeļkrāsns, kura domāta stikla darbu 
apdedzināšanai un kausēšanai. Pilnvei-
dota arī apskaņošanas tehnika koncert-
zālē. Veikti nepieciešamie remonti – pār-
būvētas kāpnes pie mūzikas skolas ieejas, 
nosiltināta ziemeļu puses siena foajē 

telpai, nomainītas un nokrāsotas bojātās 
daļas dienvidu puses sienai. Veikti nepie-
ciešamie remonti izstāžu zāles jumtam 
un logam. Šo uzskaitījumu varētu turpi-
nāt, bet skaidrs ir tas, ka viss tiek darīts, 
lai rojnieki varētu izglītot savus bērnus 
mūzikā un mākslā labi sakārtotā vidē, zi-
nošu un radošu pedagogu vadībā.

Runājot par pedagogiem, vēlos 
informēt, ka šogad mūsu skolā nestrādā 
ilggadējā un panākumiem bagātā Antra 
Upeniece, kā arī jaunā sitaminstrumentu 
spēles skolotāja Madara Rozentāle. Darbu 
pedagoga amatā sāk mūsu bijusī audzēkne, 
Jegavas Mūzikas vidusskolas klavierspēles 
teicamniece Helga Gūtšmite.”

Lai skanīgs un radošs šis mācību gads!

Lita Krūmiņa

PII „Saulespuķe” bērni priecīgi par saņemtajām dāvanām no SIA 
„MAXIMA”.

Iesākot jauno mācību gadu Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā

10. septembrī pulksten 12:00 
KALTENES KLUBĀ norisināsies 

Eiropas Kultūras mantojuma 
dienas atvēršanas svētki

„ZVEJNIEKCIEMS KALTENE”

Pasākumā paredzēta Dāvja Valbaka foto izstāde „Erozija”. 
Būs arī stāsti par Kalteni un tās ļaudīm, kurus stāstīs mag.paed. 

vēsturniece Zinta Valdmane un Rojas muzeja krājumu glabātā-
ja Gundega Balode, kā arī Georga Avetisjana grāmatas „Dzim-
tene” projekta prezentācija.

Savukārt 13.00 pārgājiens ar netradicionālu piegaršu pa 
Kaltenes Kalvu taku gides Vizmas Gitendorfas interpretācijā 
(sākums ar personisko auto no Kaltenes kluba) un Foto orien-
tēšanās pa Kalteni

Bet no 15.30 pie Kaltenes kluba būs zivju zupas baudīšana, 
stāstu stāstīšana, iespaidos dalīšanās un kopīga dziedāšana! Esi 
laipni aicināts!

1. septembris Rojas vidusskolā

Paldies
Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes 

„Saulespuķe” saka milzīgu PALDIES visiem, 
visiem lielajiem un mazajiem, kas palīdzēja 
sakrāt „Maximas” uzlīmītes, lai mēs iegūtu kā-
rotās mantas – rotaļlietas un mācību līdzekļus!
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Sešdesmit gadi laulībā nav joka lieta!
Rojas novada priekšsēdētāja Eva 

Kārkliņa un dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja Liāna Bērziņa 25. augustā devās 
ciemos pie cienījamā latviešu kinore-
žisora, scenārista un rakstnieka Aivara 
Freimaņa un kundzi Brigitu, lai sveiktu 
pāri cienījamā jubilejā – Dimanta kā-
zās.

Iztraucējot mierīgo dienas ritumu, 
sagādājām pārim pamatīgu pārsteigu-
mu – Freimaņa kungs bij’ sācis mastā 
vilkt karogu, bet kundze pa mežu sē-
nes lasīja. Rojas dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja simboliskā laulības ceremoni-
jā, kur abi laulātie parakstījās par at-
kārtotu laulības zvērestu, vēlēja pārim 
izturību, lai viņus, kā līdz šim, ciena, 
godā un sargā gan uz zemes, gan de-
besīs. Brigitas kundze saka, ka lielās 
svinības notiks tik nedēļas nogalē, kad 
atbrauks dēls, mazbērni un mazmaz-
bērni. 

Dzīve abiem pavadīta kopā, kā skolā 
vienā klasē mācījušies, pirms sešdes-

mit gadiem Dobelē apprecējušies, tā 
vēl šobaltdien turas kopā. Bet pa dzīvi 
jau visādi gājis. Brigitas kundze atdzīst, 
ka labi ja puse laika kopā pavadīta, jo 
Aivaram bijis daudz darba – savā laikā 
komjaunatnē strādājis, komandējumos 
braucis, filmas taisījis, prāto, ka varbūt 
tāpēc tik ilgi nodzīvots kopā.

