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Klauna ierašanās priecēja gan mazos, gan lielos 

tirgus apmeklētājus.
D. Klaberes foto

Izglītībā ir jāinvestē
Dace Klabere

Pagājušajā nedēļā  Karjeras nedēļas ietvaros Rojā viesojās 
Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, brīvprātīgā darba 
veicējs, kordiriģents, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – 
NVA)  sabiedrisko attiecību nodaļas speciālists Ints Teterovskis 
un Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji. Pēc viesošanās 
Rojas vidusskolā, viesi ieradās arī multifunkcionālajā centrā 
„Strops”, lai tiktos arī ar Invalīdu biedrības ļaudīm.

Andris Sarnovičs informēja klātesošos par finanšu problēmu svarī
gumu mūsu valstī. Visi atceramies, cik lielas bija iespējas  tikt pie kre
dītiem pirmskrīzes gados. To steidza izmantot gan cilvēki gados, gan 
jaunieši, bieži vien pārvērtējot savas iespējas kredītus atdot, jo pārāk 
rožaini skatījās uz dzīvi. Protams, augošas ekonomikas laikā varam at
tīstīt jebkuru biznesu, jo pieprasījums aug. Tad arī cilvēkiem parādās 
tendence ņemt kredītus uzņēmējdarbības attīstībai, vēl vajadzīga arī 
māja Pierīgā un jauna automašīna. Bet, iestājoties krīzei, vairums no 
šiem cilvēkiem vairs nespēja tikt galā ar savām saistībām, kas noveda 
pie tā, ka cilvēki masveidā bija spiesti pamest Latviju, lai dotos peļņā 
uz ārzemēm. Rektors Andris Sarnovičs uzsvēra, ka Banku augstskola 
ir valsts augstskola, kuras galvenais studiju virziens ir finanšu vadība 
un uzņēmējdarbības vadība, tādēļ augstskola uzskata par savu misiju 
stāstīt jauniešiem, kuri vēl mācās vidusskolā, kā nepieļaut šādas kļū
das. Lai jaunieši saprastu, kurus kredītus var ņemt, kurus labāk ne
ņemt, lai viņi pārietu no patērēšanas kultūras uz uzkrāšanas kultūru. 
Visi atceramies, ka agrāk neko nevarējām nopirkt, bet visu mūžu varē
ja krāt un beigās par sakrāto kaut ko nopirkt. Mainījās situācija un jau
nieši iemācījās labu lietu – nevajag visu mūžu krāt, var nopirkt uzreiz, 
bet pēc tam strādāt un, aizņemto pamazām atdodot, dzīvot labklājībā. 
Tas, protams, ir skaisti, bet tikai līdz brīdim, kad mūs skar krīze. Tik
ko skar krīze, viss sabrūk. Tāpēc ir tik svarīgi runāt ar jauniešiem par 
finanšu lietām, par to, kā apzināties atbildību un risku, kas saistīts ar 
finansēm. Finanses šobrīd pieejamas ir visiem jauniešiem – viņiem 
ir naudas kartes, mobilie telefoni, no kuriem var pasūtīt un nopirkt 
jebko, paņemt jebkādus kredītus. Andris Sarnovičs aicināja vecākus 

un vecvecākus nebeigt jauniešiem atkārtot – mācies! Savās lekcijās 
jauniešiem viņš demonstrē statistiku no Latvijas Statistikas pārvaldes 
datiem par pēdējiem vairāk kā 10 gadiem, un visos laikos, neatkarīgi 
no krīzēm, ģimenēs un mājsaimniecībās vērojama viena tendence – 
mājās, kurās pelnītājiem ir augstākā izglītība, dzīvo labāk, viņi var 
atļauties vairāk tērēt, un viņu dzīves līmenis ir augstāks, viņi dzīvo 
labklājībā. Jauniešiem ir jāizvēlas, kā turpmāk būt, un izglītība ir tā 
lieta, kurā ir jāinvestē. Profesors pastāstīja, ka vasarā, skatoties, kā te
levīzijā jaunieši uz jautājumu, kur viņi vēlas studēt, atbild, ka budžetā, 
viņu māc satraukums, kas tā par atbildi. Jauniešiem ir jāsaprot, kādu 
izglītību viņi vēlas iegūt, ar ko saistīt savu nākotni, kas būs tā profesi
ja, kas viņiem gan patiks, gan nodrošinās tādu labklājības līmeni, kur 
viņa ģimenei būs normāla dzīve.

Savukārt Ints Teterovskis pastāstīja par Brīvprātīgo program
mām – iespēju būt lielu, interesantu notikumu sastāvdaļai, satikt jau
nus cilvēkus un perspektīvā atrast darbu. No 2016. gada 1. janvāra 
Latvijā stāsies spēkā Brīvprātīgo likums un NVA būs vienīgā institū
cija Latvijā, kurai būs uzdevums rūpēties par brīvprātīgo darbību visā 
Latvijā. Ints iestājies šajā kustībā, lai pastāstītu par labo pieredzi, ko 
guvis, strādādams kā brīvprātīgais 2014. gadā, kad Rīga bija Eiropas 
kultūras galvaspilsēta, un par šīs prakses ieviešanu turpmākajā dzīvē. 
Cilvēki dažkārt domājot, ka brīvprātīgais, tas ir cilvēks ar zelta rokām, 
kas nāks un izdarīs tavu darbu. Tā nav, tā ir liela atbildība, tas ir cil
vēks, kurš vēlas tev palīdzēt. 

Ints Teterovskis informēja klausītājus arī par īpašo NVA prog
rammu – Jauniešu garantijas. Programma domāta jauniešiem no 
15 līdz 29 gadiem, kas nekur nemācās un nestrādā. Tās ietvaros 
NVA slēdz līgumus ar dažādām nepelnošām biedrībām un no
dibinājumiem, iesaistot tajās darbā jauniešus un paši viņiem par 
šo darbu maksājot. Vienīgais nosacījums – jaunietim jāstrādā ne 
mazāk kā 4 stundas dienā. Kā uzsvēra NVA pārstāve, viņi labprāt 
slēgtu līgumus arī ar Rojā esošajām organizācijām un tādējādi 
arī Rojas novada jauniešiem būtu iespēja gan nopelnīt, gan iegūt 
jaunu darba pieredzi. Šāda laba sadarbība NVA izveidojusies, pie
mēram, ar Talsu pensionāru biedrību, kurai jaunieši allaž palīdz 

gan ballītēm  sagatavoties, gan  asinsspiedienu  senioriem izmērīt.
NVA palīdz atrast darbu arī jauniešiem ar invaliditāti. Kā atzina 

NVA karjeras konsultante, šajā ziņā laba pieredze izveidojusies arī 
Rojā, kur jaunietis ar īpašām vajadzībām strādā pie privātuzņēmēja 
un abas puses ir apmierinātas. „Visus savus jauniešus invalīdus, kuri 
vēlas strādāt, sūtiet uz NVA” aicināja karjeras konsultante, piebilstot, 
ka nodarbināt jaunieti invalīdu ir patiešām izdevīgi abām pusēm.

