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3. jūlijā pulksten 12.00 visā Latvijā 
sākās beztermiņa ģimenes ārstu streiks. 
Tajā piedalās teju 700  ģimenes ārsti, tai 
skaitā mūsu Mudīte Džeriņa, Ingrīda 
Miķelsone un Ruta Berga. Par radušos 
situāciju stāsta Mudīte Džeriņa un Ingrī-
da Miķelsone..

Sākoties krīzei, ģimenes ārstu praksēm 
samazināja finansējumu 20% apmērā. Krīze 
sen kā aiz muguras, bet atpakaļ tā arī neko 
neesam saņēmuši. Ja pirms krīzes varējām 
atļauties iegādāties jaunu aparatūru, mēbe-
les, iegādāties dažādas praksei nepiecieša-
mas lietas, tad tagad dzīvojam no mēneša 
līdz mēnesim, pāri nepaliek ne cents. Tātad 
nevaram attīstīt praksi, pie kam šo gadu 
laikā cēlušās cenas degvielai, elektrībai, 
īres maksai. Arī prakses datorizācijai nav 
iedots neviens lieks cents, bet e  veselības 
ieviešana prakses izdevumus sadārdzinās. 
Tas viss mūsu dzīvi neatvieglo, bet sarežģī. 
Mēs necīnāmies par atalgojuma palielinā-
šanu, bet tādēļ, lai spētu attīstīt savas prak-
ses. Un otrs, par ko cīnāmies visvairāk, tie 
ir mūsu pacienti. Cilvēki vairs nevar nokļūt 
uz konsultācijām pie speciālistiem. Lielākā 
daļa speciālistu aizņemti līdz gada beigām, 
atliek tikai maksas pakalpojumi. Tikko pat 
bija gadījums – pacientam vajadzīga he-
matologa konsultācija, bet visas vietas jau 
aizņemtas, var pieteikties tikai par mak-
su, kas ir 35 eiro. Domāju, ka tas ir daudz 
mūsu ierindas pacientam. Un tas tā ir pie 
visiem speciālistiem – pie kardiologa, arit-
mologa, urologa, uz magnētisko rezonansi, 
kompjūtertomogrāfiju – visur pieraksts ir 
pilns līdz pat gada beigām. Šo visu iemeslu 
dēļ esam pieteikuši streiku, lai vērstu valdī-
bas uzmanību uz lietām, kuras mums jau 
gadiem tikušas solītas. Prasām palielināt 
arī kapitācijas naudu. Tā ir nauda, ko sa-
ņemam no Nacionālā Veselības Centra par 
katru mums pierakstīto pacientu. Arī tā 
savulaik tika samazināta, bet par pacientu 
profilaktiskajām apskatēm vairs nemaksā 
vispār. Stāvoklis ir vairāk kā kritisks, nav 
saprotams, kāpēc valdība to neredz. Tas 
nav izveidojies mēneša laikā, bet krājies 
gadiem, un tas vadzis ir lūzis. Saku saviem 

pacientiem, ka visvairāk jācīnās viņiem 
pašiem, jo tieši pacients ir visvairāk apbi-
žotais. Nedrīkst būt tā, ka pacients maksā 
bargu naudu par vizīti pie speciālista, par 
kuru būtu jāmaksā valstij.

Par gadiem milzušajām problēmām 
veselības aprūpē, sašutusi ir arī daktere 
Ingrīda Miķelsone: „Gribas, lai vienreiz 
beidzas bardaks, lai ģimenes ārsti nebū-
tu ielikti striktos rāmjos. Laboratorijas 
izmeklējumiem kvotas, medikamentiem 
kvotas, nosūtījumiem kvotas. Cilvēkam 
diagnosticē glaukomu, bet viņš uz tālā-
kiem izmeklējumiem tiek tikai pēc sešiem 
mēnešiem, un tad arī tikai par maksu. Vai 
tas ir normāli? Arī laboratoriskajiem iz-
meklējumiem noteikts stingrs skaits. Bet, 
kā gan es varu plānot, cik man konkrētajā 
mēnesī atnāks pacientu, kuriem šie izmek-
lējumi vajadzīgi? Kas tā ir par profilaktisko 
apskati cilvēkam, kurš pie ārsta nav bijis 
trīs, četrus gadus, ja es nedrīkstu viņu sūtīt 
uz analīzēm?  Asinsaina vien neko neno-
zīmē, ir jāpārbauda smalkāk. Neievērojot 
kvotas, aizsūtīju pacientu uz analīzēm un 
viņam atklājās C hepatīts. No izskata bija 
vesels cilvēks… Uzskatu, kaut vai vienam 
no 30–40 pacientiem atklāju ko nopietnu, 
jau esmu paveikusi labu darbu. Nepiekrī-
tu Sarmītei Veidei (Latvijas Ģimenes ārstu 
asociācijas prezidente – D. K.), ka mēs cī-
nāmies par darba samaksu. Pirms krīzes 
saņēmām naudu gan par profilaktiskajām 
apskatēm, gan par veiktajām manipulāci-
jām, gan lielāku kapitācijas naudu. Tā ir 
nauda, ko varam lietot pacientu apkalpo-
šanai, un tas šobrīd ir pats galvenais, kaut 
gan, nenoliegšu, ka būtu gatava saņemt arī 
cienīgu atalgojumu par savu darbu.”

Streika dienās visas trīs ģimenes ārstu 
prakses Rojā ir atvērtas. Savu kompetenču 
ietvaros pacientus apkalpo medicīnas mā-
sas. Akūtos gadījumos palīdzību sniegs arī 
ģimenes ārsti, tikai tas būs par pilnīgi citu 
samaksu – 10 eiro. Tā kā streika laikā ģime-
nes ārsti nesniegs valsts apmaksātos pakal-
pojums, arī algu par šo laiku viņi nesaņems. 
Ģimenes ārsti nestrādās, kamēr valdība ne-
izpildīs ārstu izvirzītās prasības. 

Ģimenes ārstu streiks – arī Rojā

ZVEJNIEKSVĒTKU PROGRAMMA ROJĀ, 
8. jūlijā

BŪS RIKTĪG` IZVICOŠANĀS, KA ES TEV TEIC`! –
sportiskās aktivitātes pludmalē.

No plkst. 10.00 – sacensības pludmales volejbolā un futbolā.
Plkst. 11.00 – NEPTŪNA KAUSS 2017 – sacensības virves vilkšanā starp ciemiem.
Plkst. 11.00 – JĀŅA KUĢENIEKA PIEMIŅAS TURNĪRS svara bumbu celšanā.
Plkst. 12.00 – ūdensskrējiens.
No plkst. 15.00 jautrās zvejniekspēles – zvejnieka zābaka un sviedlīnes mešana, skrējiens pleznās, enkura 

celšana, nāru nešana, cīņ` a plekst` u.c.