Aivars Freimanis stāsta, ka pirmo 
reizi Roju iepazinis 1963. gadā filmē-
jot īsfilmu „Krasts”. Vēlāk paziņa esot 
ieteicis, ka māja esot, varot dabūt. Tā 
pirms četrdesmit gadiem nokļuvuši 
Aizklāņos. Pils jau nebija, bet miera 
osta gan, braucām katru vasaru un 
čubinājām līdz pārvācāmies pavisam. 
Nesen mājai piešķirts kultūrvēstu-
res pieminekļa statuss un tas nozīmē, 
ka no ārpuses mainīt neko nevar, tik 
šindeļu jumts nomainīts. Arī teritorija 
paliela – astoņdesmit gadu vecumā tas 
vairs nav nieks!

Aivars Freimanis dzimis telefonu 
montiera ģimenē. 1955. gadā pabeidzis 

mācības Dobeles 1. vidusskolā. 
Tad studējis Latvijas Valsts uni-
versitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātē. Darbojies žurnālisti-
kā, no 1957. līdz 1960. gadam 
žurnālists laikrakstā „Padomju 
Jaunatne”, 1962. gadā saraks-
tījis savu pirmo scenāriju fil-
mai „Pilsētā ir tāds puika”. Bijis 
scenārists un režisors vairākām 
dokumentālajām un mākslas 
filmām, piemēram, „Ābols upē” 
(1974), „Puika” (1977) un „Lig-
zda” (1996). Veidojis arī vairā-
kas īsfilmas – „Krasts” (1963), 
„Sitiens” (1979), „Dzīvīte” 
(1989) un „Latvijas hronika Nr. 
4/5” (1996). 1967. gadā saņēmis 
Latvijas PSR Valsts prēmiju par 
dokumentālo filmu „Gada reportāža” 
(1965). Rakstījis stāstus, kas publicēti 
dažādās grāmatās un periodikā. Rakst-
niekam padomā arī grāmata par Roju. 
Cerams, ka līdz jaunam gadam izdošot, 

bet Brigitas kundze aizrāda: „Nesaki 
„hop!”, pirms neesi pārlēcis – sponsori 
jāatrod, lai drukātu”. Grāmata ir stāsts 
par dzīvi Rojā, par zvejniecību, sākot 
no 1944. gada līdz mūsdienām.

Vēlam pārim izturību, veselību, 
optimismu un dzīves sparu arī turp-  
māk!

Marita Pāvuliņa
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aivars Freimanis ar kundzi Brigitu Freimani tagad salaulāti Rojā.
M. Pāvuliņas foto

Informācija 
par klientu

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) darbo-
jas uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem principiem, nodrošina klien-
tiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, kā līdz šim, gan noteiktus valsts 
pakalpojumus. 

Rojas novada klientu apkalpošanas centrā Rojā, Zvejnieku ielā 3, iedzīvotāji 
klātienē var saņemt informāciju un konsultatīvo atbalstu par Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA), Uzņēmumu reģistra (UR), Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes (PMLP), Valsts darba inspekcijas (VDI), Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts zemes 
dienesta (VZD) sniegtajiem e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lie-
tošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, 
tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību. Tāpat iedzīvotāji saņems konsultā-
cijas un praktisku palīdzību  par datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju lie-
tošanu. Rudē, BJIC „Varavīksne” telpās iedzīvotāji var saņemt informāciju par 
platību maksājumu iesniegšanas kārtību Lauku atbalsts dienestā un atbalstu 
elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

Klientu apkalpošanas centrā var pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta 
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus:

•	 pieņem iesniegumus VID par  algas nodokļa grāmatiņu, IIN atvieglo-
jumu reģistrēšanu/anulēšanu un par VID izsniegtu identifikatoru un paroli 
EDS lietošanai, pieņem aizpildītu Gada ienākumu deklarāciju papīra formā un 
sniedz atbalstu darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

