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Ar Senās ugunsnakts pasākumu Rojā at-
vadījās no vasaras.                 Lasiet 4. lpp.

Par darbiem, rudeni un ļaudīm
Esam veiksmīgi pārlaiduši to perio-

du, kad dažiem cilvēkiem reizi četros 
gados šķiet, ka viss ir slikti,  neviens 
neko nedara, visapkārt ir negodprā-
tīgi ļaudis un visiem jādodas Laimes 
lāča meklējumos. Nu ir visas kaislības 
norimušas un varam turpināt iesāktos 
darbus, kā arī atskatīties uz pēdējā laikā 
paveikto un informēt iedzīvotājus par 
nākotnes plāniem.

Protams, ka mūsu lielākais un vis-
ilgāk gaidītais sapņa piepildījums ir 
Rojas stadions. Vismaz 15 gadu garu-
mā ik pa brīdim tika aktualizētas divas 
rojeniekiem aktuālas tēmas: Selgas ielas 
braucamās daļas seguma un Rojas sta-
diona skrejceļa seguma atjaunošana. 
2016.  gadā tika saremontēta ne tikai 
Selgas iela, bet arī Jūras un Plūdoņa 
ielas, un šogad – 1. oktobrī ir termiņš, 
kad ekspluatācijā nododams stadions. 
Jau ir atjaunoti šķēpmešanas, lodes 
grūšanas un tāllēkšanas sektori, izbū-
vēta lietus ūdeņu novadīšanas sistēma, 
notiek pēdējie skrejceļa seguma atjau-
nošanas darbi, paralēli notiek teritori-
jas labiekārtošana. Pavisam stadiona 
remontam un labiekārtošanai tiks 
iztērēti  420 000.97 EUR (no kuriem 
70 000 EUR ir mērķdotācija pašvaldību 
pasākumiem). Jau savlaicīgi informēju 
iedzīvotājus un sportistus, ka visa sta-
diona teritorija tiks iežogota, un gājē-
jiem tiks izbūvēti citi celiņi, tādejādi 
nodalot sporta cienītāju un gājēju plūs-
mas. Tiek strādāts arī pie tā, lai nākoša-
jā vasarā tiktu pārvietota un labiekārto-
ta cita telšu vieta.

Kā katru gadu, arī šogad, pirms jau-
nā mācību gada kopā ar Rojas novada 
domes izpilddirektoru Jāni Pūci, izglī-
tības speciālisti Sarmīti Engīzeri, darba 
drošības un civilās aizsardzības speciā-
listu Andri Jansonu paviesojāmies visās 
mūsu novada izglītības iestādēs. Šova-
sar Rudes pirmsskolas izglītības iestāde 
(turpmāk – PII) „Saulespuķe” tikusi pie 
izremontētas zāles un noliktavas telpas; 
PII „Zelta zivtiņas” audzēkņi pie jauna 
rotaļu laukuma, kas aprīkots ar jaunām 
ierīcēm; Rojas vidusskolā izremontē-
tas skolas virtuves telpas, tās kļuvušas 
atbilstošākas sanitāro normu prasībām 
un  darbiniekiem tīkamākas. Sporta 
skolas galvenais jaunums – pieaugušais 
audzēkņu skaits, kas šogad jau sasnie-
dzis 140. Nelieli remontdarbi veikti visās 
izglītības iestādēs, saremontētas vai no 
jauna iegādātas mēbeles, kā arī veikti 
nelieli apkārtnes labiekārtošanas darbi. 
Kopējā summa, kas no pašvaldības bu-
džeta atvēlēta šiem lielajiem un maza-
jiem darbiņiem, ir 81 689,00 EUR.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
kolektīvs mūs sagaidīja ar lustīgu jaunā 
mācību gada ieskandināšanas koncer-
tu, kura dalībnieki bija paši pedagogi. 
Melodijas tika spēlētas uz jaunajiem 
mūzikas instrumentiem – akordeona 
un skaistām, baltām digitālajām kla-
vierēm. Tā kā jaunais mācību gads ir 
ieskandināts, telpas izremontētas, kla-
ses nokomplektētas, pedagogi gatavi 
mesties jaunos izaicinājumos un ceru, 
ka šajā pārmaiņu laikā izglītības jomā, 
vecāki nebūs malā stāvētāji un kritizē-
tāji, bet gan labi un atsaucīgi sadarbības 
partneri.

No valsts budžeta programmas 
12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību 
pasākumiem” 2017. gadā piešķirtā fi-
nansējuma Rojas vidusskola iegādājās 
digitālās klavieres, Mūzikas un mākslas 
skola – jaunus mūzikas instrumentus, 
Rojas PII „Zelta zivtiņa” – interaktīvo 
tāfeli, Rojas Sporta skola un Jūras zvej-
niecības muzejs – projektorus.

Rojas vidusskolā tiek īstenoti divi 
Eiropas Savienības finansēti projekti – 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” (finansē-
jums – 4 882 EUR), ko vada Inta Plāte 
un otrs projekts – „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”, ko 
vada Anita Kurmiņa, apgūstamais fi-
nansējums – 20 874,40 EUR.

Mūsu pašvaldībā vēl tiek īstenots 
Eiropas Sociālā fonda projekts  „Esi 
vesels – ieguldījums tavai nākotnei” uz 
trīs gadiem, kopējā finansējuma sum-
ma 48  629,00 EUR bez pašvaldības 
līdzfinansējuma. Projekta mērķis  ir  
veicināt  Rojas novada iedzīvotāju pie-
ejamību un informētību par dažādiem 
veselības veicināšanas pasākumiem, 
iesaistot viņus slimību profilaktiski 
informatīvos un vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanas pasākumos, kā 
arī iesaistot  nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautos iedzīvo-
tājus ar dažādām  īpašām mērķu gru-
pām. Realizējot  projektu, tiks sniegti 
kvalitatīvi pakalpojumi ar dažādu spe-
ciālistu piedalīšanos. Svarīgi ir iesaistīt 
Rojas novada iedzīvotājus dažādās gru-
pu aktivitātēs, kas saistīti ar fiziskās  un 
garīgās veselības veicināšanas pasāku-
miem, veselīgu uzturu un atkarību ma-
zināšanas pasākumiem, kā arī veicinātu 
iedzīvotāju izaugsmi un informētības 
līmeni par veselības uzturēšanu.

Šis atkal bija tas gads, kad Rojā tika 
pasniegtas Pastariņa prēmijas. Projek-
tu īstenoja Bērnu bibliotēkas vadītāja 
Iluta Graudiņa, kopējās izmaksas bija 
1  675,00 EUR (700,00 EUR Kultūrka-
pitāla fonda finansējums, 975,00 EUR – 
pašvaldības līdzfinansējums).

Pēc 11 gadiem beidzot ir izdevies 
pārvarēt visus birokrātiskos šķēršļus, 
un šovasar bija vēsturisks brīdis, jo Ro-
jas novada pašvaldība saņēma Zemes-
grāmatas apliecinājumu, ka savā īpašu-
mā esam ieguvuši zemi, lai varētu sākt 
darbu pie jauno Rojas kapu ierīkošanas 
un paplašināt kapu teritoriju Melnsilā. 
Šeit patiešām milzu darbu ieguldīja gan 
Teritorijas plānotāja Ligita Šnore, gan 
domes jurists Jānis Pāvuliņš.