BŪS LIELĀ ZĪV` UN LIELS GODS, KA ES TEV TEIC’! –
pasākumi pludmalē.

Plkst. 13.00 Uzstājas leģendārā grupa EOLIKA.
Plkst. 14.00 JŪRAS VALDNIEKA VIZĪTE  ROJĀ.
Plkst. 14.40 Jūras svītas apsveicināšanās Goda brauciens Rojas ielās:  Ostas–Jūras–Selgas–Talsu–Dzintara–

Saules–Meža–Talsu–Kosmonautu-Plūdoņa–Miera–Peldu–Torņa–Skuju–Akas–Peldu–Miera–Kapteiņu–Vēžu–
Zušu–Kuršu–Asaru–Vēžu–Kapteiņu–Selgas–Celtnieku–Zvejnieku ielas. Pavada Kabrioklubs un brīvprātīgie 
braucēji.

Plkst. 16.00 Muzikāli tēlaina jūras brīze ar ZELMERI PRO diksilendu un dzīvajām skulptūrām – pludmalē.
Plkst. 16.00 Zvejnieku saiets Zvejnieku sētā atpūtas centrā „Otra Puse” – aicināts un gaidīts ikviens amata 

brālis.
No 10 līdz 17 vizināšanās ar kuģi (2,00 EUR, bērniem, pensionāriem 1,00 EUR, līdz 12. g. – par brīvu )  un jahtu 

jūrā (5,00 EUR ), krasta apsardzes kuģa apskate. 

BŪS SPĒL`S, MUZĪK`, ZVĒR`, MOD` UN BURBUĻ’, KA ES TEV TEIC’! –
izrīcības mazajiem.

No plkst. 11.00–17.00 Startautiskā kaķu izstāde – Rojas KC (par maksu).
No plkst. 12.00–16.00 Bērnu spēļu pludmale – zivju ķeršana un tīšana, slapjās švammītes u.c.
Plkst. 15.00 Bērnu popgrupas NANDO dziesmas vienā vilnī ar KAŠERA SAPŅU FABRIKAS  izaicinājumiem 

– auto stāvlaukumā pie jūras.
Plkst. 16.30  Mārtiņa burbuļi burbuļo  Zvejnieksvētkos – pļaviņā pie auto stāvlaukuma.
Piepūšamās atrakcijas, baseiniņi, izjādes ar zirgiem u.c. (par maksu).

BŪS VILKŠAN`, STUMŠAN`, DZIEDĀŠAN`, KA ES TEV TEIC’! –
norises iekš un ap auto stāvlaukumu pie jūras.

Plkst. 16.00 Auto vilkšanas izaicinājums – spēka pārbaude ikvienam intere sentam.
Plkst. 16.30 Šis un tas par šo un to – teatrāli muzikāli mīlas līkloči – Talsu tautas teātris. 
Plkst. 17.10 Viegls piejūras džezs – muzicē ģitārists JĀNIS BĒRZIŅŠ un dziedātāja DACE TAPIŅA.
Plkst. 18.00 IELU VINGROTĀJU ŠOVS, kas neatstās vienaldzīgu, un konkursi skatītājiem – lieliem, maziem, 

tieviem, resniem – visiem.
Plkst. 18.30 Uzstājas MY RADIANT U un DIDZIS BORDO – laba mūzika pozitīvai dienai.

BŪS LUSTĪG` BALL`, KA ES TEV TEIC’! –
vakara pasākumi pludmalē (ieeja 10,00 EUR, iepriekšpārdošanā 7,00, 

bērniem līdz 12. g. v. ieeja brīva).
LABVĒLĪGAIS TIPS, DZELZS VILKS, PeR, GALAKTIKA, TUMSA, OLAS, TRANSLEITERIS, DJ JAX un 

DJ UFO, kā arī Diskobārs Ezītis miglā.
SVĒTKU SALŪTS VIRS JŪRAS – PUSNAKTĪ! 
Un vēl pa dien` būs zivzup` un Rojas upē SUP! 
Rojas Jūras zvejniecības muzejs Selgas 33 atvērts no 10.00 līdz 17.00 (par maksu).
Plkst. 15.00 – MEISTARKLASE ZIVJU ZUPAS VĀRĪŠANĀ!
Burinieku kolekcija Celtnieku ielā 5, apskate no 15.00 līdz 17.00.
Būs fein` svētk` – ka es tev teic`!
Ātrā medicīniskā palīdzība – Ostas caurlaidē, tel. 113 vai 112, pašvaldības policijas tel. 28600215, ugunsdzēsēji 

112, glābēji uz ūdens 29238127, diennakts taksometru pakalpojumi 26666099. Mazuļu un māmiņu istaba  – ostas 
caurlaidē. 

Autostāvvieta ostas teritorijā 2,00 EUR , telts vieta 3,00 EUR, bezmaksas autostāvvieta Selgas 1 teritorijā, iebrauk-
šana arī treileriem.

Pasākumu atbalsta: Rojas novada dome, Rojas ostas pārvalde, SIA Astarte, Radio SWH, Kabrioklubs, viesnīca 
„Roja”.

 Ģimenes ārste Ingrīda Miķelsone 
nepiekrīt Sarmītes Veides paustajam, ka 
ārsti cīnās tikai par savu algu palielinā-
šanu.
 Otrdienas pusdienlaikā ambulancē 

valdīja klusums. Tiesa, savās darba vietās 
atradās visi ģimenes ārsti un medmāsas. 

D. Klaberes foto
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Domes sēdē
Rojas novada 15. jūnija domes sēdē tika izskatīts viens darba kār-

tības jautājums, kur deputāti lēma:
•	 Par Rojas novada domes priekšsēdētāju ievēlēt Evu Kārkliņu.

Informāciju sagatavoja Administratīvās nodaļas vadītāja 
vietniece/domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas novada 27. jūnija domes sēdē 
tika izskatīti 39 darba kārtības jautāju-
mi, kur deputāti lēma:

•	 Izbeigt pirms termiņa deputāta pilnvaras 
Liānai Bērziņai. Pieņemt zināšanai, ka par Rojas 
novada domes deputātu kļūst Eduards Kleinbergs, 
kurš ir partijas „„Nacionālā apvienība „Visu Latvi-
jai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” saraksta nā-
kamais deputāta kandidāts ar lielāko vēlētāju balsu 
skaitu.

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 
2016. gada publisko pārskatu.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2017 
„„Grozījumi 17.01.2017. saistošajos noteikumos 
Nr. 1/2017 „Par Rojas novada domes 2017. gada 
budžeta plānu””.

•	 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmak-
sas par kopējo summu EUR 12,43.

•	 Pārdot kustamo mantu – apskaņošanas pulti 
YAMAHA MG-24 – par brīvu cenu.

•	 Apstiprināt Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
sniegto pakalpojumu cenas.

•	 Atbrīvot no pašvaldības nodevas dalībai pa-
sākumā „Zvejnieksvētki  Rojā”.

