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Pirmdien, 18. septembrī, Latvi-
jas Televīzijas raidījums „Aizlieg-
tais paņēmiens” tika veltīts Latvijā 
iecienītu avotu, tostarp Dundagas 
Dakterlejas svētavota un Rojas 
avota, ūdens kvalitātes izpētei. 
Kamēr dundadznieku iecienītajā 
ūdens ņemšanas vietā nevēlamas 
baktērijas netika atrastas, Rojā 
konstatētas koliformas baktērijas, 
kas nozīmē, ka ūdens pirms dzer-
šanas jānovāra.

Rojas novada domes priekšsēdē
tāja Eva Kārkliņa informē, ka avota 
ūdens kvalitātes pārbaudes veiktas 
aptuveni pirms diviem gadiem, kad 
uzsākti labiekārtošanas darbi, un to
reiz tas atzīts par labu. Tā kā avota 
ūdens nenonāk kopējā ūdens aprites 
sistēmā, par tā kvalitāti atbildība jā
uzņemas katram pašam, nevis paš
valdībai. Glīti ierīkotā ūdens caurule 
formāli uzskatāma par sakārtotu 
dabas objektu, nevis oficiālu ūdens 
ņemšanas vietu. Tomēr, ņemot vērā 
medijos izskanējušo informāciju, 

vietvara nolēmusi veikt ūdens kva
litātes monitoringu. Pagaidām nav 
zināms, kad gaidāmi tā rezultāti.

„Secinājumus var izdarīt, ja ana
līzes ņemtas trīs mēnešus pēc kārtas. 
Šobrīd nav pamata uztraukumam. 
Kad būs zināmi monitoringa rezul
tāti, informēsim iedzīvotājus,” sola 
E.  Kārkliņa. Norādes par baktēriju 
iespējamo klātbūtni nav paredzēts 
uzstādīt, jo problēmas esot epizodis
kas — šodien baktērijas ir, bet rīt to 
var vairs nebūt.

Par ūdens kvalitāti, kas no dziļ
urbuma nonāk līdz izlietnei, atbild 
pašvaldība un to uzrauga Veselības 
inspekcija, savukārt, ja ūdens tiek 
izmantots pārtikas ražošanai, pār
baudes veic Pārtikas un veterinārais 
dienests. No avota ņemtais ir katra 
paša pārziņā. Veselības inspekcijas 
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja 
Dace Roze skaidro, ka no dziļurbu
ma nākuša ūdens kvalitāte ir samērā 
stabila, taču avotā tā var mainīties 
teju katru dienu, līdz ar to apmieri

noši analīžu rezultāti vienā pārbaudē 
negarantē drošību arī turpmāk.

„Ja publiskā ūdens ņemšanas 
vietā tiek konstatētas nevēlamas 
baktērijas, uzreiz tiek ņemts otrs 
paraugs. Ja rezultāti atkārtojas, tiek 
veikta profilaktiska dezinfekcija. 
Taču avotam neko tādu nevar izda
rīt. Mēs taču nevaram aizliegt meža 
dzīvniekam kārtot dabiskās vajadzī
bas tur, kur viņi nolēmuši!” norāda 
speciāliste.

Kaut arī koliformas baktērija 
dzeramajā ūdenī nedrīkst atrasties, 
mazā koncentrācijā tā nerada no
pietnus draudus veselībai. Viens ne
izjutīs nekādas sekas, bet otram var 
rasties gremošanas problēmas — sā
kot ar caureju, ja imunitāte ir vājā
ka, un beidzot ar tādiem niekiem kā 
vēdera pūšanās, pie kā avota ūdeni 
neviens, visticamāk, nevainos. Vis
vienkāršākais veids, kā izvairīties no 
baktērijas ietekmes  — ūdeni pirms 
dzeršanas novārīt.

Anna Ķīviča, „Talsu Vēstis” 

Varbūt televīzijas sižeta iespaidā, bet pie avotiņa izdevās sastapt vien kungu no Tuku-
ma, kurš uz mūsu avotiņu pēc ūdens brauc jau daudzu gadu garumā. Viņu nav ietekmē-
jis televīzijā redzētais, jo viņš ir pārliecināts, ka no dziļām dzīlēm nācis ūdens nevar būt 
piesārņots un, pats galvenais, mūsu avotiņa ūdens neesot tik kaļķains. 

Daces Klaberes foto

Latvijā iestājies baraviku laika dullums! 
Izmantojiet to – ejiet visi bekot!

D. Klaberes foto

No 21.–25. augustam Kurzemes 
pašvaldību un tūrisma nozares pār
stāvji kopā ar četriem projekta partne
ru pārstāvjiem no Lietuvas (Žemaitija, 
Biržu, Aukštaitija, Labanoras parki, kā 
arī Kretingas rajona pašvaldība) devās 
uz Somiju iepazīt šīs Ziemeļvalsts pie
redzi dabas tūrisma pieejamības veici
nāšanā cilvēkiem ar dažādiem funkcio
nāliem traucējumiem.

Šo pieredzes apmaiņas braucienu 
organizēja Kurzemes plānošanas re
ģions,  LATLIT projekta Nr. LLI010, 
„Dabas tūrisms visiem” (projekta akro
nīms „UniGreen”) ietvaros.

Brauciena dalībnieki  trīs dienu lai
kā Somijā apmeklēja vairākus nacionā
los parkus un dabas rezervātus, tikās 
ar parku pārstāvjiem, kas stāstīja par 
Somijas pieredzi dabas taku veidošanā 
un pielāgošanā cilvēkiem ar funkcionā
liem traucējumiem.

Pirmajā dienā tika apmeklēts „La
ajalahti” dabas rezervāts, kur brau
ciena dalībniekiem bija noorganizēta 
tikšanās ar dabas rezervāta direktori 
apmeklētāju centrā „Villa Elfvik”. Šis 
apmeklētāju centrs ir orientējies uz 
dažādām skolas bērnu apmācību prog
rammām dabā, jo somu obligātajā 
mācību programmā ir iekļauta bērnu 
apmācība parkos un rezervātos, eso
šajās dabas skolās, lai veicinātu bērnu 
izpratni un zināšanas par dabu un tās 
procesiem. Pēc šī dabas rezervāta ap
meklējuma secinājām, ka arī Latvijas 
skolām šo pieredzi būtu vērtīgi pār
ņemt – mācīt par dabu dabā!

Dabas rezervātā tika apmeklēta arī 
dabas taka un putnu vērošanas tornis, 
kas bija piemērots tā, lai to varētu ap
meklēt arī cilvēki ratiņkrēslos. 

Pēcpusdienā apmeklējām Nuuk
sio nacionālo parku un somu dabas 
centru „Haltia”, kas uzbūvēts no jauna 
2013. gadā. Šis centrs patiesi bija iespai
dīgs un ļoti mūsdienīgā un atraktīvā 
veidā atklāj un iepazīstina ar Somijas 

dabas bagātībām un vērtībām. Šajā 
nacionālajā parkā mūsu grupai bija 
lieliska iespēja doties pastaigā kopā ar 
sievieti ratiņkrēslā, kā arī pašiem iesēs
ties ratiņkrēslā un izmēģināt, kā ir ar to 
pārvietoties.

