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Jau tradicionāli jūlija beigās Roja 
pārtop par kino, mākslas un mūzikas 
galvaspilsētu un tiek pie jauna nosau-
kuma. No 28. līdz 30. jūlijam kino, 
mākslas un mūzikas festivāls „RojaL” 
mākslas un kino baudītājiem un tā 
organizatoriem, ir maratons trīs die-
nu garumā. Šogad uzsvars tika likts uz 
dāņu filmām.

Sesto gadu „RojaL” veidotājs un rīko-
tājs Jurģis Krāsons ir spējis pulcēt un pie-
saistīt jaunus un pasaulslavenus māksli-
niekus, kas Roju pārvērš līdz nepazīšanai! 
Šogad Jurģis uzņēmās arī „RojaL” atklāša-
nas pasākuma vadīšanu, kurā iepazīstināja 
ar žūrijas komisiju – Rīgas Starptautiskā 
kino festivāla „Arsenāls” direktori Sonoru  
Broku, žurnālisti un Baltijas Starptautiskā 
filmu festivāla direktori Berlīnē Gudrunu 
Matildi, žūrijas priekšsēdētāju, kinoreži-
soru Dāvi Sīmani un konkursa dalībnie-
kiem – astoņiem jauniem režisoriem, kuri 
pārstāv Latviju, Lietuvu, Dāniju un Poliju. 

Pēc iepazīšanās ar konkursa dalībnie-
kiem un žūriju, skatītāju vērtējumam tika 
nodota Indras Sproģes skanīgā animāci-
jas filma „Jautrais alfabēts”, kuru iedzie-
dājis Renārs Kaupers.

Uz animācijas filmas jautrās nots Jur-
ģis nevilka laiku garumā un kopā ar Rojas 
novada domes priekšsēdētāju Evu Kār-
kliņu un „RojaL” kultūras ministru Juri 
Viļamu atklāja  kino, mākslas un mūzikas 
festivālu „RojaL”!

Lielais kino maratons sākās „Strima-
lā” desmitos vakarā ar latviešu animato-
ru veidotajām filmiņām, tostarp Jurģa 
Krāsona animēto filmiņu „Kā es atmetu 
smēķēšanu” un dāņu spēlfilmu „Atmiņas 
par laulību /Regices deja/. Kino turpi-
nājās „Kinokrānā”, kur bija pulcējušies 
milzum daudz skatītāju, jo tika izrādī-
ta latviešu rokfilmas triloģijas „Savējie 
sapratīs” pirmā filma „Sešdesmitie. Sā-
kums” (vēl top divas dokumentālās fil-
mas „Septiņdesmitie. Spožums un posts” 
un „Astoņdesmitie. Jauna ēra”). Mareka 
Bērenta, Kristiāna Luhaera un Igora Lin-
gas režisētā dokumentālā filma stāsta par 
60.–80. gadu latviešu rokmūziķiem, kas, 
spītējot cenzūrai un aizliegumiem, atļā-
vās publiski paust alkas pēc brīvības un 
neatkarības. „Kinokrānā” vakars noslē-
dzās ar spēlfilmu „Eiropa”, režisors Larss 
fon Trīrs. Filma ir ieguvusi trīs apbalvo-
jumus Kannu kino festivālā un bijusi no-
minēta Eiropas kino balvai. 

Piektdienas vakara kino kultūras 
centrā ieskandināja Rīgas Kinostudijas  
1971. gada filma „Meldru mežs”, režisors 
Ēriks Lācis. Filmā starp citiem Latvijā 
slaveniem aktieriem, kā, piemēram, Uldis 

Pūcītis, Ausma Kantāne, Eduards Pāvuls, 
Kārlis Sebris, Olga Dreģe un citiem, fil-
mējies arī mūsu novadnieks. Pirms filmas 
uz tikšanos tika uzaicināts tā laika zvej-
nieks Rūdolfs Feldbergs un novadniece 
Astrīda Āboliņa, lai pastāstītu tā laika 
atmiņas. Kā atklājās, dažas filmas ainas 
ir uzņemtas rojenieces Astrīdas Āboliņas 
īpašumā.

Savukārt atpūtas centrā „Otra puse” 
žūrija un kino mīļotāji divus vakarus pul-
cējās, lai vērtētu un baudītu jauno režiso-
ru veikumu.

Piektdienas rītā jau no 10.00 Rojas 
Kultūras centrā pulcējās mazie rojenieki, 
lai skatītos savu kino – Esbena Tofta Ja-
kobsena filmu „Lielais Lācis” (Dānija) un 
Šarlotes Saksas Bostrupas filmu „Karla 
un Jonass” (Dānija). Arī sestdien mazie 
skatītāji tika aicināti uz režisora Edmun-
da Jansona animācijas filmiņu „Lupatiņi” 
(Latvija) un Keneta Kainca „Degunradzis 
Otto” (Dānija). Tāpat ikviens gribētājs 
varēja piedalīties Ilzes Ruskas animācijas 
meistarklasē. Viņa ir animācijas skolotā-
ja Rīgas tehniskās jaunrades namā „An-
nas2”. Jāsaka, ka Rojā prot ne tikai baudīt 
kino, bet arī to taisīt, jo sestdienas vakarā 
uz lielā pludmales ekrāna varējām par to 
pārliecināties – iznākusi lieliska filmiņa!

Roju šajās dienās pārņem ne tikai kino, 
bet arī māksla. Izstāžu un radošo darbnīcu 
zālē uz savas personālizstādes „Jūra” atklā-
šanu aicināja mākslinieks Pēteris Sidars. 
Mākslinieks ir dzimis Liepājā, tāpēc jūra 
viņam ir īpaši tuva: „Jūra… te viņa ir, tas 
ir tas, kā es viņu redzu! Tā ir mana jūra!”, 
saka šarmantais mākslinieks. 

Sestdien mākslas baudītāji pulcējās 
Selgas ielā 14b uz igauņu mākslinieku 
Urmas Puhkan un Lauri Kilusk perso-
nālizstādes „SAVIBRAATOR” atklāšanu.  
Savibraator ir projekts, kas sevī iekļauj 
mālu, video un skaņu. Atklāšanā Jurģis 
skaidroja, ka šai izstādei ir vajadzīga saule, 
bet aiz loga ducināja pērkons… Taču ne-
pagāja ilgs laiks, mākoņi izklīda un logos 
iespīdēja saule! Un tad sākās brīnumi – 
Urmas instalācija ar saules zaķu palīdzību 
sāka kustēties! Mani, tāpat kā daudzus 
klātesošos, fascinēja mākslinieku ideja par 
kustību un skaņu!

„RojaL” ir arī mūzikas festivāls. Šo-
gad Roju apciemoja Juris Žvikovs ar kon-
certprogrammu „Skarbais. Dievišķais. 
Rahmaņinovs. Prelūdijas”, kas neatstāja 
vienaldzīgu nevienu un pulcēja pilnu zāli 
ar klausītājiem! Par Jura Žvikova koncer-
ta sniegumu runā vēl tagad. „Tas tiešām 
bija dievišķais Rahmaņinovs!”, tā teica 
kāda rojeniece, atceroties koncertu. 