•	 Ar 19.08.2017. atbrīvot no Rojas vidusskolas 
direktora amata un izbeigt darba attiecības saka-
rā ar darbinieces uzteikumu. Apstiprināt atklāta 
konkursa nolikumu vakantam Rojas vidusskolas 
direktora amatam un organizēt konkursu atbilstoši 
nolikumam.

•	 Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai, laikā no šī gada 07. augusta līdz šī gada 
11. augustam, Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu 
centrā „Varavīksne” organizēt bērnu vasaras dienas 
nometni 20 Rojas novada bērniem. 

•	 Apstiprināt precizētos Rojas novada pašvaldī-
bas 2017. gada 21. februāra saistošos noteikumus 
Nr. 8/2017 „Rojas novada kapsētu darbības un uz-
turēšanas noteikumi”.

•	 Apstiprināt pastāvīgo komisiju sastāvus.
•	 Kā pārstāvi Latvijas Pašvaldību savienības 

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā dele-
ģēt Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkli-
ņu. Kā pārstāvja aizvietotāju, Rojas novada domes 
priekšsēdētāja prombūtnes laikā, deleģēt Rojas no-
vada domes izpilddirektoru Jāni Pūci.

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu Miera ielā 72, 
Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 8882 008 
0561, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 8882 008 0561 0,1656 ha platībā, un uz 
tā esošās dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, kūts un 
pagraba. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana 
atkārtotā izsolē.

•	 Par zemes Saules ielā 5, Rojā, Rojas novadā, 
Sila ielā 3, Rojā, Rojas novadā un Meža ielā 1A, 
Rojā, Rojas novadā, lietošanas tiesību pagarināša-
nu uz 10 gadiem.

•	 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekusta-
mā īpašumā „Lieldienu Sala”, Kaltenē, Rojas nova-
dā.

•	 Atzīt par starpgabalu nekustamā īpašuma 
„Saivas 1”, Melnsilā, Rojas novadā zemes vienību ar 
0,0556 ha platībā.

•	 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekus-
tamā īpašumā „Krišjāņi”, Kaltenē, Rojas novadā, 
„Andzēni”, Kaltenē, Rojas novadā, „Bajāri”, Kalte-
nē, Rojas novadā, „Bandari”, Kaltenē, Rojas novadā 
un „Skaldari”, Kaltenē, Rojas novadā.

•	 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekusta-
mā īpašumā „Ķirķi”, Rojā, Rojas novadā.

•	 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam „Klaukas – Zemdegas”, 
Rojas novadā.

•	 Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes 
vienības izveidošanu, adreses un lietošanas mērķa 
noteikšanu nekustamam īpašumam „Zvejas”.

•	 Par zemes vienības „Jūrmalnieku ceļš”, „Jāņa 
kroga ceļš”, „Dārtes dambis 2” un „Bezmeru ceļš” 
piederību.

•	 Piešķirt tirgus statusu SIA „Būvserviss Roja” 
piederošajam tirgum Bangu ielā 2, Rojā, Rojas no-
vadā.

•	 Mainīt nekustamā īpašuma „Rojas osta”, Roja, 
Rojas novads zemes vienības daļām zemes lietoša-
nas mērķus.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece/domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas novada 15. jū-
nija ārkārtas domes sēdē 
tika izskatīti pieci darba 
kārtības jautājumi, kur 
deputāti lēma:

•	 Par Rojas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt 
Haraldu Valdemāru.

•	 Ievēlēt Finanšu komiteju 
6 deputātu sastāvā:

1) Eva Kārkliņa;
2) Liāna Bērziņa;
3) Mareks Štāls;
4) Jānis Žoluds;
5) Edgars Grīnītis;
6) Haralds Valdemārs.
Ievēlēt Tautsaimniecības 

un vides komiteju 4 deputātu 
sastāvā:

1) Jānis Kalniņš;
2) Edgars Grīnītis;
3) Haralds Valdemārs;
4) Ingus Veckāgans.
Ievēlēt Izglītības, sporta un 

kultūras komiteju 4 deputātu 
sastāvā:

1) Jānis Kalniņš;
2) Mareks Štāls;
3) Jānis Žoluds;
4) Inga Otmane.
Ievēlēt Sociālo jautājumu 

komiteju 3 deputātu sastāvā:
1) Liāna Bērziņa;
2) Jānis Kalniņš; 
3) Inga Otmane.
•	 Izveidot Administratīvo 

komisiju šādā sastāvā:
1) Liāna Bērziņa;
2) Ligita Šnore;
3) Linda Frīdenberga;
4) Inta Zaķe;
5) Mareks Štāls;
6) Jānis Žoluds.
•	 Izveidot Iepirkuma komi-

siju šādā sastāvā:
1) Eva Kārkliņa;
2) Jānis Pūce;
3) Agris Jansons;
4) Ligita Šnore;
5) Ingus Veckāgans.
•	 Sasaukt pastāvīgo komi-

teju sēdes (izņemot 2017. gada 
jūniju) katra mēneša otrajā otr-
dienā:

Tautsaimniecības un vides 
komitejas sēdi – plkst. 9.00;

Izglītības, sporta un kultūras 
komitejas sēdi – plkst. 10.00;

Sociālo jautājumu komitejas 
sēdi – plkst. 10.30;

Finanšu komitejas sēdi – 
plkst. 11.00.

•	 2017. gada jūnijā sasaukt 
pastāvīgo komiteju sēdes 20. jū-
nijā: 

Tautsaimniecības un vides 
komitejas sēdi – plkst. 9.00;

Izglītības, sporta un kultūras 
komitejas sēdi – plkst. 10.00;

Sociālo jautājumu komitejas 
sēdi – plkst. 10.30;

Finanšu komitejas sēdi – 
plkst. 11.00.

•	Nākošo kārtējo 
Rojas novada domes 
sēdi sasaukt 2017. gada 
27. jū nijā, plkst. 13.00.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas 

vadītāja vietniece / domes 
sekretāre Gunta Dambiņa

IZSOLE
Rojas novada dome rīko atkārtotu izsoli nekusta-

majam īpašumam Miera ielā 72, Rojā, Rojas nova-
dā, kadastra apzīmējums 8882 008 0561, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 
0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā esošās dzīvojamās 
mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba.

Sākumcena – 26 160,00 EUR, solis – 
200,00 EUR, drošības nauda – 2616,00 EUR, reģis-
trācijas maksa – 30,00 EUR. Samaksa veicama divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pretendenti izsolei var pieteikties līdz 2017. gada 
04. augusta, plkst. 10.00, darba dienās: no pirmdie-
nas līdz ceturtdienai, no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 
no plkst. 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 
līdz 14.00. Izsole notiks 2017. gada 4.  augus tā, 
plkst. 11.00. Drošības nauda un reģistrācijas mak-
sa ieskaitāma Rojas novada domes kontā LV95HA-
BA0551022109166, a/s „Swedbank” vai jāiemaksā 
Rojas novada domes kasē līdz 04.08.2017. līdz plkst.  
10.00. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes 
sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties Rojas novada 
domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, vai in-
terneta mājaslapā www.roja.lv.