Tai pat laikā jāatceras, ka NVA sniedz palīdzību tikai tiem, kam 
nav citu variantu, tās nosacījumi ir ļoti strikti. Taču tiem cilvēkiem, 
kuri atbilst NVA uzstādītajiem kritērijiem, palīdzība tiks sniegta pa
visam noteikti.  

Dace Klabere

10. oktobrī  ikdienā klusā Rude pulcēja 
simtiem ļaužu. Jau otro gadu te norisinājās 
ART&SPA HOTEL ROJUPE saimnieku organi-
zētais rudens ražas tirgus un pirmoreiz – Latvijā 
lielākais olu cepšanas pasākums. Tirgus apmek-
lētāji varēja pirkt, pārdot, kaulēties, degustēt, 
vērot cirka mākslinieku un bērndārznieku uz-
stāšanos, piedalīties atrakcijās un pat paši griez-
ties dejās.

Kā pastāstīja viesnīcas administratore Elīna 
Mitenberga, tirdziņā piedalījās vairāk kā 20 tirgo
tāju, daži no viņiem bija mērojuši ceļu pat no tālās 
Rēzeknes, Aizputes, Kuldīgas. Bez pašmāju dārzos 
izaudzētajiem labumiem, netrūka arī visdažādāko 
našķu gan lieliem, gan maziem vēderiem, bet tie, 
kurus uztrauc ziemas tuvošanās, steidza iegādāties 
medus burciņas un adītās zeķes. Laikam jau no 
divām iepriekšējām tirgošanās reizēm Rojā, mūs
puses ļaudis iepazinuši un par labu esam atzinuši 
latgaliešu tirgoto šmakovku, jo šajā reizē tā iztir
gota zibenīgā ātrumā. Kā garšo šmakovka, pateikt 
nevarēšu, bet to, ka rojupnieces Maritas Hānas 
audzētie burkāni gan ir ļoti saldi, varu apgalvot 
pavisam droši.

Paralēli andelei notika grandiozs olu cepšanas 
pasākums. Saskaņā ar pēdējiem iedzīvotāju skaitī
šanas datiem, 2010. gadā Rojupē dzīvojuši 728 cil
vēki, tādēļ ticis nolemts šajā dienā izcept tieši tik 
daudz olu. Kā atzina viesnīcas saimnieks Andrejs 
Hluss, olu cepšanas tehnoloģija šai reizē aizgūta 
no somu medniekiem, kas maltītes pagatavošanai 
mežā izmanto aizdedzinātus koku celmus. Šoreiz 
celmu bija daudz un olu cepamā plāts – milzīga. 
Par simboliskiem 50 centiem ikviens kārumnieks  
varēja tikt pie divām ceptām olām, kas šajos īpaša
jos apstākļos arī garšoja tikpat īpaši. Lai arī mazliet 
novēloti, bet olu cepšanas pasākums pieteikts 
Ginesa rekordam, ticis pieņemts un 12 nedēļu lai

kā tiks izskatīts. Un tas, vai šis rekords tiks apstip
rināts vai noraidīts, pavisam noteikti nemazinās 
rojupnieku un viesu prieku un skaistās atmiņas 
par šo brīnišķīgo rudens dienu Rudē.

Viesnīcas administratore atklāj, ka pasākums 
gatavots ilgi un rūpīgi, un par tā izdošanos pa
teicas visai savai komandai. Savukārt idejas auto
riem, ART&SPA HOTEL ROJUPE īpašniekiem 
Irinai Kordjē un Andrejam Hluss padomā jau 
nākamais pasākums. Nevar noliegt, ka, maino
ties viesnīcas īpašniekiem, mazā ciematiņa kul
tūras dzīve kļuvusi krietni vien bagātāka. Esmu 
piedalījusies vairākos viesnīcas rīkotajos pasā
kumos un brīžos, kad mākslinieku uz skatuves 
ir krietni vien vairāk kā skatītāju zālē, pārņēmusi 
neērtības sajūta. Ir skaistas, plašas telpas un cil
vēki, kas vēlas vērst mūsu, sevišķi jau rojupnieku, 
dzīvi krāsaināku.  Novērtēsim to un atbalstīsim! 
Lai izdodas! 

Rudē notiek Ginesa rekordu grāmatas 
cienīgs pasākums

Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs uzskata par savu 
misiju stāstīt jauniešiem, kā izvairīties no nevajadzīgu kredītu 
ņemšanas.

D. Klaberes foto

Tūlīt varēs sākties lielā olu ēšana.

Tirgus apmeklētāji izveidoja simbolisku sirdi, kuras vidū tika ienesta milzīgā olu 
plāts.

Katram tirgus apmeklētājam savs kārums. 
D. Klaberes foto
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Rojas novadā                             Apstiprināts

ar Rojas novada domes 2015. gada 15. septembra sēdes lēmumu Nr. 209 (protokols Nr. 9), 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Rojas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta (2) daļas 91) punktu, 3. panta pirmās daļas ievaddaļu un 14 daļu, 31 pantu, 9. panta (2) daļu

Saistošie noteikumi (turpmāk tek
stā – Noteikumi) nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – 
Nodokļa) piemērošanu nekustamā īpa
šuma nodokļa maksātājiem (turpmāk 
tekstā – maksātāji) Rojas novadā ar 
2016. gada 1. janvāri.

1. No 2016. gada Rojas novadā ne
aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas 
platība pārsniedz 25 m², izņemot garā
žas.

2. Vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek 

ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
3 procentu apmērā no  lielākās turpmāk 
minētās kadastrālās vērtības:

2.1. būvei piekritīgās zemes kadas
trālās vērtības;

2.2. būves kadastrālās vērtības.
3. Otrajā punktā norādīto būvju 

statusu kā degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu nosaka 
Rojas apvienotā būvvalde, veicot būv
ju apsekošanu dabā un sniedzot ziņas 
Nekustamā īpašuma nodokļa adminis
tratoram.