Noslēgumam tuvojas bruģēšanas 
un teritorijas labiekārtošanas darbi pie 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja. Tur 
tiek bruģēts automašīnu stāvlaukums, 
apgaismota teritorija un uzstādīts in-
formatīvais āra stends, kur muzeja brīv-
dienās interesentiem būs pieejama in-
formācija par Rojas novada vēsturi, bet 
Rojas viesiem un tūristiem par vietām, 
kas ir apskates vērtas, kur iespējams pa-
ēst, naktsmītņu vietas un cita informā-
cija. Otrs šāds āra stends tiks izvietots 
netālu no veikala Maxima. Kopējais 
projekta finansējums ir 78 586,97 EUR 
(70  728,27 EUR – Eiropas Savienības 
(turpmāk – ES) finansējums, 7  858,70 
EUR – pašvaldības līdzfinansējums).

Pašreiz tiek īstenots Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu projekts Rojas pludmalē. Šeit 
no jauna tiek izbūvētas laipas, jo iepriek-
šējās bija savu laiku godam nokalpoju-
šas. Kopējais apgūstamais finansējums ir 
62 317,10 EUR (52 969,52 EUR – ES fi-
nansējums, 9 347,58 EUR – pašvaldības). 

Pludmales teritorijā plānots īstenot 
vēl vienu projektu – jaunu, energoefek-
tīvu laternu uzstādīšanu. Par laternu 
uzstādīšanu ir izsludināts iepirkums. 
Kopējās šī projekta izmaksas plānotas 
136 650,72 EUR  (122 985,65 EUR – ES fi-
nansējums, 13 665,07  EUR – pašvaldības).

Ir izsludināts iepirkums Kaltenes 
kluba – bibliotēkas ēkas renovācijai. 
Plānotie remontdarbi  – izveidot jūras 
kultūras mantojuma ekspozīciju cen-
tra telpu ar virtuves daļu, nomainīt 
ēkas jumtu, siltināt fasādi un izbūvēt 
tualetes un dušas, ierīkot katlu māju. 
Šeit plānots ieguldīt 242  000,00 EUR  
(180  000,00 EUR – ES finansējums, 
62  000,00 EUR – pašvaldības). Pēc 
veiktajiem remontdarbiem Kaltenes klu-
ba telpās tiks iekārtota jūras zvejniecības 
vēstures ekspozīcija un citas ar šo vietu 
saistītās vēstures liecību ekspozīcijas.

Uz priekšu ir pavirzījies arī mūsu 
veltījums Latvijas simtgadei  – Rojas 
brīvdabas estrādes būvniecība, jo tika 
izsludināts pirmais konkurss uz būv-
niecības darbiem, bet to pārtraucām 
sakarā ar potenciālo būvnieku iebildēm 
par nolikumu. Pašreiz Rojas novada 
domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar 
Iepirkuma komisiju strādā pie nepil-
nību novēršanas, un septembra vidū 
plānojam sludināt jaunu iepirkumu. 
I kārtā plānoti būvdarbi un teritorijas 
labiekārtošanas darbi par 2 miljoniem 
eiro. Plānojam, ka nākošā gada martā 
varēsim uzsākt būvdarbus.

Tā kā Rojas Mazupītei nav stingri 
noteikta gultne vietā, kur tā ietek jūrā, 
tad pašreiz tiek projektēti gultnes izvei-
došanas un krastu stiprināšanas darbi. 
Konkursa kārtībā ir noskaidrots pro-
jektētājs un pašreiz, sadarbībā ar Rojas 
ostas pārvaldnieku Jāni Megni, notiek 
plānošanas un projektēšanas darbi. Kad 
projekts būs izstrādāts, pēc pašreizējām 
prognozēm septembra beigās, sludinā-
sim iepirkumu uz plānotajiem būvdar-
biem. Kopējā šī projekta tāme sastāda 
200 000,00  EUR (180 000,00 EUR – ES 
finansējums, 20  000,00 EUR  – pašval-
dības).

Pašreiz posmā starp Ģipku un 
Melnsilu ir apgrūtināta ugunsdzēsē-
ju – glābēju piekļuve jūrai, lai nepie-
ciešamības gadījumā izliktu bonas vai 
iekļūtu un izkļūtu no jūras, tāpēc pār-
robežu projekta ietvaros plānots pretī 
Dundagas pagrieziena ceļam izveidot 
iebrauktuvi jūras virzienā, kur būtu 
izveidots tāds segums un ceļš, lai ope-
ratīvais transports piekļūtu jūrai, kā 
arī varētu veikt apgriešanās manevrus. 
Arī šeit pašvaldības darbiniekiem nā-
cās tērēt daudz laika, lai sakārtotu visu 
dokumentāciju, iesaistoties sarežģītajos 
birokrātijas procesos. Plānots, ka nā-
košajā gadā šajā objektā varētu sākties 
konkrēti darbi, un kopējais finansējums 
paredzēts 30  000,00 EUR (25  500,00 
EUR – ES finansējums, 4 500,00 EUR – 
pašvaldības). 

Jau no pagājušā gada ru-
dens Kaltenē aktualizējusies 
problēmsituācija ar mežacū-
kām. Tā kā Talsu novada teri-
torijā, kas robežojas ar mūsu 
novada teritoriju, notiek aktī-
va mežistrāde un tādejādi tiek 
traucēti mežacūku ikdienas 
paradumi, tās devušās tur, 
kur ir mierīgāk. Kā saka med-
nieki, Kaltenes meži tām ir 
guļamistaba, bet jūra – vieta, 
kur padzerties, un dodoties 
no vienas vietas uz otru, pa 
ceļam ir Kaltenes mājsaim-
niecības, kurās iespējams tikt 
pie svaigu un žāvētu zivju at-
kritumiem, āboliem, virtuves 
atkritumiem un citiem, cū-
kuprāt, gardumiem. Esam ar informa-
tīvā izdevuma „Banga” un mājas lapas 
starpniecību aicinājuši iedzīvotājus šajā 
laikā, kad mežacūkas apsēdušas ciemu, 
nemest virtuves atkritumus komposta 
kaudzēs, ar sentēvu metodēm sargāt 
savus kartupeļu laukus un piemājas 
teritorijas, slēgt līgumus ar mednieku 
kolektīviem un, ja līgumsaistības netiek 
pildītas, līgumus lauzt utt. Vienīgais, 
ko daudzi iedzīvotāji izdarījuši, uz paš-
valdību un virsmežniecību uzrakstījuši 
iesniegumus. 24. augustā noorganizē-
jām Kaltenes klubā tikšanos, uz kuru 
tika uzaicināti iesniegumu iesniedzēji 
un pieaicinājām gan medniekus, gan 
virsmežniecības pārstāvi, gan pašvaldī-
bas pārstāvjus. Arī klātesošie mednieki 
norādīja kalteniekiem, ka pašiem jābūt 
aktīvākiem, jo uz šo brīdi 32 zemju un 
mežu īpašnieki nav  noslēguši līgumus 
ar medību kolektīviem un, kā atzina 
daudzi klātesošie un tam piekrita arī 
pašvaldības policijas pārstāvis, iedzī-
votāji nav aktīvi savu īpašumu sargātā-
ji. Medību kolektīva „Vēris Z” vadītājs 
Jānis Zivtiņš informēja klātesošos, ka 
mednieki drīkst medīt tikai tajās teri-
torijās, par kurām noslēgti līgumi. Vie-
tās, kur robežojas teritorija, par kuru ir 
noslēgts līgums, ar teritoriju, par kuru 
līguma nav, medības nav iespējamas. 
Otrkārt, ar likumu ir aizliegts medīt 
ciema teritorijās, tajās aizliegtas arī dzi-
nēju medības. Tā kā aizliegumu ir vai-
rāk nekā atļauju. Sapulces beigās tika 
pieņemts lēmums, ka pašvaldībai jāno-
skaidro tās personas, kurām nav šo lī-
gumu ar medību kolektīvu un rakstiski 
viņas jāmudina slēgts līgumus. Aktīvā-
kam jābūt arī  medību kolektīvam, tā-
dejādi kaut nedaudz palīdzot kaltenie-
kiem. Pēc pēdējās pašvaldībā saņemtās 
informācijas, Kaltenē konstatēta pirmā 
ar cūku mēri saslimusī mežacūka, un 
tas ir rādītājs, ka mežacūku skaits sa-
mazināsies. Savukārt mednieki infor-
mēja, ka pašreiz liela daļa mežacūku 
pametušas Kaltenes ciema teritoriju un 
atrodas Anužu apkaimē. Pašreiz strādā-
jam ar datu bāzēm, lai noskaidrotu per-
sonas, kurām nav līgumu un gatavojam 
viņiem informatīvas vēstules, kurām 
pievienosim līguma projektu.