Objekta apskate piesakāma pa tālruni 27052492.

Sākoties vasarai un siltākam 
laikam, aktīvi iesākušās Latvijas 
Samariešu apvienības organizētās 
ekskursijas vientuļajiem senioriem 
projekta „Vecums ≠ vientulība” 
ietva ros. 

Tā pagājušajā nedēļā 19 seniori 
no Rojas novada devās ekskursijā uz 
Ventspili. Tur vispirms tika apskatīta 
Ventspils Nikolaja evaņģēliski lute-
riskā baznīca. Baznīcā sirmgalvji ar 
patiesu interesi vēroja izcilo altāru 
un klausījās stāstu par  baznīcas zva-
nu, kuru izgatavojis pirmais latvie-
šu tautības zvanu lējējs Jānis Ulrihs 
Klein šmits. Pēc baznīcas apskates 
senioriem bija lieliska iespēja atgriez-
ties  pagātnē – laikā, kad Latvijas te-
ritorijā „valdīja” mazbānīša laikmets. 
3 km garajā trasē Muzejs–Kalns– 
Muzejs varēja baudīt senatnes elpu, 
apskatīt stacijas ēku un paša bānīša 
aprīkojumu. Pēc izbraukuma ar maz-
bānīti, sekoja brauciens ar autobusu 
pa Ventspils skaistākām vietām ar 
gida pavadošo stāstījumu. Nonākot 
atjaunotajā Kurzemes hercogistes 

senākajā skolas ēkā Amatu mājā, se-
niori ar sajūsmu atkal sēdās skolas 
solā un baudīja pedagoģisko prog-
rammu – atkārtoja matemātiku, glīt-
rakstīšanu un citas skolas gudrības, 
kā arī atcerējās sajūtas, kad izsauc pie 
tāfeles un ir skolmeistaram jāatbild 
iemācītais. Garās un piedzīvojumu 
pilnās dienas noslēgumā, kafejnīcā 
„Cits  Ostgals” visi kopā baudīja gar-
das pusdienas. Pēc ekskursijas seniori 
bija pilni jaunu iespaidu, sajūsminā-
ti, aizkustināti un piekusuši, tomēr 
priecīgi par šo došanos ārpus mājas.  
Kā pēc ekskursijas uzsvēra sirmgalv-
ji – galvenais jau nav visur paspēt, bet 
gan bez steigas apskatīt, vērot, izbau-
dīt un, protams, satikt citus cilvēkus 
un aprunāties. Projekta „Vecums ≠ 
vientulība” ideja radās ikdienas darba 
procesos, kad katru dienu, nodroši-
not aprūpi mājās, Latvijas Samariešu 
apvienības darbinieki satiek simtiem 
senioru, kuriem ir zuduši praktis-
ki visi sociālie kontakti, gadiem nav 
bijis iespējas un iemesla iziet sabied-
rībā. Savukārt sociālo darbinieku ka-
pacitāte neļauj tos apsekot tik bieži, 

kā varbūt gribētos. Sociālu aktivitāšu 
iespējas tieši vientuļiem pensionā-
riem laukos ir ļoti ierobežotas vai 
nav vispār – kā veselības stāvokļa, tā 
transporta un ienākumu līmeņa dēļ. 
Tādējādi seniori ar ierobežotām paš-
aprūpes spējām lauku reģionos ir izo-
lēti no sociālās dzīves. Pat, ja seniori 
vēl spēj sevi aprūpēt dzīvesvietā un 
tikt galā ar ikdienas mājas soli, viņu 
sociālā izolētība ir ļoti augsta, jo savas 
mājas viņi praktiski neatstāj, labāka-
jā gadījumā kontaktus uztur tikai ar 
tuvākajiem kaimiņiem. Tāpēc Latvi-
jas Samariešu apvienība, pateicoties 
A/S „Latvijas valsts meži” atbalstam 
sociālajai jomai, jau otro gadu īsteno 
projektu „Vecums ≠ vientulība”, lai 
palīdzētu vientuļajiem senioriem gūt 
jaunus iespaidus, apmeklējot kultū-
ras un dabas objektus un pasākumus 
atbilstoši viņu interesēm, palīdzētu 
socializēties, kaut uz dienu izkļūt no 
savas viensētas un doties aplūkot in-
teresantas vietas Latvijā.  

Baiba Pare,
Latvijas Samariešu apvienības 

komunikācijas speciāliste

Par apskaņošanas 
pults YAMAHA MG-24 
pārdošanu par brīvu 
cenu

Rojas novada dome par brīvu cenu pārdod kustamo man-
tu – apskaņošanas pulti YAMAHA MG-24. 

Nosacītā cena – 200,00 EUR.
Ja pārdošanai par brīvu cenu piesakās vairāki pircēji, starp 

tiem tiek rīkota izsole, nodrošinājums – 10% no izsolāmās 
kustamās mantas nosacītās cenas – 20 EUR.

Pieteikums par apskaņošanas pults pirkšanu kopā ar norā-
dītajiem dokumentiem iesniedzams personīgi Rojas novada 
domē – Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, domes 
sekretārei, vai nosūtāms uz e-pastu roja@roja.lv ar elektronis-
ko parakstu līdz 2017. gada 4. augustam, pulksten 12.00.

Apskaņošanas pulti var apskatīt Akas ielā 3, Rojā, Rojas 
novadā līdz 2017. gada 4. augustam, darba dienās darba laikā, 
iepriekš piezvanot pa mobilo tālruni 29646228 (Rojas kultū-
ras centra vadītājai Ārijai Veidei).

Ar noteikumiem apskaņošanas pults pārdošanai par brīvu 
cenu var iepazīties Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, 
Rojas novadā, vai interneta mājaslapā www.roja.lv.

Rojas novada vientuļie seniori, pilni 
jaunu iespaidu, atgriezušies 
no ekskursijas

Rojas novada dome izsludina konkursu „Par Rojas vi-
dusskolas direktora amatu”. 

Konkursa nolikumu var saņemt Rojas novada domē, Zvejnieku 
ielā 3, Rojā, Rojas novadā, vai interneta mājaslapā www.roja.lv. Pietei-
kumi un tiem pievienotie dokumenti jāiesniedz Rojas novada domē, 
Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā vai jānodrošina tā iesūtīšana uz 
e-pastu roja@roja.lv līdz 2017. gada 28. jūlijam, plkst. 12.00.

Kontaktpersona:
sekretāre Ina Bramane, tālr. 63232050, mob. 27234281. 

Rojas novada dome izsludina 
kandidātu pieteikšanos darbam 
Rojas novada domes Inventarizā-
cijas komisijā. 