Saulrieta koncertu „Klusuma skaņas” 

sniedza koklētāja Laima Jansone.  Kon-
certs bija burvīgs, pat maģisks! Saulrieta 
iekrāsotās sarkanās debesis un spēcī-
gie ritmi, ko Laima spēja izvilināt no 
senā instrumenta, radīja tiešām īpašu 
atmosfē ru. Neskatoties uz to, ka koklei 
jau pirmajā skaņdarbā pārplīsa stīga, ska-
nējums bija burvīgs… 

Lai gan trīs dienas ir kā maratons, tās 
paskrēja vēja spārniem un klāt jau pasā-
kuma noslēgums. Jautrā un nepiespiestā 
manierē tika atklāts žūrijas vērtējums – 
par konkursa labāko filmu, piešķirot „Zel-
ta RojaL”, tika atzīta Dānijas un Francijas 
kopražojuma filma „Nesavaldītais”, ko 
uzņēmusi režisore Žuljeta Vigere, savu-
kārt žūrijas īpašo atzinību saņēma Maceja 
Būhvalda filma „Paģiras”. Arī par skatītā-
ju simpātiju ieguvēju kļuva poļu režisora 
Maceja Būhvalda filma „Paģiras”. Viņš arī 
smejot atteica, ka šis ir pirmais apbalvo-
jums, kuru viņš saņem, bet apbalvojums ir 
liels gods viņam un viņa darbam!

Nobeigumā Jurģis un visa viņa koman-
da saka lielu paldies galvenajiem atbalstītā-
jiem – Valsts kultūrkapitāla fondam, Rojas 
novada domei, Dānijas kultūras institūtam, 
SIA „Rauda Print”, Rojas Kultūras centram 
un daudziem, daudziem citiem.

„RojaL” festivālam tapt palīdzēja arī 

Rojas Kultūras centra darbinieki, kuri 
veidoja sadarbību ar Dānijas kultūras 
institūtu un Latvijas koncertiem, kā arī 
veica dažādus nepieciešamus organizato-
riskus darbus. Par filmu demonstrēšanu 
un apskaņošanu, kā jau visos iepriekšējo 
gados, atbildēja Mareks Štāls un viņa ki-
norādītāju komanda, kuri visu festivāla 
laiku sekmīgi nodrošināja kino skatīša-
nos. Par to, lai skatītājam būtu labāk sa-
protams notiekošais uz ekrāna, jau sesto 
gadu rūpējās Sandras Klāviņas atbildībā 
esošais tulku birojs. Ar atbildību praktis-
kos darbos iesaistījās arī Rojas jaunieši – 
Edvards Omanbriedis, Jānis Karņevskis, 
Ernests Zemturis, Sendijs Dedzis, Mario 
Roze, Jurģis Kalniņš un Rolands Puriņš. 

Visu piedzīvoto un izjusto nemaz ne-
var izstāstīt, tas jāredz un jāizjūt pašam! 
Esmu pārliecināta, ka vienaldzīgo par 
Jurģa un viņa darbīgo palīgu komandu 
nav – citi ir sajūsmā ieraudzīt slavenus 
kino darbus un darbus, kas vēlāk tiek 
atzīti un novērtēti ar smalkām kino bal-
vām, citi apgalvo, ka šāda māksla viņiem 
par sarežģītu. Man liekas, ka tur jau tā 
burvība – piedzīvot, ieraudzīt un vērtēt. 
Šis pasākums Rojai ir ļoti nozīmīgs, tāpēc 
paldies Jurģim un viņa karaliskai koman-
dai par paveikto. 

Novēlam spēku un izturību šajā trīs 
dienu maratonā arī nākamajā gadā!

Marita Pāvuliņa

Rojas novada bibliotēkā varat iepazīt un arī iegā-
dāties šomēnes iznākušo Rojas novada literātu dzeju 
kopkrājumu „Dzintarlāses pieskāriens”, kurā savu 
dzejas domu pauž deviņi mūsu novadam piederīgi 
autori. Krājuma atvēršana un tikšanās ar autoriem – 
26. augustā 16.00 Rojas muzeja estrādē.

Vēl mirklis un karaliskais „RojaL” 
tiks oficiāli atklāts. No kreisās – „Ro-
jaL” patrons Jurģis Krāsons, Rojas 
novada domes priekssēdētāja Eva 
Kārkliņa un par kinofestivāla kultū-
ras ministru dēvētais Juris Viļamas. 

Jaunie konkursa dalībnieki, kuri pārstāvēja Latviju, Lietuvu, Dāniju un 
Poliju.              M. Pāvuliņas foto

Pasaules māksla uz ekrāniem Rojā
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Rojas novada 19. jūlija domes sēdē tika izskatīti 
10 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

• Apstiprināt dalību Lietuvas–Latvijas pārrobežu sa-
darbības programmas projektā “Video novērošanas ka-
meru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā 
un Lietuvā” (angļu valodā: ,,Installation of video security 
surveillance cameras for ensuring safety in towns of Lat-
via and Lithuania’’; Akronīms: ,,VideoGuard’’). Projekta 
ietvaros paredzēts veikt video novērošanas aprīkojuma 
iegādi un uzstādīšanu. Īstenojot projektu, būtu iespē-
jams paaugstināt gan Rojas pašvaldības policijas darba 
efektivitāti, gan palīdzēt atklāt Valsts policijai iespējamos 
noziedzīgos nodarījumus video novērošanas redzeslokā. 
Rojas novada domes projekta aktivitāšu kopējās izmak-
sas ir  15 000 EUR, no kurām pašvaldības līdzfinansē-
jums ir 15% – 2 250 EUR.

• Vienoties ar Valsts kasi par 2011. gada 28.  marta 
aizdevuma līguma Nr. A2/1/11/84 grozīšanu, lai sama-
zinātu procentu likmi, nosakot procentu likmes fiksē-
šanas periodu – 12 mēneši. Vienoties ar Valsts kasi par 
2011. gada 28. marta aizdevuma līguma Nr. A2/1/11/85 
grozīšanu, lai samazinātu procentu likmi, nosakot pro-
centu likmes fiksēšanas periodu – 12 mēneši.

• Atzīt par spēku zaudējušu Rojas novada domes 
17.05.2016. lēmumu Nr. 103 „Par nodomu protokola no-

slēgšanu  Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas 
novada pašvaldību kopīgas projekta idejas sagatavošanai 
dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju 
priekšatlasē”. Parakstīt nodomu protokolu ar Jūrmalas 
pilsētas, Engures novada un Mērsraga novada pašval-
dībām par kopīgas projekta idejas sagatavošanu dalībai 
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izman-
tošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sa-
glabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
īstenošanas noteikumi”; projektu ideju priekšatlasē un 
kopīga projekta realizācijā.

• Ar 05.09.2016. likvidēt pašvaldības Transporta no-
daļas Autobusa vadītāja štata vietu  un izdarīt grozījumus 
Rojas novada domes 2015. gada 15. decembra sēdes lēmu-
mā Nr. 301 „Par amatu un mēnešalgu saraksta apstiprinā-
šanu” apstiprinātajā tabulā „Amatu klasificēšanas rezul-
tātu apkopojums” struktūrvienībai saimniecības nodaļa 
sadaļā „Vienādo amatu skaits” un „Kopā” skaitli „3” aizstāt 
ar „2”, un no tabulas „Rojas novada pašvaldības darbi-
nieku individuālā mēnešalga un novērtēšanas rezultātu 
apkopojums” struktūrvienībai Transporta nodaļa, izslēgt 

otro aili. Uzdot Rojas novada domes izpilddirektoram 
J. Pūcem, Darba likuma noteiktajā kārtībā uzteikt darbu 
pašvaldības Transporta nodaļas autobusa vadītājam.