4. Noteikt nodokļu maksāšanas pa

ziņojuma piespiedu izpildes termiņu – 
septiņi gadi no nodokļa samaksas ter
miņa iestāšanās brīža.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
2016. gada 1. janvāri.

Rojas novada domes priekšsēdētāja 
E. Kārkliņa

Karjeras nedēļa kā pasā-
kumu cikls norisinājās vien-
laikus 20 Latvijas pilsētās un 
novados – arī Rojas novadā.

Karjeras nedēļu no 12. līdz 16. oktobrim organizē VIAA 
sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un 
izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas pro
gramma  Erasmus+  Karjeras konsultēšanas un informācijas 
tīkla Euroguidance ietvaros.

Rojas vidusskolas jauniešiem bija plašas iespējas iepazīt  
profesijas, tiekoties ar profesionāļiem viņu darba vietās, 
intervējot savus paziņas vai, piedaloties pasākumos gan 
skolā, gan jauniešu centros un Rojas Mūzikas un mākslas 
skolā. Nedēļas laikā iepazītas vairāk kā pussimts profesiju. 
Vispopulārākā bijusi pavāra profesija, par kuru ļoti plašu 
informāciju jaunieši varēja iegūt pasākumā „Ielūdz pavārs 
Māris Astičs”.  Paldies par atsaucību Rojas novada individuālā 
darba veicējiem: frizierei Initai Balinskai, masierei Sani
tai Ozolai, kosmetoloģei Leilai Gruntei, manikīra meistarei 
Danai Šulcei, kuras ļāva interesentiem mazās grupās iepazīt 
skaistumkopšanas profesijas savos salonos. Karjeras nedēļā 
skolēni viesojušies pie Rojas ugunsdzēsējiem, jaunajā Rojas 
TIC, iepazinuši policistu un pastnieku darbu, uzzinājuši, ko 
dara bibliotekā, Rojas novada pašvaldībā, sociālajā dienestā, 
bankā. Nozīmīgi arī katrā mācību priekšmetā bija rast atbildi 
uz  jautājumu, ko darīt jaunietim skolas laikā, ja ir intere
se par kādu profesionālo jomu. Arī uz kabinetu durvīm bija 
informācija par profesiju saistību ar matemātiku, vizuālo 
mākslu, mājturību, valodām, vēsturi, bioloģiju u.c.

10.–12. klašu skolēniem nodarbībā „Finanšu pratība” 
padomus sniedza gan Banku augstskolas rektors Andris 
Sarnovičs, gan Talsu NVA karjeras kosultante  Ieva Sondare, 
bet diriģents Ints Teterovskis vidusskolēnus aicināja – „Atro
di laiku sev!”.

Lai piedalītos noslēguma spēlē „Profesiju labirintos”, katrai 
klasei bija jāizzina viena profesija un pasākuma laikā jāprot 
atbildēt ātri uz konkrētu jautājumu. Noslēgumā pēc apģērba 
un darba instrumentiem varēja atpazīt mediķus, pavārus, 
skolotājus u.c.. Zināšanas un veiksme palīdzēja finišu pir
majiem sasniegt  3.b klasei (kl. audz. Inga Otmane), 5.a kla
sei (kl. audz. Liene Zālīte) un 9.a klasei (kl. audz. Svetlana 
Mediņa). 8.–12. klašu pasākumā kā noslēpumainais viesis ar 
savu profesiju iepazīstināja aktieris Ainārs Ančevskis.

15. oktobrī Rojas Mūzikas un mākslas skolā ar profesiju 
mūziķis – skaņu režisors iepazīstināja Ventspils mūzikas 
vidusskolas pedagogi un audzēkņi. 

Viens no karjeras nedēļas mērķiem bija rosināt jauniešus 
meklēt informāciju par profesijām, izmantojot arī interneta re
sursus: www.niid.lv, www.profesijupasaule.lv, www.prakse.lv u.c. 
Spēlē „Atver profesijas durvis!” portālā draugiem.lv vislabāk 
veicies 9.a klases skolniecei Agitai Aukmanei.

Profesiju pasaule mainās ik dienu. Jaunieši atzīst, ka visi 
satiktie profesiju pārstāvji savā darbā gūst prieku. Vēlēsim 
saviem bērniem būt atbildīgiem savas profesijas izvēles 
procesā, lai viņi būtu apmierināti savā darbā. 

Rojas vidusskolas karjeras konsultante 
 Inta Plāte

Karjeras nedēļa 2015 
Rojas vidusskolā

Ar viesnīcas darbu jauniešus iepazīstināja viesnīcas „Roja” īpašniece Zane 
Vaivode.

Vislielāko popularitāti ieguva pasākums „Ielūdz pavārs Māris Astičs”.

Rojupes BJIC „Varavīksne’’ karjeras nedēļas 
pasākums – iepazīsti konditora profesiju

Rojupes BJIC „Varavīksne’’ pirmdien, 12. oktobrī, konditore Līga Rozentāle bērnus un jauniešus iepazīstināja ar savu 
profesiju un tās apguvi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. Līga uz tehnikumu aizgāja mācīties pēc vidusskolas 
un par  konditori mācījās vienu gadu.  Līga gan ar skolas izvēli, gan profesiju ir apmierināta un domā nākošajā gadā apgūt vēl 
pavāra profesiju. Uz tikšanos bija ieradušies 13 centra bērni un jaunieši, kuri ar interesi klausījās Līgas stāstījumā un uzdeva 
jautājumus. Bērni un jaunieši uzzināja, ka tehnikumā var mācīties arī pārtikas ražošanas, ēdināšanas, viesmīlības un tūrisma, 
modes un stila, interjera  dizaina un  komerczinību programmās gan pēc  pamatskolas, gan pēc vidusskolas.   Tehnikumā 
mācās vairāk kā 2000 audzēkņu. Līga pastāstīja, ka mācības tehnikumā ir bezmaksas. Visiem audzēkņiem ir iespējas saņemt 
stipendijas, piedalīties vietēja mēroga un starptautiskos konkursos, kā arī papildināt zināšanas, strādājot praksē zināmākajos 
Latvijas uzņēmumos. Audzēkņiem ir pieejama dienesta viesnīca, mācību bistro un sporta zāle. Brīvo laiku var pavadīt interešu 
izglītības kolektīvos un sporta pulciņos.

