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Remontdarbi Rojas ielās tuvojas nobeigumam
Dace Klabere

Vēl pēdējās dienas Rojas ielās tiek 
veikti pēdējie ceļu remonta darbi. Tas nu 
ir noticis – pēc novada domes priekšsē-
dētājas Evas Kārkliņas intensīva un ne-
atlaidīga darba vairāku gadu garumā, 
izremontēta ne tikai jau gadiem ļoti sliktā 
stāvoklī esošā Selgas iela, bet pie jauna 
seguma tikušas arī Plūdoņa un Jūras ielas  
un ceļš līdz Rudei. Selgas ielas epopeja 
sākās jau pirms gadiem trim, kad LR Sa-
tiksmes ministrijai tika nosūtīta vēstule ar 
1100 Rojas novada iedzīvotāju un viesu 
parakstiem par Selgas ielas seguma no-
maiņas vitālu nepieciešamību. Turpmāko 
gadu laikā sekojusi domes priekšsēdētājas 
intensīva sarakste ar visām iespējamajām 
atbildīgajām instancēm. Laika periodā 
no 2012.–2013. gadiem priekšsēdētāja  
tikusies ar LR Satiksmes ministrijas 
Valsts sekretāriem, AS „Latvijas Valsts 
ceļi” pārstāvjiem un citiem ierēdņiem un 
politiķiem, kuri visi kā viens mutiski ap-
galvojuši, ka ielu nepieciešams remontēt, 
bet tā brīža situācijā finansējums Selgas 
ielas seguma nomaiņai nav iespējams. Tas 
apsolīts jaunajā, 2014.–2020. g. periodā, 
kad finansējums būšot pavisam noteik-
ti, jo Selgas ielas asfalta segums beidzot 
2014.  gadā ticis atzīts par sabrukušu un 
tam nepieciešams remonts. Ar šo fakta 
rakstisko atzinumu bija vieglāk turpināt 
cīņu par ielu remontdarbiem.

Turpmāko notikumu gaitā Selgas iela 
gan tikusi iekļauta Latvijas Valsts ceļu 
Kurzemes reģiona Reģionālo autoceļu 
segumu atjaunošanas un segu pārbūves 
projektā, gan atkal no tās tikusi izsviesta. 
Varam tikai apbrīnot domes priekšsēdē-
tājas neatlaidību, kura šodien vainagoju-
sies ar uzvaru – vēl dažas dienas jāpiecieš 
zināmas neērtības, un tad jau brauksim 
pa ceļiem, gludiem kā galdiem. Jau-
nais ceļu segums kopumā izmaksājis 
548OOO eiro no valsts budžeta.

Remontdarbu būvuzraudzību veic 
igauņu būvuzņēmuma SIA „TeedeIn-
senecid” pārstāvniecība Latvijā Anetes 
Akimovas personā. Anete pastāstīja, 

Smagā tehnika jau pavirzījusies aiz Jūras ielas. Šajā vietā tiks atjaunota arī 
autobusa pietura.

Rūpīgi tiek pievilkts atpakaļ ceļmalas apaugums, lai veidotos zaļā zona. 
D. Klaberes foto

Izbaudīt Miķeļdienas tirdsziņu aicina Gunde-
ga Balode. Daces Klaberes foto

Lasīt 3. lapaspusē.

ka remontdarbu laikā veikta ielu pro-
fila labošana, lai nodrošinātu vajadzīgo 
asfalta kritumu, un pēc tam uzklātas 
divas asfalta kārtas, kā arī atjaunotas 
divas autobusu pieturvietas. Par dar-
bu kvalitāti Anetei nav iemesla šaubī-
ties, viss notiek atbilstoši specifikācijai 
un standartiem. Tiek veikti arī dažādi 
specifiskie mērījumi un laboratorijas 

izmeklējumi un, ja tiks konstatētas kā-
das novirzes no normas, tiks pagarināts 
garantijas laiks, kas šobrīd ir 3 gadi, 
un samazinātas būvniecības izmaksas. 
Šonedēļ vēl tiek veikti pēdējie darbi – 
veidotas nomales, pievelkot atpakaļ 
apaugumu, lai veidotos zaļā zona, vēl 
jāsakārto arī pieturvietas un jānovelk 
joslas sadalošā līnija. 

Saņemot godam nopelnīto stipendiju. No kreisās – Swedbank Talsu filiāles 
vadītāja Sanita Šankova, Inese Ozoliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa. 

Arhīva foto

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku lieldraugs Swedbank kopā ar 
Valsts Izglītības satura centru rosināja sumināt Dziesmu un deju svētku skolotājus, 
izsludinot pieteikšanos Swedbank svētku skolotāju stipendijām 500 eiro apmērā. 
Stipendijas saņēma 50 bērnu un jauniešu tautas mākslas kolektīvu vadītāju, to vidū 
arī mūsu – Rojas Mūzikas un mākslas skolas kora „Roja” diriģente Inese Ozoliņa. 
Apsveicam!

12. septembrī Ģipkas baznīcā 
notika kamermūzikas koncerts „Pa-
saule – sirds mājas…”. Koncerts bija 
brīnišķīgs un neaizmirstams. Ģipkas 
draudze pateicas Andai Kostandai 
un mācītājam Aināram Kostandam 
par koncerta organizēšanu. Sirsnīgs 
un mīļš paldies arī solistei Baibai 
Veismanei-Rezongai, vijolniecēm 
Andai Kostandai un Ievai Herma-
nei, čellistei Līgai Balgai, ērģelniecei 
Sandrai Kārkliņai. Īpašs paldies arī 
daudzajiem koncerta apmeklētā-
jiem. Koncerta laikā tika saziedoti 
243 eiro. Draudzes locekļi Antra un 
Tomass Vandzoviči, kuri koncertā 
nevarēja ierasties, jo dzīvo un strā-
dā ārzemēs, bija atsūtījuši baznīcai 
50 eiro ziedojumu. Mīļš paldies arī 
viņiem. Kopā tika saziedoti 293 eiro, 
kas tiks izlietoti baznīcas torņa at-
jaunošanai. Vēlreiz sirsnīgs un mīļš 
paldies visiem, visiem, kuri bija kopā 
ar mums šajā dienā Ģipkas baznīcā.

Valdis Rande,
draudzes priekšnieks

Pateicība

Koncertu organizēja un tajā uzstājās 
Līga Balga (no labās), Sandra Kārkliņa, 
Baiba Veismane-Rezonga, Ainārs Kostan-
da, Anda Kostanda un Ieva Hermane.

Albuma foto

Informācija no Rojas novada domes
Tuvojoties valsts svētkiem, aicinām juridiskās personas līdz šī gada 12. oktob-

rim Rojas novada domē iesniegt priekšlikumus, ko godināt valsts svētku pasākumā 
Rojas kultūras centrā 17. novembrī sekojošās nominācijās:

 Par mūža ieguldījumu;
 Par ieguldījumu novada attīstībā;
 Par veiksmīgu uzņēmējdarbību;
 Gada pedagogs;
 Gada jaunietis;
 Gada sportists.

