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Sportistu ballē 
savus spēkus 
pārbauda  
pasākuma vadītāja 
Dace Broka.  
Par balli 
lasiet 2. lpp.

 A. Zemela foto

Roju pagodina Zviedrijas vēstniece
Dace Klabere

13. februārī Zviedrijas dienas ietva-
ros Rojā viesojās Zviedrijas vēstniece 
Latvijā Annika Jagandere, projekta ko-
ordinatore Gaļina Aizvakara un izstā-
des kuratore Aija Freimane.

Vēstniece viesojās Rojas vidusskolā, 
ostā, tipogrāfijā „Rauda”, Rojas nova-
da domē, bet tikšanās noslēdzās Rojas 
kultūras centrā. Rojas vidusskolā vēst-
niece pārrunāja studiju iespējas Zvied-
rijā, novērtēja skolēnu Zviedrijas dienai 
veltīto zīmējumu izstādi, noklausījās 
meiteņu ansambļa koncertu. Jagande-
res kundze pasniedza dāvanas labāko 
zīmējumu autoriem, un arī pati saņēma 
dāvanā Evas Kiršteines zīmējumu, kurš 
tagad rotā vēstniecības telpas Rīgā.

Rojas kultūras centrā vēstniece 
atklāja portretu izstādi „Pieejamība. 
Cieņpilna dzīve”. Izstāde stāsta par cil-
vēkiem ar dažādu invaliditāti Zviedrijā 
un Latvijā. Četru gadu laikā izstāde pa-
bijusi vairāk nekā 20 valstīs. Kā uzsvēra 
Annika Jagandere, invaliditāte nav tikai 
vides pieejamība un atbilstoša infra-
struktūra. Tas ir stāsts par cilvēktiesī-
bām, stāsts par to, ka ikvienam cilvēkam 
ar invaliditāti ir tādas pat cilvēktiesības 
kā veselajiem cilvēkiem. Cieņpilnu dzī-
vi un cilvēktiesības nosaka Apvienoto 
Nāciju konvencija, un vēstniece uz-
skata, ka tas ir ļoti svarīgi – sekot šīm 

Par izstādi stāsta kuratore Aija Freimane 
D. Klaberes foto

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu pārslēgšana Rojas novadā

No 1.–21. martam tiem klien-
tiem, kuri vēl nebūs pārslēguši 
līgumus, būs iespēja:

1. Izdrukātas līgumu veidla-
pas saņemt brīvā laika pavadīša-
nas centros Melnsilā (no pirm-
dienas līdz piektdienai no plkst. 
8.30–12.30 un no plkst. 17.00–20.00) 
un Rudē (pirmdienās, trešdienās 
no plkst.  16.00–20.00, otrdienās no 
plkst. 9.00–20.00, ceturtdienās, piekt-
dienās no plkst. 11.00–20.00), Kalte-
nes bibliotēkā (no pirmdienas līdz 
piektdienai, no plkst. 12.00–19.00) un 
Rojas novada domē (no pirmdienas 
līdz ceturtdienai no plkst. 8.00–13.00 
un no plkst.  14.00–17.00, piektdienās 
no plkst. 8.00–15.00). Augstāk mi-
nētajās vietās  varēsiet nodot aiz-
pildītos līgumus, ko pēc tam paš-
valdības darbinieks nogādās AAS 
„Piejūra”.

2. Līgumus varēsiet pieprasīt 
elektroniski, sūtot pieprasījumu uz 
e-pasta adresi: info@piejuraatkritu-
mi.lv. Pēc līguma saņemšanas, aiz-
pildīšanas un parakstīšanas, to variet 
nosūt pa pastu uz adresi: Rīgas iela 
1, Tukums, LV-3101, vai parakstīt un 
nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: 
info@piejuraatkritumi.lv. 

3. Līgumu veidlapas būs iespē-
jams lejuplādēt arī no pašvaldības 
mājaslapas vietnes: www.roja.lv/ 

Novads/Atkritumu apsaimnieko-
šana. Aizpildītās līguma veidlapas 
iespējams nosūtīt gan pa pastu, gan 
ieskenētus elektroniski, gan iesniegt 
brīvā laika pavadīšanas centros 
Rudē un Melnsilā, Kaltenes biblio-
tēkā vai Rojas novada domē (sekre-
tārei).

4. Tuvākā līgumu slēgšanas 
vieta klātienē ir Talsos, Anša Ler-
ha-Puškaiša ielā 6, darba laiks: no 
pirmdienas līdz piektdienai, no 
plkst. 9.00–17.00 (bez pusdienas 
pārtraukuma).

Papildus informācija: 
•	 Ja klients vēlas sazināties ar 

AAS „Piejūra” elektroniski, tad vi-
ņam e-pasta vēstulē jānorāda šāda 
informācija:

– vārds, uzvārds,
– personas kods,
– adrese,
– tālrunis,
– e-pasts,
– esošais vai vēlamais sadzīves at-

kritumu konteinera tilpums,
– vēlamais izvešanas biežums,
– informāciju par to, vai esošais 

konteiners ir personīgais vai „Eco 
Baltia vide” īpašums.