Strādājam ne tikai pie šīm sadzīves 
problēmām, bet arī plānojam darbus 
tuvākai un tālākai nākotnei. Veiksmīgi 
virzās daudzdzīvokļu māju siltināšanas 
projekti. Pateicoties SIA „Rojas DzKU” 

grāmatvedēm, kuras uzņēmās ne visai 
vieglo un līdz šim nezināmo jomu  – 
projektu pieteikumu rakstīšanu māju 
siltināšanai, ir apstiprināts pirmais ie-
sniegtais daudzdzīvokļu mājas projekta 
pieteikums „Altum”. Pašreiz viņas strā-
dā pie pārējo 6 daudzdzīvokļu māju 
projektu pieteikumiem un izskatās, 
ka šoruden jau varēsim, sadarbībā ar 
māju vecākajiem, sludināt pirmos ie-
pirkumus uz būvuzraudzību un būv-
niecību.

Rojas novada domes Attīstības no-
daļas vadītāja Agnese Veckāgane paš-
reiz plāno darbus, kurus īstenot, pie-
saistot ES vai citu institūciju finansētus 
līdzekļus. Tā kā tuvākajā laikā Rojas 
stadions būs ieguvis jaunu veidolu, tad 
stadiona otrā pusē atrodošies basket-
bola un pludmales volejbola laukumi 
izskatās pavisam skumīgi, tāpēc tiek 
meklēts finansējums šo laukumu labie-
kārtošanai. Protams, vēl arvien aktuāls 
mūsu novadā ir ielu apgaismojuma jau-
tājums, jo šovasar tika turpināti darbi 
Torņa, Akas, Skuju, Priežu, Peldu un 
citās ielās, bet vēl nepieciešami lieli 
finanšu resursi, lai šo jautājumu varē-
tu vispār noņemt no dienas kārtības. 
Neesam tālu nolikuši Rudes ciemata 
apgaismojuma projektu un apgaismo-
jumu vietās, kur pārvietojas lielākas 
cilvēku plūsmas.

Arvien biežāk pašvaldību vadītāju 
sēdēs un masu informācijas līdzekļos 
tiek diskutēts par lielāku novadu izvei-
došanu. Valdības līmenī tiek izstrādāti 
jauni plāni un kartēs vilktas sadarbības 
teritoriju robežas, kur mūsu pašvaldība 
draudzīgi iekļauta kopā ar Mērsraga, 
Dundagas un Talsu novadu vienā ko-
pīgā teritorijā; izglītības jomā top jauni 
standarti, jaunas apmācību metodes; 
kultūrā – gandrīz katram valstiski no-
zīmīgam pasākumam tiek piekarināta 
Latvijas simtgades birka; un tā katra 
diena ir kā pārsteigums, kas piedod 
dzīvei rudens lapu krāsu un sniega mir-
dzumu. Mūsu galvenais uzdevums  – 
neapjukt visos šajos valstiska līmeņa 
plānojumos, un saprast, kurš ir īstermi-
ņa plāns, kurš ilgtermiņa, un, kurš no 
plāniem ir vērsts uz to, lai valsts funkci-
jas pārliktu uz pašvaldībām. Darāmā ir 
daudz un izskatās, ka būs, ar ko aizpil-
dīt garos ziemas vakarus!

Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa
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Rojas vidusskolai – jauna direktore
Dace Klabere

Šajā mācību gadā Rojas vidussko-
lā sāka strādāt jauna direktore – Santa 
Veide. Kā atzīst pati Santa, no brīža, 
kad viņa apstiprināta jaunajā amatā, 
viņas dzīve sagriezusies kājām gaisā un 
neviena diena nepaiet tā, kā saplānota. 
Bet enerģijas un uzņēmības Santai pie-
tiek. Kā smējušies viņas tuvinieki, mu-
dinot Santu pieteikties direktores ama-
tam – tev jau ar vienu klasi nepietiek!

Pedagoģiskais darbs Santai bijis 
tuvs kopš bērnības, jo skolotāja bijusi 
arī viņas omīte un skolas un burtnīcu 
smarža mazo meitēnu vilinājusi jau 
kopš mazām dienām. Izvēloties profesi-
ju, nav bijis ne mazāko šaubu – tikai un 
vienīgi pedagoģija! Viņas pirmā darba 
vieta – Rojupes bērnudārzs „Saules-
puķe”, pēc kura drīz vien sekojis darbs 
Rojas vidusskolā. Šis ir Santas darba 
jubilejas gads – izglītībā nostrādāti apa-
ļi 30 gadi, no tiem 15 – par direktores 
vietnieci audzināšanas darbā. Šo gadu 
laiikā nemitīgi papildinātas zināšanas, 
absolvējot Liepājas universitāti, pēc 
tam iegūts maģistra grāds izglītības zi-
nātnē Latvijas universitātē, bet pagāju-
šā gada decembrī Santa Veide sekmīgi 
absolvējusi Rīgas pedagoģijas un izglī-
tības augstskolu.

Garajos darba gados Rojas vidussko-
lā, jaunajai direktorei allaž svarīgs bijis 
it viss, kas notiek skolā, un arī tagad vi-
ņas lielākā vēlēšanās ir padarīt skolu par 

vietu, ar kuru lepotos tās absolventi, bet 
pedagogi uz darbu nāktu ar prieku. San-
ta atzīst, ka tas nebūs viegli, bet viņa ir 
gatava arī grūtībām. Pēc viņas domām, 
iepriekšējā direktore Gundega Pole sko-
lā ir izdarījusi daudz labu lietu, ko atliek 
vien turpināt. Visvairāk jauno direktori 
un skolotājus satrauc jaunā kompetenču 
pieejā balstītā izglītības modeļa ievie-
šana, kas pagaidām nes sev līdzi daudz 
nezināmā, taču Santa ir pārliecināta, ka 
pa vecam strādāt arī vairs nevar, jo šo-
dienas bērni vairs nav tie, kas uz skolu 
nāca pirms gadiem desmit. Viņi ir ak-
tīvāki, kustīgāki, reti kurš spēj nosēdēt 
mierā. Direktore smej, ka gluži bez mie-
rā sēdēšanas jau gan iztikt nevarēs, jo kā 
tad iemācīsies glīti rakstīt! Katrai jaunai 
pārmaiņai izglītībā līdzi nāk arī negatīvā 
puse, tāpēc pedagogiem būs jāpiedalās 
dažādās apmācībās, apspriedēs, un aktī-
vi jāizsaka savs viedoklis, ko vēlāk apro-
bēs. Santa ir pārliecināta – gribas to vai 
nē, bet visam kolektīvam būs jāpārkār-
tojas un jāmaina domāšana. Viņa  atzīst, 
ka tas nebūs viegli, bet ir izdarāms. San-
ta uzsver, ka skolā ir tik daudz talantīgu 
skolotāju, no kuriem daļa jau ir tūliņ 
gatava nākt palīgā. Viņa ir pārliecināta, 
ka šis pulciņš tikai palielināsies, un kopā 
kā vesela komanda pedagogu kolektīvs 
varēs paveikt daudz. 