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

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

Dace Klabere

Kā jau būsiet pamanījuši, Rojā ir pārstājusi darboties Silvi-
jas Kivilas aptieka Zvejnieku ielā. Pēc teju 50 vienā darbavietā 
nostrādātiem gadiem, Silvija izlēmusi doties pelnītā atpūtā. 
Uz manu jautājumu, vai nav žēl pamest tik ierasto darbavietu, 
kurā ieguldīts viss darba mūžs, Silvija atteic, ka rītos, ienākot 
aptiekā, nedaudz gan pārņēmis žēlums par to, ka tas viss drīz 
beigsies, taču vakaros, kad pēc garās darba dienas kājas ir tik 
ļoti nogurušas, viņa atviegloti uzelpo, ka tas tūdaļ beigsies. 
Katras beigas ir kaut kā jauna sākums un Silvija smejas, ka 
tagad sākšot baudīt dzīvi ar laiskiem rītiem un dienas pavadī-
šanu pēc savas patikas. Viņa arvien bijusi liela lasītāja, tagad 
šai tīkamajai nodarbei viņa varēs veltīt daudz vairāk laika. 
Viņu vienmēr vilinājušas arī svešas zemes, tādēļ arī aptiekas 
slēgšanas dienā ar interesi tiek pārrunātas ceļošanas iespējas 
ar kādu no aptiekas apmeklētājām. Par vienu Silvija ir pārlie-
cināta pavisam noteikti – visu dienu pavadīt mājās, skatoties 
televizoru, viņa negrasās.

Pēc 50 nostrādātiem darba gadiem Silvija Kivila saka pal-
dies arī Rojas ģimeņu ārstēm, ar kurām daudzo gadu garumā 
izveidojusies laba sadarbība, un saviem uzticīgajiem pircē-
jiem, kuriem viņa allaž centusies palīdzēt pēc labākās sirds-
apziņas. Šo daudzo gadu garumā labi iepazīti ne tikai rojenie-
ki un apkārtējo ciemu ļaudis, bet zināmas arī viņu veselības 

likstas. Aptiekāres darbs allaž bijis ļoti atbildīgs, bet, ja vēlreiz 
vajadzētu sākt visu no jauna, Silvija atkal nešaubīgi izvēlētos 
studēt par farmaceiti.

Mēneša beigās bijusī Silvijas Kivilas aptieka, kura turp-
māk sauksies Latvijas aptieka, vērs durvis jaunajās telpās 
Rojā, Selgas ielā 1 – blakus veikalam „Maxima”, bijušās kon-
ditorejas telpās un tajā saimniekos rojeniekiem jau pazīstamā 
farmaceite Ināra Odzelinkevica.

Slēgta 
Silvijas Kivilas aptieka

Vēl pēdējā dienā rojenieki steidz pirkt zāles savā iecie-
nītajā aptiekā.

D. Klaberes foto



2 BANGA 2015. gada 25. septembris

Rojas novada 15. septembra domes sēdē tika izskatīti 
25 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

Rojas novada 
sociālais dienests 

organizē

ATVĒRTO 
DURVJU 
DIENAS:

21. oktobrī 
no 11.00–19.00 

multifunkcionālajā 
centrā „STROPS”, 

Strauta ielā 8–33, Rojā
un 22. oktobrī 
no 9.00–17.00 

Sociālajā dienestā, 
Celtnieku ielā 6, Rojā.

Ikvienam interesentam 
būs iespēja uzzināt 
par iestāžu darbību 

un sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Esiet laipni 
gaidīti!

 No rezerves zemes fondā ieskaitī-
tām zemēm atzīt par pašvaldībai piekri-
tīgām sekojošas brīvās zemes vienības: 
8882 003 0059, 8882 004 0309, 8882 007 
0476, 8882 007 0436, 8882 008 1035, 
8882 009 0799, 8882 010 0269;
 Apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.  13/2015 „Grozījumi 20.01.2015. 
saistošajos noteikumos Nr. 3/2015 „Par 
Rojas novada domes 2015. gada budže-
ta plānu””;
 Apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr. 14/2015 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Rojas novadā”;
 Apstiprināt pedagogu darba algas 

likmes, pamatojoties uz MK noteiku-
miem Nr. 836 (28.07.2009.) „Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” 8. punktu 
pēc izglītības vadītāju iesniegtajiem rī-
kojumiem par pedagogu darba algas 
likmi 2015./2016. m. g. I semestrim;
 Ar 2015. gada 1. oktobri atcelt Ro-

jas novada domes 17.12.2013. lēmumu 
Nr. 26 „Par Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas sniegtajiem pakalpojumiem” 
un apstiprināt sekojošas Rojas MMS 
sniegto pakalpojumu cenas: vecāku 
līdzfinansējums Rojas MMS skolēniem, 
apgūstot vienu mācību programmu – 
10,00 EUR mēnesī, vecāku līdzfinansē-
jums Rojas MMS skolēniem, apgūstot 
vairāk kā vienu mācību programmu – 
15,00 EUR mēnesī, mācību maksa Inte-
rešu izglītības programmā  (bez vecuma 
ierobežojuma) – 17,00 EUR mēnesī un 
instrumentu noma (vijole, ģitāra, sak-
sofons, klarnete, akordeons, flauta) – 
3,00 EUR mēnesī;
 Papildināt ar Rojas novada domes 

16.09.2014. lēmumu Nr. 72 „Par jaunu 
pakalpojumu un cenrāža apstiprinā-
šanu Rojas Jūras zvejniecības muzejā” 
apstiprināto cenrādi ar tekstu: suvenīru, 
mākslas priekšmetu un poligrāfijas ma-
teriālu tirdzniecība – 20%;
 Ar naudas balvām apbalvot Rojas 

novada sportistus, kuri izcīnījuši 2. vie-

tu 2000 m šķēršļu skrējienā un 2. vietu 
4×100 m stafetē Baltijas valstu U 18 
sacensības vieglatlētikā Valgā, Igauni-
jā  – Unu Dravnieci un Līgu Vecbērzu, 
1. vietu LRBF  Latvijas Čempionāts snu-
kerā, B/H „Toss”, Rīgā – Māri Volaju un 
sportistu treneri Jāni Volaju;
 Nodot atsavināšanai un pārdošanai 

izsolē Rojas novada pašvaldībai piede-
rošo dzīvokļa īpašumu – Plūdoņa ielā 8, 
dz. 35, Rojā, Rojas novadā un apstiprināt 
izsoles noteikumus pašvaldības dzīvokļa 
īpašumam Plūdoņa ielā  8, dz. 35, Rojā, 
Rojas novadā, atsavināšanai;
 Atkārtoti ievēlēt Intu Plāti un Ilgu 