Šī iespēja lieliski nodemonstrēja, 
kādas ir iespējas un šķēršļi, cilvēkam 
ratiņkrēslā pārvietojoties pa dabas ta
kām, tas uzreiz projekta grupai deva 
skaidrāku priekštatu par šo cilvēku 
iespējām un vajadzībām, tiem pārvie
tojoties dabā.

Otrajā dienā brauciena dalībnieki 
apmeklēja Aulanko dabas rezervātu un 
tā dabas takas, kā arī PuurijarviIsosuo 
nacionālo parku. Šim parkam ir izvei
dota laba sadarbība ar apkārtnes zem
niekiem parka pļavu noganīšanai. 

Pēdējā brauciena dienā apmeklējām 
Kurjenrahka nacionālo parku, kur bija 
iespējams izstaigāt dabas taku/laipu, kas 
izveidota speciāli cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Takas noslēgumā bija izvei
dota piekļuve pie ezera, kur cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām ar asistenta palī
dzību ir iespējams gan nopeldēties, gan 
iesēsties laivā un izvizināties pa ezeru.

Kā pēdējo apmeklējām Teijo na
cionālo parku, kur skaista ezera krastā 
bija ierīkota atpūtas vieta ar iespēju, ka 
atpūtnieki savu, ezerā nomakšķerēto 
lomu, var arī uz vietas iztīrīt un pagata
vot, arī šī vieta bija pielāgota cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.

Pamanīju, ka Somijas dabas parkos 
un takās nav izvietotas atkritumu ur
nas, un pats brīnišķīgākais ir tas, ka at
kritumi nebija arī dabā, kā tas ļoti bieži, 
diemžēl, ir pie mums Latvijā.  

Secinājām, ka mums pašiem būtu 
vērtīgi noskaidrot, cik tad īsti katrā 
pašvaldībā mums Kurzemē ir cilvēki 
ratiņkrēslos vai ar citām īpašām vaja
dzībām.

Somu pieredze rāda, ka ne vienmēr 
ir nepieciešams ieguldīt lielus resur
sus, lai uzlabotu dabas tūrisma pieeja

Rojas avotā konstatētas koliformas baktērijas

Kurzemes pašvaldību un tūrisma pārstāvji iepazīst Somijas pieredzi
mību. Viena no iespējām, lai uzlabotu 
vispārējo pieejamību, ir nodrošināt 
pieejamību vismaz minimālā līmenī 
(piemēram, nodrošināt iespēju apmek
lēt dabas takas un objektus ar pavado
šajām personām), un tad pakāpeniski 
veikt uzlabojumus pieejamības paaug
stināšanai atsevišķiem objektiem vai 
infrastruktūras elementiem. Brauciena 
laikā projekta grupa izdarīja secināju
mu, ka, veidojot jaunu tūrisma objektu, 
dabas taku vai, veicot infrastruktūras 
uzlabojumus, vispirms ir jāpieaicina 
cilvēks ar īpašām vajadzībām – pār
stāvis no nevalstiskās organizācijas vai 
kāds cits individuālais pārstāvis, kas 
sniegtu ieteikumus un rekomendācijas, 
kā plānoto objektu, taku izbūvi veikt tā, 
lai tie būtu pieejami pēc iespējas pla
šākai auditorijai, ne tikai cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

Kristīne Voldemāre,  
Rojas TIC vadītāja

Kaltenieku zināšanai
Pamatojoties uz 24.  au gusta tikšanos ar Kaltenes iedzīvotājiem jau tājumā 

par mežacūku populācijas ierobežošanu, Rojas novada pašvaldība ir izsūtījusi 
48 uzaicinājumus nekusta mo īpašumu īpašniekiem ar ierosinājumu slēgt līgu
mus ar mednieku biedrībām.

Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja

Gaidot Tēva dienu, PII „Zelta zivtiņa” 
organizēja pasākumu „Mans tētis – stipri-
nieks!”, kurš notika piektdien, 8. septembrī.

Svētkos tēviem ir lieliska iespēja pavadīt 
laiku kopā ar ģimeni. Katram bērnam ir ļoti 
svarīgs laiks, kuru viņš pavada kopā ar vecā
kiem, un labākā iespēja kā to izdarīt – dalība 
šādos pasākumos!

Šajā dienā tēvus gaidīja dažādi grūti uz
devumi – kartupeļu mizošana, papīra ku
ģīša locīšana, malkas nešana, improvizēta 
mammas figūras veidošana no avīzēm, kom
pozīcijas veidošana no dabas materiāliem.  
Ikviens tētis varēja parādīt attapību un veik
lību. Bija interesanti un sarežģīti, bet tēti var 
visu! Kopā būšanas prieks bija liels!

Paldies vecākiem par atsaucību, aktīvu 
iesaistīšanos un labi kopā pavadīto laiku! 
Paldies visiem, kas palīdzēja organizēt šo 
jauko pasākumu!

Baiba Dāldere

Albuma foto

Katram bērnam ir svarīgs laiks, ko viņš pavada kopā ar vecākiem. 
B. Dālderes foto

Mans tētis – stiprinieks!
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Novada domē
Rojas novada 19. septembra 
domes sēdē tika izskatīti 
16 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt precizētos saistošos 
noteikumus Nr. 9/2017 „Kārtība, kādā 
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērie-
nu ražošanai Rojas novadā”.

•	 Atkārtoti nodot atsavināšanai 
Rojas novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, 
Rojas novadā, kas sastāv no zemes vie-
nības 0,1656 ha platībā, un uz tā eso-
šās dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, 
kūts un pagraba. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana atkārtotā (trešajā) 
izsolē. Nosacītā cena – EUR 24000,00 
(divdesmit četri tūkstoši eiro)  apmērā.

•	 Atcelt Rojas novada domes 
19.05.2015. lēmumu Nr. 135 „Par pie-
nākumu” vērtību, atsavinot nekusta-
mo īpašumu„ un turpmāk nepaziņot 
zemesgrāmatu nodaļai par pienākuma 
vērtības summu Rojas novadā, bet pie-
ļaut, ka gadījumos, ja nekustamo īpa-
šumu atsavina pret pienākumiem, tad 
pienākuma vērtība atbilst ienākumiem, 
kas pielīdzināti Ministru kabineta no-
teiktajam trūcīgas personas ienākumu 
līmenim.

•	 Apstiprināt Rojas novada Sporta 
skolas profesionālās ievirzes grupu tre-
neriem mēneša algas likmi.

•	 Apstiprināt 2018. gada 14. aprīlī 
paredzētā IV Vieglās un džeza mūzikas 
ansambļu konkursa „Rojas ritmi 2018” 
dalības maksu katram ansamblim 
20,00 EUR (divdesmit eiro) apmērā un 
ansambļu konkursa „Rojas ritmi 2018” 
Grand Prix prēmiju 100,00 EUR (viens 
simts eiro) apmērā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma 
„Krastakmeņi”, Kaltenē, Rojas novadā 
zemes vienībai zemes lietošanas mērķi.

•	 Piešķirt adresi „Slēgtais cehs” 
un „Katlu māja” Kaltenē Rojas novadā, 
LV-3264.

•	 Atteikt mainīt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķus.