Otrajā daļā bērniem un jauniešiem Līga mācīja gatavot kūku un sklandraušus. Visaktīvāk piedalījās Paula Fjodorova, 
Adriāna Zembaha un Estere Sīpliņa. Bērni un jaunieši atzina, ka pasākums bija ļoti vērtīgs un viņi ir ieguvuši noderīgu infor
māciju par skolu un konditora profesiju. Rojupes BJIC „Varavīksne’’vadītāja Inga Lēmane
  Bērni ar interesi klausījās Līgas stāstījumā.  Albuma foto

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa (turp
māk VUGD KRB Talsu daļa) atgādina, ka ru
denī, iestājoties vēsākam laikam, strauji pieaug 
ugunsgrēku un tajos bojāgājušo cilvēku skaits. 
Arī iepriekšējais gads nav bijis izņēmums, kad 
ir bijuši ugunsgrēki dzīvojamajā sektorā, kas 
saistīti ar apkures iekārtas bojājumiem, apkures 
katlu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumiem, 
nepareizi izbūvētu apkures iekārtu lietošanu, 
sodrēju degšanu dūmvados.

Pirms apkures sezonas atklāšanas ir nepie
ciešams veikt attiecīgus priekšdarbus, lai kon
krēto siltuma ierīci (piemēram, malkas vai gāzes 
krāsni) sagatavotu sezonai. Arī sezonas laikā ir 
jāseko līdzi konkrētās apkures ierīces stāvoklim, 
lai tā būtu piemērotā kārtībā un nodrošinātu 
drošu siltuma padevi.

Lai izvairītos no nelaimes, sertificētam skur
steņslauķim reizi trijos gados jāapseko dūmva
du, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis. 
Pirms apkures sezonas no dūmeņiem, krāšņu un 
pavardu dūmkanāliem ir jāiztīra sodrēji. Pašā 
sezonas laikā sodrēji jātīra ne retāk kā divas reizes 
apkures krāsnīm un virtuves pavardiem un reizi 
mēnesī – ilgdedzes speciālajām krāsnīm. 

Svarīgi ir arī pievērst uzmanību bēniņiem un 
sienām, kur visbiežāk atrodas krāšņu dūmkanā
li. Vietām, kur atrodas dūmkanāli, jābūt nobal
sinātām vai nokrāsotām ar gaišu, ugunsdrošu 
krāsu, jo ugunsnelaimi var izraisīt ne tikai de
goša malka, bet arī izdedži vai kvēlojošas ogles. 

Šī iemesla dēļ ēku tuvumā aizliegts izbērt neno
dzēstus izdedžus un ogles; tos jāizber attiecīgi 
ierīkotās vietās, ne tuvāk par sešiem metriem 
no degtspējīgām ēkām un būvēm.

Lietojot malkas plīti, jāatceras, ka plītis 
laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrās
ns metāla apšuvums, plīts virsmā parādīties 
spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas 
plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām 
periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi 
aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izdegu
šo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.

Jāievēro piesardzība
Piesardzība ar sildierīcēm jāievēro visas ap

kures sezonas laikā. VUGD pārstāve I. Veisa 
norāda uz darbībām, kas paaugstina ugunsbīs
tamību un tāpēc nav ieteicamas:
 novietot kurināmo un citus degtspējīgus 

materiālus kurtuves atveres priekšā tuvāk par 
1,2 metriem;
 atstāt bez uzraudzības degošas apkures ierī

ces, ja to neatļauj tehniskās lietošanas noteikumi;
 novietot uz apkures ierīcēm degtspējīgus 

priekšmetus un materiālus (piemēram, pārāk 
tuvu žāvēt drēbes vai apavus);
 kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras 

garums pārsniedz kurtuves izmērus; 
 vēdināšanas kanālus izmantot kā apkures 

krāšņu vai pavardu dūmvadus; 
 izmantot bojātas apkures iekārtas un dūm

vadus; 
 krāsnis pārkurināt. 

Par ugunsdrošības pasākumiem,  
iestājoties apkures sezonai Arī mēs, PII „Zelta 

zivtiņa”, ieskatījāmies 
profesiju pasaulē.

Pirmdienas rītā izvei
dojām pagalmā izstā di, 
kādi darba instrumenti 
nepieciešami celtnie
kam, sētniekam, mu
zikantam, hokejistam, 
pavāram, telefona ope
ratoram, slaucējai, san
tehniķim, zvejniekam.

Ieradās pilsone no 
Amerikas, kura meklēja 
darbu Latvijā. Visus 
ieinteresēja pavāra darbs, tā nu lūdzām savas pavāres 
iepazīstināt ar savu profesiju un kopā pagatavot 
veselīgus salātus. Pat divgadīgie bērni lobīja olas. Viss 
izdevās un salāti garšoja ļoti, ļoti labi, ēda visi.

Otrdienā, atbilstoši bērnu vēlmēm un interesēm, 
devāmies ciemos pie manikīres Ritas, frizierēm 
Aigas un Ingas. Niks un Ričards tika pie jaunām 
frizūrām. Friziere Aija ciemojās pie pašiem 
mazākiem bērniem un uzbūra konfekšu lietu, kā arī 
katrs tika pie lokas.

Trešdien devāmies uz tipogrāfiju iegūt jaunu pie
redzi, zināšanas par darba specifiku. Mūs sagaidīja 
smaidīgais Mareks, kurš visu izstāstīja par burvja 
mašīnām, ko tās dara, kādas etiķetes gatavo. Maziem 
bērniem savukārt bija veļas diena – kopā ar veļas 
mazgātāju mazgāja lellēm drēbes, izžāvēja. 

Ceturtdien ciemojāmies pie galdniekiem, bet 

kopā ar Ģirtiņu notika „Naglošanas čempionāts”, 
kurā visi ieguva Meistara grādu. Pastnieks Normunds 
apciemoja mazākos bērnus un atnesa krietni daudz 
vēstuļu.

Piektdienā profesiju parāde, katra grupa prezentē
ja savu profesiju. „Asarēni” pārtapa par zinātniekiem, 
„Stagarēni” par mediķiem, „Burbulēni” par jūrnie
kiem un „Karūsiņas” par pavāriem.

Pie pateicības tika visi, kas ņēma līdzdalību kar
jeras nedēļā. Liels paldies par atbalstu un sadarbību 
bērniem, vecākiem, Aijai, Aigai, Ingai, Ritai, Mare
kam, Oskaram, Normundam un darbīgajiem palī
giem no iestādes.

Interesantākie izteicieni – dārznieks ir audzinātājs, 
kas audzē puķes, sētnieks – slaucītājs, pārdevējs – vei
kalnieks.