Mazkalniņu par Rojas novada bāriņtie-
sas loceklēm uz 5 gadiem;
 Publicēt paziņojumu par brīvās 

zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 8882 005 0116 2,9000 ha platībā  
„Jūrenvalki”, Rudē, Rojas novadā, ka-
dastra Nr.  8882 005 0001, iznomāšanu 
uz septiņiem gadiem, lauksaimniecības 
vajadzībām, ar nomas maksu 1,5% no 
iznomājamās zemes kadastrālās vērtī-
bas gadā, ja noteiktajā termiņā no pa-
ziņojuma publikācijas par zemes nomu, 
uz to nav pieteikušies citi pretendenti, 
tad zemes vienība „Jūrenvalki”, Rudē, Ro-
jas novadā, kadastra Nr. 8882 005 0001, 
tiek iznomāta SIA „Pilači”, reģistrācijas 
Nr. 56101013221;
 Publicēt paziņojumu par brīvās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8882 004 0309 1,2000 ha platībā  „Zied-
pļava”, Ģipkā, Rojas novadā, kadastra 
Nr. 8882 004 0183, iznomāšanu uz sep-
tiņiem gadiem, lauksaimniecības vaja-
dzībām, ar nomas maksu 1,5% no iz-
nomājamās zemes kadastrālās vērtības 
gadā, ja noteiktajā termiņā no paziņo-
juma publikācijas par zemes nomu, uz 
to nav pieteikušies citi pretendenti, tad 
zemes vienība „Ziedpļava”, Ģipkā, Rojas 
novadā, kadastra Nr. 8882 004 0309, tiek 
iznomāta SIA „Dižglābas”, reģistrācijas 
Nr. 41203036603;

 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Reinvaldi”, Kaltenē, Rojas novadā (ka-
dastra Nr. 8882 009 0198), atdalot zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 
009 0667, piešķirot tai jaunu nosaukumu 
„Valdes”  un saglabāt esošo zemes lieto-
šanas mērķi. Paliekošai zemes vienībai 
(īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 
8882 009 0645, saglabāt esošo nosauku-
mu „Reinvaldi” un noteikt zemes lieto-
šanas mērķus: „neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”, „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” un „zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā”;
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

„Melnsila Uzņēmēji”, Melnsils, Rojas 
novads ar kadastra Nr. 8882 002 0098 
trīs daļās un atdalītajām zemes vienī-
bām: A saglabāt nosaukumu un adresi: 
„Ciņi” Melnsils, Rojas novads, B  pie-
šķirt nosaukumu un adresi: „Saimnieki” 
Melnsils, Rojas novads un C saglabāt 
nosaukumu un adresi: „Melnsila Uzņē-
mēji” Melnsils, Rojas novads;
 Atcelt Rojas pagasta padomes 

12.09.2006. (sēdes protokols Nr. 12) 
lēmuma Nr. 26 „Par Rojas pagasta ne-
kustāmo īpašumu zemes lietošanas 
mērķa maiņu” 7. apakšpunktu. Noteikt 
nekustamā īpašuma „Elza”, Kaltenē, 
Rojas novadā, zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 8882 009 0085  zemes 
lietošanas mērķus: „ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cau-
ruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņem-
šanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve”, „komercdarbības objektu ap-
būve” un „zeme dzelzceļa infrastruk-
tūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Dārz-

nieki”, Rojas novadā (kadastra Nr. 8882 
007 0111) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8882 007 0111 zemes lie-
tošanas mērķi: „ražošanas objektu ap-
būves zeme”. Saglabāt  zemes lietošanas 
mērķus zemes vienībām ar kadastra ap-
zīmējumiem 8882 007 0101: „zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” un „individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme”, 8882 007 
0112 (kopplatība 6,7000 ha), zemes lie-
tošanas mērķi: „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba”;
 Noteikt  nekustamā  īpašuma 

„Dzērves”, Kaltenē, Rojas novadā, ka-
dastra Nr. 8882 009 0328 zemes lietoša-
nas mērķus zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem: 8882 009 0328 – „indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” un „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība”; 8882 009 0329 – 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība”; 8882 009 
0331 – „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība”; 
8882 009 0332 – „zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība” un „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Ave-

nes”, Valgalciemā, Rojas novadā zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 
010 0404  zemes lietošanas mērķi: 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība”;
 Noteikt  nekustamā  īpašuma 

„Annikēni”, Rojas novadā (kadastra 
Nr.  8882 009 0043) zemes lietošanas 
mērķi: „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
zemes vienībām ar kadastra apzīmēju-
miem 8882 009 0140, 8882 009 0424 un 
8882 009 0562;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Dzī-

parkalni”, Rudē, Rojas novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 

007 0351 zemes lietošanas mērķus: 
„individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” un „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība”;
 Noteikt  nekustamā  īpašuma 

„Alkšbirzes”, Rojas novadā (kadastra 
Nr.  8882 007 0170) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 009 0182 
zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība”;
 Saglabāt  nekustamā  īpašuma 

„Albatrosi”, Rojas novadā (kadastra 
Nr. 8882 007 0306) zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 882  007 0043, 
8882 007 0119, 8882 007 0306 un 8882 
007 0434  zemes lietošanas mērķus. No-
teikt nekustamā īpašuma „Albatrosi”, 
Rojas novadā  zemes lietošanas mērķi: 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” zemes vie-
nībām ar kadastra apzīmējumiem 8882 
009 0128, 8882 009 0466, 8882 009 0523, 
8882 009 0590, 8882 009 0610. Noteikt, 
ka zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 8882 009 0609 zemes lietošanas 
mērķi ir „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība” un 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība”;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Brī-

vuļi”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 
005 0024,  zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 005 0024 zemes lie-
tošanas mērķus: „individuālo dzīvo-
jamo māju apbūves zeme”, „zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” un „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība”;
 Atcelt Rojas novada domes 2015. ga-

da 16. jūnija lēmumu Nr. 158 „Par zemi 
„Jūrlejas”, Kaltenē, Rojas novadā”. 

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas 

 vadītāja vietniece / domes sekretāre                                                                                      
Marita Pāvuliņa

No šā gada 25. septembra un visu 
oktobra mēnesi MFC „Strops” būs 
iespēja apskatīt izstādi, kur varēs re-
dzēt  Rojas novada bērnu un jauniešu  

paveiktos darbus JSPA projekta „Esi 
aktīvs, veselīgs un radošs!” ietvaros. 
„Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts 

programmas 2015. gadam valsts budže-
ta finansējuma ietvaros”.

Rojas novada bērni un jaunieši  bija 
iesaistījušies dažādās radošās darbnīcās 
no aprīļa līdz augusta mēnesim, kur  
tika apgūtas dažādas jaunas prasmes. 
Dalībnieki darbojās ar filci, fimo un 
premo materiāliem, izgatavojot dažā-
dus suvenīrus un praktiskas lietas. Mā-
cījās apgleznot zīdu, izpausties floristi-
kā, darboties ar vaska materiāliem un 
enkaustikas gludekli, apguva kulināri-
jas prasmes, gatavoja dažādu tautību un 
Latvijas novadu tradicionālos ēdienus. 
Apguva prasmes, kā darboties ar otrrei-
zējās izejvielas materiāliem, izgatavot 
praktiskas, netradicionālas, estētiskas 
lietas, darboties kokapstrādes radošā 
darbnīcā, kur tapa jauns koka kalendārs 
ar bērnu un jauniešu vārdiem, dzimša-
nas dienas datumiem. 