Jaunā skolas direktore Santa Veide 
no grūtībām nebaidās.

E. Maures-Riekstiņas foto

Vasara ir nema-
nāmi aizsteigusies 
un dabā jaušams 
rudens ar saviem 
pīlādžu ķekariem 
un asteru pušķiem. 
Arī pie mums PII 
„Zelta zivtiņa” ir sā-
cies jaunais mācību 
gads. Bērnudārzs 
piepildās ar bērnu 
čalām, smiekliem 
un atkalredzēšanās 
prieku. Priecāja-
mies redzēt mūsu 
pulciņā jaunos 
draugus. Ļoti ce-
ram, ka viņiem pie 
mums patiks.

Šajā mācību gadā bērnudārzā 
savas ikdienas gaitas vadīs 72 bērni, 
par viņiem rūpēsies 9 skolotājas un 
11 tehniskie darbinieki.

Kamēr bērni un darbinieki baudīja 
vasaras priekus, tika nomainīta āra 
siltumtrase, nomainīts pievadkabelis, 
veikts sīkais kosmētiskais remonts 
grupās, kā arī uzstādītas divas atsperu 
šūpoles un šūpoles balansieris. 

Svētku rītā pagalmā bērnus, bērnu 
vecākus un darbiniekus  sagaidīja jautri 
un draiskulīgi Saldumu rūķi (skolotājas 

Maija un Laine). Svētkos rūķi aicināja 
kopā nodziedāt dziesmu un darboties 
interesantās, sportiskās aktivitātēs. 
Beigās  visi mielojās ar gardo cienastu 
un ķēra krāsainos ziepju burbuļus. 
Visiem kopā izdevās radīt jauku svētku 
burvību.

Jaunajā mācību gadā ikvienam  
novēlu veiksmīgu katru dienu, radošus 
panākumus un neizsīkstošu enerģiju! 

Vadītāja 
Iveta Pastore

Zinību diena Rojas vidusskolā
Vasara aizskrējusi sprinta skrē-

jienā! Ir klāt  2017./2018. mācību 
gads. Šogad Rojas vidusskolā  mā-
cības uzsāk  304  skolēni, 15 pirms-
skolas audzēkņi grupā „Pūcītes”, 
42  skolotāji un 19 tehniskie darbi-
nieki.

Kamēr skolēni vasarā atpūtās, 
skolā notika remontdarbi. Šovasar 
tika izremontēts ģeogrāfijas kabi-
nets, 3. stāvā  ir kļuvis plašāks un  
gaišāks gaitenis, matemātikas klasē 
ir moderns apgaismojums, un mūsu 
saimniecēm būs vieglāk gatavot 
maltīti tīrā, gaišā virtuvē. Protams, 
vēl ir izdarīti arī daudzi citi mazāki 
remontdarbi.  Augusta nogalē sko-

lotāji un tehniskie darbinieki cītīgi 
kārtoja, spodrināja, rotāja skolu, lai 
mums visiem kopā būtu patīkami 
uzturēties skolas telpās. 

Šogad esam priecīgi par 
28  jaunajiem pirmklasniekiem! 
Jaunos skolēnus mācīs un audzinās 
mums jau zināma skolotāja Aija 
Rēriha un jaunā skolotāja Vita 
Gideka. Mūsu skolā ir vēl jaunāki 
bērni par pirmklasniekiem. Jau 
otro gadu mums ir pirmsskolas 
grupa „Pūcītes”,  kurā arī darbu sāk 
jauna skolotāja – Alise Grīnīte. Vēl 
šajā mācību gadā darbu sāk jaunais 
skolotājs Kurts Klenhofs-Prūsis, 
kurš vadīs elektroinženierijas pul-

ciņu, bet skolotāja Inese Ozoliņa 
vadīs 1.–4. klašu un 5.–9. klašu 
korus.  

Zinību dienā tika sveikti 
skolotāji, kas pedagoģijā nostrā-
dājuši daudzus gadus. 45 – Ingrīda 
Ķauķe un Jānis Volajs, 40 – Mārīte 
Maurmane, 35 – Daiga Kirkopa, 
30 – Santa Veide, 25 – Aiga Kaža, 
10 – Raida Koroļova.

Pasaule ir tieši tik gaiša un 
laimīga, cik laimīgu mēs to mākam 
ieraudzīt un otram parādīt. Lai 
visiem veiksmīgs jaunais mācību 
gads!

Santa Veide, 
Rojas vidusskolas direktore Pedagogu kolektīvs jaunajam mācību gadam gatavs.                                          Albuma foto

Zinību diena Saldumu zemē

Ziepju burbuļu pūšana tīk ikvienam mazulim.
Albuma foto

„Saulespuķei” – 30. jubilejas gads

Krāšņs un priecīgs šogad atnācis 1.  septembris 
arī Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē „Sau-
lespuķe”. Un īpašs  – tieši pirms 30 gadiem šeit 
tika iezvanīts 1. septembris pirmajiem šis iestādes 
audzēk ņiem. Toreiz – gan bērndārzniekiem, gan 
pirmklasnieciņiem, jo tad šeit durvis vēra Rojupes 
sākumskola – bērnudārzs. 20 gadus mūsu iestādi  
apmeklēja bērni 4 bērnudārza grupiņās, bet skoli-

ņā  mācījās  bērni no 1. līdz 4. klasei.  Bet nu jau 
desmito gadu esam tikai pirmsskolas izglītības 
iestāde „Saulespuķe”. 

Kā jau svētku reizē, tika sumināti darbinieki, kas 
mūsu darbam atdevuši ilgus gadus. No pirmās die-
nas, tātad jau 30 gadu kopā ar mums ir audzinātāja 
Inga Slāviete, auklīte Reneta Gavrona, kā arī vadītā-
ja Ilona Klāviņa. Pirmajā gadā kopā ar mums bija, 
un pēc tam pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal at-
griezās arī auklīte Marita Kleinberga un veļas pār-
zine Zenta Artamonova. Jau 10. gadu „Saulespuķē” 
strādā audzinātāja Linda Kleinberga, bet 5. gadu – 
Sanita Maure.

Šogad bērnus bērnudārzā sagaidīja vairāki pār-
steigumi. Vispirms – skaisti izremontētā, saulainā, 
košā zāle. Milzīgs prieks par to mums visiem! Un 
paldies par to Luīzes tētim, kas vadīja remontdarbus 
vasarā mūsu iestādē, un viņa brigādes vīriem! Un 
tad – kas tad tas – pie loga „pielidojis” kāds mazs, 
apaļīgs vīrelis, kurš gan pazaudējis propelleru, bet 
joprojām omulīgs. Lielākie atpazīst pašu slaveno 
Karlsonu, kurš bieži jau pa gabalu saož, kur kādas 
lustes gaidāmas. Tā arī šoreiz, Karlsons palīdzēja 
gan iešūpot jaunos „Saulespuķes” audzēkņus, gan 
ar īpašām vingrinājumu burtnīciņām sveica nāka-
mos skolnieciņus, gan priecīgi metās lustīgās rota-
ļās kopā ar bērniem. Bet noslēgumā sagaidīts tas, 
ko Karlsons vienmēr gaida visnepacietīgāk – krāšņa 
jubilejas torte, no kuras gabaliņš tika ikvienam.