•	 pieņem iesniegumus VSAA sniegto pakalpojumu saņemšanai – apbedī-
šanas pabalsts, bērna invalīda kopšanas pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, bērna 
piedzimšanas pabalsts, brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija, ģimenes 
valsts pabalsts, invaliditātes pensija, maternitātes pabalsts, pabalsts invalīdam, 
kuram nepieciešama kopšana, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai 
invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, paternitātes pabalsts, pārmak-
sātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, slimības pabalsts, valsts fondēto 
pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna 
maiņa, valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrāci-
ju un ieguldījumu plāna izvēle, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, vecāku 
pabalsts, vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram), in-
formācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, 
informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam), informācija par pie-
šķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, informācija par izmaksai nosūtīto 
pensiju/pabalstu/atlīdzību, informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli, 
informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, valsts fondēto pensi-
ju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts, informācija par valsts 
fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma 
plāna maiņu, informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām 
un ieturēto ienākumu nodokli, informācija par apdrošinātās personas pensijas 
kapitālu, informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju 
un ieguldījuma plāna izvēli, informācija par ieturējumiem no izmaksājamās 
pensijas/pabalsta/atlīdzības, vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pen-
sijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas, personas datu 
vai izmaksas adreses maiņa, klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabal-
sta/atlīdzības izmaksa.

Lai saņemtu noteiktos pakalpojumus līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments – pase vai personas apliecība (eID). Ja plānojat izmantot 
elektroniskos pakalpojumus, līdzi jāņem personas apliecība (eID), kurā ir 
aktivizēts e-paraksts, taču atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai pietiks ar 
internetbankas pieejas kodiem. Ja plānojat pieteikt pakalpojumus klātienē, tad 
atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) 
2014 gada 2. janvārī, Rojā, tika izveidots ar mērķi, lai novada iedzīvotājiem 
nebūtu jāmēro tālais ceļš līdz Talsiem dažādu valsts iestāžu pakalpojumu 
saņemšanai. Kopš 2015. gada decembra Latvijā darbojas 66 klientu 
apkalpošanas centri, bet Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 
plāno valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus izveidot 
visā Latvijas teritorijā katrā pašvaldībā.

Informāciju apkopoja 
Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Rojas Upes svētki – Senais Vikingu ceļš
Pēc slapjās un lietainās nedēļas sekoja saulaina 20. augusta 

sestdiena. Lieliski piemērots laiks, lai dotos nesteidzīgā, atrak-
tīvā laivošanas braucienā pa Rojas upi un piedalītos Rojas upes 
svētkos „Senais vikingu ceļš”. Zīmīgi, ka tieši šajā dienā kopā ar 
Rojas upes svētkiem savu vārda dienu svinēja arī Rojs!

Arī šogad laivotāji pulcējās pie Rojas upes Žocenē. Šogad 
pasākumā piedalījās 16 laivas ar 46 dalībniekiem, lai izlaivotu 
Rojas upes līkumus, piedalītos loka šaušanā un paveiktu citus 
dažādus uzdevumus. 

Kā katru gadu laivu brauciena dalībnieki bija padomājuši 
par savas komandas noformējumu. Ar vēsturisku laivu, pa-
domju laika ražojumu „Kazanka” un vienojošu noformējumu, 
svētkos piedalījās komanda „Štīmers”, kuri iebraucot svētku 
finišā, laivu piestātnē sarīkoja pamatīgu troksni un gandrīz vai 
īstu svētku uguņošanu!

Jau trešo gadu uzticami Rojas upes svētkos piedalās divas 
komandas no Rojas novada domes: „Pūces dobums 1” un 
„Pūces dobums 2” un komanda no Rojas Kultūras centra 
„Nafigs un Pofigs”, kas kā vienmēr bija padomājuši par orģinālu 
noformēju, šoreiz iejutās īstu pirātu ādās. Komanda „Zvēru 
ekspresis” ar orģinālu pieeju bija iejutušies dažādu dzīvnieku 
ādā.  Ar īpaši košu rotu izcēlās dāmu komanda „Odziņas”. 
Šogad svētkos piedalījās arī trīs komandas no citeim novadiem: 
„Burbulīši” no Jelgavas, „Ventspilnieki 1 un 2”, no Ventspils un 
„Happy Shark” no Kuldīgas puses. Svētku dalībnieki bija arī 
komandas „Kit Kat”, „Tarakāni”, „Kobras”, „Līcis 93” un svētkos 
ar vienvietīgo laivu godam airēja Jurģis. 

Kamēr laivotāju komandas bija ceļā no Žocenes uz Roju, 
tikmēr Rojas laivu piestātnē notika dažādi ūdens prieki. Svētku 
apmeklētājiem tika piedāvāts izmēģināt kā tas ir braukt ar 
SUP dēli, ko aktīvi izmantoja jaunākie svētku apmeklētāji, vēl 
viesiem tika piedāvāts vizināties ar zvejnieka laivu un dažāda 

lieluma airu laivām. Kā ierasts pēc laivu nobrauciena, laivu 
piestātnē visus dalībniekus un svētku apmeklētājus cienāja ar 
gardo vikingu spēka zupu un pēc apbalvošanas visi tika pie 
gardās Vikingu kūkas. 