Projekta ietvaros bērni un jaunieši 

savu brīvo laiku pavadīja saturīgi un 
interesanti, jo iesaistījās četrās veselīgā 
dzīvesveida saliedēšanās aktivitātēs, kā 
piemēram, „Ģimenes pavasara svētkos” 
maijā, „Pārgājienā gar Rojas  upi” jūli-
jā, „Ārlavas „Virvju trase” pasākumā,  
„Jauniešu zaļā nakts”  Rojā (ar orientē-
šanos vidē) augustā. 

Šī projekta laikā svarīgi bija veidot 
sadraudzību un gūt pieredzi no citiem 
jauniešu centriem, tāpēc apmeklējām 
Jūrmalas BJ interešu centru un Jūrma-
las jauniešu centru, kā arī Siguldas JIC 
„Mērķis”. Tika realizētas  piecas nefor-
mālas mācīšanās izglītojošās aktivitātes 
par dažādām tēmām – vide, uzņēmēj-
darbība, tradīcijas, kā sniegt pirmo 
palīdzību dažādās dzīves situācijās, kā 
būt spirgtam un veselam, kādi ir mūsu 
ēšanas paradumi.

Projekta mērķis ir realizēts, jo tika 
sniegta iespēja bērniem un jauniešiem  

izpaust savas idejas radošajās darbnī-
cās, apgūt nepieciešamās prasmes un 
zināšanas neformālajās apmācībās,  
izmantot iespēju saturīgi un lietderīgi 
pavadīt savu brīvo laiku veselīgā dzī-
vesveida saliedēšanās aktivitātēs. Pro-
jekta ietvaros Rojas novada bērniem un 
jauniešiem tika dota iespēja papildināt 
daudzveidīgāku brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. Šobrīd noris pēdējie projekta 
ietvaros paredzētie darbi – bērni un 
jaunieši gatavojas noslēguma pasāku-
mam, gatavo afišu, ielūgumus vecā-
kiem, projekta atbalstītājiem un Rojas 
novada domes pārstāvjiem. Tiek iekār-
tota izstāde kopā ar radošo darbnīcu 
pedagogiem. Gaidīsim visus interesen-
tus uz izstādi MFC „Strops”!

Informāciju sagatavoja atbildīgā 
par projekta realizēšanu  

Lienīte Voronova

MFC „STROPS” projekta noslēguma pasākums bērniem un jauniešiem

Projekta laikā bija svarīgi veidot draudzību un gūt pieredzi no citiem jau-
niešu centriem.                       Arhīva foto

Es esmu runājis un visu teicis,
Es tagad gaidu, ko jūs teiksit man,
Sen, sen es gaidu,
Tikai nesagaidot runāju es tālāk.
    (Rainis)
Kas: Dzejas dienas,  Lasīšanas diena.
Kur: Rojas visusskolā.

Kad: Piektdiena, 11. septembris.
Rojas vidusskolas direktore 

Gundega Pole, atklājot pasākumu, 
saka – „Šī ir īpaša diena Latvijā, un 
īpaša diena mūsu skolā. Dzejas die-
nas, lasīšanas dienas mūsu skolā jau 
ir tradīcija vairāku gadu garumā. 

Iepriekšējo gadu Lasīšanas dienās 
ar grāmatu devāmies dabā, lasījām 
klasē, bet šogad mēs atzīmējam di-
ženā dzejnieka Raiņa 150. dzimša-
nas dienu. Dzejas dienu pasākumi 
aizsākās Raiņa simtgadē, tā ka šogad 
jau 50. reizi godinām dzeju”.

Pēc skolotājas Mārītes Maur-
manes iniciatīvas šogad Dzejas 
stundā tiekas visi Rojas vidussko-
las skolēni, lai katra klase skandētu 
kādu Raiņa dzejoli – visi kopā vai 
atsevišķi – tā ir katras klases izvēle. 
Raiņa bērnu dzeju dzirdējām sā-
kumskolas skolēnu izpildījumā – 
dzejoli „Mīkla” kopā minēja 1. un 
2. klase, līdzi varēja just sliekas un 
gliemeža sacensībām, apliecināt 
mīlestību māmiņai un apzināties 
savas prasmes un pienākumus. 
Pamatskolas un vidusskolas kla-
ses skandēja Raiņa  nopietnās un 
pamatīgās dzejas rindas – „Lauz-
tās priedes”, „Jaunais laiks”, „Pa-
zudušais dēls”, „Pats” u.c. Īpašu 
paņēmienu, kā mācīties dzejoli, 

visiem nodemonstrēja 6.b klases 
meitenes. Skolotāju Mārīti Maur-
mani mīļi dēvējam par dzejas un 
lasīšanas dienas krustmāti, jo tieši 
viņa ar savu enerģiju iedvesmoja 
mūs visas nedēļas garumā gan la-
sīt, gan no galvas mācīties dzeju, 
kā arī padomāt par to, kas dzejas 
rindās pateikts. 

Paldies visiem par kopā būša-
nas prieku! Paldies latviešu valo-
das skolotājām Mārītei Maurma-
nei, Veltai Mitenbergai un Aigitai 
Sprincei par darbošanos.

Kad sākumskola veiksmīgi pa-
beigta, priekšā pieci gadi pamat-
skolā. Rojas vidusskolā izveidoju-
sies tradīcija – 5. klašu iesvētības, 
kuras organizē 9. klases skolnieki. 
Šogad skola bija parvērtusies par 
kruīza kuģi „Rojas vidusskola”.  
Apceļot pasauli devās 5. klases 
skolnieki un klases audzinātājas, 
kuru uzdevums bija attēlot  da-
žādas slavenības. Uz kruīza kuģi 
bija sapulcējušies gan pasaul-
slaveni popmūzikas dziedātāji  – 

Maikls Džeksons, Britnija Spīr-
sa, sportisti – futbolists Deivids 
Bekhems, basketbolists Maikls 
Džordans, un arī pašmāju slave-
nības – politiķe Laimdota Strau-
juma, dziedātājs Renārs Kaupers 
u.c. Savukārt 9. klases skolnieki 
un klases audzinātājas iejutās 
Somālijas pirātu lomās, kuri  bija 
nolaupījuši kruīza kuģi ar visām 
slavenībām. Visas  dienas garu-
mā piektklasniekiem bija javeic 
dažādi uzdevumi, ko pirāti bija 
sagatavojuši.Tur bija gan erudī-
cijas uzdevumi, gan sportiskas 
aktivitātes, gan arī pārbaudīja, kā 
klases spēj tikt galā ar komandas 
uzdevumiem. Dienas noslēgumā 
slavenības, jeb piektklasnieki, 
deva zvērestu un tika uzņemti 
Rojas vidusskolas pulkā.

Šonedēļ smagi pārbaudījumi 
arī desmitklasniekiem. Diagnosti-
cējošais darbs fizikā un iesvētības 
uzņemšanai vidusskolā. Lai veicas!  