•	 Mainīt adresi objektiem, kas at-
rodas pie Enkuru ielas Rojas novadā 
uz Enkuru iela 1A, Roja, Rojas novads, 
LV-3264.

•	 Mainīt adresi objektiem, kas at-
rodas pie Akas ielas Rojas novadā uz 
Akas iela 78, Roja, Rojas nov., LV-3264.

•	 Mainīt adresi objektiem, kas at-
rodas pie Silupītes ielas Rojas novadā 
uz Silupītes iela 1A, Roja, Rojas nov., 
LV-3264.

•	 Mainīt adresi objektiem, kas at-
rodas pie Akas ielas Rojas novadā uz 
Kunču iela 1, Roja, Rojas nov., LV-3264.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma 
„Krišjāņi”, Kaltenē, Rojas novadā zemes 
vienībai zemes lietošanas mērķus.

•	 Iesniegt pieteikumu projektam 
„Mana līdzdalība Rojas nākotnei” iz-
sludinātajā atklāta projekta konkursā 
„Strukturētā dialoga vietējo konsultāci-
ju nodrošināšana”, ko izsludinājusi Jau-
natnes starptautisko programmu aģen-
tūra. Kopējais projekta finansējums ir 
EUR 2000,00 (pašvaldības līdzfinansē-
jums nav nepieciešams).

•	 Apstiprināt dalības mak-
su vienai  personai PII „Saulespuķe” 
2017.  gada 7. oktobra organizētajam 
30 gadu jubilejas pasākumam „Salido-
jums”, EUR 5,00 (pieci eiro) apmērā.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece/ domes sekretāre  
Gunta Dambiņa

Neparastākas stundas
Pēdējos gados mēs nemitīgi tiekam 

aicināti kļūt mobilākiem, atvērtākiem 
pārmaiņām, radošākiem. Daudz tiek 
runāts arī par priekšmetu integrāci-
ju un starppriekšmetu saikni mācību 
stundās. Iedvesmojoties no citu kolēģu 
rādītā kursos, dinamisku mācību stun-
du 10. klasei, kura apvienoja ģeogrāfiju 
un informātiku, bija sagatavojusi Maija 
Leitarte, Liene Frīdenvalde un Mareks 
Šatats. Stundas tematika „Pasaules 
valstis, to īss konspektīvs raksturojums”, 
un stundas mērķis veidot domu kartes, 
izmantojot zināšanas ģeogrāfijā un 
informātikā. Domu kartes attīsta 
prasmi strādāt, strukturēt, noformulēt 
informāciju kodolīgi un saprotami. Tās 
sistematizē zināšanas un attīsta radošo 
domāšanu. Tiem skolēniem, kuri bija 
izpildījuši mājas darbu un iepazinušies 
ar konkrētu valsti, darbs veicās raitāk. 
Kādas ziņas un fakti būs jāapkopo par 
valstīm, to skolēni uzzināja stundas 
laikā. Darba ātrums bija atkarīgs arī 
no prasmes strādāt ar datoru, prasmes 
sameklēt informāciju un pārbaudīt tās 
patiesumu. Divu mācību priekšmetu 
satikšanās vienā stundā ir reāla. Tā 
palīdz skolēniem ieraudzīt sasaisti 
starp zināšanām, kuras iegūtas mācību 
stundās.  

Septembris ir dzejas mēnesis, kad 
tradicionāli skolās, mājās un dažādos 
pasākumos cilvēki runā par dzeju, 
raksta un lasa to. Arī Rojas vidusskolā 
vienā no septembra ceturtdienām bija 

Dzejas stunda. Tā kā šogad viens no 
dzīves jubilāriem bija dzejnieks Pēteris 
Brūvers, skolotāja Mārīte Maurmane 
par moto bija paņēmusi dzejnieka 
dzejas krājuma nosaukumu „Raibajā 
pasaulē”.  Un šajā raibajā pasaulē tās 
krāšņie putni – skolēni – rudenī zina 
savu vietu. Viņi lido no skolas uz māju, 
pa ceļam atrodot kādu olu, kas var 
pārvērsties arī dzej – olī. Katrai klasei 
bija savs dzej – olis. Kas tajos dzejoļos 
bija? Kā nu kuram! Bija pasaciņas ar 
rūķiem, bija vējš un lietutiņš, kurš taisa 
jokus un gliemezis, kura nebija mājās.  
Bija arī pulkstenis ar bonbongām un 
āboli dārzā, bija skolas soma, kura 
bija sliktā omā. Katra klase apdzejoja 
un izrādīja vienu dzejas grāmatas 
nosaukumu.

„Mums, latviešiem, dzejnieku ve-
sels bars”, tādus vārdus teicis vēl kāds šī 
gada jubilārs – Eduards Veidenbaums.  
Raibajā pasaulē goda vietā putni – par 
šīm radībām dzeju skandēja 5.–12. kla-
ses skolēni, neaizmirstot arī to, kā kaķis 
mēģināja uzadīt zeķes zaķim, kamēr 
vējš met kūleni. Un 12. klase atgādināja, 
ka sākas viss ar ābeci, bet 9.  klase 
pārliecināta par to, ka pie mums ir 
brīnum labi. Lietutiņš todien taisīja 
briesmīgus jokus un izjauca dzejas 
rakstīšanu uz asfalta skolas pagalmā, 
bet jaukajās skolas telpās zem Saules 
zīmes izskanējusī dzeja savu dzīvi 
turpinās skolas kalendārā. 

Antra Ozollapa

Laikā posmā no 2017. gada 19. ok-
tobra līdz 2018. gada 30. novembrim 
Kurzemes plānošanas reģions sadar-
bībā ar Vides gidu asociāciju organizē 
Kurzemes vides gidu apmācības. Ap-
mācību programma paredz sešas trīs 
dienu apmācību sesijas Kurzemē (vidēji 
katru otro mēnesi), kā arī praktisko 
divu dienu vizīti Lietuvā. Apmācību 
mērķis ir paaugstināt gidu izpratni, 
prasmes un zināšanas par vides inter-
pretāciju un tās darba metodēm, un 
vides gidu pakalpojumu sniegšanu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ap-
mācību sesiju galvenās tēmas ir šādas: 
vides interpretācija un tās pamatprin-
cipi, vides pasākumu plānošana, orga-
nizēšana un vadīšana, dažādās mērķa 
grupas, to vajadzības un psiholoģija, 
vides interpretācija cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām un problēmsituāciju 
risināšana, vides interpretācija bērniem 
un jauniešiem, vides interpretācijas 
pasākumu reklamēšana, t.sk. žurnālis-
tu ieinteresētības panākšana, un vides 
interpretācijas izstrādes veidošana. 

Praktiskās mācību vizītes Lietuvā ietva-
ros paredzēta līdzdalība konferencē par 
tūrisma infrastruktūras un produktu 
pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām un Lietuvas dabas tūrisma 
objektu apmeklējumi. Apmācību orga-
nizēšanas izdevumus, t.sk. dalībnieku 
nakšņošanas un ēdināšanas izdevumus, 
kā arī ārvalstu ceļa un nakšņošanas iz-
devumus mācību braucienam uz Lietu-
vu, sedz Kurzemes plānošanas reģions 
no INTERREG Latvijas–Lietuvas prog-
rammas projekta Nr. LLI-010 „Dabas 
tūrisms visiem (UniGreen)” līdzekļiem. 
Lai pieteiktos, interesenti aicināti sūtīt 
pieteikuma vēstuli un CV uz e-pastu: 
alise.luse@kurzemesregions.lv. Plašāka 
informācija par apmācību program-
mu un pieteikšanās kārtību Kurzemes 
plānošanas reģiona mājaslapā (http://
www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvi-
jas_-_Lietuvas_programma/Unigreen).