• Dot atļauju Rojas novada Jūras zvejniecības mu-
zejam un Rojas novada bibliotēkas Kaltenes bibliotēkai 
publiskā pasākuma „Kaltenes svētki” rīkošanai.

• Izveidot būvju īpašumu Peldu ielā 7, Rojā, Rojas 
novadā, sastāvošu no dzīvojamās mājas, šķūni, garāžas, 
pagraba, siltumnīcas, šķūni un piešķirt būvju īpašumam 
nosaukumu Peldu iela 7, Roja, Rojas novads.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Zvirgzdiņi”, 
Rojas novads, atdalot zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 8882 007 0300. Atdalītai zemes vienībai piešķirt 
jaunu nosaukumu „Jaunzvirgzdiņi”. Atdalītai zemes 
vienībai (īpašumam), 1,8000 ha platībā, noteikt zemes 
lietošanas mērķus: „Neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” 0,3000 ha platībā”; „Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 1,5000 
ha platībā. Paliekošai zemes vienībai 5,0500 ha platībā 
noteikt zemes lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 5,0500 ha 
platībā; 

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam 

„Kļaviņas”, Kaltenē, Rojas novadā ar kadastra Nr. 8882 
009 0236 (kopplatība 2.52 ha), paredzot zemes vienības 
sadalīšanu un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu 
nosaukumu „Mazkļavas”, Kaltenē, Rojas novadā un pā-
rējām zemes vienībām saglabāt nosaukumu „Kļaviņas”, 
Kaltenē, Rojas novadā.

• Atcelt Rojas novada domes 19.04.2016. lēmumu 
Nr. 74 un ar to apstiprinātos spēkā nestājušos Rojas 
novada pašvaldības 19.04.2016. saistošos noteikumus 
Nr. 6/2016 „Rojas novada pašvaldības palīdzības pie-
šķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Apstiprināt 
precizētos saistošos noteikumus Nr. 11/2016 „Par Ro-
jas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās”.

• Apstiprināt precizētos saistošos noteikumus 
Nr. 9/2016 „Par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu 
novadīšanu pašvaldības centralizētajā kanalizācijas sistē-
mā Rojas novada”.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 

domes sekretāre  Gunta Dambiņa

Skolas jubilejas norise 2016. gada 27. augustā
 13.00 – Dievkalpojums un piemiņas brīdis Rojas evaņģēliski lute-

riskā baznīcā. Aicinām visus pievienoties Svētbrīdī, kas veltīts esošajiem 
un aizgājušajiem skolotājiem, skolas darbiniekiem, absolventiem un šo-
brīd esošajiem skolēniem, kā arī skolas atbalstītājiem.
 14.00 – Tikšanās „Tas mūsu jaukais laiks” kādreiz skolas internātā 

dzīvojušiem skolotājiem un darbiniekiem Zaļās klases nojumē.
 15.00 – 24.00  Reģistrēšanās skolā 1. stāvā. Reģistrēšanās arī Rojas 

kultūras centrā 16.30 – 18.00.
 15.00–23.00 – Skolas telpu apskate.
Skolas garderobē varēs atstāt lietas līdz 21.00. 
21.00-23.00 skolā kabineti slēgti (atslēgas pie skolotājiem, lai kabi-

netā iekļūtu).
 16.00 – Skolotāju, darbinieku, lūgto viesu pulcēšanās skolas ēdam-

zālē. Atkalredzēšanās, saviesīgas sarunas un gatavošanās svētku gājienam.
 16.20 – Pulcējamies skolas pagalmā. Kopīgs dzimšanas dienas foto. 
 Svētku gājiens Kolkas orķestra pavadījumā.
 17.00 – Svinīgais pasākums Rojas kultūras centrā.
(rezervētas vietas skolotājiem, darbiniekiem un lūgtajiem viesiem).
 18.30 (pēc koncerta) – Rojas vidusskolas direktore Gundega Pole 

aicina skolotājus, darbiniekus un lūgtos viesus pakavēties labo domu 
virpulī skolas ēdamzālē, lai suminātu viens otru atkal redzēšanās svēt-
kos.
 No plkst. 19.00 – Saviesīgā daļa skolas sporta zālē (laiks satikties 

un iekārtoties ērti). Skolotāji, darbinieki un lūgtie viesi aicināti pievieno-
ties un viesoties pie skolotāju galda.
 20.00 – Iespēja apmeklēt Rojas novada Senās uguns nakts pasāku-

mu Rojas pludmalē. 
 21.00–4.00 Diskoballīte semināru zālē.
 22.00 – 4.00  Ballīte ar dzīvo mūziku skolas ēdamzālē. Spēlē roje-

nieki Indra un Modris Sproģi.
 23.40 – Kopīgs sadziedāšanās brīdis skolas pagalmā.
 23.50 – Salūts.

Pasākuma laikā darbosies
• Skolas biedru foto stūrītis.
• „Dāvanu bodīte manai skolai”.
• „Labo vēlējumu rullis skolai”.

Pieteikšanās salidojumam
Pēc absolventu lūguma, esam izveidojuši elektronisku pieteikšanās 

formu Rojas vidusskolas SALIDOJUMAM. To aizpildot, tu būsi re-
ģistrējies pasākumam. Pēc reģistrācijas datiem mums būs iespēja jau 
iepriekš sagatavot tev atpazīšanas zīmi un plānot salidojuma telpu iz-
kārtojumu, kā arī citus organizatoriskos jautājumus.

Pieteikties vari facebook lapā zem saites: https://1drv.ms/xs/
s!Ar6nwMaOcdJwkQQ_h8WZG8HJAtFT

Dalības maksu 7.00 EUR iespējams samaksāt, izmantojot internet-
banku. 

Maksājuma uzdevumā lūdzu norādīt: 
Dalības maksa par salidojumu, vārdu, uzvārdu, skolas beigšanas 

gadu. 
Ja maksā par vairākiem cilvēkiem, tad maksājuma uzdevumā norādi 

katra cilvēka vārdu, uzvārdu, skolas beigšanas gadu.
BANKAS REKVIZĪTI

Rojas novada dome
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264
Reģistrācijas nr. 90002644930

A/S SWEDBANK,
kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0028700130014

Pieteikties un dalības maksu var veikt arī Rojas vidusskolas darbve-
dībā katru darba dienu no 9.00–14.00, vai arī to izdarīt pasākuma dienā.

Tālrunis informācijai: 63291526.
Aktuālajai informācijai vari sekot līdzi skolas mājas lapā  

  www.rojasvidusskola.lv, kā arī skolas facebook lapā.
Uz tikšanos SLIDOJUMĀ!

Šogad Mākslas laboratorijā intensīvi 
piepildītajās divās nedēļās tika radīti dar-
bi gan tradicionālās tehnikās,  materiālos 
un procesos, gan arī jaunajos mēdijos un 
mūsdienu tehnoloģijās. Netika aizmirsta 
arī  krāšņu kurināšana, mākslinieku dar-
bu prezentācijas. Roja tika pētīta, vērota 
un izmeklēta.  