Metodiķe Mudīte Beraģe

Atver profesiju durvis

Profesijas smalkumus apgūst nākamie dakteri.                                Albuma foto
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Rojas novada sporta skolā

Dace Klabere

24. septembris bija saviļņojoša die-
na rojeniecei Dzintrai Dzeguzei. Šajā 
dienā atvēršanas svētkus piedzīvoja 
Dzintras pirmā dzejoļu grāmata „Ne-
atrauj roku no manējās”. Pasākums 
izvērtās visnotaļ jauks – Dzintru at-
balstīt bija atnākuši viņas talanta cie-
nītāji, dzejas lasījumus papildināja 
grupas „Roja” solista Jāņa Kalniņa 
uzstāšanās, par ceļa vārdiem jaunajai 
grāmatai un pasākuma scenāriju bija 
parūpējusies Rojas novada bibliotēka 
un tās vadītāja Irēna Svitiņa.

Ar Dzintru tikos pāris dienas pirms 
svinīgās grāmatas atvēršanas. Dzin-
trā jau tad virmoja satraukums – kā 
tas būs, lai arī gluži pirmoreiz ar pīpi 
uz jumta viņa nebija – pirms tam 
jau vairakkārt Dzintras dzejoļi tiku-
ši iekļauti kopējos dzejoļu krājumos. 
Pirmā grāmatas atvēršana notikusi 
Dzintras ģimenē, kad kā jauks vārda-
dienas pārsteigums tieši īstajā dienā 
pienākusi paciņa ar jauno grāmatu. 
„Visi kopā priecājāmies kā par jaun-
dzimušu bērnu”, atceras Dzintra, kurai 
šis gads bijis smeldzīgs, pārsātināts ar 

dažādiem, arī skumjiem notikumiem, 
tai skaitā mammas aiziešanu mūžībā. 
„Mātes balss jau skan līdzi visu mūžu”, 
ir pārliecināta Dzintra un atzīst, ka ne-
piekrīt tiem, kas apgalvo, ka dzejoļus 
var rakstīt tikai tad, kad esi iemīlē-
jies. Dzintra raksta jau no 5. klases, jo 
viņa vienkārši nevar nerakstīt. „Naktī 
guļu, pamostos, un nāk rindas. Citreiz 
dzejoli nosapņoju. Saka jau, ka vīzijas 
ir apmaldījušies sapņi, kas pie tevis 

var atnākt arī dienā. Vienmēr jātur 
rakstāmais pa rokai – gan dienā, gan 
naktī”, tā Dzintra. Viņa ir arī dziļi ti-
cīgs cilvēks, Dieva mīlestība vijas cau-
ri visam krājumam, bet savā uzrunā 
lasītajiem Dzintra saka: „Ticēt – tā ir 
Dieva mīlestības dāvana, ka viss notiek 
savā laikā un paredzētajā vietā. Tikai 
vajag atrast drosmi! To dažreiz var at-
rast arī sagumzītu, pat starp neticības 
papīriem sava prāta papīrgrozā. Uz-

drīkstēties darīt sev doto talantu, un 
atraisīt to. Tad satiksies krustcelēs  ar 
vajadzīgajiem cilvēkiem. Un tad kādu 
dienu priecāties no sirds un dvēseles, 
ka tavs sen lolotais zieds uzplaucis tavā 
sirdī. Reibinošā, burvīgā ziedā, nesot 
sulīgus augļus visiem, kuri to baudīs.” 
Ceļa vārdus Dzintras Dzeguzes pirma-
jai grāmatai veltījusi arī mūsu novad-
niece, rakstniece un dzejniece Dzintra 
Žuravska: „Pirmais dzejoļu krājums, 

pirmā grāmata, ko turam rokās, tas ir 
kā gandarījums par paveikto. Par ilgos 
gados dvēselē iznēsāto, izjusto un pār-
dzīvoto. Atliek tikai novēlēt, lai stipri 
spārni ir dzejas putniem. Lai tie lido 
pie lasītājiem. Citam varbūt tie palidos 
garām, bet gan jau netrūks tādu, kas 
saklausīs to dziesmu, ko viņi dziedās, 
kādai dvēseles stīgai ietrīsoties līdzi. 
Dzintra, lai taviem dzejas putniem tāls 
un drošs lidojums!” 

Lai dzejas putniem drošs un tāls lidojums

Pasākumu atklāj Rojas novada bibliotēkas vadītāja Irēna Svitiņa.
D. Klaberes foto

Dzejas lasījumus papildināja Jāņa Kalniņa (no labās) un Jāņa Tabūna uz-
stāšanās.

Izstādes Rojas bibliotēkā
Rojas novada bibliotēkā oktobrī aicinām apskatīt divas jaunas izstādes. Viena ir 

veltījums mūsu bibliotēkas lasītājiem un draugiem skolotājiem viņu svētkos kā pa-
teicība par atbalstu mūsu darbam. 
Otra ir kārtējā vaļasprieka kolekci-
ja, un šoreiz tajā skatāmi Evas Zē-
bergas auskari.

Iecienīta sieviešu rotaslieta 
auska ri bijuši jau gadu tūkstošiem 
senā pagātnē. Evai tos nēsāt iepa-
tikās skolas laikā, un pamazām ta-
pusi kolekcija, kurā ir vairāk nekā 
140 dažādu auskaru – sākot ar itin 
sīciņiem, līdz pat vairākus centi-
metrus gariem. Pamanot, ka Evai 
auskari krājas arvien vairāk, arī 
citi sāka tos dāvināt. Daži paliku-
ši mantojumā no mammas, dažus 
māsas atsūtījušas no Anglijas un 
Īrijas, daži ir komplektā ar ķēdīti un 
kulonu. Eva saglabājusi arī tos, kuri 

palikuši pa vienam – otra pusīte kaut kur pazaudēta vai saplēsta. Tā savu sievišķīgo 
interesi par rotaslietām reizēm izrāda Evas mazā meitiņa Nikola.

Pastāstīsim vairāk – kura ir Evas iemīļotākā rota, kurš ir vectēva dāvinājums, kuru 
auskaru māsa pazaudēja kartupeļu talkā – ja atnāksiet kolekciju aplūkot bibliotēkā.