Alise Lūse,
Kurzemes plānošanas reģiona

UniGreen projekta vadītāja

Palīdzi noskaidrot ģimenei  
draudzīgāko pašvaldību un laimē  
vērtīgas balvas savai ģimenei

Mūsu pašvaldība piedalās Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) organizētajā 
konkursā „Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”. Šajā konkursā svarīgs 
ir arī jūsu viedoklis, jo tas var 
palīdzēt mums uzvarēt! Balsot 
par pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem ģimenēm varēs no 
2.  līdz 31. oktobrim jaunajā vietnē 
www.vietagimenei.lv. 

Lai noteiktu pašvaldības, kas no-
drošina lielāko atbalstu, daudzveidī-
gākos un pieejamākos pakalpojumus 
ģimenēm ar bērniem, VARAM šogad 
pirmo reizi rīko konkursu „Ģimenei 
draudzīga pašvaldība”. Pašvaldību 
sniegto atbalstu ģimenēm vērtē gan 
konkursa komisija, balstoties uz paš-
valdību iesniegto informāciju, gan 
ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuru 
viedoklis tiks ņemts vērā, izvēloties 
konkursa uzvarētājus. 

Laikā no 2017. gada 2. oktobra 
līdz 31. oktobrim ikviens var novērtēt 
vienas, divu vai pat trīs pašvaldību 
sniegto atbalstu ģimenēm dažādās 
jomās. Priecāsimies arī par jūsu 
ierosinājumiem par to, kādu atbalstu 
ģimenēm no mūsu pašvaldības vēla-

ties vēl saņemt. To varēsiet ierakstīt 
balsojuma anketā.

Lai sniegtu vērtējumu, ir nepiecie-
šams reģistrēties ar savu Facebook vai 
Draugiem profilu vai e-pasta adresi. 
Balsot var ne tikai par tām 55 paš-
valdībām, kas piedalās konkursā, 
bet arī par jebkuru citu pašvaldību. 
Šis balsojums gan netiks ņemts vērā 
konkursā, bet noderēs pašvaldībām 
atbalsta pasākumu plānošanā ģime-
nēm ar bērniem. 

Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzē-
siet sev un savai pašvaldībai tikt pie 
jauna rotaļu laukuma. To, papildus 
VARAM balvai, iegūs kāda no tām 
četrām pašvaldībām, kas tiks atzītas 
par ģimenei draudzīgākajām, un ku-
ras iedzīvotāju – balsotāju īpatsvars 
būs lielāks pret kopējo pašvaldības 
iedzīvotāju skaitu. Pašvaldībai tikai 
jāpiemeklē bērniem drošu un piemē-
rotu vidi rotaļu laukuma ierīkošanai. 
Rotaļu laukumu dāvinās SIA „Jūrma-
las Mežaparki”, kas kā ģimenes uzņē-
mums augstu vērtē ģimeniskās vēr-
tības sabiedrībā un savos produktos. 

Tāpat katrs, kas sniegs vērtējumu 
kaut vai par vienu pašvaldību, pie  
dalīsies izlozē, kurā katru nedēļu var 
laimēt dāvanu karti 50 EUR vērtībā 

ģimenes izklaidei un citas jaukas 
balvas. Piemēram, katru nedēļu 
izlozēs trīs mobilo sakaru operatora 
laimīgām ģimenēm Amigo dāvātās 
mobilo tālruņu uzlādes ba terijas 
un starptautiskās izstādes Baltic 
Beauty 2017 divas ieejas biļetes (kat ra 
2 cilvēkiem), kas notiks 3.–5. no vembrī 
Rīgā, Ķīpsalas hallē, kā arī trīs Rimi 
dāvanu kartes katru 10 EUR vērtībā. 

Vietnē www.vietagimenei.lv atra-
dīsiet informāciju gan par mūsu, gan 
citu pašvaldību sniegto atbalstu ģime-
nēm – ne tikai pabalstiem, sabiedris-
ko transportu skolēniem, ēdināšanu 
skolās, bet arī interešu izglītību, rotaļu 
laukumiem, pasākumiem ģime nēm 
pašvaldībās, ēku pieejamību un citām 
pašvaldību iniciatīvām ģime ņu at-
balstam. Pagaidām vietnē ir pieejama 
informācija tikai par tām 85 pašvaldī-
bām, kas ir iesniegušas datus, tomēr 
informācija tiek regulāri papildināta.

Konkursa norisi atbalsta: kon
kursa lieldraugs – SIA „Jūrmalas 
Mežaparki”, mobilo sakaru operators 
laimīgām ģimenēm Amigo, SIA „Rimi 
Latvia”, SIA „ZAAO”, starptautiskā 
izstāde Baltic Beauty, „Māmiņu 
klubs”, Latvijas vecāku organizācija 
„Mammamuntetiem.lv”.  

Rojas Mūzikas un 
mākslas skolai iegādāti jauni 
instrumenti

2017./2018. mācību gadam esam sagatavojušies gan, domājot par jaunajiem 
mācību plāniem, to mūsdienīgiem risinājumiem, gan, atrisinot skolai nepiecie-
šamās materiālās bāzes problēmas. Ar Rojas novada domes un Valsts Kultūrka-
pitāla fonda atbalstu esam tikuši pie kvalitatīviem instrumentiem. Uz akordeonu 
Weltmeister gaidījām pusgadu, bet nu tas ir saņemts un gan audzēkņi, gan peda-
gogi var priecāties par tā iespējām. Akordeons ir roku darbs un izgatavots Vācijā. 
Tas nozīmē, ka nav no konveijera ražojumiem, bet ir pārbaudīts, ar izturību un 
precizitāti veidots instruments. Līdzīgi varam raksturot jaunās digitālās klavieres 
Kawai, klarneti Buffet un pilno bungu komplektu. Arī uz jaunās ģitāras saņemšanu 
bija jāgaida ilgi, jo ģitāra tikai izgatavota Spānijā un, kaut gan tika pasūtīta jau ap-
rīlī, pie mums nonāca tikai septembrī.

Instrumenti ir ļoti kvalitatīvi, un tas dos iespēju mūsu audzēkņiem arī kvalitatī-
vi piedalīties konkursos un koncertos.

Rojas MMS direktors Jānis Kivils

Pasaules Dabas Fonds (PDF) aicina 
Rojas novadu piedalīties projektā „Lat-
vijas dabas bagātības”. Projekta ietvaros 
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti saplūst 
fotogrāfijā ar savām īpašajām vietām 
Latvijas dabā vai arī pastāstīt par to, ko 
viņiem nozīmē Latvijas dabas bagātības. 