Informāciju apkopoja 
Antra Ozollapa

Skolā skan Raiņa dzeja

Aktīvi Dzejas dienās piedalījās 8.b klases meitenes ar audzinā-
tāju Ilzi Krišjāni.                 Albuma foto
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Uzdrīkstēšanās mīlēt Raimondu Paulu
Kad tika publicēts Talsu tautas nama 

uzaicinājums Talsu, Rojas, Mērsraga un 
Dundagas dziedātājiem piedalīties konkursā 
LTV un kompānijas „MiCREC PM”  rīkotajā 
konkursā reģionos jaunajam TV muzikālajam 
šovam „Mīlam Raimondu Paulu”, kas veltīts 
Maestro 80. jubilejai, nebija šaubu, ka arī 
mūsu novada dziedātājiem tajā jāpiedalās. 
Cauri konkursantu atlases sietam tika Arvis 
Podiņš, Dace Tapiņa, Iveta Akmeņlauka un 
Aldonis Gitendorfs. Sagatavošanās pro cess 
bija īss, tikai 3–4 mēģinājumi, kuros jāpaspēj 
izveidot priekšnesumu kopā ar Talsu mūziķiem. 
Pagājušajā sestdienā Talsu tautas namā starp 
daudzajiem apmeklētājiem savējos ar aplausiem 
atbalstīt bija aizbraukuši arī rojenieki.

Ar dziesmas „Melns ar baltu” izpildījumu 
sarežģītajā džeza manierē, konkursantu uzstā
šanos bija uzticēts atklāt Dacei Tapiņai. Kā 
nākošais dziesmu „Mīlas balāde”, kā vienmēr, 
dziedot no visas sirds, izpildīja Arvis Podiņš. 
Lai gan abi bija koncerta pirmie dalībnieki, 
dziedājums bija drošs un pārliecinošs. Savukārt 
Aldonis Gitendorfs  bija pārsteigums Talsu 
publikai, jo kungi Raimonda Paula vecumā uz 
skatuves nav redzami pārāk bieži. Neticami, ka 
tā viņa mūžā bija tikai 5. uzstāšanās uz skatuves! 
Tas tikai vēlreiz apliecina to, ka sapņus īstenot 
nekad nav par vēlu. Talsu tautas namu pāršalca 
Aldonim veltītu ovāciju un aplausu vilnis, bet 
atmiņai par uzdrīkstēšanos tika bibliogrāfisks 
retums – grāmata par Raimondu Paulu ar 
4 viņa mūzikas diskiem. Šorīt, satiekot Aldoni, 
uzzināju, kā tā jau līdz pusei izlasīta. Savukārt 
Iveta Akmeņlauka ar dzie smu „Vētra nāk”  
noslēdza konkursantu uzstāšanos. Kā pēc 

dziesmas teica viens no žūrijas pārstāvjiem 
Raimonds Tigulis, kad pieteikts, ka meitene 
no Rojas dziedās dziesmu par vētru, viņš 
sapratis, ka viss būs kārtībā. Ivetas dziedājums 
no žūrijas puses tika augstu novērtēts, un 
pēc skaļajiem aplausiem spriežot, patika arī 
publikai. Mūsējie bija 4 no 12 konkursantiem 
un varu teikt, rojenieki, lepojaties, viņi šo 
pusi pārstāvēja godam! Tagad tikai atliek 
gaidīt Raimonda Paula izvēli par to, kurš 
dalībnieks tiks uzaicināts piedalīties LTV šovā. 
Maestro izvēle tiks paziņota pēc tam, kad viņš 
noskatīsies koncerta ierakstu. Savukārt mums 
atliek turēt īkšķus, lai iespēja parādīt plašākai 
publikai savu talantu tiktu kādam no mūsu 
dziedātājiem.

Dace Broka,
Rojas novada kultūras pasākumu 

organizatore

 Kad meitene no Rojas dzied par vētru – 
viss ir kārtībā. Dzied Iveta Akmeņlauka. 

Kaspara Poriņa foto

Tie, kas kaut reizi lidojuši, zina, kādas ir izjūtas – pirms. Citam 
priecīga kņudoņa, citam satraukums, bailes, ziņkāre, vai arī pilnīgs 
miers un nogurums. Savu ar „fotogrāfa aci“ fiksētu redzējumu 
dažādu pasaules valstu lidostās, fotoizstādē mums piedāvā Georgs 
Avetisjans – jaunietis no Rojas novada Kaltenes ciema, Rojas 
vidusskolas absolvents, kurš šobrīd dzīvo Braitonā un  universitātē 
maģistratūrā studē fotomākslu. Šī ir jau trešā viņa darbu izstāde 
Rojas kultūras centrā. Pirmoreiz 2002. gadā, kad Georgs tika 
uzrunāts atklāt plašākai publikai savu gleznotāja talantu, iepriecināja 
nopietnā attieksme un pieeja, iekārtojot izstādi (Georgs tolaik mācījās 
11.  klasē). Viņa radošums izpaudās arī citā jomā, sacerot hiphop 
mūziku un, kopā ar domubiedriem darbojoties grupā DNS. Savukārt 
nākošajā, 2009. gada izstāde, ko te rīkojām, gleznas jau papildināja arī 
viņa fotogrāfijas un grafiskā dizaina darbi. Georga darbi pabijuši arī 
izstādēs Kuldīgā, Talsos un Rīgā, bet gleznas kopā ar citu kaltenieku 
darbiem vēl šovasar varēja apskatīt Kaltenes svētku ietvaros. 

Lasot viņa radošo CV,  pārsteidz, cik daudz var paspēt gados jauns 
cilvēks – iegūts bakalaura diploms datordizainā, apgūtas praktiskās 
nodarbības glezniecībā Mākslas akadēmijā pie gleznotājas I. Lūses, 
izdots mūzikas albums „Prāta pasaule”, izietas meistarklases pie 
atzītiem foto mākslas meistariem ASV, Japānā, Meksikā, Rumānijā, 
Lielbritānijā un Latvijā, kā arī iegūta fotogrāfa pieredze, strādājot 
par fotogrāfu ASV kompānijā  Carnival Cruise Line un Snappy 
Studio Anglijā. Bet pats pirmais Georga paldies  droši vien ceļotu 
pie skolotājas Vilciņas, gleznotājiem V. Līcīša un A. Biezbārža, kas 
pirmie iedrošināja zīmēt un ņemt rokās otu. Jāpiebilst, ka ar savu 
gleznotājas talantu mūs dažādās izstādēs pārsteigusi arī Georga 
mamma Inta Avetisjana, kuras atbalstam noteikti ir vislielākā loma 
dēla kā radošas personības izaugsmē. 

Ideja par lidostas vides fotogrāfisku izpēti, kas atainota Rojas 
kultūras centrā redzamajā izstādē, aizsākusies 2008. gadā un tikusi 
realizēta dažādos laikos, kas saistīta ar Georga darbu, semināriem, 

pārcelšanos citur, apciemošanu vai ceļošanu. Skatoties darbus, 
rodas sajūta, ka momenti fiksēti vienuviet, tik līdzīga ir šī lidostu 
vide, lai gan izstādes darbi tapuši 39, zemeslodes dažādās pusēs 
atrodošos, valstu lidostās, no kuriem Rojā izstādīti 26. „Lidosta 
man ir kā priekšsagatavošanās kaut kam jaunam, kā priekškars 
jaunai dzīves epizodei. Tās savā veidā satur līdzvērtīgu vibrāciju, 
kur man kā darbu autoram ir neizbēgama šī sapņainība un domu 
lidojums pirms katras fiziskas pacelšanās”, izstādes anotācijā 
norādījis Georgs. 