Irēna Svitiņa

Daigas Dambītes foto

Rojupes BJIC „Varavīksne” jau 9 gadi
13. oktobrī Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs 

„Varavīksne” atzīmēja savu devīto dzimšanas dienu.
Par dzimšanas dienas tradīciju ir kļuvusi kopīga fotogrā-

fiju skatīšanās. Bērniem un jauniešiem bija ļoti interesanti 
atcerēties, kādi pasākumi gada laikā notikuši. Kā visintere-
santākie no tiem tika atzīti „Es mīlu tevi, Latvija!”,  gada 
noslēguma pasākums un nakšņošana teltīs. Bērni ar prieku 
atcerējās radošo darbu nedēļu vasarā – cik viegli darboties, 
ja tev apkārt ir komandas biedri, uz kuriem vari paļauties 
jebkurā situācijā. Sajūsmas pilnus izsaucienus izpelnījās arī 
fotogrāfijas no pieredzes apmaiņas brauciena uz Siguldas 
un Jūrmalas jauniešu centriem un fotogrāfijas no virves 
trases Ārlavās.  Starp nodarbībām vislielāko atzinību ieguva 
ēdienu gatavošana un zīmēšana ar plēvīšu krāsām. Izskanē-
ja priekšlikums, ka nākamajā dzimšanas dienā ir jāapskata 
foto no visiem desmit gadiem.

Kā katru gadu, arī šogad galdā tika celta pašgatavotā, 
gardā jubilejas torte. Šogad dzimšanas dienas pasākums 
bija cieši saistīts ar karjeras nedēļu – saldais cienasts tika 
gatavots konditores Līgas Rozentāles vadībā.

Visi pasākuma dalībnieki tika aicināti kopīga uzveduma 
veidošanā. Kāds centās atdarināt vēju, kāds – lietu, sunīti, 
mēnesi, zirgu, princi vai princesīti. Protams, neizpalika arī 
tradicionālās aktivitātes – spēles un atrakcijas, piemēram, 
„Leišu kājiņas”, dejas ar baloniem, foto stūrītis, kā arī novē-

lējumu rakstīšana gaviļniekam. „Lai nākošgad būtu vairāk 
apmeklētāju un vairāk pasākumu!”, „Lai veiktos tikpat labi, 
kā līdz šim!”,  „Daudz radošu ideju!” – tie bija visbiežāk mi-
nētie novēlējumi.

Jaunatnes lietu speciāliste 
Māra Folkmane

Bērni vēlas, lai arī turpmākajos gados veiktos tikpat 
labi, kā līdz šim.                                                       Albuma foto

Uzvarētāji ir visi
3. oktobra atvasaras saulainajā dienā 24 Rojas vīri devās uz copi  Būšnieku eze-

rā. Šogad šīs bija otrās spiningošanas sacensības, ko organizēja Valdis Kvālbergs. 
Dalībnieku skaits arvien pieaug, jo skaistais ezers, laba kompānija, diena pavadīta 
svaigā gaisā ir laba motivācija, lai piedalītos sacensībās. Valdis pastāstīja, ka šoreiz 
tieši rīta cēlienā bija vislielākie lomi, bet pēc tam spiningotāji vienkārši baudīja 
dabu. Bija arī uzvarētāji, kuriem izdevās izvilkt lielākos lomus. Tikai četras koman-
das tika galā ar šo uzdevumu. Domāju, ka šajā dienā visi dalībnieki bija uzvarētāji, 
jo diena pavadīta spirgtā gaisā ir labs ieguldījums veselībā. 

1. vieta  Imantam Vondam un Aināram Galviņam – loma svars 6,060 kg;
2. vieta Oskaram Paulam un Aleksandram Bahtinam – loma svars 3,500 kg;
3. vieta Ģirtam Freimutam un Valdim Kvālbergam – loma svars 3,150;
4. vieta Arnim Endzelim un Reinim Tamanim – loma svars 0,710 kg.
Paldies Valdim Kvālbergam par entuziasmu un ieguldīto darbu sacensību organi-

zēšanā. Paldies Rojas novada domei par balvām sacensību uzvarētāju apbalvošanai.
Maija pēdējā sestdienā Talsu ezerā notiks Talsu novada sporta spēļu vasaras 

posma  sacensības makšķerēšanā, kurās tiek aicināts piedalīties arī Rojas novads. 
Aicinu iedzīvotājus pieteikties šīm sacensībām, lai aizstāvētu sava novada godu. 
Ceru uz jūsu atbalstu. Zvaniet Valdim pa tālruni 28634741.

Sporta organizatore T. Kirilova

Rudens – krosa sacensību laiks vieglatlētiem 
30. septembrī Sabilē, meža trasē notika Talsu nova-

da vispārizglītojošo skolu atklātās sacensības krosā, ku-
rās piedalījās arī Rojas novada sporta skolas vieglatlētikas 
MT-3 grupas audzēkņi. Rojas vidusskolas komandā tika 
iekļauti  – Anrijs Krūmiņs 500 m – 1:37.00 (1. v.), Mar-
kuss Martins Bernāns 1000 m – 3:47.00 (1. v.), Tīna Luīze 
Bernāne 800 m – 3:09.00 (2. v.), Samanta Marta Pētersone 
1000 m – 4:03.00 (2. v.), Samanta Skujiņa 1000 m – 4:13.00 
(6. v.), Miķelis Gitendorfs 1500 – 6:27.00 un Kristaps Vecbērzs 
500 m – 1:47.00.

 Sacensībās individuāli startēja Amanda Vērpēja 500 m – 
1:47.00, Kārlis Maķinskis 800 m – 3:23.00, Rihards Brama-
nis 800 m – 3:35.00, Valters Fabricius 800 m – 3:36.00, Alise 
Maslabojeva 1000 m – 5:02.00 un pats jaunākais sacensību 
dalībnieks Reinis Briedis 500 m – 2:04.00.

Nākošais  atbildīgais starts notika 17. oktobrī Carnikavā – 
Latvijas čempionāts krosa skrējienā „Rudens Zibens kross”. 
Sacensības iesākās ar „Rāmkalnu bērnu skrējienu”, kur paši 
jaunākie sacensību dalībnieki mērojās spēkiem 300, 500 un 
1000 m garā distancē atbilstoši savai vecuma grupai.

No mūsu grupas pirmie startēt sāka jaunākie sacensību 
dalībnieki 1km skrējienā – Deizija Smaiže distanci veica 
03:50.70 un izcīja 2. vietu, bet Aigaram Bērziņam 13 zēnu 
konkurencē 7. vieta – 04:00.55  Ļoti labi šo distanci veica 
arī pirmskolas iestādes audzēknis Niks Bernāns – 04:01.45!

Viskuplākais dalībnieku skaits sacensībās bija 1,5 km 
skrējienā – 96! Katram dalībniekam startējot savā vecumā 
grupā, Anrijam Krūmiņam 4. vieta – 05:14.15, Tīnai Luīzei 
Bernānei 11. vieta – 05:15.80, Amandai Vērpējai 15. vieta – 
06:08.05, Nikolai Leitartei 21. vieta – 06:31.65.