Projektā aicināti piedalīties arī Ro-
jas novada iedzīvotāji, tūrisma objektu 
pārstāvji un dabas aktīvisti. Projekta 
dalībniekiem ir jānofotografējas savā 
mīļākajā vietā Latvijas dabā, tajā no-
maskējoties, un ar to pēc iespējas labāk 
saplūstot.  Fotogrāfiju piemērus var ap-
lūkot un vairāk par to, kā projektā pie-
dalīties, var uzzināt projekta mājaslapā: 
http://www.dabasbagatibas.lv/ 

Visas iesūtītās dabas bagātības 
tiks publicētas projekta mājaslapā un 

apkopotas īpašā Latvijas simtgades 
dabas deklarācijā. Jums ir iespēja ar 
saviem attēliem starp Latvijas dabas 
bagātībām iekļaut arī Rojas puses 
skaistākās vietas. Attēlus var iesniegt 
gan projekta mājaslapā, gan publicēt 
Facebook, lietojot #DabasBagatibas.

„Latvijas dabas bagātības” ir neko-
merciāls Latvijas simtgades projekts. 
Tā virsmērķis ir apzināt Latvijas 
iedzīvotāju dabas bagātības un veicināt 
publisku diskusiju par to nozīmi 
mūsdienu Latvijā. 

Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Informācija sagatavota pēc 
Pasaules Dabas Fonda nosūtītā 

informatīvā materiāla

AICINA PIETEIKTIES VIDES 
GIDU APMĀCĪBĀM

Rojas novadu aicina 
piedalīties Pasaules Dabas 
fonda projektā 
„Latvijas dabas bagātības”

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums” 
LAIDZES teritoriālā 

struktūrvienība
2017./2018. mācību gadā 

līdz 30. septembrim 
turpina uzņemt  

audzēkņus sekojošās 
           specialitātēs:

Ar pamatizglītību
•	 Komercpakalpojumu darbinieks
•	 Ēdināšanas pakalpojumu 

          speciālists
Mācību ilgums 4 gadi.

Ar vidējo izglītību:
ESF Jauniešu garantijas izglītības prog-

rammā  „Klientu apkalpošanas speciālists”, 
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

 Q nenodarbinātajiem jauniešiem vecumā 
no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

 Q nodarbinātajiem jauniešiem vecumā 
no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

Mācību ilgums 1,5 gadi, mācības uzsāk 
1. oktobrī.

Iesniedzamie dokumenti: 
•	 izglītību apliecinošs dokuments
•	 medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
•	 2 fotokartītes 3×4 cm
•	 pases  vai ID kartes kopija

Informācija pa tālr. 28740107,  
28664996, 63221886, 

e-pasts: www. laidze.rvt.lv
Dokumentu iesniegšana līdz 
30. septembrim darba dienās 

(plkst. 8.30.–15.30.)

INFORMĀCIJA
2. oktobrī 19.00 atsāk nodar

bības sieviešu vingrošanas grupa. 
Nodarbības notiks pirmdienās un 
otrdienās 19.00. Trenere Tatjana Ki-
rilova.
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Rojas  muzejā  atklāj  labiekārtotu  stāvlaukumu 
un  tirgojas  ar  rudens  labumiem
Dace Klabere

9. septembrī visi tie, kas nebija no-
bijušies no sākotnēji nelabvēlīgajiem 
laika apstākļiem, pulcējās Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja sētā uz ikgadē-
jo Rudens tirgu. Šī gada tirdziņš bija 
īpašs, jo tajā atklāja muzeja jaunā, lab-
iekārtotā stāvlaukuma pirmo kārtu, 
kas tapis sadarbībā ar Eiropas Savie-
nības Eiropas Jūrlietu un zivju fonda 
un Rojas novada domes atbalstu. Par 
skaisti nobruģēto laukumu, kurš tūlīt 
pat tika arī iedancots, muzeja vadītāja 
Inese Indriksone pateicās Rojas nova-
da domes Attīstības nodaļas vadītājai 
Agnesei Veckāganei un Gatim Grīnī-
tim – cilvēkam, kura vadībā tapis šis 
bruģētais laukums, uz kura, kā izrā-
dījās, ērti ne tikai tirgoties, novietot 

automašīnas, bet pat uzdejot, spēlējot 
Rojas mūzikas un mākslas skolas pe-
dagogiem. 

Vairāki tirgotāji dažādu iemeslu 
dēļ tirdziņā nebija ieradušies, bet tas 
nemazināja tirgošanās un iepirkša-
nās prieku pārējiem tirgus apmeklē-
tājiem. No rokas gāja tirgošanās ar 
kūpinājumiem no Daugavpils no-
vada atbraukušajiem zemniekiem, 
pēc jauniem krājumiem bija jādodas 
lielogu melleņu tirgotājai, kā vien-
mēr liela piekrišana bija sklandraušu 
cepējai Elmai Zadiņai no Dundagas 
puses. Cieņā ir ne tikai viņas ceptie 
sklandrauši, bet arī Elmas kundzes 
piedāvātais pūtelis, kas senos laikos 
bijis zemnieku launaga ēdiens. Kār-
tīga rinda bija jāizstāv, lai tiktu pie 
kārotās ābeles, upenes vai vīnogu 

stāda, turpat blakus tirgoja arī krāšņu 
mārtiņrožu stādus. Tuvojoties ziemai, 
par to, lai mūs kājas būtu siltumā, bija 
parūpējušās vairākas zeķu, cimdu un 
cepuru tirgotājas, bet svētku galda 
klāšanai varēja izvēlēties gaumīgus 
lina galdautus. Savukārt bērni vecā-
ku maciņus varēja patukšot, izvēlo-
ties kādu no daudzajiem veselīgajiem 
kārumiem un, piedaloties radošajās 
darbnīcās, kurās daļa nodarbes bija 
par brīvu, bet par daļu jāpiemaksā. 
Neiztrūkstoša tirdziņa sastāvdaļa ir 
Rojas Invalīdu biedrības dāmas ar 
plašu rokdarbu klāstu un degustā-
cijas galdu. Šogad biedrības čaklās 
saimnieces godā bija cēlušas mūsu 
pašu burkānu, piedāvājot nodegustēt 
visdažādākos salātus, kuru galvenā 
sastāvdaļa bija burkāns, un uz mēles 

Par gardo pacienāšanu Joske dāvāja Rojas Invalīdu biedrības dāmām vienu 
skaistu lakatine.                                                                                       D. Klaberes foto

kūstošu burkānu plātsmaizi. Šim kār-
dinājumam pretī turēties nespēja arī 
Joske, par šiem gardumiem dāmām 
dāvājot vienu skaistu lakatine.

Kad visi tirgotāji jau pa vairākiem lā-

giem bija apstaigāti un maciņš krietni vien 
patukšojies, visus uz lustīgu līdzi dziedā-
šanu aicināja grupa „Grupa”, bet jūtamo 
izsalkumu varēja remdēt ar turpat muzeja 
pagalmā uz ugunskura vārīto zupu. 