Ar fotoizstādi „Lidostā” varat iepazīties līdz novembra vidum. 
Savukārt es ļoti ceru, ka kādreiz skatītājus sasniegs arī dažādās 
pasaules valstīs Georga bildētie interesantie portreti  un trešajai 
izstādei sekos ceturtā un vēl un vēl.

Dace Broka

„…kā priekškars jaunai dzīves epizodei…”

Rojas invalīdu biedrība 
gatavojas 
jaunajai sezonai
Dace Klabere

Tuvojoties jaunās sezonas sākumam, kopā pulcējās Ro
jas invalīdu biedrības rokdarbnieces, lai kopīgi ar biedrības 
priekšsēdētāju Ernu Grīnvaldi, rokdarbu pasniedzēju Kristīni 
Sauškinu un sociālo darbinieci Baibu Trūbiņu pārrunātu visus 
interesējošos jautājumus – kuras no rokdarbnieču prasmēm 
nostiprināt, bet ko apgūt no jauna nākamajā sezonā. Ieteikumi 
bija visdažādākie, bet, kopīgi izrunājoties, tapa skaidrs, ka ir 
jāturpina izgatavot apsveikuma kartiņas, zīda un stikla apglez
nošana, mezglošana, dekupāža, floristika, sveču liešana, pērļo
šana, plastika. Visas skaistās lietas, kas tapušas, kopīgi mācoties 
un darbojoties, lieliski noder gan biedrības draugu un ciemiņu, 
gan savu tuvinieku apdāvināšanai. Piekritīsiet taču, ka dažkārt 
pašrocīgi darināta dāvaniņa, kurā ieadīta daļiņa no sirds, tās 
saņēmējam sagādā vairāk prieka kā veikalā pirktā, varbūt arī 
dārga, taču bezpersoniska manta.

Pirmā rokdarbnieču kopā sanākšanas reize paredzēta 5. ok
tobrī. Invalīdu biedrības priekšsēdētāja aicina jebkuru perso
nu ar invaliditāti vai vienkārši biedrībai draudzīgi noskaņotos 
seniorus nākt pulciņā un darboties kopā, lai dažkārt drūmās, 
pelēkās rudens un aukstās ziemas dienas vērstu krāsainākas un 
bagātākas.

Lai arī biedrības saviesīgā dzīve tā īsti nevienu brīdi nebija 
norimusi arī vasarā, jaunajai sezonai ideju pārpārēm. Turpinot 
nodarboties ar rokdarbiem, kulināriju, floristiku, nūjošanu un 
veselīgu vingrošanu, jāsāk gatavoties arī 5. decembrim – starp
tautiskās invaliditātes dienas atzīmēšanai. Uz pasākumu ielūgti 
viesi gan no rojeniekiem draudzīgām invalīdu biedrībām, gan 
no Sustento – Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbī
bas organizācijas.  Šajā svētku reizē Erna Grīnvalde iecerējusi 
sumināt arī savus brīvprātīgos palīgus, bez kuriem sekmīgs 
darbs invalīdu biedrībā nebūtu iespējams. 

Rojas muzejā jau sesto reizi Miķeļdienas tirdziņš
Dace Klabere

19. septembrī Rojas Jūras zvejniecības muzeja pagalmā norisinājās jau 
sestais Miķeļdienas tirgus muzeja vēsturē. Kā pasākuma atklāšanā sacīja 
muzeja darbiniece Gundega Balode, rudenim iestājoties, noslēdzies ve
sels cikls, kad zemnieki pēc raženas darba sezonas var paskatīties uz to, 
kas izaudzis. Un, lai arī pagājušā vasara nebija lauksaimniekiem tā vēlī
gākā, apcirkņi jau vienalga pilni! Ar daļu no izaudzētā un pašu rokām 
darinātā, tirgotāji bija gatavi padalīties arī ar tirgus apmeklētājiem. Pie
dāvājums bija plašs, sākot ar dažādiem gardumiem un tīri praktiskām, 
saimniecībā noderīgām lietām, līdz pat dažādām greznumlietiņām, bez 
kurām nevar iztikt neviena sieviete. Kā vienmēr, plašs piedāvājuma klāsts 
bija Rojas invalīdu biedrības čaklajām rokdarbniecēm un saimniecēm. 
Sākot ar miniatūriem adītiem zābaciņiem un zeķītēm, līdz pat zeķei kār
tīgai vīra kājai, greznām šallēm un gaumīgām rotaslietām dāmām – tik 
plašs bija rokdarbnieču piedāvājums. Un turpat arī garšīgu plātsmaižu un 
ziemas salātu degustācija. Svece zem pūra netika turēta – visi, kas vien 
vēlējās, varēja uzzināt šo gardumu receptes. Kā allaž, daudz ko piedāvāt 
bija „Sakniņu” māju saimniekiem. Viss pašu mājās audzēts un tapis – gan 
veselīgās zāļu tējas, pašceptā maize un miniatūrie burkānrauši, pat pašu 
raudzēts dažādu ogu vīns, ko turpat varēja arī nodegustēt. Visu plašo pie
dāvājumu klāstu šeit neizstāstīšu, bet mani pašu visvairāk fascinēja daiļā 
latgaliete Irēna, kas ceļu uz mūsu Miķeļdienas tirdziņu bija mērojusi no 
pašas Rēzeknes. Neko jaunu jau nepateikšu apgalvojot, ka, ja vien tu proti 
savu preci paslavēt un katru potenciālo pircēju laipni uzrunāt, tad andele 
ies no rokas. Šai tirgotavai ar gaļas izstrādājumiem, kuru rotāja uzraksts 
„Latgolys golds”, tā vienkārši garām paiet nevarēja. Biju piestājusi tur tikai 
pāris vārdus parunāt, bet, kad šī parunāšanās beidzās, mans naudas ma
ciņš bija par pārdesmit eiro tukšāks… Nu kā gan var nenopirkt īstā latga
liešu melnajā pirtiņā 4 dienas kūpinātu gaļu! Un, tie nav nekādi māņi. Pati 
esmu pārdesmit gadu garumā pērusies pirtī, kurā vīratēvs regulāri kūpi
nāja gaļu. Un,  ja vēl cūciņa barota ar pienu, kartupeļiem un graudiem un 
tai vēl klāt piekož īstu Latgolys rudzu maizi ar čymynim! Ai, cik gardi! Vēl 
jau jānopērk arī špeks ar casnāgim un Latgolys mads ar brykliņam! Nu, un 
kā tad tu, cilvēks, nenopirksi šmakovkas pudelīti? Tādu pavisam maziņu, 
tikai acu gaišumam. Un brīdī, kad mans vīrs smaidot savai novadniecei 
saka, ka nu jau būs par daudz, Irēna smejot attrauc – nav neko par daudz, 
ko tu te lauzīs! Beidzot ar savu stipri patukšoto maciņu devos tālāk. Lielā 
izvēlē tirdziņā bija medus. Tā kā neesmu medus cienītāja, īpaši pie medus 
tirgotājiem neuzkavējos, līdz pavisam nejauši tomēr apstājos pie kādas 
vietējās medus tirgotājas, kas dzīvo pavisam netālu no manām mājām. Uz 
jautājumu, kādu medu viņa tirgo, viņa rāmi atbildēja, ka ļoti iespējams, 
ka kāda no viņas bitēm, šo medu vācot, uzlidojusi uz pienenes zieda arī 
manā dārzā. Kā domājat, ar ko šī saruna beidzās? Uzminējāt, medus 
burciņa tagad ir manā īpašumā. Gan jau ziemā noderēs, un patiesībā es 
jau tagad zinu divus mazus cilvēciņus, kuri vicos iekšā medu karotēm, 
padzirdot vien, ka šis medus vākts no mūsmāju pienenēm! Cik liels spēks 
ir īstajā laikā un vietā pateiktam vārdam!