Vēlu visiem mūsu mazajiem „saulpuķēniem”, lai 
katra diena mūsu dārziņā nestu jums kādu priecīgu 
pārsteigumu, kas darītu jūs gudrākus, stiprākus un 

labestīgākus! Vecākiem – lai patiess prieks vērot, kā 
mazulis  šāds izaug, bet kolēģiem – lai mēs katrs no 
sirds darītu savu darbu, lai vienmēr prātā kāda lieliska 
ideja, ko īstenot, lai dzīvi darītu krāšņāku, un  lai kat-
ram mums būtu tas „avotiņš”, kur pasmelties  spēku, 
enerģiju, dzīvesprieku un nebeidzamo sirdssiltumu!

Ilona Klāviņa, vadītāja

Mazo bērnudārza audzēkni iedrošina iestādes vadī-
tāja Ilona Klāviņa un omulīgais vīrelis, bērnu draugs 
Karlsons.                                                              Albuma foto

1. septembris Rojas Mūzikas un mākslas 
skolā nav iedomājams bez koncerta un jau-
no audzēkņu uzņemšanas skolas saimē. Tā 
kā rudens ir ābolu laiks un skolas sākums, 
koncertā no dažādiem aspektiem ievijās ābo-
lu tēma. Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa sveica klātesošos un novēlēja 
visiem skanīgu un krāsainu jauno mācību 
gadu. Savukārt direktors Jānis Kivils informē-
ja, ka mācību gadu sākam ar 106 audzēkņiem 
un  pastāstīja par nākamā gada galvenajiem 
uzdevumiem – konkursiem Vijoles spēlē un 
5. J. Vītola koru un ansambļu konkursu „Lai 
skan...” Direktors pateicās par sadarbību un 
atbalstu vecāku padomei. Asnates tētis Nau-
ris Graudiņš aicināja visus uz sadarbību, jo 
bērni visās Rojas izglītības iestādēs ir vieni un 
tie paši.

Koncertu ievadīja klarnešu ansamblis, 
kas vasarā skolotāja Jāņa Popeļa vadībā cī-

tīgi uzturēja sevi labā muzikālā formā. Kā 
apsveikums jaunajiem audzēkņiem koncerta 
gaitā izskanēja priekšnesumi no katras noda-
ļas. Koncertā uzstājās Asnate Graudiņa, Ieva 
Grīnīte, Adriana Laura Gūtšmite, Miķelis Gi-
tendorfs, Ingus Andris Pērkons. Savu priekš-
nesumu jaunajām dziedātājām veltīja kora 
„Vizbulēns” zēnu ansamblis, kopskaitā desmit 
braši zēni. Kā pārsteigums un iedrošinājums 
citiem vecākiem izskanēja Evas Kirilovas un 
mammas Daces kopīgi dziedātā dziesma, kas 
izpelnījās neviltotus klausītāju aplausus. Kā 
sveiciens visiem pieaugušajiem interešu izglī-
tības dalībniekiem skanēja skaņdarbs peda-
gogu ansambļa izpildījumā.

Jaunais mācību gads ir ieskandināts, atliek 
tikai sākt mācīties un pilnveidot sevi. Domā-
ju, ka to darīt nekad nav par vēlu. Lai veicas!

Lita Krūmiņa

Jaunais mācību gada sākums 
ieskandināts

Klātesošos sveic zēnu ansamblis. Līgas Reines foto
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Eiropas Sociālā fonda 
projekts 

Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai. Projekta 

numurs: 8.3.2.2/16/I/001 
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu 
vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai

Projekta mērķis:  
Nodrošināt Latvijas izglītības 
pakalpojumu daudzveidību,  
kas balstīti uz individuālās  
mācību pieejas attīstību un 

ieviešanu vispārējās izglītības 
iestādēs, tādējādi uzlabojot 
izglītojamo kompetences un 

mācību sasniegumus. 

Galvenās darbības
1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās 

izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izvei-
de izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai (metodoloģisku ieteikumu 
izstrāde un pielietošanas mācības, IKT 
resursi, pedagogu profesionālās kom-
petences pilnveide, ārvalstu metodiku 
ieviešana). 

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas 
attīstības pasākumu nodrošināšana 
mācību satura apguvei un ārpusstundu 
pasākumu veidā.

Rojas vidusskolā projektu realizēs 
2017./2018. m. g. un 2018./2019. m. g.

Projekta atbalsta pasākumi:
 ¾ Pēcpusdienu nodarbības „Mā-

cies mācīties” 2.–4. klasēm un 5.–6. kla-
sēm;

 ¾ Pedagoga palīgs matemātikas 
stundās izglītojamiem 2.–4. klasēm un 
6.–7. klasēm;

 ¾ Mācību vizīte uz Aspazijas un 
Raiņa muzeju. Teātra izrādes „Uguns 
un nakts” apmeklējums;

 ¾ Mācību vizīte uz bērnu zinātnes 
centru „Tehnoannas pagrabi”;

 ¾ Elektroinženierijas pulciņš, lai 
skolēni apgūtu praktiskās elektronikas 
pamatus un programmēšanu;

 ¾ Pedagogu profesionālā pilnveide.
Sīkāku informāciju par atbalsta pa-

sākumiem projektā var uzzināt pa tele-
foniem 28658041; 29209252.

Informāciju sagatavoja projekta 
koordinatore Anita Kurmiņa

Rojas muzejā atceras kāzu tradīcijas un ēd kāzu torti
Dace Klabere

Augusta beigās uz savdabīgu pasā-
kumu ar nosaukumu „Kāzas” intere-
sentus aicināja Rojas Jūras zvejniecī-
bas muzeja darbinieces. Muzeja telpās 
bija apskatāma izstāde, kas veidota no 
atsaucīgo novadnieču kāzu kleitām, 
kāzu avīzēm un fotogrāfijām. Vissenā-
kā – Aijas Pēterhofas omītes kāzu klei-
ta, kurā viņa devusies pie altāra tālajā 
1930. gadā. Pēc izstādes apskatīšanas 
visi pulcējās pie muzeja estrādes, kur 
savā kāzu pieredzē dalājās ilggadējā 
Rojas Dzimtsarakstu nodaļas vadītā-
ja Zaiga Kilmite, kuras kontā ir vairāk 
kā tūkstotis reģistrētu laulību. „Lat-
vijas republikas vārdā pasludinu jūsu 
laulību par noslēgtu, un no šī brīža jūs 
esat vīrs un sieva – mūsu valsts šūniņa”. 
Šos vārdus jaunlaulātajiem Zaiga tei-
kusi no 1987. gada 1. februāra, bet no 
1989. gada laulību zālē uz galda stāvējis 
arī sarkanbaltsarkanais karodziņš, kuru 
Zaiga aizdomīgā situācijā bija gatava 
ātri pabāzt zem galda. Daudzi pāri tiku-
ši salaulāti, kad laulības zāles sienu vēl 
rotājis gobelēns, kurā ieausts Latvijas 
PSR ģerbonis, bet uz galda jau stāvējis 
sarkanbaltsarkanais karodziņš. Kad 
Latvija kļuva par neatkarīgu valsti, bet 
jaunam gobelēnam nepieticis līdzekļu, 
talkā nākusi gobelēnu audēja Valen-
tīna Lapiņa, noaužot precīzi tik lielu 
gobelēna gabaliņu ar Talsu saulīti, lai 
ar to aizsegtu Latvijas PSR ģerboni ie-
priekšejā gobelēnā. Starp citu, milzīgais 

gobelēns savulaik izsviests mēslainē, 
tad atkal ievietots kādā noliktavā, kur 
tas neglābjami būtu aizgājis bojā, tādēļ 
Zaiga, rīkojoties visai pārdroši un neli-
kumīgi, to savākusi un paslēpusi savās 
mājās kā dārgu relikviju un, pateicoties 
Zaigas uzņēmībai un pārdrošībai, to 
bija iespēja vērot ikvienam pasākuma 
apmeklētājam.