Veselības diena Rojā

Dace Klabere

Septembrī Rojas novadā Eiropas 
Savienības fonda projekta „Esi vesels – 
iegul dījums tavai nākotnei” ietva ros pa-
redzēti visdažādākie veselību veicinoši 
pasākumi. Viens no pasākumiem – Ve-
selības diena Rojā ar nosaukumu „Vese-
la sirds un stipri asinsvadi” norisinājās 
9. septembrī Rojas kultūras centrā. Tā 
laikā lektori no „Latvijas Sarkanā Krus-
ta” biedrības informēja, kā pievērst uz-
manību sirds un asinsvadu slimībām, 
tai skaitā, kā atpazīt insultu un infar-
ktu, to profilaksi un savlaicīgu ārstēša-
nu. Pasākuma laikā lektore vienkāršā, 
saprotamā valodā pastāstīja, cik liela 
nozīme veselības saglabāšanā ir mūsu 
dzīvesveidam, veselīgiem vai kaitīgiem 
ieradumiem, ēšanas režīmam un spor-
tiskajām aktivitātēm. 29. septembris ir 
pasludināts par Pasaules sirds veselības 
dienu, jo, kā zināms, mirstība no sirds 
un asinsvadu slimībām ieņem pirmo 
vietu pasaulē. Par augstākajiem riskiem 
šīs slimības izraisīšanā uzskata smē-
ķēšanu, paaugstinātu ķermeņa masu, 
nepietiekamas fiziskās aktivitātes, pa-
augstinātu asinsspiedienu, paaugstinā-
tu holesterīna līmeni asinīs un cukura 

diabētu. Kā norādīja lektore, vislielāko 
ļaunumu cilvēka organismam nodara 
smēķēšana, pie kam vislielāko niko-
tīna daudzumu saņem tā sauktie pa-
sīvie smēķētāji, respektīvi, tie cilvēki, 
kas atrodas vienā telpā ar smēķētāju 
un ieelpo viņa izpūstos dūmus. Runā-
jot par paaugstināto ķermeņa masu, 
lektore uzsvēra, ka tai ir tendence pie-
augt tieši bērnu un jauniešu vidū, tāpēc 
vecākiem šai problēmai būtu jāpievērš 
pastiprināta uzmanība. Nav jau nekāds 
noslēpums, ka par maz kustamies, tādēļ 
slavējama ir jebkura fiziskā aktivitāte – 
skriešana, soļošana, nūjošana, staigā-
šana pa kāpnēm nevis braukšana liftā 
utt. Kā norādīja lektore, iešana kājām 
vismaz pusstundu dienā, veicinās jūsu 
sirds veselību, bet staigāšana pa kāp-
nēm labi trenē sirds muskuli. Savukārt 
paaugstināts asinsspiediens, ja tas ne-
tiek ārstēts, izraisa infarkta un insulta 
risku. Pēc lekcijas interesentiem bija 
iespējams izmērīt asinsspiedienu, no-
teikt cukura līmeni asinīs un aprēķināt 
savu ķermeņa masas indeksu, pēc kura 
var noteikt, vai cilvēkam ir tikai liekais 
svars vai jau sākusies aptaukošanās, kas 
var izraisīt virkni nevēlamu blakusefek-
tu jūsu organismā. 

Rojas Dzimtsarakstu nodaļas aicinājumam 
atsaucas viens pāris
Dace Klabere

Šovasar Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļa vairākkārt aicināja pieteikties 
jaunos vecākus, kuri savu dzīvesvietu 
deklarējuši mūsu novadā, bet nav 
noslēguši laulību, kaut arī ir atzinuši 
paternitāti kopīgajam bērnam, iesniegt 
pieteikumu par laulības reģistrāciju 
10. septembrī bez maksas. Aicinājumam 
atsaucās mūsu novadnieki Eva Timo-
fejeva ar draugu Raivi Eizenbergu.

Eva ar Raivi kopā ir jau 12 gadus, 
viņiem ir arī desmitgadīga meitiņa 
Alīna. Abiem aiz muguras iepriekšējās 
laulības, kurās dzimušie bērni jau 

pieauguši. 12 kopā nodzīvoti gadi ir 
pietiekami ilgs laiks, lai rastos pārliecība 
par to, vai šis ir tas cilvēks, ar kuru 
kopā nodzīvot atlikušo mūža daļu, 
stājoties likumīgā laulībā. Izlasot avīzē 
aicinājumu, Evas sirsniņa ietrīsējusies   
– kāpēc gan neizmantot šo iespēju un 
beidzot nesakārtot attiecības? Raivis 
Evas nodomu atbalstījis, un tad jau tikai 
atlicis gatavoties svinīgajam notikumam.

Pēc laulību ceremonijas Eva 
jokoja, ka nu, esot sievas kārtā, sajūtas 
ir pavisam savādākas  – stabilākas. 
Savukārt pēc jaunā vīra reakcijas, izejot 
no laulību zāles, varēja saprast, ka arī 
viņš ar paveikto ir ļoti apmierināts. 

Lai jaunajam pārim laimīgs mūžs, un 
cerēsim, ka šis labais piemērs kalpos par 
iedvesmu arī citiem pāriem. 

Jaunā ģimene – Eva un Raivis 
Eizenbergi.             Daces Klaberes foto 

Pasākuma apmeklētājas labprāt izmantoja iespēju izmērīt asinsspiedienu 
un noteikt cukura līmeni asinīs.                                                           D. Klaberes foto

Rosināt skolēnus izpausties rado-
ši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas 
skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo 
gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts 
„Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni 
projekta organizatoriem iesūta pašu zī-
mētus zīmējumus par tēmu „Mana die-
nasgrāmata”. Pēc tam projekta īstenotāji 
uzrunā katra novada vietējos uzņēmē-
jus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās 
idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo die-
nasgrāmatu tapšanā. 

Rojas novadu šajā projektā pārstāv 
Rojas vidusskola. Rojas vidusskolas 

skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja 
savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. 
Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 
300 dienasgrāmatu izgatavošanas. 
Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu 
dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī 
gada 1. septembrī, uzsākoties jaunajam 
2017./2018. mācību gadam. 

Lai viss noritētu veiksmīgi, ļoti 
nozīmīgs un pat neatsverams ir vietējo 
novada uzņēmēju atbalsts. Protams, ir 
lielāki novadi, kuros dienasgrāmatu 
izmaksu kopsummu viens uzņēmums 
nosegt nevar, tāpēc šim labvēlim ar 

savu atbalstu piebiedrojas arī citi 
vietējie uzņēmumi. Šāda situācija 
attiecināma arī uz Rojas novadu. 
Te savu atbalstu skolēnu radošajām 
idejām labprāt sniedza SIA „Jaunie 
ceļi”, SIA „Ajor”, SIA „Banga Ltd” un 
SIA „Līcis’93”. Sirsnīgs paldies par to!

Runājot par atbalstītājiem SIA „Jau-
nie ceļi”, SIA „Ajor”, SIA „Banga Ltd” 
un SIA „Līcis’93”, lielākā daļa Rojas 
novada iedzīvotāju noteikti zina, ar ko 
šie uzņēmi nodarbojas. Taču, ja kāds 
tomēr nav īsti pārliecināts vai nezina, 
tad mēs pačukstēsim priekšā!