Šoreiz svētku dalībniekiem Jura Viļama pavadībā tika 
piedāvāts „izsist” arī savu Rojas naudiņu un vietējais uzņēmējs 
Juris Leja bija parūpējies par to, lai svētkos netrūktu gardu 
zivtiņu un citu uzkodu. Laivotāju komandas dažādās 
nominācijās saņēma balvas no Rojas tūrisma biedrības biedru 
kopīgi sarūpētā balvu fonda. 

Svētku organizatoru vārdā vēlos teikt lielu un sirsnīgu Paldies 
visiem Upes svētku dalībniekiem, organizētājiem un palīgiem!  

Rojas upes svētkus organizēja Rojas tūrisma informācijas 
centrs sadarbībā ar Rojas tūrisma biedrību. Paldies par aktīvu 
līdzdalību svētku organizēšanā Zanei un Andrim Vaivodiem, 
biedrībai „Rojas Golfa klubs” un Normundam Liepam, 
paldies atpūtas vietas „Raudiņi saimniecei Rutai Penēzei par 
palīdzību vikingu zupas tapšanā, kempingam „Melnsils” 
par iespēju svētku apmeklētājiem iemēģināt SUP dēļus. 
Paldies par atsaucību viesnīcai „Rēderi” un Dzintrai Jurjānei, 
viesu namam „Lēveri” un Līgai Badūnei, viesu namam „Re, 
paradīze” un Jānim Kivilam, SIA „Kaltene VM” un Vivitai 
Kudiņai, Ervīnam Vilciņam, viesu namam „Vanaturs” un Intai 
Avetisjanai, sporta un atpūtas kompleksam „Dzintarkrasts”, 
„Ķipīša” saimniecei Aivitai Duburei, jaunās viesu mājas 
„Pilava” saimniecei Laimai Landmanei. Liels paldies Baibai 
Blumfeldei par palīdzēšanu svētku laikā, paldies Egilam 
Mūrniekam par svētku iemūžināšanu caur foto objektīvu un 
atraktīvajam svētku komentētājam Jānim Pūcem!

Paldies visiem un uz tikšanos nākošajā gadā Rojas upes 
svētkos!!!

Kristīne Valdemāre, Rojas novada TIC vadītāja

Aizvadīta 
18. Senās uguns nakts

Aizvadītajā sestdienā Rojas pludmalē, kupli apmeklēts, notika ik-
gadējais „Senās uguns nakts” pasākums. Šai vakarā, pieminot senčus 
jūrā gājējus, simbolizējot apņemšanos, rūpēties par Baltijas jūru, kā arī 
vienlaicīgi atvadoties no vasaras, visās valstīs ap Baltijas jūru tika iedeg-
ti ugunskuri. Roja ziemeļvalstu aicinājumam pievienoties „Senās uguns 
nakts” tradīcijai atsaucās jau 1998. gadā un šogad pasākums tika rīkots 
18. reizi.

Jūra vienmēr ir bijis iedvesmas avots radošiem cilvēkiem, tāpēc šo-
reiz „Senā uguns nakts” iesākās ar rojnieču Dzintras Dzeguzes, Zaigas 
Kilmites un Lauras Kļaviņas rakstītās dzejas lasījumiem. Tika iedegts ne 
tikai vienojošais ugunskurs, bet arī starptautiskajā mākslas laboratorijā 
„ROJA Lab” šovasar tapušais vides objekts „Personīgā navigācija”, kura 
autors ir kanādietis Džeimijs Allens. Tā kā sestdien notika arī Rojas vi-
dusskolas 50. gadu jubilejas sarīkojums, to izgaismot simboliski tika uz-
ticēts Rojas vidusskolas direktorei Gundegai Polei.

Rojas īpašā tradīcija „Senās uguns nakts” pasākumā ir koncerts pašā 
jūras krastā, un lieliskus priekšne-
sumus šajā reizē sniedza dziedātājs 
Igo un ģitārists Aivars Hermanis.

„Senās uguns nakts” kulmināci-
jā Rojas pludmalē tika iedegta Agra 
Dzilnas un Ulda Balgas veidotā 
uguns skulptūra „Kristāls”. Šis bija 
abu autoru piecpadsmitais, tieši 
šiem svētkiem Rojā veidotais ugu-
nīgais darbs.