2 km distanci veica Martins Markuss Bernāns, spēcīgā 
konkurencē  izcīnīta 6. vieta – 10:00.70, bet 34 sacensību 
dalībnieku grupā Samantai Martai Pētersonei 18. vieta – 
11:00.30.

Skriešanas sacensību kulminācija notika plkst. 13.00, 
kad uz starta līnijas stājās Latvijas elites skrējēji, kuri  atbil-
stoši savai vecuma grupai devās „Dion sporta distancē” – 
skrējēji cīnījās par iespējām pārstāvēt Latviju decembrī 
Francijā notiekošajās Eiropas čempionātā krosa sacensībās. 

U-18 grupā startēja Rojas sporta biedrības „ROJA” 
J.  Volaja audzēkne Una Dravniece. Viņa pirmo reizi sa-
censībās veica 6 km skrējienu. Jāatzīmē, ka trase bija 
grūta  – veidota kalnainā meža apvidū, ar daudzveidīgu 
segumu  – meža takām, smilšainākiem posmiem un vai-
rākos trases posmos arī ar šķeldotu skaidu klājienu. Ar 
rezultātu – 28:03.10 Una  izcīnīja godpilno 3. vietu (tikai 
2 sekundes šķīra no 2. vietas).

Visiem sportistiem – gan lieliem, gan maziem novēlu 
tiekties pēc tā mērķa, kuru gribat sasniegt!

Vieglatlētikas trenere 
Anita Raspopova 

Vīru skaits, kuri grib dienu pavadīt labā kompānijā svaigā gaisā, ar katru 
gadu pieaug.                                                                                                      Albuma foto

Cienījamie vecāki!
9. novembrī plkst.  18.00 sporta skolas 

vecāku kopsapulce, bet pēc tās sapulces pa 
grupām. 
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Sludinājumi
23.10 plkst. 19.00

Interesenti tiek gaidīti uz 
WEST COAST SWING nodarbību!

Nodarbību vada Inga Kurciša un Renārs Sirotins.

24.10. plkst. 13.00 Rojas pensionāru kluba „Liedags”
                 RUDENS BALLE.

31. oktobrī plkst. 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 – 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 7.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.

7. novembrī plkst. 18.00 Jaunā latviešu spēlfilma 
„Romeo un Džuljeta”.

Tikšanās ar režisoru Māri Martinsonu un radošo grupu.
Kā filmas sižetiskā vadlīnija izraudzīta visā pasaulē labi zināmā Viljama 

Šekspīra traģēdija „Romeo un Džuljeta”. Tikai šoreiz darbība ir pārcelta uz 
mūsdienām, uz reālo Latvijas vidi Jūrmalā un Rīgā, kur gandrīz skaitliski līdz-
svarā dzīvo divu valodu kopienas. Filmā satiekas nevis divas naidīgi noskaņo-
tas dzimtas, bet gan divu nāciju jaunieši, kas dzīvo vienā valstī, bet dažādās 
sabiedrībās. 

Ieeja 2.00 EUR. Ieteicamais vecums 12+

11. novembrī plkst. 18.0 0
Lāčplēša dienai veltīts LĀPU GĀJIENS.

Pēc gājiena 
– piemiņas brīdis laukumā pie Rojas kultūras centra; 
– mākslas filma „Vienīgā fotogrāfija” Rojas KC.
Ieeja brīva (filmas garums 50 min.).
Aicinām ikvienu pievienoties gaismas ceļam ar savu lāpu vai svecīti! Pulcēšanās gājie-

nam stāvlaukumā pie viesnīcas „Roja”.

17. novembrī Rojas KC plkst. 19.00 
Latvijas Republikas 97. proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs 

pasākums – koncerts „Tā daļa Latvijas, kas katrā”.
Plkst. 22.00–03.00 Tautas balle – muzicēs grupa „Tequila Band”.
Lūdzam galdiņus rezervēt līdz 16.11. Ieeja brīva.
 

Otrdien, 24. novembrī plkst. 19.00 
DAILES TEĀTRA VIESIZRĀDE ROJĀ!!!!

Jukuma Paleviča joku luga PREILENĪTE.
Lomās: Intars Rešetins, Lauris Dzelzītis, Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Aldis 

Siliņš, Gints Grāvelis, Āris Rozentāls. Režisors Kārlis Auškāps.
Biļešu cena: 12.00, 10.00, 8.00 EUR. Iepriekšpārdošana, rezervēšana.

Līdz 15.11 Rojas KC mazajā zālē apskatāma
fotogrāfa Georga Avetisjana darbu izstāde „Lidostā”. 

Policija ziņo

Pasākumu kalendārs

PĀRDOD
 Labiekārtotu divistabu dzīvokli ar ērtībām 

Rojā, Kosmonautu ielā 13 (2. stāvs, istabas izolētas, 
balkons). Zvanīt 26306335.

 Sivēnus. Telefons 25448344.
 Malku. Zvanīt 29286523.

3. novembrī 10.00 „Stropā” – 
galda spēļu turnīrs.

Līdzjūtības

Laika posmā no 7. oktobra līdz 20. ok-
tobrim sastādīti 4 brīdinājumi privātmāju 
īpašniekiem Priežu ielā par atkritumu ap-
saimniekošanas līgumu neesamību.

7.10. Saņemts iesniegums no diviem 
privātīpašniekiem, ka viņu īpašumā ne-
likumīgi deklarējies vīrietis. No minētā 
vīrieša pieņemts paskaidrojums.

Saņemts zvans, ka, vedot kūtsmēslus, 
piesārņota Talsu iela. Vainīgā persona no-
skaidrota, iela satīrīta.

Uzrakstīts brīdinājums kādas ēkas 
īpašniekam par nesakoptu īpašumu.

9.10. Saņemts zvans, ka pie veikala 

„Top!” sievietei nozagts velosipēds. Vēlāk 
velosipēds atgriezts tā īpašniecei, jo ticis 
nevis nozagts, bet gan nejauši sajaukts.

Saņemts zvans no valsts policijas de-
žūrdaļas, ka Selgas ielā kādas mājas pa-
galmā atrasts miris vīrietis. Izbraucot uz 
notikuma vietu, izsaukta Neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, kas apstiprinājusi 
vīrieša nāvi.  Vīrieša piederīgajiem palī-
dzēts nokārtot formalitātes.