Pēc e-pasta saņemšanas, 
AAS „Piejūra” darbinieks sazi-

nāsies ar iedzī votāju. Līdz jaunā 
līguma slēgšanai iedzīvotājiem 
jānokārto visi maksājumi un 

saistības ar līdzšinējo atkritumu 
apsaimniekotāju 
„Eco Baltia vide”.

AAS „Piejūra” atkritumu maisus 
būs iespējams nopirkt Rojas novada 
domes kasē.

Maisus klients pērk, ja:
1. Ir plānots pa-

pildus atkritumu ap-
joms esošā konteine-
ra tilpumam. Pilnos 
maisus novieto pie 
konteinera un at-
kritumu savākšanas 
dienā tos izved.

2. Atkritumu sa-
vākšanas mašīna 
ne var piebraukt pie 
klienta dzīvesvietas.

3. Ir saņemta 
vieno šanās, ka atkritumi tiek izvesti 
tikai maisos un klientam nav kon-
teinera.  Pēc klienta iesnieguma, vie-
nošanos rakstiskā veidā var saņemt 
Rojas novada domē, tā jāuzrāda, 
pārslēdzot līgumu.

Rojas novada dome iesaka iedzī-
votājiem atkritumu maisu vietā iz-
mantot mazākā tilpuma konteinerus, 
jo pēc iepriekšējas pieredzes zināms, 

ka putni mēdz saplēst maisus un at-
kritumus izvazāt, kā arī pilnie atkri-
tumu maisi ne vienmēr tiek novietoti 
tiem paredzētajās vietās.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību arī 
uz to, ka pašvaldības policija pastip-
rināti kontrolēs tos atkritumu ap-
saimniekotājus, kuru ģimenes sastāv 
no vairākiem ģimenes locekļiem, bet 
atkritumu apsaimniekošanai tiek 
iegā dāti daži maisi gadā.

starptautiskajām regulām. Arī Rojā ir 
veiksmīgi piemēri, kā cilvēki ar īpašām 
vajadzībām tiek iekļauti vietējā sabied-
rībā. Tā ir cieņpilna dzīve, neskatoties 
uz noteikto invaliditāti. Izstādē ir ļoti 
personiski stāsti, un vēstnieces kundze 
cer, ka ar to tiks iepazīstināti arī skolu 
jaunieši.

Par izstādi tuvāk pastāstīja tās ku-
ratore Aija Freimane. Viņa klātesošos 
iepazīstināja ar izstādē redzamo latvie-
šu dzīvesstāstiem, pastāstīja par viņu 

ikdienu, prieku, nedienām un cīņu par 
cieņpilnu dzīvi. Kā atzīmēja Aija Frei-
mane, cilvēktiesības personām ar inva-
liditāti sabiedrībā joprojām netiek ievē-
rotas, tādēļ izstādes mērķis ir pastāstīt 
plašākai sabiedrībai izstādē redzamo 
cilvēku dzīves gājumu, vēlēšanos dzīvot 
cieņpilni un aktualizēt jautājumu par 
pieejamību un iekļaušanos sabiedrībā 
cilvēkiem ar dažādu invaliditāti. Kas 
ir pieejamība? Šie cilvēku stāsti parā-
da, ka pieejamība sniedzas daudz tālāk 

par rampām un veselības aprūpi. Tas ir 
demokrātijas jautājums, jo ikvienam 
ir jābūt iespējai piedalīties sabiedrī-
bas dzīvē ar vienādiem nosacījumiem. 
Diemžēl Latvijā vēl tāls ceļš uz to ejams.

Pēc izstādes atklāšanas Annika Ja-
gandere klātesošos aicināja nobaudīt 
„semlu” – zviedru īpašo smalkmaizīti. 
Izrādās, ka tieši 13. februāris Zviedrijā 
ir tā saucamā „Semla – dag” – diena, 
kad Zviedrijā tiek apēstas miljoniem šo 
smalkmaizīšu. Pēc zviedru tradīcijām 

„semla” tiek gatavota pirms gavēņa, lai 
ļaudis uzņemtu vairāk kaloriju un tā-
dējādi viņiem būtu vieglāk izturēt garo 
gavēņa laiku. „Semla” ir salda smalk-
maizīte, pildīta ar mandeļu krēmu un 
putukrējumu. Pēc „semlas” un citu 
zviedru uzkodu nobaudīšanas, klāt-
esošiem bija iespēja noskatīties zviedru 
mākslas filmu „Nopietnā spēle” – kais-
līgu, aizraujošu mīlasstāstu.

Dace Klabere

Annika Jagandere uzsvēra, ka ikvienam cilvēkam ar invaliditāti ir tādas pa-
šas cilvēktiesības kā veselajiem cilvēkiem.

UZMANĪBU
Visi, kuri vēl nebūs paguvuši 

pārslēgt līgumus, to varēs izdarīt 
22. martā no pulksten 9.00–17.00 
Rojas novada domē.