Kanādietis Džeimijs Allens (Jamie Al-
len)  pētīja Rojas apkārtnē esošos torņus, to 
vēsturi, atrašanās vietas, nozīmi navigācijā 
un dažādās komunikācijās.  Atveidojis sa-
mazinātu modeli (10:1,) viņš to pārvietoja 
pa dažādām Rojas vietām, iesaistot roje-
niekus savā personiskajā un sabiedrības 
navigācijā. Iecerēts šo torni pārvietot Rojā 
vēl šovasar, līdz tas atradīs patstāvīgu vietu. 
Vasilijs Macharadze (Vasili Macharadze) 
uz totēmiskā betona torņa rietumu plud-
males mežmalā novietoja infrasarkanās 
gaismas avotu, ko iespējams redzēt ar īpašu 
aparatūru jūrā. Uz Pirmā pasaules kara lai-
kā vācu uzbūvētā torņa novietotais objekts 
ir stāsts par pseido mūsdienīgu pirātu  pa-
ņēmienu uzvilināt kuģus uz sēkļa, lai arī tā 
raidītā gaisma ir cilvēka acīm neredzama, 
tādēļ šāda navigācija – maz ticama.  Zan-
da Puče, izmantojot pašdarinātu ierakstu  
iekārtu, dokumentēja „Zemes skaņas”  – 
vairākas enerģētiski piesātinātas vietas 
Rojas apkārtnē. Projekta ideja – pielietot 
zemes skaņu arheoloģiju, lai atklātu un 
pētītu to dažādos vēsturiskos atsegumus. 
Skaņu ieraksti tika papildināti ar grafiskām 
skaņu spektrogrammām un izstādīti Rojas 
bijušajā autoostā.

Yoshie Sugito izmantoja vietējos mā-
lus un citus materiālus,  lai radītu dio-
rāmas, kas ir atsauces uz viņas izcelsmi, 
Japānas tējas ceremoniju un mūsdienu 
kultūru. Apmeklētāji tika iesaistīti dar-
bā, aicinot uz objektu virsmām liet da-
žāda veida šķidrumus. Gints Mālderis 
fotografēja, pētīja un, bruņojies ar toņu 
vēdekli, izjautāja rojeniekus, cenšoties 
atklāt Rojas „krāsu”. Rezultāts – divas lie-
las planšetes ir redzamas Rojas Kultūras 
centra foajē, kas vēlāk tiks pārvietotas 
uz muzeju. Igauņu pāris Juhans Vihter-
pals un Kristīne Orava (Juhan Vihterpal,  
Kristin Orav) savienoja performances 
mākslu ar interesi par mūziku. Upes ie-
las sākumā viņi priedēs iekarināja trosē 
betona objektu, kas bija domāts kā viens-
tīgas instruments, pie kura  Roja LAB 
noslēgumā notika performance.  Ame-
rikānis Braiens Benfers (Brian Benfer), 

kurš Rojā atgriezies otro reizi, radīja 
spilgtu zīmi pie ambulances stāvvietas. 
Viņš, meklējot Rojā jau esošu fizisku un  
psiholoģisku atlikumu jeb mantojumu, 
radīja objektu,  atlejot negatīvu formu no 
krāterveida veidojuma asfaltā. Tad atlē-
jumu apgrieza, novietojot blakus orģinā-
lam, kur tas stāsta par attiecībām starp 
dažādām pusēm un  individuālu uztveri. 

Roja LAB noslēgumā izsmalcinātu un 
eksluzīvu koncertu sniedza režisors un 

kādreizējais ROJARAKU dalībnieks Vla-
dislavs Nastavshevs.

Paldies VKKF, SIA „Rojas DzKU”, 
SIA „KrastsR”, Ievai Bertašutei-Grosba-
hai, Ainaram Ābolam, Jānim un Dainim 
Grosbahiem, Ansim Sekstiņam, Edgaram 
Rožkalnam, Evai Kārkliņai, Dacei Brokai, 
Gundegai Polei, Normundam Liepam, kai-
miņiem un daudziem citiem, kuri palīdzēja.

Māris Grosbahs, Roja LAB kurators

      Noslēdzoties Mākslas Laboratorijai,  
      Roja papildinās ar mākslas darbiem

Projekta noslēgumā piedalījās ar mākslinieks Ojārs Feldbergs ar performanci – 
akmens stādīšanu.               D. Klaberes foto

Kā klātesošajiem paskaidroja mākslinieks Māris Grosbahs (attēlā), tikai pēc ap-
dedzināšanas krāsnī un atdzesēšanas ūdenī ar skaidām, trauki iegūst metālisko spī-
dumu – glazūru. Tas esot tāds ātrais variants – no rīta uztaisa traukus, bet vakarā 
jau no tiem dzer tēju.

Pamatojoties uz MK not. Nr. 591, aicinām līdz 20. augustam 
pieteikties mācībām izvēlētajā mācību iestādē ikvienu, kurš vēlas 
izglītību turpināt 10. klasē! 

Priecāsimies uzņemt skolā arī mazos skolēnus 1. klasē, kuri 
vēl nav pieteikušies!

Ja jums ir nepieciešama vidējā izglītība, izmantojiet iespēju 
mācīties un pabeigt 12. klasi neklātienes programmā, jo, iespē-
jams, turpmāk šī programma Rojas vidusskolā netiks īstenota!

Cienījamie 6-gadnieku vecāki!

Aicinām jūs un jūsu mazos lolojumus uz tikšanos skolā 
30. augustā plkst.17.00, lai tiktos ar grupiņu audzinātājām Aigu 
Sīpolu, Daci Tapiņu un apskatītu jaunās telpas.

Jaunais mācību gads Rojas vidusskolā

1. septembris – Zinību diena 
9.00 – mācību gada atklāšana skolas pagalmā (lietus gadīju-

mā kultūras centra lielajā zālē). Pēc svētku pasākuma – klases 
stunda.  

2. septembris – Sporta diena 
9.00 – Klases stunda.
9.40–9.50 – Pulcēšanās skolas pagalmā. 
9.50 – Organizēts gājiens uz jūrmalu.
Smilšu figūras tēma šogad – „Manai skolai 50” (atceries pa-

ņemt līdz figūru veidošanai nepieciešamos rīkus).
Lietus gadījumā sporta diena tiks pārcelta uz saulaināku die-

nu.

Uzmanību lasītājiem!
26. augusta „Bangā” tiks sniegta informācija 

par pirmsskolas vecuma bērnu, viņu pavadoņu 
un skolēnu pārvadāšanu 2016./2017. mācību gadā.