Neskaitāmo laulību ceremoniju 
laikā piedzīvoti ne mazums kuriozi at-
gadījumi, ar kuriem Zaiga padalījās ar 
klātesošajiem. Viņa ar vīru Aldi savu-
laik jaunajā dzīvē ievadījusi arī 16 jau-
nos pārus. Tuvākā un tālākā apkaimē 
pazīstama ar savu jautrību, izdomu 
un atraktivitāti, un lai attaisnotu jaunā 
pāra cerības uz lustīgām kāzām, Zaiga, 
kā viņa pati saka, par to gādājusi ar visu 
rumpi.

Par senajām kāzu tradīcijām pa-
stāstīja muzeja darbiniece Gundega 
Balode, par šodienas laulību ceremo-
niju norisi – Iluta Graudiņa, atmiņās 
par piedzīvoto kāzās, esot gan vīra-
mātes, gan sievasmātes godā, dalījās 
Ruta Penēze. Par pasākuma muzikā-
lo pusi gādāja bijušās un esošās lau-
lību ceremonijas muzikantes Baiba 
Muskare un Vita Zemture, kuras arī 
atcerējās daudzos kuriozus laulību 
ceremoniju laikā, kad īsti nezini, kā 
apturēt smieklu lēkmi, lai sāktu svinī-
gi spēlēt un dziedāt. Un, kā jau kāzās, 
pasākums noslēdzās ar īpašās kāzu 
tortes baudīšanu.

Ģimenes nodibināšana ir viens 

no svarīgākajiem notikumiem cilvēka 
mūžā. Vedības – dainās visvairāk ap-
dziedātais mūža gods, kas rituālu un 
tradīciju kuplumā, kā arī līksmībā pār-
sniedz visus pārējos latviešu godus un 
svinības. Senāk kāzas visbiežāk notiku-
šas rudenī, kad lauku darbi pabeigti un 
apcirkņi pilni ar labību, un kāzas tikušas 
turētas 7–8 dienas. 16. gadsimtā Latvijā 
parādījies noteikums laulāties kristīgajā 
baznīcā, bet 17. gadsimta vidū zviedru 
valdība nosaka divu dienu kāzas, kurās 
drīkst piedalīties 6–16  pāri, atkarībā 

no zemes lieluma, dzert 3–8 mucas alu 
(1 muca – 120 l), 1,5–4 stopu degvīna 
(1 stops – 1,275 l), aizliedzot izdalīt vel-
tes un noslēdzot pūra lādi. Senie latvieši 
uzskatīja, ka derības ir noslēgtas kā uz 
zemes, tā debesīs, jo tās svētī visi dabas 
elementi – zeme zem kājām, vējš debe-
sīs, ūdens visos tā veidos un uguns  – 
visspēcīgākais elements, kas uztur sa-
runu ar Dievu.

Gadu gaitā mainījušies laiki, tikumi 
un tradīcijas, tikai mīlestība palikusi 
nemainīga. 

Zaigas Kilmites (pirmā no kreisās) kontā ir vairāk kā tūkstotis reģistrētu 
laulību. Zaigai blakus – pasākuma vadītāja Gundega Balode. Uz milzīgā go-
belēna vietā, kur redzams Latvijas PSR ģerbonis, Latvijai iegūstot neatkarību, 
piestiprināts gobelēna gabaliņš ar Talsu saulīti.                              D. Klaberes foto

Aicinājums iedzīvotājiem
Sagaidot Latvijas Valsts 100 gadu 

jubileju, ikvienam no mums ir ie-
spēja kopīgi veidot īpašu  Latvijas 
Tautas Saimes grāmatu  – uzrakstot 
veltījumu, vēlējumu, novēlējumu, 
pārdomas, apsveikumus, attīstības 
ideju Latvijas valstij šajā nozīmīgajā 
jubilejā. Par cerībām, sapņiem, valsts 
nākotnē skatoties, un atzīstoties 
mīlestībā Latvijai. Ar domu par Latviju 
un Latvijas cilvēkiem top Latvijas 
Valsts simtgadei veltītā Tautas Saimes 
grāmata.

Kāds bijis manas tautas, manas 
dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš 
valsts pirmās simtgades nogrieznī? 
Kāds mūsu katra un visu kopā ceļš 
valsts vēsturiskās atmiņas globālā kon-
tekstā? Domāsim, pārdomāsim, rakstī-

sim paši vai lūgsim talkā jaunākus ra-
dus, draugus, paziņas.

Ieceres īstenotājs un grāmatas rakst-
nieks var būt ikviens Latvijas iedzīvo-
tājs.

Rojas novadā savus ierakstus Tautas 
Saimes grāmatā varēs veikt sekojošās 
vietās un datumos:

8.–11. septembrim – Kaltenes bib-
liotēkā

12.–14. septembrim – Rojupes 
pirmsskolas  izglītības iestādē „Saules-
puķe”

15.–17. septembrim – Melnsila jau-
niešu centrā

Esi aktīvs! Būsim aktīvi!

Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Jau  sestdien, 9. septembrī, Ro-
jas muzeja sētā (11.00–14.00) no-
tiks ikgadējais Rudens tirgus. 
Šoreiz tirgotājus un apmeklētājus 
uzņemsim savā jaunajā, labiekārtotajā 
stāvlaukumā, kas tapis sadarbībā ar 
Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda un Rojas novada 
domes atbalstu. 

Pulksten 11.00 kopā ar Rojas Mūzi-
kas un mākslas skolas skolotāju ansam-
bli ieskandināsim mūsu jauno stāvlau-
kumu un atklāsim šī rudens lustīgāko 
Rudens tirgu.

No pulksten 11.00  līdz pat pulk-
sten 14.00 visus apmeklētājus muze-
ja sētā gaida muzikāli priekšnesumi, 
konkursi, radošās darbnīcas lieliem 
un maziem, piemēram, būs iespēja 
katram iemācīties izgatavot vēja zva-
nus, ģimenes foto rāmīti vai arī mē-
ģināt izgatavot pašiem savus stikla 
suvenīrus. Bet pulksten 12.30 mūs vi-
sus ielīksmos un aicinās dziedāt līdzi 
grupa „Grupa”.

Un kas nu būtu Rojas muzeja Rudens 
tirgus bez atraktīvās Rojas invalīdu 
biedrības, kuras čaklās saimnieces mūs 

aicinās pie degustāciju galda, kur šogad 
godā tiks celts burkāns.  

Šogad pie mums viesos pieteiku-
šies gan pašmāju, gan arī mājražotāji 
un amatnieki no citām Latvijas pusēm, 
kuri piedāvās gan saldus, gan sāļus, 
gan veselīgus našķus – augļu un ogu 
sukādes, sīrupus, medu, sklandraušus, 
gaļas kūpinājumus, zivis un daudzus 
citus kārumus. Savukārt amatnieki tir-
gos māla traukus, pinumus, lina dari-
nājumus, adījumus un tamborējumus, 
rotas. Ja kāds vēl šajā rudenī vēlas pa-
pildināt savu dārzu ar kādu košumkrū-
mu vai augļu koku, vai varbūt iestādīt 
rudens karalieni – mārtiņrozi, tad no-
teikti aicinām uz mūsu Rudens tirgu, 
kur šogad solījušies būt vairāki stādu 
un augļu koku audzētāji. 