Informācija sagatavota Rojas 
pašvaldībai sadarbībā 

ar AAS „Piejūra”

Rojupnieka 
Fēliksa Domenika 
Suhameņuka 
veiksmīgais 
starts

17.–18. februārī Tukumā sporta atpūtas centrā 
„O Brāzma” notika Reģionālās Karatē Federācijas 
pašaizsardzības cīņu ziemas turnīrs. Piedalījās 
Pūres, Irlavas, Talsu, Strazdes, Jaunpagasta, Rojas, 
Vandzenes, Tukuma sportisti. Sacensības notika 
sumo, fantomā, sparingā shotokan, sparingā wkf, 
kabudo, pašaizsardzībā, cieto priekšmetu sasišanā, 
teikwando sparingā, kata shotokan, kata wkf un 
kung-fu sparingā. No Talsu kluba „Baltais dra-
kons” sportistiem labāko rezultātu uzrādīja rojup-
nieks Fēlikss Domeniks Suhameņuks, iegūstot 
pirmo vietu sumo cīņā, fantomā, pašaizsardzībā, 
kata shotokan, kata wkf, sparingā wkf, sparingā 
shotokan, teikwando sparingā, kung-fu sparingā,  
cieto priekšmetu sasišanā, bet kabudo Fēliksam 
2. vieta.

Kopvērtējumā par absolūtajiem sacensību 
čempioniem kļuva Fēlikss Domeniks Suhame-
ņuks, Emija Keita Kiseļeva, Laura Ozoliņa, Ernests 
Finks, Valentīns Jaucis. Jāuzteic rojupnieka Fēliksa 
Domenika Suhameņuka sniegums,  kurš izcīnīja 
vienpadsmit disciplīnās desmit pirmās vietas un 
vienu otro savā vecuma grupā 6–7 gadi, kopvērtē-
jumā kļūstot par sacensību labāko sportistu. 

Rojā nodarbības notiek otrdienās, ceturtdie-
nās Rojas vidusskolas semināru zālē no plkst. 
19.30–20.30. Kontakttālrunis 29467972.

Oskars Kiseļevs
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Sportistu ballē apbalvo labākos, veiksmīgākos, dāsnākos
17. februāra sniegotajā vakarā Ro-

jas KC notika tradicionālā sportistu 
balle, kurā tika sumināti sportisti par 
sasniegumiem, sakot paldies arī spor-
ta atbalstītājiem par viņu dāsnumu, 
treneriem par ieguldīto darbu spor-
tistu trenēšanā un audzināšanā. Neti-
ka aizmirsti arī darbinieki, kuri tīra, 
mazgā, sargā, remontē, lai sportisti 
varētu trenēties tīrā un sakoptā vidē. 
Pasākumu vadīja Rojas novada kultū-
ras pasākumu organizatore Dace Bro-
ka un mūziķis Jānis Kalniņš, kuriem 
jau ir pieredze strādāt duetā. Pirms 
balvu pasniegšanas nelielu koncer-
tu sniedza ģitārspēles studijas „N” 
dalībnieki un tās vadītājs Normunds 
Priednieks. Ar skaļiem aplausiem tika 
uzņemta viņu koncertēšana, jo bieži 
negadās redzēt vienkopus tik daudz 
ģitāristu, kuri vēl arī skaisti dzied.

Tā kā šī gada sportistu balle nori-
sinājās olimpiādes zīmē, arī kultūras 
centrā tika iedegta simboliskā olimpis-
kā uguns, ko zālē ienesa Rojas novada 
sporta veterāns Imants Ločmels. „Kat-
ra sportista sapnis ir piedalīties olim-
piskajās spēlēs, protams, ne visi līdz 
tām tiek, bet sapņot noteikti vajag, jo 
sapņi, kā zināms, piepildās”, klātesošos 
uzrunāja vakara vadītājs Jānis Kalniņš. 

Pēc olimpiskās uguns iedegšanas 
balles atklāšanai vārds tika dots nova-
da domes priekšsēdētājai Evai Kārkli-
ņai. Viņa sveica visus sportiskos ļaudis, 
arī tos, kuri par tādiem vēl tikai sap-
ņo kļūt. Eva Kārkliņa: „Roja tiešām ir 
vieta, kas draudzējas ar sportu un kur 
sports ir viena no prioritātēm jau otro 
gadu. Pagājušajā gadā mums izdevās 
renovēt stadiona skrejceļus, pašlaik ir 
apstiprināts projekts saistībā ar lauku-
mu renovāciju pie stadiona, un notiek 
iepirkums sporta inventāra iegādei – 
šis gads ir atvēlēts sportam, tāpēc spor-
tosim un izmantosim visas mums do-
tās iespējas. Prieks, ka vakaros stadionā 
deg gaisma un cilvēki sporto – nav jau 
tik svarīgi, vai cilvēks nūjo vai raitā solī 
iet, galvenais, lai mēs nebūtu tie, kas 
papildina aptieku budžetu, sēž dīvā-
nos un nīgri rūc. Pēdējos gados mums 
pašvaldībā ir viegli strādāt ar sporta tē-
mām, jo mums ir ļoti sportisks izpild-
direktors, tādēļ pašvaldības vārdā vēlos 
teikt lielu paldies Jānim Pūcem. Viens 
ir tas, ka mums ir materiāltehniskā 
bāze, bet otrs ir cilvēks – pie mums ir 
nozīmīgs ikviens cilvēks, tāpēc vien-
mēr izmantojam iespēju pateikt paldies 
tiem, kuri apzinīgi dara savu darbu. To 
nevar darīt darīšanas pēc, tur klāt jābūt 
sirsniņai. Lielu paldies vēlos teikt Tatja-
nai Kirilovai, kura pie mums ir sporta 
dvēsele”.