Dace Broka,  
Rojas novada kultūras pasākumu 

organizatore

 Uguns skulptūra „Kristāls” 
deg ar neparasti spilgtu liesmu

M. Pāvuliņas foto

Pateicība
Atgriežoties no Rojas vidusskolas 50. gadadie-

nas atzīmēšanas svētkiem, biju pilns dziļu jūtu. 
Ar prieku un saviļņojumu atcerējos tikšanos ar 
saviem bijušajiem kolēģiem un skolniekiem, ar 
kuru kopā biju pavadījis 10 brīnišķīgus gadus Ro-
jas vidusskolā. Neaprakstāma bija mūsu sir snīgā 
tikšanās ar kolēģēm, kuras joprojām ir tikpat 
skaistas kā agrāk!

Skaistais svētku koncerts, kurā uzstājās arī Ro-
jas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un peda-
gogi, mani aizveda pagātnē, kad paši kopā ar mū-
zikas skolas audzēkņiem spēlējām Big Bag mūziku. 
Paldies par to Jānim Kivilam! Paldies arī „Elfas” 
meitenēm un zēniem par vienreizējo dejošanu!

Priecājos arī par satikšanos ar saviem bijuša-
jiem skolniekiem, kuri izauguši par lieliem vīriem 
un ieguvuši zināmu stāvokli sabiedrībā, pateicoties 
neatlaidīgam mācību darbam un Rojas vidusskolas 
skolotājiem! Strādājot Jūras Akadēmijā, sastopos 
ar šiem jauniešiem, kuri demonstrē lielisku saga-
tavotību fizikā un matemātikā, par ko liels paldies 
skolotājiem Egīlam Mūrniekam, Anitai Kurmiņai 
un pārējiem matemātikas skolotājiem. Vasarā bija 
valsts eksāmens Jūras Akadēmijas beidzējiem. 
Biju lepns par to, ka eksāmenu komisijā atradās 
arī Rojas vidusskolas bijušie skolēni Jānis Krastiņš 
un Ansis Zeltiņš. Mūsu zēni uzdeva visdažādākos 
jautājumus akadēmijas beidzējiem, demon strējot 
augstas zināšanas tehnikā un angļu valodā.

Paldies par skaisto tikšanos mana laika di-
rektorei Dagmārai Leimanei, mācību pārzinim 
Gunāram Beltiņam un tagadējai direktorei Gun-
degai Polei.

Jūsu Laimis Brauns

apkalpošanas centru Rojā
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Talsos, Kr. Valdemāra ielā 14.
 Zvanīt 28333826, 29663953, 25907095.

10. septembrī plkst.19.00
DAILES TEĀTRA VIESIZRĀDE 

„PREZENTĀCIJA”.
Režisors – Pauls Timrots un lieliska aktieru buķete!
Lomās: Ērika Eglija, Intars Rešetins, Aldis Siliņš, 

Gints Grāvelis, Dārta Danēviča, Gints Andžāns.
Ieeja 12.00; 10.00 un 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezervācija 

Rojas KC, tel. 29646228 un www.bilesuparadize.lv

13. septembrī plkst. 13.00 Jautra izrāde bērniem

„KUNG FU PANDA”.
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.

Vēl līdz 30. septembrim Rojas KC mazajā zālē
fotogrāfa Peo Jonsona 

darbu izstāde
„Latvijas un Zviedrijas daba”.

Rojas kultūras centrā sācies jauns darba cēliens. Ja tu vēl neesi 
iesaistījies draudzīgajā pašdarbnieku saimē, tad nu ir īstā reize izdarīt 
izvēli.

12. septembrī plkst. 19.00 darbu atsāk un jaunus dalībniekus gaida 
koris ,,Kalva”.

12. septembrī plkst. 16.00 uz nodarbībām aicina vokālā ansambļa 
„ConVita” dalībniekus.

13. septembrī plkst. 18.30  laipni aicināti ,,Zumbas” mīļotāji.
14. septembrī plkst. 18.00 mīļi gaidīti dalībnieki un jauni interesenti 

Daces Tapiņas bērnu, jauniešu vokālajā studijā. ,,Gaspažiņām” nodarbības 
pirmdienās, trešdienās plkst. 19.00. Nesēdi mājās, nāc un piepildi savu 
sapni!