Par pieteikšanos mācībām Rojas vidusskolā

~ Rojas vidusskolai 50 ~
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Rakstnieks Māris Bērziņš ieceļ saulītē 
Valgalciemu un tā ļaudis
Dace Klabere

Pagājušajā vasarā Latvijas televīzija 
īstenoja Latvijas simtgadei veltītu pro
jektu „Viens ciems. Visa Latvija”. Tajā 
piedalījās izcili savas jomas profesio
nāļi – rakstnieki Māris Bērziņš, Nora 
Ikstena un Pauls Bankovskis. Katrs 
no viņiem veidoja stāstu par konkrētu 
vietu Latvijā, pēc kura tika filmēta do
kumentāla filma. Skatītāju balsojumā 
pārliecinoši 1. vietu ieguva Māra Bēr
ziņa stāsts par Valgalciemu – „Viencie
mā”, atstājot aiz sevis Paula Bankovska 
stāstu „Zudušais” un Noras Ikstenas 
„Pagānu krūze”. Projekta laikā, dzīvojot 
dažādos Latvijas ciemos, rakstnieki ne 
tikai iepa zina vietējo ikdienu, bet eso
šajā vidē meklēja iedvesmu jauniem 
darbiem. Tā rezultātā tapa Māra Bēr
ziņa stāsts „Gūtenmorgens Vienciemā”, 
pēc kura motīviem šovasar Valgalciemā 
tika uzņemta jaunā latviešu spēlfilma.

Jūlija beigās režisores Lindas Oltes 
un operatora Andra Priedīša vadībā pēc 
pāris nedēļu intensīva darba filmēšana 
tika pabeigta. Filmas galveno varoni  – 
Gūtenmorgenu, valsts ierēdni, kurš at
vaļinājuma laikā nokļuvis „Vienciemā”, 
kura prototips ir mūsu pašu Valgal
ciems, atveido populārais aktieris An
dris Keišs. Arī pārējās lomās ne mazāk 
populāri aktieri – Arturs Skrastiņš, Juris 
Bartkevičs, Indra Briķe. Savukārt par 
brīvprātīgajiem filmēšanas grupas palī
giem pieteicās rojenieks Toms Bērziņš ar 
draudzeni Dārtu. Daloties atmiņās par 
filmēšanā piedzīvoto, abi jaunieši atzīst, 
ka tās ir bijušas pozitīvi pavadītas 10 die
nas no agra rīta līdz pat vēlai naktij kopā 
ar draudzīgiem, atsaucīgiem aktieriem 
un filmēšanas grupu. Bet kā visspilgtā

kais un ekstremālākais 
uzdevums Tomam bijis 
no Vandzenes  automa
šīnā atvest uz filmēšanu 
kazu un aunu. Kaza bijusi 
tik nešpetna, ka nemitīgi 
mēģinājusi iebadīt To
mam, tādēļ Dārtai visu 
ceļā pavadīto laiku nācies 
to pieturēt aiz ragiem, lai 
netraucētu Tomam vadīt 
automašīnu.

Rakstnieks Māris Bēr
ziņš strauju popularitāti 
iekaroja ar savu romānu 
„Svina garša”, kurš pie lasī
tājiem nonāca 2015. gadā. 
Romāns stāsta par jaunu 
cilvēku, krāsotāju Matīsu, 
kurš, ierauts kara nežēlī
gajā gaļasmašīnā, mēģina 
saglabāt cilvēcību. „Stāsts jau nav ne par 
latviešiem, ne par žīdiem, ne par vācie
šiem, bet par cilvēku izvēlēm ekstremālos 
apstākļos”, tā par savu romānu tikšanās 
laikā Kaltenes bibliotēkā stāstīja rakst
nieks. Romānā vēstīts par liktenīgajiem 
notikumiem Latvijas dzīvē, kad mūsu 
valstij viena pēc otras sekoja divas oku
pācijas – padomju un vācu, un tas ietver  
3  skarbus gadus Latvijas dzīvē no 1939. 
līdz 1941. gada nogalei.

Tikšanās laikā Kaltenes bibliotēkas 
nelielā telpa bija ļaužu piepildīta – tajā 
pulcējās visi, kurus romāns bija emo
cionāli uzrunājis, aizkustinājis un, jā, 
arī saraudinājis. Kā pastāstīja romāna 
autors, darbam atdoti 3 gadi no rakst
nieka dzīves, jo, pirms ķerties pie rakstī
šanas, veikts liels pētnieciskais darbs. Ja 
stāstu varot uzrakstīt pāris dienu laikā, 
tad darbs pie romāna ildzis no septem

bra līdz pat nākamā gada novembrim, 
un šajā laikā rakstnieks dzīvojis 2 para
lēlās pasaulēs, īsti nespēdams iziet no 
romānā notiekošā, lai pievērstos apkārt 
notiekošajam. Kad atnākušie ciemiņi 
prasījuši, ko Māris tāds nerunīgs, viņa 
dzīvesbiedre atteikusi, lai liekot viņu 
mierā, jo viņš pašlaik ir geto.

Māris Bērziņš: „Tas ir līdzīgi kā ak
tiera darbā – tu iejūties sava varoņa 
ādā un dzīvo viņa dzīvi, tu domā par 
to 24  stundas diennaktī. Latviešu lite
ratūrā ir daudz padrūmu, nospiedošu 
darbu, un uzrakstīt kaut ko gaišu patie
sībā ir daudz grūtāk. Arī „Svina garšā” 
notiek daudz nežēlīgu un traģisku lietu, 
kaut arī centos romāna garu padarīt 
kaut nedaudz gaišāku, lai nav drausmī
gas pēcgaršas. Mani atsevišķos darbos 
kaitina, ka ir tikai sliktais un drūmais, 
jo dzīvē tā nav. Lai kādas bēdas tevi 

„Braucot cauri Valgalciemam, izjūtu sentimentu un patīkamas atmi-
ņas. Pāris nedēļās man šī vide ir kļuvusi tuva”, tikšanās reizē Kaltenes 
bibliotēkā atzina Māris Bērziņš.                                                  D. Klaberes foto

Dārta un Toms kopā ar aktieriem Andri Keišu un Juri 
Bartkeviču.                                                                  Albuma foto

Invalīdu biedrības 
spraigā vasara
Dace Klabere

Spraigi vasaru pavada Rojas invalīdu biedrības ļaudis. Pavisam nesen biedrībā 
ciemojās Latvijas sieviešu asociācija Aspazija. Viešņas tika aizvestas uz Pūrciema 
Balto kāpu, Rojas pludmali, bet saviesīga pasēdēšana notika Rojas Jūras zvejniecī
bas muzeja sētā, kur notika īsa kolektīva prezentācija, pieredzes apmaiņa, neliels 
viesu sagatavots koncerts un garšīga mielošanās ar Gundegas Balodes vārīto laša 
zupu.

Un jau pavisam drīz – 23. jūlijā biedrības biedri kopā ar Rojas pensionāru klubi
ņa „Liedags” biedriem devās uz Kolku, kur festivālā ar atbilstošu nosaukumu „Pie 
jūras dzīve mana”, pulcējās piejūras novadu seniori. Rojas novada seniori šajā fes
tivālā piedalījās pirmoreiz un ar tā norisi ir ļoti apmierināti. Diena izvērtās spraiga 
un gara. Kā jau festivālā, bija svētku gājiens, svinīgas uzrunas, koncerts un pasā
kums noslēdzās ar kārtīgu zaļumballi. Katra novada pārstāvjiem bija jāiepazīstina 
ar sevi un jāsniedz neliels priekšnesums. Šeit vislielākais paldies pienākas rojenie
kam Ritvaram Jansonam, ar kura dziedāšanas talantu iepazināmies pašmāju šova 
laikā, un arī šajā dienā Ritvars ar savu spēcīgo balsi izpelnījās skatītāju ovācijas.