Uz pasākumu kā goda viesis tika uz-
aicināts Pasaules spēkavīru 2016. gada 
čempions Dainis Zāģeris. Klātesošie 
noklausījās stāstu, kā Dainis izvēlējies 
sporta veidu, kurā viņam ir tik lieli 
panākumi. „Galvenais ir izvirzīt sev 
mērķus, būt drosmīgam un censties 
tos sasniegt!”, nobeigumā teica slave-
nais sportists. Daiņa spēcīgo rokas-
spiedienu izbaudīja visi nominanti, 
jo balvas pasniedza tieši viņš. Vakara 
gaitā klātesošie varēja pārbaudīt savu 
spēku, ceļot hanteli, kuru Dainis ceļ bez 
piepūles. Taču arī Rojas novadā dzīvo 

spēcīgi puiši, jo smago hanteli pievarēja 
novada slavenais sportists – novusists 
Imants Ločmels un novada komandas 
volejbolists Juris Popmanis. Jāpiebilst, 
ka celt gribētāju nebija daudz! Arī mei-
tenes varēja pārbaudīt savu roku spēku. 
Lienei Lismentei-Kviesei balles tērpā 
un augstpapēžu kurpēs turēt izstieptās 
rokās smagu priekšmetu likās tīrais 
nieks! Spēka konkursā „Draudzenes 
turēšana uz muguras balstā guļus” uz-
varēja Sandis un Kristīne Grundmaņi. 
Kā katru gadu, arī šogad notika erudī-
cijas konkurss par sportu. Bija jāatbild 
uz 11 jautājumiem. 14 dalībnieku kon-
kurencē uzvarēja Rojas KC darbinieks 
Arnis Enzels! 

Vislielākais paldies tika teikts no-
vada sporta atbalstītājiem, un tie ir – 
Rojas novada dome un domes priekš-
sēdētāja Eva Kārkliņa, SIA „Rauda” 
un brāļi Krauzes, SIA „Līcis’93” un 
Aivars Lejietis, SIA „Jaunbaltiņi” un 
Imants Ločmels, z/s „Irbe” un brāļi Jir-
geni, SIA „Riesti” un Māris Maķinskis, 
SIA „Ķipītis Roja” un Guntars Duburs,  
jahtas „Rocabella” komanda un kap-
teinis Edgars Salmanis, jo viņi noor-
ganizēja jaunajiem burātājiem lielisku 
iespēju burāšanas pieredzi smelties 
skaistajā Melnkalnē!

Balva „Mūža ieguldījums spor-
tā” – tika pasniegta Rojas vidusskolas 
sporta skolotājai Jutai Volanskai. No 
1977. gada līdz pat šai dienai viņa strā-
dā Rojas vidusskolā par sporta skolotā-
ju. Jutu mēs pazīstam kā profesionālu 
sporta pedagogu, kas visu mūžu māca 
bērniem mīlēt aktīvu, sportisku dzīves-
veidu. Skolotāja dzīvo ar moto – „Viss, 
ko dzīvē tu dod pasaulei, atgriežas pie 
tevis, precīzāk sakot, paliek tevī, tāpēc 
ir svarīgi visu darīt pēc labākās sirdsap-
ziņas!”

Nominācija „Jaunais talants 2017” – 
Samantai Skujiņai. Viņa ir Rojas sporta 
skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkne. 
Samantai patīk skriet izturības skrējie-
nus. Latvijas čempionātā krosā 4 km 
distancē U-16 grupā, sacenšoties ar 
gadu vecākām meitenēm, viņa izcīnīja 
augsto 7. vietu. Viņas trenere ir Anita 
Raspopova.

Pagājušā gada „Sportiste 2017”  – 
Līga Vecbērza. Latvijas vieglatlētikas 
izlases kandidāte 100 m distancē. Pie-
augušo konkurencē Latvijā Līgai ir 
ceturtais labākais rezultāts 100 m skrē-
jienā. 2017. gadā Līga Latvijas izlases 
sastāvā U-20 vecuma grupā piedalījās 
Eiropas čempionātā Itālijā, Grosseto 
pilsētā, kur izcīnīja 2. vietu 100 m dis-
tancē. Latvijas čempionātā U-20 vecu-
ma grupā 100 m distancē Līgai 1. vieta, 
bet tāllēkšanā – 2. vieta. 100 m Līga 
skrien pa 11,89 sek., ir labots Rojas no-
vada rekords šajā distancē. Viņas trene-
ris ir Jānis Volajs.