16. septembrī plkst. 13.45 savu pirmo nodarbību atklāj bērnu deju 
kolektīvs, vadītāja Aiga Sīpola.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

  Malku.  Zvanīt 29286523.
  Lēti lietotu tvaika nosūcēju. Zvanīt 63269310, 

29913881.
  Klavieres. Zvanīt  26306579.

PĀRDOD

IZĪRĒ
  dzīvokli Rojā, Zvejnieku ielā 16. Zvanīt 

26261122.
DAŽĀDI
  Rakšanas darbi ar miniekskavatoru. Zvanīt 

20213122.

IZNOMĀ
 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,7 ha pla-

tībā Rojas mazdārziņu teritorijā, kadastra Nr. 8882 
008 0249. Telefons 20222510.

Līdzjūtības
Izdeg sveces 
Un izdeg cilvēka mūžs.

Skumju brīdī esam kopā ar Alfonu Rutku un 
tuviniekiem, Ilgu Rutku aizsaulē pavadot.

Žuravsku ģimene

No atmiņām paliek tik starojums maigs, 
Tā kā liedagā saulrieta pēdas. 
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks, 
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Lāsmu Jaun-
ozolu, mammu Mūžības ceļos aizvadot. 

Rojas vidusskolas kolektīvs

Mums jāiesien ir zaļā pavedienā 
Viss mātes nodzīvotās dzīves stāsts, 
Gan nebeidzamu rūpju pilnās dienas, 
Gan skopo prieka stundu klusais glāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dinai Čubai un 
tuviniekiem, no mātes šķiroties.

Rojas invalīdu biedrība

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds 
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas, 
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst 
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Alfonam Rut-
kam un pārējiem piederīgajiem, no Ilgas uz 
mūžu atvadoties.

Senioru kluba „Liedags” kolektīvs

Mani mīļie,
Tie nav aizgājuši
Viņā saulē,
To dvēseles pārtop
Vakara putnos
Un ceļas sauļup.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, Ilgu Rutku 
mūžībā aizvadot.

Rojas novada represēto apvienība

Es tagad aizeju, bet ne jau tālu, 
Es aizeju tepat – ar citu sauli, 
Ar citu zemi parunāt…

Izsakām līdzjūtību Jaunozolu ģimenei, māti 
un vecmāmiņu zaudējot.

9.a klases audzinātāja un skolēni

Gaisma nodzisa – 
Tava pasaule apklusa.

Izsakām līdzjūtību Veismaņu ģimenei, Gitu 
zaudējot.

Kaimiņi Liepas

Tuvs cilvēks neaiziet,  
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

Izsakām   līdzjūtību Lāsmai Jaunozolai, 
māmiņu mūžībā pavadot.

5.b klases skolēni un vecāki

15. septembrī 18.00 IK „Ulda 
Auto skola” rīko B kategorijas ap-
mācības kursus Rojas vidusskolas 
telpās. Vēl ir iespēja apgūt B kategori-
ju pie atvieglotās programmas!

Telefons: 29466773. 

Pateicība
Paldies radiem, draugiem, darbabiedriem, 

kas bija kopā ar mums, brāli Aināru Jaunozo-
lu mūžībā izvadot.

Māsas, brālis

Rojas pašvaldības policija laikā no 23. augus-
ta līdz 6. septembrim veikusi sekojošas darbības:

23.08. Saņemta informācija par to, ka Melnsilā, 
kāpu zonā iebraukta automašīna un uzcelta telts, 
vainīgai personai sastādīts administratīvā pārkā-
puma protokols – paziņojums.

Izteikts mutisks brīdinājums auto vadītājam, 
kurš sev piederošo automašīnu novietojis Selgas 
ielā uz trotuāra, pārkāpums novērsts.

25.08. Pašvaldības policijā ienests maks, kurš 
atrasts Rojā, parkā, pie šūpolēm. Maku īpašnieks 
var maku saņemt Rojas pašvaldības policijā.

Sadarbībā ar Valsts policiju veikta pārbaude uz 
kādas jahtas Rojā, sakarā ar sūdzību, kas saņemta 
no kolēģiem Igaunijā.

27.08. Saņemts izsaukums uz Zvejnieku ielu, 
kur kādā dzīvoklī skaļi tik atskaņota mūzika. Pēc 
pārrunu veikšanas ar jauniešiem, mūzika pieklu-
sināta.

Saņemta informācija, ka Rojā, Viļņu ielā, aiz 
ceļa zīmes „Iebraukt aizliegts” novietotas divas au-
tomašīnas. Automašīnu vadītājām izteikts mutisks 
brīdinājums un pārkāpums novērsts.