Un tad jau klāt arī 30. jūlijs, kad biedrības ļaudis pulcējās kārtējās sporta spēlēs. 
Sacensties ar rojeniekim bija ieradušies invalīdu biedrības no Mērsraga, Saldus un 
Talsiem. Pavisam spēlēs piedalījās 58 dalībnieki piecās komandās. Rojas novada 
sporta dzīves organizatore Tatjana Kirilova bija parūpējusies par to, lai ikviena 
sporta aktivitāte būtu piemērota arī ļaudīm ar īpašām vajadzībām. Tradicionāli 
invalīdu iecienīta ir šautriņu mešana mērķi un basketbola soda metieni. Lai arī 
vietu sadalījums spēles dalībniekiem ir visai svarīga nianse, galvenais jau tomēr ir 
lieliski pavadītais laiks brīvā dabā starp draudzīgiem cilvēkiem. Par atbalstu spēlēs 
Rojas invalīdu biedrības vadītāja Erna Grīnvalde saka vislielāko paldies novada do
mes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, sporta dzīves organizatorei Tatjanai Kirilovai, 
SIA „Riesti”, SIA „Zītari” un visiem brīvprātīgajiem palīgiem.

Vēl pirms sacensībām Rojā, rojenieki jau bija iesildījušies sporta spēlēs Saldū, 
no kurienes viņi atbrauca ar godpilno 2. vietu kopvērtējumā, bet jau 10. augustā 
mūsu sportiskie ļaudis mērojās spēkiem ar līdzīgi domājošajiem Spārē. 

piemeklētu, nāk jau 
atkal prieks”. Šeit 
Māris kā piemē
ru min pats savu 
pieredzi. Pirms 
22  gadiem viņam 
nodegusi mā ja. Bē
das lielas, jācenšas 
savākties un tad vi

siem sanāk smiekli par to, ka ugunsdzē
sējs nospēris viņa televizora pulti. „Dzī
ve nav tikai drūma, ir taču arī gaišāki 
brīži, un es neticu, ka paiet nedēļas un 
mēneši, kad cilvēks neiesmejas”, spriež 
talantīgais rakstnieks.

Romāns „Svina garša” saņēma Bal
tijas Asamblejas balvu literatūrā, Sodu
ma balvu literatūrā, un, pēc grāmatas 
autora domām, vislielākā atzinība – Ve
cāku žūrijas balva. Pēc grāmatas motī
viem Latvijas Nacionālajā teātrī ir tapis 
iestudējums un Māris Bērziņš uzsver, 
ka tā ir otra lielākā atzinība, kad kādas 
citas mākslas nozares pārstāvis ieintere
sējas par tavu darbu un grib to interpre
tēt jau savā nozarē, šajā gadījumā – te
ātrī. Izrādi ar grāmatu jau gan nedrīkst 
salīdzināt, jo tās ir 2 dažādas lietas, un 
teātris, diemžēl, ir ierobežots laikā un 
telpā, lai arī tur ir atraktīvāki izteiksmes 

līdzekļi – dzīvi aktieri un skaņa. Māris 
Bērziņš: „Nekad to, kas ir grāmatā, ne
varēs ielikt teātrī, bet es vienalga prie
cājos. Protams, izrādē pietrūkst šī filo
zofiskā puse, bet man patika. Man jau 
nemaz nevar nepatikt, esmu laimīgs, ka 
tā ir uzvesta uz skatuves. Tas ir tikai otrs 
gadījums pēc „Zvejnieka dēla””.

„Svina garša” – tā ir veselīga ironi
ja un apbrīnojami gaišs skats uz dzīvi, 
kas ievelk vēstījumā, izraisot īstu līdz
pārdzīvojumu, tādēļ iesaku ikvienam, 
kurš to vēl nav paguvis, izlasīt šo lielis
ko darbu. Es pēc romāna stāvēju rindā 
bibliotēkā vairākus mēnešus, līdz par 
mani iežēlojās Kaltenes bibliotēkas va
dītāja Egita Jansone, bet Rojas bibliotē
kas vadītāja Irēna Svitiņa zina teikt, ka 
rinda pēc grāmatas jau nav mazināju
sies, jo bibliotēkā ir tikai viens grāmatas 
eksemplārs. Esmu gandarīta, ka man ir 
izdevies izlasīt šo milzīgo popularitāti 
ieguvušo darbu un kaut nedaudz tikša
nās laikā Kaltenes bibliotēkā iepazīties 
ar vienu no talantīgākajiem latviešu 
rakstniekiem – Māri Bērziņu, kurš ar 
savu talantu ir pamanījies iecelt saulī
tē arī mūsu pusi – Valgalciemu – un tā 
ļaudis. 

Rojas sporta veterāni startē Aizkrauklē
Dace Klabere

Jūlija nogalē Aizkrauklē 2 dienu garumā norisinājās Latvijas 
pašvaldību veterānu 53. sporta spēles. Tajās no Talsu novada pie
dalījās 12 vieglatlēti, kuriem bija piepulcējušies arī mūsu novada 
sportisti Guntra Stocka, Vizbulīte Puriņa un Gundars Doniņš, 
savukārt Valdis Dombrovskis uzņēmās novada basketbola ko
mandas trenera lomu.

Visveiksmīgāk sacensībās startēja Guntra, iegūstot 1. vietu 
un zelta medaļu augstlēkšanā un tāllēkšanā, bet trīssolī paliekot 
2. vietā. 2. vieta arī Gundaram  5000 un 10000 distancēs soļošanā, 
bet Vizbulītei tikai pavisam nedaudz pietrūka līdz goda pjedestā
lam 400 m skrējienā. Apmierināts ar sportistu veikumu var būt 
arī basketbola treneris Valdis Dombrovskis, jo arī viņa basketbo
la komanda izcīnīja godpilno 2. vietu.

Vislielāko paldies par sagatavošanu startiem Guntra velta tre
nerim Jānim Volajam, kuram allaž atrodas laiks, vēlme palīdzēt 
un uzmundrinājuma  vārdi īstajā brīdī.

Rojas sportisti, kuri Talsu novadam nopelnīja ne vienu vien 
punktu: Valdis Dombrovskis (no kreisās), Gundars Doniņš, 
Guntra Stocka un Vizbulīte Puriņa. 

Albuma foto

14. jūlijā netālu no Rojas pagasta teritorijā ietilpstošā Zi
beņdambja ceļa zem biezas zaru un sūnu kārtas man izde
vās atklāt līdz šim nezināmu kulta vietas simbolu jeb „saules 
akmeni”. Akmenī ir iegravēts saules simbols, aplis. Atšķirībā 
no jau zināmā Saules akmens (http://www.roja.lv/tour/ko-re-
dzet-2/rojas-saules-akmens/), jaunatklātajā akmenī iegravēts 
saules simbols nav ģeometriski precīzs riņķis, bet gan līdzi
nās olai vai zīlei. Latviju rakstos saules apzīmējumi ir apaļi 
priekšmeti (lode, ola, zelta zīle u. c.), kuru ritēšana mitoloģijā 
apzīmē Saules kustību debess velvē (citēts no: http://www.
roja.lv/tour/ko-redzet-2/rojas-saules-akmens/). Jaunatklātais 
akmens atrodas tuvāk jūras virzienam, kā arī akmenī iegra
vētais, domājams,  saules simbols, ir iegravēts dziļāk (3–4 cm 
dziļi). Papildus saules simbolam, akmenī ir iegravētas divas 
iedobes, par kuru funkciju būtu jālemj lietpratējiem.