Lai arī laika apstākļi šajā rudenī mūs 
nelutina, tomēr muzeja tirgus solās būt 
pozitīvām emocijām bagāts un lustīgs. 
Par spīti vairs ne tik siltajam laikam 
un kādam lietus mākonim, iegriezīsim 
lustīgu un krāsainu rudeni. 

Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības 

muzeja vadītāja

Sestdien, 9. septembrī,  
Rojas rudens gadatirgū

plašā izvēlē augļu koku un ogulāju 
konteinerstādi  

no stādaudzētavas „Liepas”.
Ķiršu un vīnogu stādiem akcijas cenas!

Tālrunis pasūtījumiem 27738505, 
www.liepas.lv 

Audzēts Latvijā!

Rojas bākai veltītā 
pastmarka – jau 

divpadsmitais izdevums Latvijas Pasta 
izdotajā „Latvijas bāku” sērijā

Latvijas Pasts izdevis jau div-
padsmito pastmarku Latvijas bāku 
sērijā, un tā veltīta Rojas ostas bā-
kai. Jaunās pastmarkas pirmās die-
nas zīmogošana plānota 2017. gada 
8. septembrī Rīgas 50. pasta nodaļā 
tirdzniecības centrā Origo, Staci-
jas laukumā 2, no plkst. 8.30 līdz 
19.30. Tāpat kā citiem šīs sērijas 
i z d e v u m i e m , 
arī Rojas bākas 
pastmarkai di-
zainu veidoju-
si māksliniece 
Arta Ozola-
Jaun arāja.

Pastmarka ar 
Rojas bākas attē-
lu izdota 200 000 
eksemplāru ti-
rāžā, un tās no-
m i n ā l v ē r t ī b a 

ir 0,90  EUR, kas atbilst vienkāršas 
A  klases vēstules nosūtīšanas izmak-
sām Eiropas Savienības teritorijā. 
Līdz ar pastmarku izdota arī speciāla 
aploksne 1500 eksemplāru tirāžā. 

Rojas osta atrodas Rīgas jūras līča 
ziemeļrietumu piekrastē pie Rojas 
upes ietekas, un vēsturiski kā sīkosta 

tā darbojusies jau Kurzemes herco-
gistes laikā. Ilglaicīgi ostas galvenais 
darbības virziens bijusi zvejas kuģu 
apkalpošana. Patlaban ostā var uz-
glabāt un pārkraut tādas ģenerālkra-
vas kā koksni, šķeldu, kūdru. 

Gundega Vārpa,
Ārējo komunikāciju vadītāja

Ikgadējais Rudens tirgus 
Rojas muzeja sētā

21. septembrī 16.00 Rojas bibliotēkā 

Eduarda Veidenbauma 150 jubilejai 
veltīta Dzejas dienu pēcpusdiena „Disidents”.  

Dzejas dienas viesis – Zaiga Kilmite. Atnāciet, gaidīsim!

AICINĀJUMS
9. septembrī plkst. 10.00 pie Rojas stadiona sporta spēļu laukumiem notiks pa-

sākums SPĒKA DIENA. Sacensības rīko Latvijas Ielu vingrotāju biedrība. Varēs 
sacensties pats ar sevi un citiem dalībniekiem šādos vingrinājumos: PIEVILKŠA-
NĀS PIE STIEŅA SIEVIETĒM UN VĪRIEŠIEM, PLANKS-BALSTS GUĻUS UZ 
APAKŠDELMIEM, PIETUPIENI. Sacensību nolikums ir ievietots facebook lapā 
ROJAS SPORTS. Nebūsim kūtri, bet pārbaudīsim savu fizisko varēšanu!

Sporta organizatore T. Kirilova
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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.

Sludinājumi

Piektdienas ērkšķis

Policija ziņo 

PIEDĀVĀ DARBU
  Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Ban-

ga Ltd”, reģ. nr. LV41203031343, Rojā piedāvā 
darbu sadzīves telpu apkopējai/-am (darba laiks 
8.00–16.00), noliktavas un ražošanas ceha darbi-
niekiem. Kontakttālrunis 20234751.

DAŽĀDI
 Redzes invalīde meklē palīgu pusdienu pa-

gatavošanā. Zvanīt 27113567.
 Dzirdes aparāti, to rezerves daļas, baroša-

nas elementi, pielaikošana, labošana, tirgoša-
na. 21. septembrī no 9.00 Latvijas aptieka, Rojā, 
Selgas ielā 2.

 Elektromotoru remonts Tukuma novada 
„Rauciņos”. Telefons 29253411.

 Aršanas un frēzēšanas pakalpojumi Rojā 
vakaros, sestdienās, svētdienās. Zvanīt 28332893.

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

PĀRDOD
  Skaldītu malku bez veciem prauliem pēc 

jūsu izvēles. Telefons 26274373, Aivars.
 Malku. Zvanīt 29286523.

19. septembrī 13.00 ,,Teātris un es’’ ar izrādi bērniem 
„Burunduka TV šovs’’.
     Muzikāla komēdija ar skatītāju iesaistīšanu.
     Ieeja 3.00 EUR.
11. oktobrī 13.00  izrāde bērniem 
     ,,Rotaļlietu stāsti’’. Ieeja 3.00 EUR.

21. oktobrī 18.00 Valmieras teātris ar Aivona Menčela traģikomēdiju 
 „Rudenīgs blūzs’’. Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR.
 Rezervācija un biļešu iegāde KC.

4. novembrī 18.00 Harijam Zariņam 60. 
 Jubilejas koncerts ,,Tu un es’’. Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR.
 Mīlas rokbalādes un ne tikai …..
 Rezervācija un biļešu iegāde KC.

Pašdarbības kolektīvi atsāk jauno sezonu!
Deju studija ,,Elfas’’ 11. septembrī
 Plkst. 14.30 – 1.–4. klases 
 Plkst. 15.30 – 4.–8. klases
 Plkst. 17.00 – modern linedance bērniem un jauniešiem.
 13. septembrī 
 Plkst. 18.00 – pirmsskolas bērniem no 4.–5. gadiem
 Plkst. 18.30 – sievietēm  (modern linedance, dancehall )
 Studijas vadītāja Eva Fricberga.

Bērnu vokālā studija otrdienās plkst. 18.00. 
 Studijas vadītājs  Jānis Kalniņš.

Bērnu tautisko deju kolektīvs 1.–2. klase no 20. septembra plkst. 13.40. 
 Nodarbības pirmdienās, trešdienās.
 Kolektīva vadītāja Aiga Sīpola.

Deju kolektīvs „Gaspažiņas’’,  nodarbības katru trešdienu plkst.19.00.
 Aicinām un gaidām jaunus dalībniekus. Nāc, ja sirdī jūti, ka   

 vēlies dejot sev un savam priekam. Kolektīva vadītāja Ārija  Veide.
Ārstnieciskā vingrošana plkst. 16.00 katru ceturtdienu.

 Saņemies un nāc, stiprini savu veselību!
 Grupas vadītāja Ligija Vērpēja.

Zumba 19. septembrī plkst. 18.30  aicina jau esošos un jaunus interesentus. 
 Nodarbības  otrdienās. Grupas vadītāja Lelde Mateviča.