29.08. Saņemts telefona zvans par to, ka 
Rojā, Upes ielā, kādā pagalmā iemesti sprāgstoši 
elementi, materiāls pārsūtīts Valsts policijai. 

31.08. Konstatēts, ka Rojas novada Valgalciemā 
bez saskaņošanas nozāģēti koki, materiāls nodots 
Valsts policijai.

03.09. Saņemts izsaukums, ka pie daudz-
dzīvokļu mājas Rojā, Selgas ielā, kāds auto 
vadītājs sev piederošo automašīnu novietojis tā, 
ka citi mājas iedzīvotāji nevar iebraukt pagalmā. 
Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un cienīt 
citus auto vadītājus.

05. un 06.09. vairākām privātmājām Rojā 
konstatēts, ka teritorijā dekoratīvie augi izauguši 
tik lieli, ka auto braucējiem aizsedz redzamību. 
Izteikti brīdinājumi ēku īpašniekiem par  
pieguļošās teritorijas sakopšanu. 

24. un 27.08. Uzrakstīti divi APK protokoli  
suņa saimniekiem Rojā un Žocenē, kuru suņi 
klaiņo, viens dzīvnieks nogādāts dzīvnieku pat-
versmē „Ausma”, Talsos.

Informējam iedzīvotājus, ka nepieskatītu, 
agresīvu un klaiņojošu mājdzīvnieku īpašniekus 
pašvaldības policija ir tiesīga saukt pie atbildības, 
sastādot administratīvo pārkāpuma protokolu.  
Dzīvnieki, kuri nav identificējami, tiek nogādāti 
dzīvnieku patversmē „Ausma”, Talsos. Tāpēc 
pie skatiet savus mīluļus un neatstājiet bez 
uzraudzības! 

Ar šādu nosaukumu 26. augustā muzeja estrā-
dē tika atklāta Rojas dzejnieku dzejas kopgrāmata, 
kurā apkopoti un publicēti deviņu autoru darbi– 
Dzintra Deguze, ilggadēja Rojas dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja  Zaiga Kilmite, grupas „Roja” so-
lists Jānis Kalniņš, Marta Sīpola, Sigita Riekstiņa, 
Inese Šulca, Marta Lāce, Andris Dzeguze un Velta 
Kārkliņa. 

Grāmatas idejas autore Dzintra Dzeguze atklā-
šanas runā teica mīļu paldies visiem, kuri piedalī-
jās grāmatas tapšanā un veidošanā, kā arī mudinā-
ja visus droši rakstīt! Autori, kuri bija ieradušies 
uz grāmatas „Dzintarlāses pieskāriens” atklāšanas 
svētkiem arī uzstājās un lasīja savu dzeju, kā arī 
nedaudz pastāstīja par sevi – kā sākuši rakstīt. 
Ar muzikālu priekšnesumu klātesošos priecēja 
populārākais novada dzejnieks un grupas „Roja” 

solists Jānis Kalniņš, kā arī deju priekšnesumus 
bija sagatavojusi novadniece Brigita. Visi klāt-
esošie varēja iegādāties grāmatu un izmantot 
lielisku iespēju tikt pie autoru autogrāfiem, šādu 
iespēju nelaidu garām arī es!

Pasākums bija bez gala sirsnīgs un pilns 
improvizācijas, pirmkārt jau tāpēc, ka dzejnieki 
tādi gaisīgi cilvēki un reti kad kaut kas norisinās 
pēc plāna. Otrkārt tāpēc, ka par pasākuma vadītāju 
bija izvēlēta Zaiga Kilmite, kas savas karjeras laikā 
pie neikdienišķām situācijām bija pieradusi un ar 
savu humoru spēja sasmīdināt klātesošos. 

Novēlu dzejniekiem radošu garu un iedvesmu 
arī turpmāk!

Marita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rojas novada Sociālais 
dienests informē:

Rojas novada Sociālā dienesta Multifunkcionālā centrā „STROPS”, 
Strauta iela 8-33, Roja, sākot ar šā gada 12. septembri tiks sniegts Die-
nas centra pakalpojums. Katru darba dienu tiks organizētas nodarbī-
bas šādām mērķu grupām – pilngadīgām personām, pensijas vecuma 
personām un personām ar invaliditāti. 

Dienas centra pakalpojums (no plkst.10.00–13.00)  un fiziotera-
pijas nodarbības MFC „Strops”.