10.10. Apsekots rudens tirdziņš Rudē.  
Pārbaudot tirdzniecības atļaujas, pārkā-
pumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija, ka Rudē nevie-

nam nepiederošajā kūtī aiz autoservisa 
mitinās bezpajumtnieks. Aizbraucot uz 
notikuma vietu, informācija apstiprinās, 
taču tur mītošo personu satikt neizdo-
das.

11.10. Konstatētas 2 slēptās avārijas 
Zušu ielā  un viena Ostas ielas grantētajā 
stāvlaukumā. Izsaukta ceļu policija.

Mežā, netālu no avotiņa atrasts RojaL 
laikā uzstādītais un pēc tam nozagtais 
mākslas priekšmets – zivs galva.

14.10. Saņemts zvans no kapu apsaim-
niekotāja, ka kapos kapu atkritumiem pa-
redzētajā vietā izmesti sadzīves atkritumi. 

Savukārt 18.10. iedzīvotājs informē, ka 
mežā aiz Rudes izmests atkritumu maiss.

19.10. Saņemts iesniegums no kāda 
vīrieša par nelikumīgu pieslēgšanos viņa 
mājas internetam.

20.10. Rojas zvejnieki konstatējuši, 
ka viņiem ir sagriezts zvejas tīkls. Infor-
mācija apstiprinājās, zvejniekiem ieteikts 
griezties valsts policijā.

Sastādīts APK protokols vīrietim par 
nelikumīgu deklarēšanos.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka saskaņā 
ar Rojas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, katra īpašuma īpašniekam 

vai valdītājam jābūt noslēgtam līgumam 
ar atkritumu apsaimniekotāju, un māj-
saimniecībās vai uzņēmumos radītie 
atkritumi jāievieto konteineros, par ku-
riem personām noslēgti līgumi. Līgumus 
var noslēgt Rojas novada domē vai „Eco 
Baltica vide” birojā, bet „Eco Baltica vide” 
atkritumu maisus var iegādāties Rojas 
novada domes kasē. Atkritumu kontei-
neri, kuru izvešanu apmaksā pašvaldība, 
kas izvietoti Rojas, Kaltenes, Ģipkas un 
Pūrciema stāvlaukumos un citur, nav 
paredzēti, lai iedzīvotāji tajos izmestu no 
mājām atvestos sadzīves atkritumus!   

Ārstnieciskā pēdu aprūpe 
ar aparāta pedikīru:

 Kāju pēdu pārragojums;
 Nagu sēnīte;
 nagu apstrāde diabēta un psoriāzes slimnie-

kiekiem.
Ceturtdienās – Talsos, Ruģēnu ielā 2 (Pēdu 

aprūpes kabinetā). Pirmdienās, otrdienās, trešdie-
nā, piektdienās, sestdienās – Rojā, Selgas ielā 1b. 
Iepriekšēja pierakstīšanās pa telefonu 26201528, 
Inga.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

Kur gaitai jāapstājas,
To nezina neviens.
Tik dienas gados krājas
Un ātri projām skrien.

Izsakām līdzjūtību Maijai Grīnfeldei, brāli 
zaudējot.

PII „Zelta zivtiņa” kolektīvs

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama,
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām līdzjūtību Vitālijam un Raimondam 
Oboļevičiem, māmiņu mūžībā pavadot.

Klasesbiedri un audzinātājas

 Naktī no 16. uz 17. oktobri laukumā pie Rojas kultūras 
centra noticis vandālisms – kāds vai kādi vēlējušies parādīt 
apkārtējai sabiedrībai, ka prāta viņiem nav, bet spēka tik 
daudz, ka īsti nav skaidrs, kur to pielietot. 

Alfrēda Liepnieka foto

 Šis atkritumu maiss rotā Celmu dambja ceļmalu. Tiem 
novada iedzīvotājiem, kuri saskaņā ar Rojas novada Saistoša-
jiem noteikumiem, ir noslēguši līgumu ar atkritumu apsaim-
niekotājiem, nav vajadzības savus sadzīves atkritumus izmest 
ceļmalās vai mežos. Atgādinām, ka Rojas pašvaldības policija 
ir sākusi pārbaudīt privātmāju īpašnieku noslēgtos līgumus 
par atkritumu izvešanu. Pret personām, kuras noslēgtos līgu-
mus vai čekus par atkritumu nodošanu izgāztuvē uzrādīt ne-
varēs, tiks uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Rojas 
novada saistošajiem noteikumiem.                      D. Klaberes foto

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzī-
vesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 

11. novembrī pie Rojas doktorāta.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir 
saņēmušas uzaicināju-
ma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts 
skrīninga, programmas 
ietvaros izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinā-
juma vēstule ir derīga 
2  gadus kopš iesūtīša-
nas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655. 
Sīkāka informācija www.mamografija.lv  

vai uz e-pastu info@mamografija.lv

24. oktobrī, sestdien, plkst. 13.00 Rojas vidusskolas sporta zālē
SPORTA DIENA Rojas novada domes struktūrvienībām un 

pašvaldības iestādēm.
Sacensību moto – „SPORTS MŪS VIENO!”

Programmā:
1. Rotaļa „tautas bumba”
2. Basketbola soda metieni
3. Šautriņu mešana
4. Mešana un sitieni florbola vārtos
5. Golfa bumbiņu uzmetieni
6. Galda tenisa bumbiņas „dīdīšana” 
7. Torņa celšana 
8. Kombinētā jautrības stafete
Komandā 6 dalībnieki 

AICINĀM LĪDZJUTĒJUS ATBALSTĪT SAVĒJOS!
UZ TIKŠANOS SPORTA ZĀLĒ!

Sludinājumus 
«Talsu Vēstīm» pieņem 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, 
(domes ēkas 1. stāvā).

Tel. 63269092, 29913881.

NŪJOŠANAS APMĀCĪBA
31. OKTOBRĪ, SESTDIEN, plkst. 12.00

Programmā:
12.00–12.30 Dalībnieku reģistrācija stadionā
12.30–12.40 Iesildīšanās vingrojumi
12.40  Distances veikšana instruktora pavadībā
Pēc nūjošanas nodarbības visi dalībnieki tiek aicināti uz multi-

funkcionālo centru „STROPS” uz tējas pauzi un sarunām.

Pasākumu organizē Rojas novada dome un Latvi-
jas Tautas sporta asociācija. 

Pasākums ir bezmaksas.  Nūjas uz nodarbības laiku piedāvā 
organizatori un Rojas invalīdu biedrība.

Informācijai:  sporta organizatore T. Kirilova, tālr. 29617771.
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