Šo saules akmeni, ko piedāvāju dēvēt par „Rojas Zelta zīli”, 
atradu laimīgas nejaušības dēļ. Roja novada portālā www.
roja.lv ir ievietota Rojas novada karte ar atzīmēm par vietām, 
ko būtu vērts apmeklēt. Minētajā kartē ir atrodama norāde 
par Rojas Saules akmeni. Kādas kļūdas dēļ kartē norādītā 
Rojas Saules akmens atrašanās vieta ir norādīta neprecīzi (tā 
ir norādīta tuvāk jūras virzienam), tādēļ minēto Rojas Saules 
akmeni es meklēju tur, kur tas nevarēja atrasties. Šogad, ogojot 
minētajā vietā, pievērsu uzmanību akmeņiem, kas līdzinājās 

portālā www.roja.lv ap
rakstītajam Rojas Sau
les akmenim. Liels bija 
mans pārsteigums, kad, 
pārbaudot kārtējo akme
ni, zem žagaru un biezas 
sūnu kārtas atradu ak
menī iekalto saules sim
bolu, kas būtiski atšķīrās 
no portālā www.roja.lv 
aprakstītā Rojas Saules 
akmens. Redzamākā abu 
akmeņu atšķirība ir Ro
jas Saules akmenī redza
mā krusta neesamība jaunatklātajā akmenī, kas varētu lieci
nāt par to, ka saules simbols abos akmeņos ir iekalts dažādos 
laika periodos, bet šeit savs viedoklis būtu jāsaka attiecīgās 
jomas pārzinātajiem.

Viena Saules akmens atrašanās pagasta teritorijā ir 
kultūrvēsturisks fakts, bet divu kults akmeņu atrašanās 
netālu vienam no otra ir pamats sakrālā tūrisma attīstītībai. 

Kulta akmens „Rojas Zelta zīle” GPS koordinātas: 
57.492516, 22.802143.

Aija Dāvidsone

Rojā atklāts jauns Saules akmens

Jaunatklāto akmeni tā atra-
dēja piedāvā dēvēt par „Rojas 
zelta zīli”.

 A. Dāvidsones foto

No 09.08.–09.09. 
Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā, 

Rojā, Selgas ielā 14E –
AINAS MUZES izstāde 

„robežas„
Tikšanās ar mākslinieci 
9. septembrī 16.00.
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore  Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

Laikraksts iznāk kopš 
1987. gada 3. jūlija. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā.
 

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

Pārvelk un izgatavo 
mīkstās mēbeles. 

Matrači, audumi, atsperbloki, 
ādas, furnitūra.

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

No 08.08. līdz 30.09.  
Rojas KC mazajā zālē apskatāma 

fotogrāfa Peo Jonsona
darbu izstāde

„Zviedrijas un Latvijas daba”.

27. augustā plkst. 20.00 Rojas pludmalē
SENĀ UGUNS NAKTS.

•	 Rojas autoru dzejas lasījumi
•	 IGO un AIVARA HERMAŅA koncerts
•	 „Personīgā navigācija” – Rojas mākslas laboratorijas atskaņas
•	 Ugunsskulptūra „KRISTĀLS” – autori Agris Dzilna un 
    Uldis Balga

10. septembrī plkst. 19.00
Dailes teātra viesizrāde Rojas KC

„PREZENTĀCIJA”. 
Lomās: Intars Rešetins, Aldis Siliņš, Gints Grāvelis, Al-

dis Siliņš, Ērika Eglija, Dārta Daneviča un Gints Andžāns, 
kurš Spēlmaņu naktī saņēmis par lomu šai lugā balvu – Gada 
aktieris otrā plāna lomā.

Režisors – Pauls Timrots.
Cena 12.00, 10.00, 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezer-

vācija Rojas KC un http://www.bilesuparadize.lv

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

PII „Zelta zivtiņa” atsāks darbu 17. augustā.

SIA „Cēsu gaļas kombināts” 
par labām cenām iepērk

jaunlopus un liellopus. Samaksa pēc vienošanās. 
Tālruņi 28770777, 29716717.

   Malku.  Zvanīt 29286523.
   Lēti lietotu elektrisko plīti, tvaika nosūcēju. 

Zvanīt 63269310, 29913881.
 Garāžu Rojas centrā. Zvanīt 26364875, 

29980375.
 Trīsistabu dzīvokli Rojā, Strauta ielā. Telefons 

29273407.

PĀRDOD

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.

Kapu svētki
28. augustā 10.30 Valgalciema kapos;
            11.30 Kaltenes kapos;
            13.00 Rojas kapos.

20.07. Izteikts mutisks brīdinājums 
sievietei, kas bez tirgošanās atļaujas pār
deva ogas un sēnes. Izteikts mutisks brīdi
nājums automašīnas vadītājam, kurš savu 
automašīnu Selgas ielā bija novietojis uz 
gājēju ietves. Automašīna tika pārvietota.

21.07. Nodrošināta sabiedriskā kārtī
ba filmas uzņemšanas laikā Valgalciemā.

23.07. Izteikts mutisks brīdinājums 
sievietei par tirgošanos bez tirgošanās 
atļaujas. Patrulēšanas laikā kāpu zonā 
ceļa posmā Roja–Ģipka konstatēts liels 
daudzums beigtu putnu. Informēts Ve
terinārais dienests, no 7 putniem pa
ņemti paraugi. Melnsilā aiz kempinga 
robežām uzcelta telts. Telts īpašnieki 

brīdināti, telts pārvietota kempinga teri
torijā. Saņemts telefona zvans, ka cilvēks 
peldoties atradis torpēdai līdzīgu priekš
metu. Konsultējoties ar sapieriem, no
skaidrots, ka priekšmets nav sprādzien
bīstams un tas nodots sapieru rīcībā.

24.07. Kāda sieviete ziņo, ka vi
ņas privātajā mežā izmesti atkritumi. 
Iesniegumu rakstīt sieviete atsakās. 
Izteikts mutisks brīdinājums automa
šīnas vadītājam par automašīnas no
vietošanu kāpu zonā. Automašīna pār
vietota. Saņemts zvans no Kaltenes 
iedzīvotājas, ka viņas privātajā īpašu
mā guļ alkohola reibumā esošs vīrietis. 
Noskaidrota vīrieša personība, viņš 

nogādāts dzīvesvietā, izteikts mutisks 
brīdinājums.

26.07. Kopā ar Sociālo dienestu iz
braukts uz kādu dzīvokli Kosmonautu ielā, 
kurā vairākas dienas ieslēgta, 1927. gadā 
dzimusi sieviete, pa logu lūgusi palīdzību. 
Izsaukts Valsts ugunsdzēsības dienests un 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība, kura 
sievieti nogādāja slimnīcā.

27.07. Sastādīti 3 APK protokoli par 
atkritumu novietošanu Kaltenes akme
ņainās jūrmalas stāvlaukumā.

28.07. Nodrošināta sabiedriskā kār
tība kinofestivāla laikā Rojā.

29.07. Saņemts zvans no Rojas iedzī
votāja, ka viņa īpašumā klaiņo kaķis. 

Kaķis nogādāts dzīvnieku patversmē 
Talsos, tā īpašniekam sastādīts APK 
protokols.