Pieteikums iesniedzams Rojas no-
vada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Ro-
jas novadā vai elektroniski uz e-pastu 
roja@roja.lv līdz šī gada 4. augustam.

Latvijas Samariešu apvienības piedāvāto iespēju braukt ekskursijā labprāt izmnatoja mūsu novada vientuļie 
seniori.                                                                                                                                                                                    Albuma foto
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Vasara pilnbriedā un Rojas vidus-
skolā noslēdzies vēl viens mācību gads 
ar diviem skaistiem izlaidumiem. Gai-
sā bija jūtama meiju smarža, patīkams 
satraukums un 10. jūnijā 9.-to klašu 
jaunieši bija priecīgi un pacilāti savā 
izlaidumā, jo nokārtoti pirmie nopiet-
nie eksāmeni. Pamatskolas izlaidums 
ir pirmā lielā darba cēliena noslēgums, 
kad par paveikto deviņos gados jāsa-
ņem Apliecība par vispārējās pamatiz-
glītības iegūšanu. Šogad apliecību saņē-
ma 28 skolēni. Par augstiem un izciliem 
sasniegumiem mācību darbā kā pirmā 
tika sumināta 9.a klases skolniece Rūta 
Jaunozola, kura visus 5 pamatskolas ga-
dus bija skolas „TOP 5” pirmajās vietās, 
guvusi starpnovadu olimpiādēs god-
algotas vietas, bet 9.b klases skolniece 
Katerīna Olekte pierādījusi sevi ne tikai 
ar augstiem mācību sasniegumiem, bet 
arī ar labām organizatora spējām un ta-
lantiem.

Skolas ikdienā uztraucās vairāk, kā 
citi, katru neveiksmi un veiksmi uz-
skatīja par savējo jauniešu klases au-
dzinātājas! No 5. klases ar viņiem kopā 
bija skolotājas Velta Mitenberga un 
Ilze Krišjāne, bet sākumskolā ievadīja 
pirmās klases audzinātājas: 9.a kla-
si skolotāja Daiga Kirkopa un Kolkas 
bērniem  – skolotāja Ilona Jostiņa, bet 
9.b klasi – skolotāja Anda Sebre Līkopa. 

2017. gada 17. jūnijs – Rojas vidus-
skolas 12. klašu izlaidums, kurš šogad 
skolas vēsturē tika svinēts jau 50-to rei-
zi. Skolas simbolu – Rojas vidusskolas 
žetonu, kas apliecina piederību skolai, 
saņēma 27 jaunieši. Savukārt godam 
nopelnīto Atestātu par vidējo izglītību 
un nokārtoto eksāmenu sertifikātus, 
jaunieši saņēma 29. jūnijā. Ar divpad-
smitajiem priekos un bēdās ikdienā 
vidusskolas posmā bija viņu klases 
audzinātājas Raida Koroļova, Svetla-
na Mediņa, Liene Frīdenvalde un Vita 
Freimane.

Mācoties skolā un dzīvojot Rojā, 
absolventi sevi pierādījuši kā spilgtus, 
talantīgus jauniešus. Lai gan aiz katras 
uzvaras sportā, olimpiādēs, konkursos 
slēpās liels darbs, viņi spēja neizdzist 
un saglabāt jaunības degsmi. Paspēja 
arī dejot, dziedāt, iemīlēties, uzklausīt 
cits citu, iesaistīties karstās diskusijās 
un kopā īstenot nepārspējamas idejas, 

darboties skolēnu pašpārvaldē un pie-
dalīties, vadīt un pārstāvēt Rojas nova-
du svētkos, pasākumos un sacensībās.

Šogad Ministru prezidenta Māra 
Kučinska Atzinības rakstu par augstiem 
sasniegumiem mācību darbā saņēma 
12.a klases skolniece Paula Kučinska. 
Par augstiem rezultātiem mācību dar-
bā tika suminātas arī Elīna Paula, Līga 
Vecbērza, Lelde Veinberga, Elvita Du-
bure, Megija Grīnerte. Par izciliem sa-
sniegumiem sportā apsveikuma vārdus 
savai audzēknei Līgai Vecbērzai teica 
viņas treneris Jānis Volajs. Ar prie-
ku, gandarījumu un, protams, mazliet 
skumju noskaņu pateicības vārdus par 
lielisko sadarbību Dace Broka un Āri-
ja Veide teica Signei Kalmanei, Beātei 
Bekmanei, Elvitai Duburei, Megijai 
Bramanei, Katei Labarēvičai, Jurģim 
Marijam Kalniņam un Tomam Ģirtam 
Bērziņam.

Skolotāja Raida Koroļova saviem 
jauniešiem ceļam veltīja šādus vārdus: 
„Kopā esam pavadījuši pietiekoši, lai 
viens otru kārtīgi iepazītu un pietiekoši, 
lai viens otram pieķertos. Mēs visi ju-
tāmies kā viena liela ģimene, ar saviem 
priekiem un bēdām, panākumiem un 
zaudējumiem, smiekliem un asarām. 
Šodien principā beidzas jūsu bērnība 
un sākas pieaugušo dzīve. Dzīvē ir si-
tuācijas, kad ir jāatvadās, un ir ceļi, pa 
kuriem jāsāk iet vieniem. Novēlu jums 
„neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, ne-
kāpt cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās, ap-
iet apkārt, aiziet – bet palikt tuvu.”

Šogad Rojas vidusskolu absolvēja 
lieliski, radoši un izglītoti jaunieši. Par 
ieguldījumu viņu izaugsmē vēlos pa-
teikties skolotājiem, viņu vecākiem un 
ikvienam, kurš palīdzējis jauniešiem 
kļūt par kārtīgiem, atbildīgiem cilvē-
kiem un tikt līdz vidusskolas finiša 
taisnei.

Iespēja mūsu bērniem izaugt Rojā 
un izmantot visas piedāvātās iespē-
jas ir liela veiksme. Tāda veiksme tika 
pasniegta arī man. No sirds pateicos 
domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai 
par iespēju un atbalstu  strādāt Rojā 
un Rojas vidusskolā!  Paldies ikvienam 
par katru dienu, kura mūsu sadarbībā 
nesa jaunus piedzīvojumus un pār-
baudījumus. Lai mums izdodas radīt 
vidi un apstākļus, kuros mūsu bērni 

9. klases izlaidums – pirmā lielā darba cēliena noslēgums.