SIA „Jaunie ceļi” ir Latvijas ceļu 
būves uzņēmums. Uzņēmuma galve-
nā darbības sfēra ir ceļu  pamata 
un seguma būvniecība. SIA „Ajor” 
uzņēmuma galvenā darbības nozare ir 
sanitārtehnisko pakalpojumu sniegšana.  
SIA „Banga Ltd” ražo kvalitatīvus zivju 
konservus no Baltijas jūras zivīm. 
Uzņēmuma pamata produkcija ir 
augstas kvalitātes šprotes un reņģes eļļā, 
Baltijas sardīnes eļļā un tomātu mērcē, 
šprotes ar čili, ķiploku, papriku, kā arī 
dažādi citi produkti. SIA „Līcis-93” 
arī nodarbojas ar zivju, vēžveidīgo un 

mīkstmiešu pārstrādi un konservēšanu.
Tieši tāpēc gan projekta „Dienas-

grāmata” organizatori – „Zinātnes un 
inovāciju parks” Liepājā pārstāvji, gan 
Rojas novada skolēni un konkrēto skolu 
darbinieki vēlreiz saka lielu paldies SIA 
„Jaunie ceļi”, SIA „Ajor”, SIA „Banga 
Ltd” un SIA „Līcis’93” par atsaucību un 
atbalstu. Jaunā 2017./2018. mācību gada 
sākums Rojas novada skolēniem būs ļoti 
priecīgs! 

Ar cieņu –  
„Zinātnes un inovāciju parks”  

darba grupa

Sirsnīgs paldies SIA „Jaunie ceļi”, SIA „Ajor”, SIA „Banga Ltd” un 
 SIA „Līcis’93” par atbalstu Rojas novada skolēnu radošajām idejām!

Dace Klabere

Šī gada 1. martā 
Rojas Invalīdu biedrī-
ba noslēdza sadarbības 
līgumu ar nodibināju-
mu „Fonds „Ziedot.lv”” 

par finansējuma piešķiršanu projekta 
„Sociālās palīdzības sniegšana” īsteno-
šanai. Projekts iecerēts kā turpinājums 
jau iepriekš īstenotajiem projektiem, 
kuri atstāj pozitīvu iespaidu uz visiem 
projektā iesaistītajiem cilvēkiem.

Kā pastāstīja Rojas Invalīdu bied-
rības priekšsēdētāja Erna Grīn valde, 
sākoties jaunajai sezonai, pro jekts 
tiks turpināts. Tajā, tāpat kā iepriekš, 
notiks adīšanas, pērļošanas, zīda 
un stikla apgleznošanas, veselības 
stiprināšanas un cita veida nodarbības. 
Dienā, kad apmeklēju Invalīdu 
biedrību, praktisko nodarbību vadītāja 
Ilze Šelkova biedrības dāmām ierādīja 
zīda apgleznošanu. Šī jau bija otrā zīda 
apgleznošanas nodarbības reize, un 
Ilze pastāstīja, ka pirmajā nodarbībā 
viņas vairāk eksperimentējušas, iz-
mēģinot dažādas tehnikas, bet šajā 

nodarbībā katra dalībniece strādā 
ar sev tīkamāko zīda apgleznošanas 
tehniku. No Ilzes uzzinu, ka pēc 
zīda apgleznošanas sekos stikla ap-
gleznošana, bet pēc tam pāris nodar-
bības tiks veltītas Ziemassvētku 
kar tiņu izgatavošanai, lai biedrības 

dāmas varētu apsveikt svētkos ne tikai 
sadarbības partnerus, bet arī savus 
tuviniekus un draugus. Kā stāsta Ilze 
Šelkova, atsaucība rokdarbu veikšanā 
ir tiešām ir liela un Ilzi tas priecē, jo, 
strādājot ar šiem cilvēkiem, arī viņai 
pašai ir iespēja allaž apgūt ko jaunu. 

Invalīdu biedrībā turpina iesākto projektu

Nodarbību vadītāja Ilze Šelkova (vidū), mācot sievietēm jaunus rokdarbus, 
mācās arī pati.                                                                                            D. Klaberes foto
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Redakcijas adrese: 
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Laikraksts iznāk kopš 
1987. gada 3. jūlija. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā.
 

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

Līdzjūtības
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
                        (Latv. t. dz.)

Izsakām līdzjūtību Silvijai Briedei, no 
mātes  atvadoties.

Ingrīdas Miķelsones un  
Mudītes Džeriņas ārstu prakses

Un vairs nerodu to taku,
Kas uz mājām pārvest zina…
Laikam jāpaliek šai kalnā,
Kuru balts, balts klusums tin.

Izsakām līdzjūtību Annai Breitenbergai, no 
vīra atvadoties.

Kaimiņi Zvejnieku ielā 16

Sludinājumi

Pateicība

Policija ziņo 

Akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” 
Ziemeļkurzemes reģiona darbinieki organizē 
informatīvu sanāksmi par 2018. gadā plāno-
tajiem mežizstrādes darbiem Rojas apkārtnē. 
Sanāksme notiks 4. oktobrī 17.00 Rojā, Zvej
nieku ielā 3, pašvaldības sēžu zālē. Uz tikšanos 
laipni gaidīti Rojas novada iedzīvotāji. Jautāju-
mu vai neskaidrību gadījumā zvanīt Ziemeļkur-
zemes reģiona pārstāvim Andrim Verneram, tel. 
26134357.

DAŽĀDI
Q Atrasts sarkanas krāsas maks ar dokumen

tiem. Zvanīt 28600215.

PĒRK
Q Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

23. septembrī Zanes Šteinmanes gleznu izstādes 
„Heliocentrisms” atklāšana.

30. septembrī 17.00 jaunā latviešu filma 
„Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru”. 

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’’. 

Biļešu cenas 12,00; 10,00; 8,00 EUR. Rezervācija un biļešu iegāde KC.

4. novembrī 18.00 Harijam Zariņam 60. 
Jubilejas koncerts „Tu un Es’’.

Biļešu cenas 12,00; 10,00; 8,00 EUR.
Mīlas rokbalādes un ne tikai…  Rezervācija un biļešu iegāde KC.

Darbu atsāk pašdarbības kolektīvi
Pirmdien, 25. septembrī, 19.00 skanīgo, dziesmoto sezonu atsāk sieviešu 

koris „Kalva’’. Dvēsele līksmo, kad mūzika skan un dziesma ceļ to līdz 
mākoņiem! Nāc un piedalies, mēs gaidām tieši tevi! Kora diriģentes – Jolanta 
Rauga un Baiba Muskare.

3. oktobrī 19.00 visus teātra mīļus uz sezonas pirmo nodarbību aicina  
kultūras centra „Teātra kopa’’. Nekautrējies, nāc piepildi savu seno sapni 
būt uz skatuves prožektoru gaismā. Mēs tev palīdzēsim apgūt interesanto 
aktiermākslu! Režisore Gundega Balode.

Katru svētdienu no 11.00–13.00 kristiešu draudzes „Prieka vēsts” 
dievkalpojumi. Mācītāja Māra Kirkopa.