30.07. Aizturēts un nodots valsts po
licijas rīcībā vīrietis, kurš Rojas pludmalē 
apmierināja savu dzimumtieksmi. Kopā 
ar valsts policijas inspektori izbraukts uz 
Plūdoņa ielu, no kurienes saņemts zvans, 
ka tiek spārdītas dzīvokļa durvis. No sie
vietes pieņemts iesniegums.

01.08. Sastādīts APK protokols vīrie
tim par smēķēšanu uz balkona.

02.08. Noķerts klaiņojošs suns un 
nogādāts dzīvnieku patversmē. Suņa 
īpašniekam sastādīts APK protokols.

03.08. Sastādīts APK protokols kādai 

firmai par atkritumu izmešanu tam ne
paredzētā vietā. Saņemts telefona zvans, 
ka Rudē pie veikala guļ alkohola reibumā 
esošs vīrietis. Vīrietim izteikts mutisks 
brīdinājums un palūgts doties mājās.

05.08. Pulksten 9.25 saņemts zvans 
no Rojas DzKU, ka Plūdoņa ielā viņu 
darbiniekam veicot darba pienākumus, 
uzbrucis vīrietis. Materiāls nodots valsts 
policijai.

06.08. Saņemts zvans no Rojas ie
dzīvotāja, ka upes malā pretī veikalam 
Maxima guļ alkohola reibumā esošs 
vīrietis. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā. 
Izteikts mutisks brīdinājums sievietei, 
kura ar suni atradās Rojas pludmalē. 

Trešajā posmā 
uzvar mūsējie

27. jūlijā Rojas stadiona smilšu laukumos notika atklātā pludma
les volejbola turnīra „Rojas vasara – 2016” 3. posms. Bija ieradušās 
6 komandas – dalībnieki no Melnsila, Talsiem un Rojas. Jau otro 
posmu pēc kārtas uzvaras laurus plūca Rojas volejbolisti – Gatis 
Simanovičs un Māris Popmanis. Sacensību rezultātu tabulu var ska
tīt Rojas mājas lapā. Turnīra 4. posms notiks 24. augustā stadiona 
smilšu laukumos, bet 5. posms un apbalvošana – 14. septembrī.

Sporta organizatore T. Kirilova

3. posma uzvarētāji. Vidū rojenieki G. Simanovičs (no krei-
sās) un M. Popmanis.                                                           T. Kirilovas foto

Meklējam atbildīgu ēku un teritorijas dežu-
rantus ar savu automašīnu ceļa tehnikas uzraudzī
bai, bez kaitīgiem ieradumiem. Darbs paredzēts 
ceļa posmā no  Talsiem līdz Stendei un Vīdalē. 
Darbs maiņās. Apsardzes sertifikāts nav nepiecie
šams. Var būt pensionārs. Telefons 28958456.

SPORTA DIENA RUDĒ
„SPORTS MŪS VIENO”

20. AUGUSTĀ, SESTDIEN PLKST. 11.00
10.30 – Dalībnieku pieteikšanās komandu sporta veidos
11.00 – Sacensību atklāšana 
11.10 – Komandu sporta veidi:
  1. Volejbols – komandā 4 dalībnieki, 
      uz laukuma 2 vīrieši+1 sieviete  
  2. Futbols – komandā 6 dalībnieki, uz laukuma
      5 dalībnieki (vīriešiem)
  3. Strītbols – komandā 4 dalībnieki, uz laukuma
      3 dalībnieki (1. gr. vīrieši un 2. gr. 2004. g. dz.
      un jaunāki zēni)
 4. „Tautas bumba” bērniem – komandā 5 dalībnieki
     (4 laukumā+kapteinis) vecumā no 7.–11. gadiem
     (vienā komandā gan zēni, gan meitenes)
11.10 – Individuālie sporta veidi bērniem:

 ¾ skrējiens „Kurš ātrāk!” – 1. gr. līdz 6. g., 2. gr. no 7.–10. g.
 ¾ slapjo švammīšu mešana mērķī
 ¾ zivju makšķerēšana bļodā
 ¾ apļu mešana mērķī
 ¾ zivtiņu mešana murdā
 ¾ disku golfslidojošā šķīvīša mešana grozā
 ¾ riņķu mešana uz statīviem

11.20 – Individuālie sporta veidi:
 ¾ spēle „Petanks”
 ¾ šautriņu mešana – 5 šautriņas met 4 reizes
 ¾ 16 kg svaru bumbas celšana jauniešiem, vīriešiem
 ¾ lodes grūšana – sievietēm 3 kg, vīriešiem 5 kg 

                (tikai pieaugušajiem)
13.00 – Ģimeņu stafete 

 ¾ 1. grupā 2 vecāki un 1 bērns vecumā līdz 12 gadiem
 ¾ 2. grupā 2 vecāki un 2 bērni vecumā līdz 12 gadiem
 ¾ 3. grupā 1 vecāks un 2 bērni vecumā  līdz 12 gadiem 

VECĀKU VIETĀ DRĪKST BŪT VECVECĀKI,  
KRUSTVECĀKI, TANTES, ONKUĻI

Apbalvošana 
individuālajos sporta 

veidos plkst. 14.30, 
sporta spēlēs apbalvo 
uzreiz pēc sacensību 

beigām.

Sporta diena Melnsilā
13. augustā 11.00

Nesēdi mājās, nāc un sporto!
1. Komandu spēles:

•	 jautrā stafete (6 dalībnieki)
•	 volejbols (3 dalībnieki)
•	 futbols (5 dalībnieki)

2. Pāru spēles (1 siev.+1 vīr.):
•	 dažādi uzdevumi

3. Individuālie sporta veidi  
(visām vecuma grupām):

•	 spoku medības
•	 švammīšu mešana
•	 lidojošo šķīvīšu mešana
•	 soda sitieni
•	 citas aktivitātes

Sporta diena Melnsilā 
13.augustā pl:11.00 

Nesēdi mājās, nāc un sporto! 
1) Komandu spēles:    

 Jautrā stafete (6 dalībnieki)  

 Volejbols (3 dalībnieki) 

 Futbols (5 dalībnieki) 
2) Pāru spēles (1siev+1vīr.): 

 Dažādi uzdevumi 

3) Individuālie sporta veidi (visām vecuma 
grupām): 

 Spoku medības 

 Švammīšu mešana 

 Lidojošo šķīvīšu mešana 

 Soda sitieni 

 un citas aktivitātes 

 

Sporta diena Melnsilā 
13.augustā pl:11.00 

Nesēdi mājās, nāc un sporto! 
1) Komandu spēles:    

 Jautrā stafete (6 dalībnieki)  

 Volejbols (3 dalībnieki) 

 Futbols (5 dalībnieki) 
2) Pāru spēles (1siev+1vīr.): 

 Dažādi uzdevumi 

3) Individuālie sporta veidi (visām vecuma 
grupām): 

 Spoku medības 

 Švammīšu mešana 

 Lidojošo šķīvīšu mešana 

 Soda sitieni 

 un citas aktivitātes 
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