Mirklis pirms izlaiduma balles – divpadsmitie kopā ar saviem skolotājiem. A. Zemela foto

Dace Klabere

Līdz 25. jūlijam Rojas 
Jūras zvejniecības muzejā 
apskatāma vecākā kuģu 
mehāniķa Edija Megņa fo-
toizstāde „Latvju zēni pa-
saules jūrās”. Kā izstādes 
atklāšanā minēja muzeja 
vadītāja Inese Indrikso-
ne, šī izstāde ir simbolis-
ka – tā lieliski sasaucas ar 
muzeja 2. stāvā izvietoto 
ekspozīciju, kurā muzejs 
lepojas gan ar mūspusē 
gatavotajiem burukuģiem 
un to īpašniekiem, leģendārajiem kaptei-
ņiem, gan padomju laika jūras arājiem un 
tagad, tuvojoties Zvejnieku svētkiem, tiek at-
klāta izstāde par šo laiku latvju zēnu redzēto 
un piedzīvoto pasaules jūrās un okeānos. Ar 
izstādi klātesošos īsumā iepazīstināja Edija 
tēvs Jānis Megnis, jo Edijs, kurš pašlaik strā-
dā kuģniecībā Hamburgā, ierasties nevarēja. 
Izstāde tapusi, cieši sadarbojoties tēvam ar 
dēlu, tādēļ Jānim Megnim nekādas grūtī-
bas nesagādāja interesentu iepazīstināšana 
ar katru fotogrāfiju, to lieliski papildinot ar 
paša gūto pieredzi. Jānim pašam vistuvākās 
ir fotogrāfijas no Botnija ziemeļiem, jo tajās 
redzama Polārā nakts, ledi un ostas, kurās 
savulaik viņš pats piestājis, tādēļ, tās skatot, 
raisās nostalģiskas atmiņas. Ar savu šarmu 

ir arī skati no dienvidu jūrām,  Honkongas 
krasts, Malaizija un citas. Jānis rēķina, ka 
izstādē iekļautie darbi tapuši, maļot jūras 
vismaz 6 gadu garumā. Interesanti, ka vis-
vairāk darbi radušies no jūrā iešanas pirm-
sākumiem, jo ar gadiem, kāpjot pa karjeras 
kāpnēm, Edijam laika fotografēšanai paliek 
arvien mazāk. Viņa profesijā – jo augstāks 
postenis, jo vairāk laika jāveltī mašīntelpai. 
Un kāda tur vairs fotografēšana! Piemēram, 
ejot cauri Panamas šaurumam, kurā ir ap 
30 slūžām, nav tapusi neviena bilde, jo visu 
laiku jāstrādā. Jānis Megnis  aicina visus ak-
tīvos kuģiniekus neturēt sveci zem pūra un 
šādu izstāžu ciklu turpināt arī nākošajā gadā, 
vienlaicīgi piedāvājot  savu palīdzību izstā-
des veidošanā.  

atgriežas Rojā, lai turpinātu iesāktos 
labos darbus! Un, pateicībā atvadoties, 
vēlos dalīties ar zīmīgiem humānās pe-
dagoģijas idejas pamatlicēja akadēmiķa 

Š. Amonašvili vārdiem: „Neviens šajā 
dzīvē mums nav garāmgājējs, neviens 
nav ienaidnieks, bet katrs pretimnācējs – 
SKOLOTĀJS!” 

Saules siltumu un gaismu ikdienā, 
domās, vārdos un darbos vēlot – 

ar cieņu, Gundega Pole

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies, no tevis dzīve prasīs daudz. 
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies, un visu, visu  laiku  audz!

Latvju zēni pasaules jūrās un 
okeānos

Augustā ir paredzēti dažādi veselības 
veicināšanas pasākumi Rojas novada 

iedzīvotājiem projekta ietvaros – 
ES fonda projekta „Esi vesels – 

ieguldījums tavai nākotnei”  
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 

Ikviens esat aicināts piedalīties un pieteikties uz šādām 
aktivitātēm:

•	 MFC „Strops” telpās 14.00 notiks radošās darbnīcas 
„Mākslas terapija” nodarbības, mākslas terapeites Andas 
Lases vadībā pieaugušām personām, trešdienās – 2.08; 9.08; 
23.08; 30.08., bērniem Rojupes BJIC „Varavīksne” pulksten 
16.30;

•	 MFC „Strops” telpās 9.15 notiks vingrošanas nodar-
bības pieaugušām personām, ko vadīs fizioterapeite Dace 
Vieško, piektdienās – 4.08; 11.08; 18.08; 25.08., kā arī Rudē,  
BJIC „Varavīksne” pulksten 11.00 un Melnsila BJIC pulksten 
14.00;

•	 Nūjošanas grupas nodarbības pieaugušām personām 
notiks ceturtdienās – 3.08; 10.08; 17.08; 24.08. Pulcēšanās pie 
MFC „Strops” 11.00, pie Rudes BJIC „Varavīksne” 13.00 un 
pie Melnsila BJIC 16.00. Nūjošanas nodarbību vadīs tautas 
sporta asociācijas nūjošanas instruktore Zinta Miezaine;

•	 Aicinām vecākus pieteikt Rojas novada bērnus uz 
20 vingrošanas nodarbībām MFC „Strops”,  kuras notiks 
15.08; 22.08; 29.08., turpināsies septembrī, oktobrī un no-
vembrī. Pasākumu vadīs fizioterapeite Vita Lakša. 

•	 Telefons informācijai 28356568.

Informāciju sagatavoja Lienīte Voronova, 
atbildīgā par projekta vadības nodrošināšanu 

Rojas novada dome 
aicina pieteikt 
bērnus vasaras 
nometnei

Rojas novada dome Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai 
nākotnei!” līguma Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros 
aicina Rojas novada iedzīvotājus pieteikt savus 
bērnus dienas nometnē „Spirgts un vesels”. 

Nometne tiek organizēta Rojas novada 
bērniem vecumā no 8 gadiem līdz 13 gadiem. 
Dalība nometnē ir bezmaksas. Nometne notiks 
Rojupes BJIC „Varavīksne” no 7. augusta līdz 
11. augustam, tajā tiks uzņemti 20 dalībnieki. 
Dalībnieku nokļūšanai līdz nometnes vietai tiks 
nodrošināts transports. 

Lai pieteiktu bērnus nometnē, nepieciešams 
aizpildīt nometnes iesnieguma veidlapu Rojas 
novada domē tās darba laikā.  Bērnu uzņem-
šana nometnē notiks iesniegumu reģistrēšanas 
secībā, savukārt iesniegumu reģistrēšana tiks 
uzsākta pēc informācijas publicēšanas laik-
rakstā „Banga” un Rojas novada mājaslapā  
www.roja.lv. 

Sīkāka informācija pa tālruni 26409048.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja 
Māra Folkmane.

Ar izstādi iepazīstināja Edija tēvs Jānis Megnis.
D. Klaberes foto
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtības

ĪRĒ
 Pāris vēlas īrēt divistabu dzīvokli ilgtermi-

ņā Rojā. Telefons 25508705.

DAŽĀDI
 Vajadzīgs aprūpētājs 80 gadu vecai sievietei 

Rojā ar dzīvošanu uz vietas. Sīkāka informācija 
pa tālruni 26476081.