Pasākumu kalendārs

NVO „Rojas invalīdu biedrība” Strauta ielā 8-33, Rojā
Pasākumu plāns oktobrī

Diena, datums Pasākuma,  
nodarbības nosaukums

Pulksteņa 
laiks Nodarbību vadītājs

03.10.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas 
nodarbība

Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
 

17.00–19.00
T. Kirilova

04.10.
Trešdiena 

Zīda apgleznošana
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
Biedrības biedri

05.10.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

06.10.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

10.10.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas 
nodarbība

Veselības grupa – nūjošana

09.10–10.00
17.00–19.00 T. Kirilova

11.10.
Trešdiena

Zīda apgleznošana
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
Biedrības biedri

12.10.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

13.10.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

17.10.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas 
nodarbība

Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
17.00–19.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

18.10.
Trešdiena

Zīda apgleznošana
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
Biedrības biedri

19.10.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

20.10.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

24.10.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas 
nodarbība

Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
17.00–19.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

25.10.
Trešdiena

Zīda apgleznošana
Kulinārijas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
R. Žurovska

26.10.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

27.09.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

31.10.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas 
nodarbības

Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
17.00–19.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

Laika posmā no 7. sep
tembra līdz 20. septem
brim Rojas pašvaldības 
policija veikusi sekojo
šas darbības:

 z Sastādīti 3 APK proto-
koli par izveidojušos kūlu, 
1 APK protokols par ubago-
šanu un 1 APK par atkritu-
mu izmešanu Kaltenē.

 zUzrakstīti 4 uzaicinā-

jumi sakopt īpašumu, lai ne-
izveidotos kūla.

 z Rojas autobusu pieturā 
aizrādīts diviem vīriešiem 
par smēķēšanu tam nepare-
dzētā vietā.

 z Pie Rojas bērnudārza 
aizrādīts automašīnas vadī-
tājam par automašīnas no-
vietošanu pie krustojuma, 
traucējot pārējiem satiksmes 
dalībniekiem. 

Ģipkas evaņģēliski luteriskā draudze izsaka 
sirsnīgu pateicību Rojas novada domes priekšsē-
dētājai Evai Kārkliņai, izpilddirektoram Jānim 
Pūcem, Rojas komunālā uzņēmuma vadītājam 
Ivaram Jaunozolam un darbiniekiem par skais-
tajiem metāla vārtiem, ziņojuma dēli un soliņu 
Ģipkas baznīcai. Lai Dieva svētība Jūsu darbā, ģi-
menē un ikdienā!

Ģipkas draudzes vārdā, Valdis Rande

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis?
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz.
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds!

Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari dūkt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
                        /K. Apšukrūma/

Mīļi sveicam 
75 gadu jubilejā 

Veltu Grīnfeldi!

Meita ar ģimeni

No 9.–10. septembrim Rojā notika basketbola turnīrs 2004. g. dz. 
un jaunākām meitenēm. Bija plānots, ka piedalīsies 5 komandas, bet 
diemžēl transporta trūkuma dēļ Līvānu komanda atteica dalību sacen-
sībās, tāpēc viņu vietā spēlēja mūsu ašie zēni – treneres Rudītes Bārdiņas 
trenētie 2005. g. dz. un jaunāki. Līdzīgas spēles pagājušajā sezonā Rojā 
varējām vērot NBA junioru līgas turnīrā. Pavisam turnīrā „Rojas NSS 
kauss 2017” piedalījās 49 jaunie basketbolisti.

Pirmajā turnīra dienā Rojas meitenēm divas uzvaras – pār Talsu un 
Alūksnes komandām. Spēle ar Alūksnes meitenēm beidzās ar rezultātu 
52:52. Trīs minūšu pagarinājumā veiksmīgākas bija Rojas meitenes – 
uzvara ar 6 punktu pārsvaru! 

Otrajā sacensību dienā ļoti sīvās cīņās Rojas meitenes izcīnīja divas 
uzvaras – pret Rojas zēniem un Saldus meitenēm. Gribu pateikties Rojas 
komandas meitenēm par pašaizliedzību, lielo cīņas sparu, neatlaidību 
ceļā uz uzvarām! Paldies trenerim Valdim Dombrovskim par ieguldīto 
darbu, kurš arī trenē Rojas meitenes. Tātad turnīrā zelta medaļas izcīnīja 
Rojas meiteņu komanda, 2. vietā Rojas zēnu komanda, 3. vietā Alūksnes 
komanda, 4. vietā Saldus komanda, 5. vietā Talsu meitenes. Šī bija laba 
spēļu pieredze pirms Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensībām, 
kurās piedalīsies visi turnīra dalībnieki. Rojas meitenēm un zēniem 
pirmā spēle 23. septembrī Rīgā un Kuldīgā. Paldies Rojas basketbolistu 
vecākiem par aplausiem, atbalstu. Paldies burāšanas trenerim Gunāram 
Reinholdam, kurš ciemiņus no Alūksnes, Saldus un Talsiem izvizināja 
ar jahtu. Paldies tiesnešiem Kristapam, Denisam, Matīsam, Egijai, 
Samantai par labi paveikto darbiņu. Ceru, ka nākošajā sezonā atkal 
noorganizēsim šādu turnīru.

Basketbola trenere Tatjana Kirilova

6. septembrī notika atklātā 
pludmales volejbola turnīra „Ro-
jas vasara 2017” 5. posms. 1. vie-
tu mazā dalībnieku konkurencē 
izcīnīja Arnis Enzels  un Reinis 
Rozefelds. 2. vieta Rolandam Pu-
riņam un Reinim Ratniekam, bet 
3. vieta Sintijai Grīnītei un Jurģim 
Svitiņam. 

Sacensību kopvērtējumā 1. vieta 
Arnim Enzelam, kurš piedalījās vi-
sos piecos sacensību posmos, 2. vie-
ta talseniekam Kalvim Liepam, bet 
3. vieta Reinim Rozefeldam. Turnī-
rā piedalījās arī 5  jaunietes. Vēlos 

uzslavēt Sintiju Grīnīti, kura arī 
piedalījās visos posmos un spēlēja 
vīriešu konkurencē – viņai 1. vieta 
sieviešu konkurencē, bet 2. vieta 
talseniecei Agnesei Kajakai. Kopā 
sacensībās piedalījās 24 dalībnieki. 
Šajā turnīrā dalības maksas nebija, 
tāpēc saku lielu paldies Rojas no-
vada domei par finansiālo atbalstu 
apbalvojumu iegādei. Uz tikšanos 
nākamajā sezonā!

Sporta organizatore 
Tatjana Kirilova 

Turnīra uzvarētājs Arnis En
zels.                              Albuma foto

Aicinām 
Rojas novada seniorus 

UZ RUDENS BALLI 
„Lapas dzeltenās un 
lapas tumši sārtās” 

28. oktobrī 13.00 
Rojas kultūras centrā.
Tērpsimies skaistajās 

rudens krāsās –
sarkanajā un dzeltenajā! 

Pieteikšanās līdz 
20. oktobrim. Tuvāka  

informācija pa telefonu 
29744031 (Dzintra).

Senioru klubs „Liedags”

Uzvar Arnis

Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā līdz 23. oktobrim
apskatāma Baibas Ūlandes gleznu izstāde „Gara vasara”. 

Laipni aicināti! 

28. septembrī 17.00
Rojas Mūzikas un mākslas 

skolas izstāžu zālē
akordeonistu ansambļa 

„Aleksandra 
kvartets” 

KONCERTS.
Ieeja brīva.  

Visi laipni aicināti!

Rojas komanda pēc apbalvošanas.                                     Albuma foto

Uzvara turnīrā
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