Tāds pats tituls – „Sportists 2017” – 
arī Mārim Volajam. Baltijas snūkera 
līgas 1. posmā Viļņā 28 dalībnieku 
konkurencē Mārim 1. vieta, Latvijas 
čempionātā Pool 9 pāriem no 42 da-
lībniekiem izcīnīta 1. vieta, bet indi-
viduāli  – 1. vieta, Latvijas čempionātā 
snūkerā 2. vieta.

Nominācijā „Trenere 2017” – šogad 
tika sumināta Anita Raspopova. Viņa 
jau sesto gadu strādā Rojas novada 

Kopējā foto sporta atbalstītāji un pasākuma veidotāji – Raitis Krauze 
(no kreisās,) Imants Ločmels, domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, spēka-
vīrs Dainis Zāģeris, Aivita Dubure, Tatjana Kirilova.

Florbola komanda „FK Roja – Rauda Print” apbalvota nominācijā „Komanda 2017”.

Par mūža ieguldījumu sportā balva 
sporta skolotājai Jutai Volanskai (vidū).

Par ko kļūt?
Lēmuma pieņemšana ir process, 

kurā jāizvērtē savas prasmes, zināšanas 
un iespējas. Katru mēnesi skolēniem 
tiek piedāvātas aktivitātes sevis izpē-
tei un iepējas pārliecināties par savām 
spējām. Projekta Nr.  8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts izglītojamiem vis-
pārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros 4. decembrī Rojas 
vidusskolā karjeras nodarbības „Kas 
ir profesija?” vadīja personiskās izaug-
smes trenere Jolanta Priede. 4. klašu 
skolēni, iejūtoties karjeras konsul-
tanta lomā un izmantojot multfilmu 
varoņus,  noskaidroja – kādi faktori 
ietekmē profesijas izvēli, un ka par to 
jādomā jau šobrīd.  Pēc tam diskusijā 
ar karjeras konsultanti Intu Plāti sko-

lēni atzina, ka jāapzinās savas spējas, 
kas patīk darīt vislabāk, intereses, jā-
prot sadarboties un strādāt komandā. 
Gandrīz visi ceturtklasnieki nosauca 
savas profesijas: aktrise, programmē-
tājs, frizieris, ārsts, dizainers, skolotā-
ja, mākslinieks, mehāniķis u.c.

22. janvārī 9.–12. klašu skolēni tikās 
ar mūsu skolas absolventiem, Latvijas 
Aizsardzības akadēmijas studentiem  
Ēriku Niegliņu un Artūru Zūbergu, 
lai uzzinātu par izglītības un karjeras 
iespējām aizsardzības jomā – klausījās 
stāstījumu, skatījās mācību norises vi-
deo, saņēma atbildes uz jautājumiem. 
Jauniešu atziņas – jā, ne katrs to var, 
interesanti, noderīgi padomi. Par izglī-
tības un darba iespējām informēja arī 

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji.
30. janvārī pēc stundām jebkuram 

interesentam bija iespēja piedalīties 
praktiskajās tehniskās jaunrades no-
darbībās „Izzini, pēti un eksperimentē” 
(projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 finan-
sējums), uzzināt par profesijām, kurās 
nepieciešamas arī fizikas un ķīmijas 
zināšanas. SIA „Aspired” speciālis-
tu vadītajās nodarbībās 76 skolēni no 
2.–7.  klasei radīja „Atlecošo bumbu”, 
„Kosmisko raķeti”, „Elektrisko spuldzī-
ti”, pilnveidojot savas prasmes plānot, 
sadarboties, un kāds varbūt nākotnē 
kļūs par dabas zinātņu speciālistu. 

Līdz 14. februārim noritēja aktīva 
gatavošanās dalībai Ēnu dienā. Šogad 
32 Rojas vidusskolas izglītojamie iepa-

zina kādu profesiju reālajā darba vidē 
Rojā, Talsos, Ogrē, Rīgā, Tukumā un 
Ventspilī, piesakoties enudiena.lv vai in-
dividuāli, atrodot ēnojamo Saeimā, ra-
dio, slimnīcās, teātrī, skolās un jauniešu 
centrā, bruņotajos spēkos, skaistum-
kopšanā, dizaina jomā, tirdzniecības 
un konditorejas uzņēmumos, datortīk-
lu apkalpošanas uzņēmumos u.c.. Pa-
visam ēnojot tika iepazītas 24 dažādas 
profesijas. Jauniešu padoms – nākošajā 
gadā savlaicīgāk izvēlēties savu ēno-
jamo. Transporta izdevumi daļēji tika 
segti no projektā Nr.  8.3.5.0/16/I/001 
paredzētā finansējuma, bet Rīgā ar paš-
valdības autobusu „gandrīz līdz dur-
vīm” jauniešus nogādāja šoferītis Kārlis 
Pastors. Paldies!

20. februārī 11. klases skolēniem 
ekonomikas, informātikas, angļu valo-
das un klases stundas vadīja Swedbank 
speciālists Elvijs Stepens programmā 
«Dzīvei gatavs», kurā esošo skolu mā-
cību saturu papildina ar praktisku pro-
fesionālās dzīves pieredzi, tā mazinot 
plaisu starp skolu un reālo dzīvi.