 SIA Latsketch piedāvā ēvelēšanas pakalpo-
jumus ar četrpusējo ēveli un frēzēšanas pakalpo-
jumus, izmantojot formātripzāģmašīnu un frēzi. 
Izpildām pasūtījumus, izmantojot gan klienta, 
gan uzņēmuma izejmateriālu. Klientiem no-
drošinām produkta piegādi visa Latvijā. Tālruņi 
28300893, 29919874.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.
 Dārzu Rojā. Zvanīt 29397140. 

PĒRK
 Esam Latvijas mežsaimniecības uzņēmums, 

kas pārstrādā mūsu apsaimniekotajos  mežos 
iegū to koksni un ražo  gan ekskluzīvas  interjera 
lietas, gan mēbeles, gan būvmateriālus. Mēs esam 
par ekoloģisku un ilgtspējīgu mežsaimniecību. 
Par ļoti labu samaksu nopirksim jūsu meža 
īpašumu, vai arī sniegsim jums profesionālus 
mežsaimniecības pakalpojumus. Slēdzam arī 
meža apsaimniekošanas līgumus, veicam meža 
izstrādi, koku stādīšanu un jaunaudžu kopšanu. 
Mūsu uzņēmums piedāvā  sertificēta  taksatora 
pakalpojumus, kurš par jums izdevīgu cenu izga-
tavos meža inventarizācijas lietu, cirsmu skices, 
robežstigu un kupicu atjaunošanu. Uzņēmuma 
mežzinis sniegs jums BEZMAKSAS profesionā-
las konsultācijas par nepieciešamajām mežsaim-
nieciskajām darbībām jūsu īpašumā.

Garantējam gan  profesionālu un godīgu at-
tieksmi, gan ļoti labu samaksu. Zvaniet. 26129919, 
28368838 vai rakstiet rakstiet info@lmu.lv

 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-
ku, akumulatorus, vecus ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

 Rojas invalīdu biedrības sporta svētki 
29. jūlijā 10.00 Rojas stadionā.

 19. augustā Rojas invalīdu biedrība 
rīko ekskursiju uz Liepāju. Interesentiem 
pieteikties pa telefonu 26078711 līdz 31. jū-
lijam.

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze un 
mācītājs izsaka līdzjūtību piederīgajiem, pa-
vadot Mūžībā Ilgu S ilmani.

Viena no skaistākajām piejūras pilsētiņām Roja jau septīto gadu pārvēr-
tīsies par visas Latvijas kultūras galvaspilsētu. Kā ierasts, jūlija nogalē – no 
27. līdz 29.07. – norisināsies kino, mākslas un kultūras festivāls RojaL. Šo-
gad, akcentus liekot uz franču kultūru un tās milzīgo ietekmi, RojaL svinēs 
dzīvi.

Kā ierasts, programmā iekļauts gan kino, gan mūzika un māksla. Kustīgo 
bilžu mākslu pārstāvēs jau tradicionālā konkursa skate, latviešu kinematogrā-
fistu jaunākais veikums un pirmizrādes, klasikas šedevri, Eiropas Kinoakadē-
mijas labākās īsfilmas, programmas bērniem un meistardarbnīcas.

Pirmizrādi Rojā piedzīvos Astras Zoldneres filma „Melleņu gars”, un no 
jaunākajām latviešu filmām būs iespējams noskatīties arī Matīsa Kažas „Vienu 
biļeti, lūdzu!”, dokumentālās filmas „Savējie sapratīs” otro daļu, Uģa Oltes un 
norvēģu multimākslinieka Mortena Trovika dokumentālo lenti „Atbrīvošanas 
diena”, kā arī Nila Skapāna plastilīna animācijas filmu „Mūsu ome rullē!”. Lat-
viešu kino klasiku pārstāvēs 1969. gadā tapusī lente „Līvsalas zēni”, ko uzņē-
muši Ēriks Lācis un Jānis Streičs, un kurā galvenās lomas atveido Juris Pļaviņš, 
Aivars Leimanis, Kaspars Pūce, Gido un Imants Kokari, Venta Vecumniece, 
un šī gada jubilāra Rolanda Kalniņa nepabeigtā lente „Piejūras klimats”, kuras 
filmēšanu 1974. gadā pārtrauca, bet no safilmētā materiāla režisors 1992. gadā 
izveidoja 34 minūtes ilgu īsfilmu. Lomās spēlē Pēteris Liepiņš, Ivars Kalniņš, 
Svetlana Bless, Helga Dancberga, Uldis Dumpis, Edgars Liepiņš un daudzi citi. 
Šogad kino fokusā ir franči, un daudzveidīgajā programmā iekļauts arī Žaka 
Demī leģendārais mūzikls „Šerbūras lietussargi” (1964.), Žana Lika Godāra 
„Muļķa Pjero” (1965.) un animācijas klasika „Karalis un lakstīgala”. Savukārt 
sestdienas vakarā, noslēdzot festivālu, pludmalē uz lielā ekrāna demonstrēs 
šogad sešus Oskarus ieguvušo Demjana Šazelles mūziklu „La La Land: Kali-
fornijas sapņi”, kurā galvenās lomas atveido Emma Stouna un Raiens Goslings.

Septītā „RojaL” muzikālais noformējums uzticēts vienam no Latvijas ta-
lantīgākajiem vijolniekiem Sandim Šteinbergam, savukārt ar izstādēm pilsētas 
iedzīvotājus un arī, protams, viesus lutinās metālmākslinieks Ivars Miķelsons, 
ģipša mākslas meistars Andris Vikainis un klasiķi Egīls Rozenbergs un Edgars 
Vērpe. 

Atklāšana ceturtdien, 27. jūlijā plkst. 18. 00 Rojas Kultūras centrā! Gaidī-
sim! Sekojiet aktuālajai informācijai  www.rojal.lv 

Kapu svētki Rojas novadā
6. augustā

Melnsila kapos 14.00
Ģipkas kapos 15.00

27. augustā
Valgalciema kapos 10.30

Kaltenē Baznīcas kapos 11.30
Rojas kapos 13.00.