Kad savu tirgus somu esmu piepildījusi, atliek vien priecāties par jauko 
dienu un tirgus atmosfēru, kurā kāds cienājas ar zupu, citi klausās Arvja 
Podiņa un Saldus muzikantu uzstāšanos, loterijas biļešu īpašnieki gaida 
izlozes sākšanos, bet citi vienkārši bauda tirdziņa atmosfēras burvību!  

Biedrības dāmas kopīgiem spēkiem mēģina izprast, kā 
īsti adītas draugu dāvinātās zeķes, lai varētu likt lietā arī 
biedrības adāmmašīnu.                                   

   D. Klaberes foto

Kā gan es varētu nenopirkt medus burciņu, ja šis medus, 
iespē jams, vākts arī no manā dārzā esošajām pienenēm?

Šai tirgotavai tā vienkārši paiet garām nebija iespējams.

Rojeniece Daina ar tirgū redzēto ir apmierināta. Dažas pre-
ces gan liekoties mazliet padārgas, bet latvietis jau nav pieradis 
kaulēties. Saldus muzikantu uzstāšanās Dainai atsaukusi atmi-
ņā lieliskās zaļumballes Gāču birzī.
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Sludinājumi
25.09.19.00 Rojas KC spoguļzālē aicinām apmeklēt

WEST COAST SWING DEJU NODARBĪBU,
pedagogi Renārs Sirotins un Inga Kurciša.

Maksa par nodarbību 5.00 EUR. Izmanto iespēju 
apgūt pāru dejas dažādos ritmos, mācību procesu vari 

apgūt arī viens/viena. Pieteikšanās, zvanot pa
                          tel. 26241447 Evai Fricbergai, vai arī, atnākot uz nodarbību.

Rojas KC mazajā zālē apskatāma
fotogrāfa Georga Avetisjana darbu izstāde „Lidostā”.

9.10. no 20.00–01.00
piektdienas vakara burziņš – ielūdz Edvards.

Ieeja 2.00 EUR.

16. oktobrī 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 ma
zais 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 – pošoties skolai, bet tie, kuri „Tēta” pirmo daļu nav re
dzējuši, kopā ar Aināru Ančevski varēs izdzīvot visu sajūtu un pārdzīvoju
mu spektru, kas sagaida, apzinoties, ka visu turpmāko dzīvi būsi un paliksi 
TĒTIS.

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

31. oktobrī 19.00 koncerts
„Big Al &The Jokers”.

Rudens koncerttūrē Rojā atraktīvā deviņu mūziķu grupa: pie klavie
rēm – grupas mākslinieciskais vadītājs, virtuozais Romāns Vendiņš, bungas 
spēlē Raitis Aukšmuksts, ģitāra – Juris Skrajāns, savukārt pie kontrabasa 
vienmēr labvēlīgais –  Pēteris Liepiņš. Pūtēju rindas nemainīgas – sakso
fonisti Eduards Raubiško, Zintis Žvarts, trompete – Sandris Skeranskis, 
trombons – Uldis Ziediņš. Un, protams, neiztikt bez grupas „sejas» un kva
litātes zīmes – atraktīvā dziedātāja Aļģirdas Šuminskas jeb Big Al!

Ieeja 7.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.

SIEVIEŠU KORIS „KALVA” 
aicina jaunas dalībnieces visās balsu grupās! Ja esi dziesmu mīloša ar 

skanīgu balsi – kļūsti par KALVAS dziedātāju un pievienojies! Mēģinājumi 
notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00, diriģentes Jolanta Rauga 
un Baiba Muskare.

BĒRNU UN JAUNIEŠU VOKĀLĀ STUDIJA turpina uzņemt audzēkņus, 
vadītāja Dace Tapiņa.

Nodarbības notiek otrdienās, jaunākajai grupai – plkst. 15.00, 
                                                         vecākajai grupai – plkst. 16.00.
Pieteikties, atnākot uz nodarbību, vai pa tālruni 29594113.

Uzmanību! Nākošā jogas nodarbība 27. septembrī plkst. 12.00 
Rojas kultūras centra spoguļu zālē.

Līdzi jāņem siltu apģērbu, paklājiņu vai dvielīti, pledu, ar ko apsegties. 
Tālrunis uzziņai – 20085354, Anna.

Pārvelk un izgatavo 
mīkstās mēbeles. 

Matrači, audumi,  
atsperbloki, ādas, furnitūra. 

Talsos, Kr. Valdemāra ielā 14. Zvanīt 28333826, 
29663953, 25907095.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku

mulatorus. Zvanīt 29286523.
 Dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas, neap

strādātu dzintaru. Tālrunis 29621515, Jānis.

Policija ziņo

Laipni lūgti jaunajā masiera praksē.
Telefons 22348038.

Pasākumu kalendārs

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.

5. oktobrī „Stropā” pirmā rokdarbnieču tikša
nās. Laipni aicināti visi interesenti.

Līdzjūtības

Stāstam ir beigas. 
Pielikti punkti. 
Tik kādā sirdī sāpe rodas 
Un asara pār vaigu klusi rit…

Bēdās esam kopā ar Intu Celmu, no vīra atva
doties.

Mājas iedzīvotāji

Nometu prieku un sāpes, 
Klusums nu ir mans draugs. 
manas rītdienas kāpēs 
Tikai atmiņas augs.

Mūsu līdzjūtība Ilonai Klāviņai, tēvu zaudējot.
Rojas vidusskolas kolektīvs

Laika posmā no 9. līdz 21. septembrim sastā
dīti 14 uzaicinājumi privātmāju īpašniekiem par 
līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotā
jiem.

9.09. Aizrādīts vīrietim par atvērtu alkohola pu
deli sabiedriskā vietā. Uzrakstīts brīdinājums kādai 
Mērsraga iedzīvotājai, kura mežā pie Ķirķraga bija 
izgāzusi atkritumus.

10.09. Saņemts zvans no kāda vīrieša, ka jūr
malā pretī viņa mājai izskalotas divas mežacūkas. 
Izsaukts veterinārais dienests, kurš no cūkām pa
ņēma paraugus analīzēm. Tiek ziņots par konfliktu 
starp diviem brāļiem Ģipkā. Izbraucot uz notikuma 
vietu, informācija neapstiprinājās, bet vēlāk viens 
no brāļiem tiek aizturēts brīdī, kad viņš, būdams al
kohola reibumā, pārvietojās ar velosipēdu. Izsaukta 
ceļu policija, sastādīts APK protokols.