Laiks, kad skolēnus varēja gatavot 
konkrētām profesijām, ir palicis pagāt-
nē. Tā vietā, pielāgojoties strauji mainī-
gajai dzīvei un neparedzamajai nākot-
nei, svarīgākas karjeras attīstībā  kļūst  
prasmes un spējas zināšanas izmantot 
dažādās situācijās. 

Rojas vidusskolas karjeras 
konsultante Inta Plāte

sporta skolā par vieglatlētikas treneri, 
trenē 29 audzēkņus. Viņas audzēkņiem 
ir sasniegumi Kurzemes reģiona sacen-
sībās skriešanas disciplīnās. 

„Sporta veterāne 30+” – Sigita 
Ābele. Pašvaldību vasaras sporta spē-
lēs vieglatlētikā viņa izcīnījusi 1. vietu 
tāllēkšanā un 2. vietu 500 m skrējienā. 
Latvijas senioru un veterānu 54. sporta 
spēlēs vieglatlētikā arī izcīnīta godal-
ga – 100 m skrējienā sudraba medaļa.

Nominācija „Sporta veterāne 
50+”  – Guntrai Stockai. Viņa florbo-
la komandas Irlava/Tukums sastāvā 
piedalās Latvijas čempionātā florbolā. 
Guntra ir arī Talsu novada vieglatlē-
tikas veterānu komandas dalībniece. 
Talsu komandas sastāvā viņa piedalījās 
Latvijas senioru un veterānu 54. sporta 
spēlēs vieglatlētikā, tajās izcīnot godal-
gotas vietas – 1. vietu tāllēkšanā, 2. vie-
tu trīssoļlēkšanā, 1. vietu augstlēkšanā. 

„Sporta veterāns 35+” – Uģis  Kron-
bergs. Uģis Lattelecom Rīgas maratonā 
10 km distancē un Latvijas čempionā-
tā vieglatlētikas krosā Carnikavā savā 
vecuma grupā izcīnīja 2. vietas. Uģis ir 
apņēmības pilns turpināt trenēties un 
izskriet zelta medaļu. 

Balva nominācijā  „Sporta veterāns 
50+” – Imantam Ločmelam. Pagājušā 
gada nogalē Imants Lasvegasā, pasaulē 
labāko novusistu turnīrā, izcīnīja 3. vie-
tu. Tātad mūsu novadā dzīvo trešais la-
bākais novusists pasaulē!

Florbola komanda „Roja-Rauda  
Print” šogad – „Komanda 2017”. 

2016./2017. g. sezonā Latvijas čempio-
nāta 1. līgā komanda izcīnīja 5. vietu. 
Paldies treneriem Uldim Fīrmanim un 
Ģirtam Zanderam par ieguldīto darbu.

Nominācijā „Sporta veida izaug-
smei” balva tika pasniegta volejbola 
komandai „ROJA”. Rojas volejbola 
komanda piedalījās Talsu novada „B” 
grupas volejbola čempionātā. 8 koman-
du konkurencē tika izcīnīta 3. vieta. 
Paldies Gatim par apņēmību izveidot 
komandu. 

Godpilnā nominācija „Sportiskā-
kais Rojas novada uzņēmums 2017” – 
SIA „Lux SZ”. Komanda piedalījās 
Laucienas kausā volejbolā veterāniem 
un izcīnīja 3. vietu. Šis uzņēmums vien-
mēr piedalās arī novada organizētajās 
sacensībās.

Daudzi novada iedzīvotāji arī šogad 
saņēma apbalvojumu nominācijā „Tau-
tas klase”. Un tie ir:

„Labākais galda tenisists 2017” –
Andris Šulcs, „Labākais novusists” – Al-
dis Bišovs, „Labākā pludmales volejbo-
liste” – Ilze Trukšāne, „Stipro skrējiens 
ar suni” – Regnārs Ozols, „Sportiskākā 
ģimene 2017” – Martinovsku ģimene, 
„Sportiskākais tētis 2017” – Intars Ki-
rilovs, „Sportiskākā mamma” – Liene 
Lismente-Kviese, „Uzcītīgākā vingro-
tāja 2017” sieviešu vingrošanas grupā – 
Inese Kehere, „Uzcītīgākais vingrotājs 
2017” sporta biedrībā „Roja” – Ingus 
Matisons, „Roņi 2017” – Ina Aviņa, 
Gunta Rožkalne, Dace Broka, Liene 
Lismente-Kviese un Kaspars Fricbergs, 

kurš jau daudzus gadus peldas jūrā arī 
ziemā. 