,,Con Vitas’’ dāmas! Tiekamies 18. septembrī plkst. 16.00!
Koris ,,Banga’’ 21. septembrī plkst. 16.00 atsāk savu dziesmoto sezonu. 

 Nesēdi mājās, nāc un iegūsti jaunus draugus, labu garastāvokli un 
 stipru sirdi! Diriģente Aiga Kaža.

Pasākumu kalendārs

Laika posmā no 23. augusta līdz 
7. septembrim Rojas pašvaldības poli-
cija veikusi sekojošas darbības:

•	 Sastādīti 2 APK protokoli par 
ubagošanu un atrašanos alkohola rei-
bumā sabiedriskā vietā.

•	 Ugunsnakts pasākuma laikā no 
pludmales – peldvietas izraidīti 3 suņu 
īpašnieki ar suņiem un brīdināts 1 suņa 
īpašnieks. 

•	 Vairākiem pasākuma dalībniekam 
izteikts brīdinājums par atvērtu alkohola 
pudeli sabiedriskā vietā.

•	 Saņemts izsaukums uz kādām 
mājām Rojas novadā, kur vīrietis at-
braucis ar motociklu un uzsācis kauti-
ņu. Konflikts atrisināts uz vietas, cietusī 
puse atsakās rakstīt iesniegumu.

•	 Saņemts izsaukums no kādas pri-
vātmājas Rojas novad ā par to, ka vīrs, 

atrodoties alkohola reibumā, terorizē 
sievu. Lai novērstu konfliktu, vīrietis no-
gādāts pie mātes Rojā. Sievietei ieteikts 
noformēt dokumentus par netuvošanos. 

•	 Uzrakstīti 5 uzaicinājumi noslēgt 
līgumus par atkritumu apsaimniekoša-
nu un 5 uzaicinājumi par māju nosau-
kumu izgatavošanu un piestiprināšanu 
pie privātmājām. 

•	 Saņemts izsaukums uz kādu no 

Rojas privātīpašumiem, kur pieklīdis 
nepieskatīts suns. Suņa īpašniece atras-
ta, suns atdots un izteikts mutisks brīdi-
nājums par suņa nepieskatīšanu.

•	 Ar video iekārtu palīdzību konsta-
tēts, ka Kaltenes akmeņainajā jūrmalā no 
automašīnas tiek izlikts atkritumu maiss. 
Vainīgā persona noskaidrota un tai aiz-
sūtīta pavēste ierasties Rojas pašvaldības 
policijā paskaidrojuma sniegšanai.

•	 Saņemts telefonisks zvans par to, 
ka kāds alkohola reibumā esošs vīrietis 
atrodas daudzdzīvokļu mājas pagalmā. 
Vīrietis nogādāts dzīvesvietā Rojā.

•	 Sastādīti 2 Administratīvā pārkā-
puma protokoli par atkritumu novieto-
šanu tam neparedzētā vietā, 2 APK pro-
tokoli par īpašuma nekopšanu (kūla), 1 
APK protokols par meža pīles nosišanu 
Rojas upē. 

No 9.–10. septembrim  
Rojas vidusskolas sporta zālē 

notiks basketbola turnīrs 
„Rojas NSS kauss – 2017” 2004. gadā 
dzimušām un jaunākām meitenēm. 
Komandas: Roja, Talsi, Līvāni, Saldus, 

Alūksne. Spēļu sākums pulksten 10.00. Atbal-
stīsim savējos!

Sporta veids Dzimšanas 
gads Treneris Tālr. nr.

Basketbols 
(zēni, meitenes) 2008.–2011. V. Dombrovskis 27080543

Basketbols (zēni) 2004.–2007. R. Bārdiņa 26596360

Basketbols (zēni) 2001.–2003. V. Dombrovskis 27080543

Basketbols 
(meitenes) 2003.–2006. T. Kirilova, 

V. Dombrovskis 29617771

Vieglatlētika 2002.–2005. A. Raspopova 29183156

Vieglatlētika 2006.–2009. A. Raspopova

Burāšana 2002.–2005. G. Reinholds 26434813

Burāšana 2006.–2009. G. Reinholds

Koriģējošā 
vingrošana 2000.–2010. L. Vērpēja 29176461

Vispārējā fiziskā 
sagatavotība 
sešgadīgiem 
audzēkņiem

2011. L. Vērpēja

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Rojas novada Sporta skolā
(pamatojoties uz Prof. izgl. lik. 7. panta 9. p.)
1. Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas for-

mas);
2. Dzimšanas apliecības vai pases kopija;
3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka audzēknis drīkst 

nodarboties izvēlētajā sporta veidā.
Tālrunis informācijai 29617771, direktore T. Kirilova Ar Senās ugunsnakts 

pasākumu Rojā 
atvadās no vasaras
Dace Klabere

26. augusta vakarā ardievas vasarai Rojā teica 
Senās Ugunsnakts pasākuma dalībnieki. Uguns-
nakts, Rojas un saules draugus sveica Rojas nova-
da kultūras pasākumu organizatore Dace Broka. 
Savukārt Marikas Timermanes izpildītā dziesma 
„Ģērbies, saule, sudrabota”, bija veltījums saulei un 
ugunsnaktij, vakaram, kad senču godam visapkārt 
Baltijas jūrai gan mūsu kaimiņu ciemos, gan val-
stīs pretējos krastos tika iedegti ugunskuri. Taču 
šajā vakarā Marikas dziedātajai dziesmai bija arī 
cita nozīme – ar tās izskanēšanu šajā vakarā jūras 
krastā tika atvērta „Tautas Saimes grāmata”, kas ir 
unikāls Latvijas simtgades projekts. Kā pastāstīja 
projekta vadītājs Aivars Meija, ar dziesmu „Ģēr-
bies, saule, sudrabota” tika iedziedātas jau 14 šīs 
grāmatas. Kopā būs 25 grāmatas visos valsts reģio-
nos, un katram no mums ir dota iespēja ierakstīt 
tajā savu novēlējumu Latvijai simtgadē, labākos 
sapņus un lielākos pārdzīvojumus.  

Un tad jau sekoja viens no visgaidītākajiem va-
kara mirkļiem – īpašo viesu, grupas „Otra puse” 
solistu Normunda Pauniņa un Ivara Makstnieka 
koncerts. Tuvojoties koncerta izskaņai, ļaudis jau 
pamazām virzījās uz Agra Dzilnas, Ulda Balgas 
un Co radīto ugunsskulptūru, kas šogad nodēvē-
ta spožās zvaigznes Sīriusa vārdā. Spoži degot Sī-
riusam, un iemirzdoties arī zvaigžņu lietum virs 
Rojela, mūsu RojaL simbola jūrā, izskanēja viens 
no skaistākajiem vasaras noslēguma pasākumiem, 
kas šajā vakarā pulcēja kopā simtiem tuvu un tālu 
ļaužu.

Dace Broka pateicas Imantam Ločmelam, Pir-
vicu ģimenei, SIA „Ķipītis Roja”, SIA „Petarde” un 
visiem pārējiem, kuri sniedza palīdzīgu roku, lai 
visu gaidītais vasaras noslēguma pasākums izdo-
tos godam. 

Visasākais ērkšķis tiem garnadžiem, kuri šiverē pa mazdārziņiem, 
apzogot mazdārziņu īpašniekus. 

Apzagtie mazdārziņu īpašnieki

ROJAS NOVADA 
SPORTA SKOLA

2017./2018. m. g. turpina uzņemt 
audzēkņus šādās nodaļās:

Kolka
AO
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