12.09. Saņemts zvans no vīrieša, kuru fiziski 
iespaidojis viņa tēvs. Fakts apstiprinājās daļēji, pie
ņemti 2 paskaidrojumi un 1 iesniegums.

13.09. Zvana sieviete no daudzdzīvokļu nama 
Zvejnieku ielā, ka no augšējā dzīvokļa noplūst 
ūdens. Izsaukti DzKU darbinieki, atrasts vainīgā 
dzīvokļa saimnieks un konstatēts, ka dzīvoklī plīsu
si caurule. Bojājums novērsts.

14.09. Saņemts zvans no Valsts policijas Talsu 
iecirkņa kriminālpolicijas, ka Rojā atrodas mek
lēšanā esoša persona. Minētā persona nogādāta 
Talsu policijā. Zvans no valsts policijas, ka kādas 
privātmājas pagalmā guļ alkohola reibumā esošs 
vīrietis. Vīrietis nogādāts mājās, nākamajā dienā 
viņam sastādīts APK protokols. Rojā pie vecās 
katlumājas iepretim kapiem izcēlies ugunsgrēks. 
Konstatēts, ka tiek sadedzināti veci ledusskapji, 
lai pēc tam no tiem iegūtu metāla detaļas. Izsaukti 
ugunsdzēsēji.

16.09. Kopā ar valsts policiju un probācijas die
nestu izbraukts uz kādām mājām Ģipkā, kur itkā 
mazdēls vardarbīgi izturas pret savu vecomāti. 
Vecāmāte informāciju noliedz. Konstatēts, ka mi

nētajās mājās atrodas slims suns. Suņa īpašniecei 
ieteikts  parādīt suni vetārstam, par notikušo pazi
ņots veterinārajam dienestam.

Saņemts zvans no veterinārā dienesta, ka lie
dagā atrastajām mežacūkām nav konstatēts cūku 
mēris.

18.09. Pieņemts iesniegums no Rojas iedzīvotā
ja, ka Plūdoņa ielā viņam nozagts velosipēds.

19.09. Saņemts zvans no sievietes, ka kādās 
mājās Miera ielā tiek lietots alkohols mazgadīga 
bērna klātbūtnē. Mājā esošais vīrietis, kurš bija 
stiprā alkohola reibumā, nogādāts Talsu policijā at
skurbšanai. Naktī saņemts zvans, ka daudzdzīvok
ļu namā Selgas ielā pie dzīvokļiem dauzās sieviete. 
Konstatēts, ka sieviete ir no Vaiņodes un jau nedēļu 
kā lieto alkoholu. Tā kā sieviete bijusi arī piekauta 
un uzvedās neadekvāti, izsaukta Neatliekamā me
dicīniskā palīdzība, kas sievieti nogādāja slimnīcā 
Tukumā. 

6. oktobrī multifunkcionālajā centrā „Strops” 
atsākas Rojas invalīdu biedrības galda spēles.

24. oktobrī 13.00 
pensionāru kluba „Liedags” rudens balle.

Uz balli aicināti visi novada pensionāri. Dalī
bas maksa 2.00 eiro. Pieteikties līdz 19. oktobrim 
pa telefoniem 29744031, 63269469 (Dzintra).

Tu pagriez muguru 
zvaigznes nodziest 
vējš apstājas 
pretī nāk tumsa.

Izsakām līdzjūtību Intai Celmai, vīru zaudējot.
Pensionāru padome

Melnus spārnus 
Tavi sapņi sies. 
Ak, cik melniem spārniem 
Lidot grūt…

Izsakām līdzjūtību Ilonai Klāviņai, no tēva at 
vadoties.

Rojas domes kolektīvs

Tu aizgāji. Vai atpakaļ vēl nāksi, 
Kad zaļos bērzus dzeltens mirdzums klās?

Dalām bēdu smagumu ar Intu Celmu, no vīra 
atvadoties.

Koris «Banga»

Būvmateriālu veikals „Masters”  
Rojā, Bangu ielā 2 piedāvā:

 darba apģērbus no Lee Cooper;
 dārza intsrumentiem Fiskar cenu atlaides.
P reču iegādei patēriņa kredīts sadarbībā ar 

InCredit Group. Dokumentu noformēšana uz 
vietas veikalā. Telefons 29169490.

Rojā nozaudēts VĪ-
RIEŠU NAUDAS MAKS 
brūnā krāsā, izgatavots 
no korķa koka. Atradē-
jam atlīdzība garantēta. 
Zvanīt 26125868.

Restorāns bārs „Mare” sniedz pakalpojumus 
galda klāšanā jubilejām, kristībām, kāzām un bē
rēm. Uz pasūtījuma aukstās, karstās gaļas plates, 
ruletes un salāti. Izbraucam pie klienta un uzklājam 
mājās. Telefons 29169490.

Sporta inventārs – 
basketbola bumbas

Izglītības ministrija  sporta inventāra iegādei no 2015. gada valsts 
budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 
„Sporta būves” piešķīra Rojas pašvaldībai valsts budžeta līdzekļus  
EUR 225,00 apmērā. Pašvaldība saņemtos valsts budžeta līdzekļus iz
lietoja sporta inventāra iegādei profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmu īstenošanai Rojas novada Sporta skolā. Rojas pašvaldība 
piedalījās sporta inventāra iegādē ar līdzfinansējumu EUR 225,00. Par 
šiem līdzekļiem tika iegādātas desmit  6. izmēra basketbola bumbas. 

T. Kirilova,
Rojas novada Sporta skolas direktore

Uzvarēja rojenieki

Pludmales volejbola turnīrs „Rojas vasara – 2015” notika piecos 
posmos – maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī. Šogad piedalījās 
15 pludmales volejbola cienītāji. Daudz dalībnieku pludmales volej
bolā bija Rojas dienās un Zvejnieksvētkos. Četri volejbolisti piedalījās 
visos piecos posmos. 1. vietu kopvērtējumā izcīnīja Rojas iedzīvo
tāji – Gatis Simanovičs un Krists LismentsKviesis. 2. vietā sportisti 
no Melnsila – Kristaps Gerdiņš un Edgars Engelbergs, bet 3. vietā arī 
volejbolists no Melnsila – Juris Vēmanis.  Nākošajā gadā tiek plānots 
pludmales volejbola turnīrs arī jauniešiem (iesācējiem) līdz 18 ga
diem. Paldies Rojas novada domei par finansiālo atbalstu uzvarētāju 
apbalvošanā. Uz tikšanos smilšu laukumos nākošajā sezonā!

Sporta organizatore T. Kirilova

Turnīra uzvarētāji.                                                             Albuma foto

4. oktobrī, SVĒTDIEN plkst. 10.00
ROJAS VIDUSSKOLAS TELPĀS NOTIKS 

ROJAS ATKLĀTĀ ZOLĪTES TURNĪRA 
2. POSMS.

Informācija pa tālruni 29140358.

6. oktobrī plkst. 19.00  
stadiona trenažieru zālītē sāksies 
vingrošanas nodarbības 

sievietēm.
Trenere T. Kirilova.
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