Vēl pie apsveikumiem tika tie, kuri 
vada sportiskās nodarbības novada 
iedzī votāju veselības nostiprināša-
nai un uzlabošanai – sporta biedrības 
„Roja” dalībnieki un treneris Jānis Vo-
lajs, ārstnieciskās vingrošanas grupa 
un trenere Ligija Vērpēja, sieviešu ve-
selības vingrošanas grupa un trenere 
Tatjana Kirilova, invalīdu biedrības 
vingrošanas grupa un Erna Grīnvalde. 
Pasākumā netika aizmirsti arī tie ma-
zie rūķīši, bez kuriem nu nekādi nevar 
iztikt, un kuri patiesībā ir vissvarīgā-
kie – Ilona Niklāva, Skaidrīte Freimane, 
Ērika Freija, Guna Kārklevalka un Jānis 
Ābols, jo tieši viņi ir tie, kas rūpējas par 
tīrību un kārtību gan sacensību laikā, 
gan pēc tām!

Lielu paldies saņēma arī sporta 
organizatores palīgi, kuri ir nokom-
plektējuši komandas savā sporta veidā, 
un organizē vai tiesā sacensības – Ar-
mands Indriksons, Ģirts Zanders, Val-
dis Dombrovskis, Gatis Simanovičs, 
Imants Ločmels, Gunārs Reinholds, 
Valdis Kvālbergs, Oskars Puntulis, Juris 
Martinovskis.

Vēlējums tiem, kuri vēl nav atraduši 
savu sporta veidu – esiet aktīvi jau rīt, 
negaidot labākus laika apstākļus, atbil-
stošu nosakņojumu, negaidot, ka tiks 
nopirkts jauns sporta tērps un sporta 
apavi! Bet vēl labāk – būsim aktīvi jau 
šodien!

Sporta organizatore T. Kirilova
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Tik dažādas ir mūsu dienas 
Mūs vienmēr ir interesējuši pagātnes 

notikumi un mūsu priekšteču loma ta-
jos. Izzinot savas ģimenes vēsturi, mēs 
noteikti varam labāk izprast paši sevi. 
Tieši ar to nodarbojās Rojas vidussko-
las 9. klase skolotājas Maijas Leitartes 
virsvadībā. Jau vairākus gadus tieši de-
vītajā klasē, ģeogrāfijas stundas ietvaros, 
skolēnu uzdevums ir pēc iespējas dziļāk 
izpētīt savu dzimtas koku. Tas ir kārtīgs 
pētnieciskais darbs, un liek skolēniem 
uz apkārt esošajām lietām paskatīties 
no cita skatupunkta un attīstīt dažādas 
prasmes. Ģimenes vēstures izzināšana 
rada arī piederības izjūtu savai ģimenei, 
novadam, savai dzimtajai vietai. Un kur 
nu vēl pārsteigums par atklātajām jaun-
iegūtajām radniecības saitēm! Ja vēlaties 
tuvāk papētīt bērnu darbus, varat to iz-
darīt Rojas vidusskolas trešajā stāvā pie 
ģeogrāfijas kabineta, bet ar fotogrāfijām 
varat iepazīties facebook vietnē.

Saņemti latviešu valodas un lite-
ratūras olimpiādes 11. un 12. klases 
rezultāti. Valstī kopumā piedalījušies 
964  jaunieši. No Talsu, Dundagas, 
Rojas un Mērsraga novada – 25 sko-
lēni. Atzinības rakstu saņēma Rojas 
vidusskolas 12.  klases skolniece Estere 
Sīpliņa (skolotāja Aigita Sprince). Jau 
iepriekš minētajā 9.–12. klašu starp-
novadu matemātikas olimpiādē Dāvis 
Jaņķevics ieguva 2. vietu, bet Kristaps 
Ričards Freimanis – Atzinību. Abi ir 

9. klases skolēni, kurus sagatavoja sko-
lotāja Maija Brusbārde. 

Bet Zviedrijas vēstniece Latvijā An-
nika Jagandere, kura otrdien viesojās 
arī Rojas vidusskolā, apbalvoja labākos 
zīmētājus, kuri savu laiku bija veltīju-
ši, lai iemūžinātu zīmējumos dažādus 
zviedru rakstnieku grāmatu varoņus. 
Dāvanā vēstniece saņēma 9. klases 
skolnieces Evas Kiršteines mākslas dar-
bu. Sakām paldies skolotājām Ingridai 
Ķauķei un Daigai Kirkopai par skolēnu 
iedrošināšanu un profesionāli veikto 
darbu atlasi. 

Februāris Rojas vidusskolā ir drau-
dzības un labo vārdu mēnesis. Katra 
klase bija izlozējusi savu Draugu klasi, 
kuru centās dažādi pārsteigt, ieprie-
cināt un apsveikt. Skolā darbojās sava 
pasta nodaļa, ar kuras palīdzību varēja 
nosūtīt vēstuli izredzētajai personai. Pie 
klases durvīm pieliktā lapā varēja su-
mināt skolotāju un pateikt paldies gan 
klasei, gan skolotājiem.  