SPORTISKĀS AKTIVITĀTES 
JŪRAS SVĒTKOS ROJĀ, 8. jūlijā

Aktivitāte Laiks
Smilšu futbols    10.00
Pludmales volejbols 10.00
Virves vilkšana „Neptūna kauss 2017” 11.00
Svaru bumbu celšana „Jāņa Kuģenieka piemiņas turnīrs” 11.00
Jautrās zvejniekspēles lielajiem 

1) Skrējiens pleznās 15.00–17.45

2) Zvejnieka zābaka mešana no 15. gadiem 15.00–17.45
3) Ūdensskrējiens – no 15. g. – 30. g. un 31. g. un vecāki Starts 12.00 
4) Auto stumšana 16.00–17.45
5) „Nāras” nešana uz rokām ūdenī un atpakaļ 

(ar laika kontroli) 15.00–17.45

6) Enkura celšana (50 kg) 15.00–17.45
7) Cīņas ar „plekstēm” 15.00–17.45

Bērnu rotaļu pludmale
1) slapjās švammītes 12.00–16.00

2) zivju „makšķerēšana” 12.00–16.00
3) zivju ķeršana ar tīkliņu 

(mamma met, bērns ķer un otrādi) 12.00–16.00

4) zivs tīšana auklā 12.00–16.00
5) lidojošā šķīvīša mešana mērķī 12.00–16.00
6) ūdensskrējiens – bērni  līdz 6. g., no 7.–10. g. , 11.–14. g. Starts 12.00

Apbalvošana „Jautrajās zvejniekspēlēs lielajiem” 1.–3. v. katrā disciplīnā sievie-
tes un vīriešus atsevišķi plkst. 18.00;

Apbalvošana ūdensskrējienā uzreiz pēc sacensībām;
Apbalvošana sporta spēlēs uzreiz pēc sacensību beigām;
Visas sporta aktivitātes notiek pludmalē;
Rojas mājaslapā ir ievietots sporta spēļu nolikums.

Pateicības
 Pateicamies viesu nama „Šņoriņi” saimniekiem par sirsnīgo 

uzņemšanu un plašo izklaides programmu!
„Sadarbības partneri”

 Kā Rojas luterāņu baznīcas pārzine, lielu paldies saku Modrim 
Šteinblūmam par operatīvu rīcību un Rolandam Segliņam par nesav-
tīgu palīdzību, salabojot altāra svečturi.

Sandra Kārkliņa

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa 
aicina  pieteikties

jaunos vecākus, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši mūsu no-
vadā, bet nav noslēguši laulību, kaut arī ir atzinuši paternitāti 
kopīga jam/iem bērnam/iem, līdz 2017. gada 9. augustam ie-
sniegt pieteikumu par laulību reģistrāciju Laulību ceremonijai 
Laulību zālē bez maksas 2017. gada 10. septembrī.

Nepalaidiet garām vienreizēju iespēju!

Lai tev vienmēr jautra oma, 
Priecīgs prāts un gudra doma, 
Lai tev vienmēr pietiek spara 
Darīt to, ko jāpadara!

Rojas invalīdu biedrība sveic 
II ceturkšņa jubilārus: 

Astrīdu Āboliņu, Leonu Bolšteinu, Marutu Cielavu, Dzin-
tru Dzeguzi, Skaidrīti Freimani, Skaidrīti Galmani, Brigitu 
Heinbergu, Ēriku Jugbārdi, Solvitu Lazdu, Laimoni Megni, 
Aleksandru Mihailovu, Inesi Priedi, Dzidru Nāckalni, Silviju 
Riekstiņu, Āriju Salmiņu, Dinu Simsoni, Valdu Skāduli, Annu 
Štāli, Ligitu Tombergu, Ludmilu Palkavnieci, Ilgu Štranderi.

9. jūlijā 15.00 Ģipkas baznīcā notiks 
labdarības koncerts.

Koncertēs folkloras kopa „Laiva”. Vadītāja Anda Ābele. Koncerts 
ir veltījums saulei un jūrai, kuru bagātinās Latgales dziesminieks 

Aleksandrs Maijers. Būsiet mīļi gaidīti!

Burāšana jūnijā
Aizvadīti divi Latvijas kausa posmi – Usmas kauss no 10.–11. jūnijam 

un Kuivižu kauss no 17.–18. jūnijam. Usmas ezers mūs sagaidīja ar bez-
vēju, un pirmajā dienā sacensības tika atceltas. Otrajā dienā tika izvesti 
četri braucieni, kur labākais no Rojas novada sporta skolas „Optimist” 
klasē kopvērtējumā bija Patriks Upners – 13. vieta no 35 dalībniekiem. 
„Optimist B” grupā (2006. g. dz. un jaunāki) Ivo Kiršteinam 10. vieta no 
19 dalībniekiem. Vēl piedalījās L. M. Carniglia – 20.   vieta, R. Brama-
nis – 24. vieta, H. E. Zandere – 25. vieta, R. Gricmanis – 30. vieta. „Laser 
R” klasē A. Grosbahai 7. vieta. 

Kuivižos abas sacensību dienas tika aizvadītas burāšanai patīkamos 
laika apstākļos. Piedalījās arī Igaunijas jaunie burātāji. „Optimist” klasē 
kopā 60 dalībnieki. No mūsējiem šajā klasē labākais atkal Patriks Up-
ners – 38. vieta. Jaunākajā grupā Ivo Kiršteinam 12. vieta no 20 dalīb-
niekiem. „Laser 4,7” klasē A. E. Reinholdei 10. vieta no 11 dalībniekiem. 
„Laser R” klasē A. Grosbahai 5. vieta no 6 dalībniekiem.

Nākamās sacensības, kurās piedalīsimies, būs Latvijas Jaunatnes 
Olimpiāde no 7.–9. jūlijam Engurē, kur pārstāvēsim mūsu novadu kuplā 
skaitā. Atgādinu, ka vēl ir iespējams pieteikties uz neformālo apmācī-
bu burāšanā pieaugušajiem „Burāšanas pamati”. Interesentiem zvanīt 
26434813.

Treneris Gunārs Reinholds 

Startē Alise Grosbaha. Albuma foto

No 4. līdz 26. jūlijam  Rojas izstāžu un radošo darbnīcu 
centrā  apskatāma jaunās mākslinieces 

Ellas Mežules gleznu izstāde „Patme”.
Esiet laipni aicināti iegriezties Rojas izstāžu zālē un apskatīt 

izstādi, kā arī aiciniet līdzi savus ciemiņus un draugus! 

„Kalva” dzied „Radio 2” 
tiešraidē
Dace Klabere

21. jūnijā biedrība „Rojas poga” ikvienu aici-
nāja uz pasākumu Rojas muzejā – „Sagaidot 
saulgriežus”. Tajā visi sanākušie Līgas Badūnes 
vadībā mācījās pīt Jāņu vainagus, klausījās Jānu 
ticējumos, sildījās ar uz ugunskura vārīto zāļu 
tēju. Tikmēr muzeja izstāžu zālē savam uznā-
cienam gatavojās Rojas kultūras centra sieviešu 
koris „Kalva”, kurš pulksten 18.15 ar savu dzies-
mu piedalījās Latvijas Radio 2 organizētajā pro-
jektā „Gadsimta garākā Līgo dziesma”. Kā pēc 
uzstāšanās atzina kora diriģente Jolanta Rauga, 
šī bija pirmā kora uzstāšanās radio. ‘Kalvas’ dzie-
dājums skanēja lieliski, tādēļ diriģente neslēpa 
prieku par savu koristu sniegumu un piebilda, 
ka šāds pasākuma varētu kļūt par jauku ik gada 
Jāņu tradīciju. 