Dienas centra pakalpojuma saņemšanai, personai jāvēršas pie soci-
ālā darbinieka. Lai apmeklētu fizioterapijas nodarbības, nepieciešams 
medicīnas speciālista nosūtījums, kurā minēta personas medicīnis-
kā diagnoze. Sīkākai informācijai lūdzu zvanīt Rojas novada Sociālā 
dienesta sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājai Baibai Trūbiņai pa 
tālr.: 27234288 vai Rojas novada Sociālajā dienestā.

Sociālā dienesta tālr.: 63269551
 e- pasts: socialaisdienests@roja.lv
 Klientu pieņemšanas laiki:
 Pirmdiena: 9.00–13.00; 14.00–18.00
 Trešdiena: 9.00–13.00; 14.00–16.00
 Piektdiena: 9.00–15.00
Šā gada septembrī 1 reizi nedēļā (piektdienās) MFC „STROPS” 

tiks organizētas atbalsta grupas – cilvēku kopums – grupa, kuru vie-
no kopīgas intereses vai problēmas. Tātad, tiek dota iespēja katram 
grupas dalībniekam dalīties personīgā pieredzē, zināšanām par kon-
krēto tēmu, veidot diskusijas – pārrunas.

Sākot ar oktobra mēnesi tiks organizēta Atbalsta grupa personām, 
kuras slimo ar cukura diabētu. Interesentus lūdzam zvanīt Rojas 
novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājai Baibai 
Trūbiņai pa tālr.: 27234288.

„Dzintarlāses pieskāriens”

Rojas Izstāžu un radošo darbnīcu centrā 9. septembrī, 
plkst. 16.00, tikšanās ar tekstīlmākslinieci Ainu Muzi, bet 10. sep-
tembrī tiks atklāta jauna izstāde: vietējās mākslinieces no Kaltenes 
Zanes Valbakas gleznu izstāde. Visi laipni aicināti!

Čempionāts 
burāšanā

Aizvadītas šī gada lielākās sacensības burā-
šanā „Latvijas  atklātais čempionāts”, kas šogad 
norisinājās Kuivižos. Piedalījās burātāji arī no 
kaimiņu valstīm – Igaunijas, Lietuvas un Balt-
krievijas. Pēc trakajām lietavām 18.  augustā 
ar lēnu vēju un apmākušos laiku čempionātu 
sāka mūsu meitenes ar „Laser 4,7” un  Mārtiņš  
ar „Laser Standart”. Diemžēl šogad ar „Laser 
4,7” piedalījās tikai spēcīgākie elites braucēji. 
Attiecīgi mūsu Alisēm 12. un 13. vieta. Mār-
tiņam Jankovskim, kā debitantam, šīs bija pir-
mās nopietnās sacensības ar 12 startiem četru 
dienu garumā. Viņam 5. vieta no sešiem da-
lībniekiem. Otrajā sacensību dienā burāt sāka 
mūsu jaunākie ar „Optimist” klases laivām, kas 
bija viskuplāk pārstāvēta – 62 dalībnieki. Trīs 
dienu garumā 9 starti dažādos vēja apstākļos, 
kas pēdējā dienā izvērtās arī ar peldi Kuivižu 
jūrā. Kopvērtējumā labākā bija H. E. Zandere – 
45. vieta, bet starp meitenēm 16. no 22 dalīb-
niecēm. P. Upners kopvērtējumā bija 47.  vie-
tā, L. M. Carniglia 53. vietā, bet I. Kiršteins 
56. vietā kopvērtējumā un 24. vietā „Optimist 
B” jaunākajā grupā starp 28. dalībniekiem. 
„Laser Radial” klasē  A. Dreimanim 16. vieta 
18 dalībnieku konkurencē.

Burāšanas treneris G. Reinholds 

14. septembrī, trešdien plkst. 18.00
Rojas smilšu volejbola laukumos pie 

stadiona tiek organizēts 5. posms atklātajam 
pludmales volejbola turnīram 

„ROJAS VASARA – 2016”.
Dalības maksas nav. Turnīra uzvarētāju 

apbalvošana. Sacensību nolikums ir ievietots 
Rojas mājas lapas sadaļā „Sports”.

Informāciju var saņemt pa tālruni 
29617771.

Uz tikšanos smilšu laukumos! 

Rojupes BJIC „Varavīksne” 20. septembrī plkst. 16.00 
projektā „Mācies pats un māci citus!”  

veidoto darbu  izstādes atklāšana!  
Projekts finansēts no valsts budžeta.