Paralēli norisinājās arī sākumskolas 
mācību priekšmetu nedēļa. Skolotājas 
Egija Hazena un Jolanta Švarcbaha bija 
sagatavojušas dažādus uzdevumus, kuri 
lika palauzīt galvu un meklēt pareizo 
atbildi gan grāmatās, gan likt lietā savu 
atjautību un prasmi. Uz āķīgiem jautā-
jumiem bija jāatbild arī bibliotekāres 
sagatavotajā viktorīnā. Visai sākumsko-
lai bija iespēja piedalīties šajos erudī-

cijas uzdevumos. Pirmdien skolotājas 
E. Hazena un J. Švarcbaha sveica čaklā-
kos dalībniekus. 3. klase tika pie balvas 
kā aktīvākā visu uzdevumu izpildītāja, 
1. klašu grupā 1. vietā ierindojās Adria-
na Poremska (1.a), 2. klašu grupā  – 
Estere Martužāne (2.a), 3. klašu gru-
pā – Madara Slavika (3. klase), 4. klašu 
grupā – Krista Jana Reinholde (4.a). 
Sākumskolas olimpiādē 1. vietās ierin-
dojās – Elizabete Grundmane (1.b), 
Asnāte Graudiņa (2.b), Madara Slavika 
(3. klase), Paula Feldmane (4.b). Starp-
novadu olimpiādē Talsos Rojas vidus-
skolu pārstāvēja Krista Jana Reinholde 
(4.a) un Paula Feldmane (4.b). Pateicī-
ba visiem sākumskolas skolotājiem par 
atbalstu un skolēnu motivēšanu pieda-
līties mācību priekšmetu nedēļā.

14. februāris bija ne tikai Valentīna 
diena, bet arī Ēnu diena, kura ir labs 
veids, kā iepazīt un izprast dažādas pro-
fesijas, un ļauj izvērtēt, vai ar to vēlas 
saistīt savu nākotni. Karjeras konsul-
tante Inta Plāte uzsver, ka darba pasaule 
strauji mainās. Lai apzinātos, kas sagādā 
prieku, un, vai iedomātais sapnis par iz-
vēlēto profesiju atbilst cerētajam, jau lai-
kus jāiepazīst šī profesija no dažādiem 
rakursiem.  Savā pieredzē par redzēto 
dalījās vairāki 9. un 10.  klašu skolēni. 
Pirmkārt, lai piedalītos Ēnu dienās, ir 
jāreģistrējas un jāraksta motivācijas 
vēstule. Tas daudziem nepatīk, tāpēc 

cenšas sarunāt individuāli, tā teikt, caur 
pazīšanos. Rojas vidusskolas skolēni 
šogad ēnojuši Latvijas Radio galveno 
ziņu redaktori Eviju Unāmu raidījumā 
„Krustpunkti”, Nacionālā teātra režiso-
ru Tomu Treini, kur varēja piedalīties 
jaunās izrādes „Dūja” tapšanā, palīdzēt 
sīkos darbiņos Valsts Klīniskās slimnī-
cas galvenajam kardiologam un iepazīt 
arī neiroķirurga un zobārsta profesiju. 
Jaunieši vērojuši Jaunatnes lietu spe-
ciālista darbu Tukumā, Ventspils mū-
zikas vidusskolas pedagogu darbu un 
kartogrāfa ikdienu Talsos, kā arī Sistē-
mas administratora pienākumus Rojas 
domē. Ne visiem jauniešiem bija vēlme 
uzstāties. Skolotāja I. Plāte uzsvēra, ka 
arī prasme uzstāties, prezentēt sevi un 
aizstāvēt savu viedokli, pieder pie kar-
jeras izaugsmes. Skolēnu vērtējums arī 
bija dažāds – cits sapratis, ka tas nav 
viņa aicinājums, jo ir pārāk vienmuļš 
vai pārāk ilgi jāmācās, cits pārliecināts, 
ka tas ir pareizais virziens. 

13. februārī Rojas vidusskolas 
11.  klases audzēkņi aizstāvēja savus zi-
nātniski pētnieciskos darbus. Dažam 
vieglāk, citam grūtāk, bet visiem bijis 
jāiegulda ne mazums pūļu un laika, lai 
darbs tiktu akceptēts no darba vadītāja 
un vērtētāju puses. Tēmas visdažādā-
kās – par kultūrismu, traktoriem, auto-
mašīnām un autoralliju, par Āfrikas 
cūku mēri un Jaunsargu kustību Latvijā. 

Uz Kurzemes reģiona ZPD konferenci 
Liepājā aizstāvēt savu darbu tiek izvirzīta 
Annija Šulce – „Psihosomatika – cēloņi 
un simptomi pusaudžu, jauniešu vecum-
posmā”, Agita Aukmane – „Rojas vidus-
skolas 5.–9. klašu skolēnu angļu valodas 
zināšanas un to pielietojums ikdienā”, 
Toms Kolosko – „Jaunsardze Rojas vidus-
skolā”, Kārlis Puntulis – „Propaganda un 
Vācijas tēls laikrakstā Tēvija” 1943. gadā”, 
Māra Blumfelde – „Āfrikas cūku mēra 
ietek me uz Latvijas cūkkopību un meža-
cūku medībām”. Vēlēsim veiksmi un raitu 
valodu mūsu jauniešiem. 

„Mēs esam braši pirmklasnieki, un 
šodien mums ir lieli prieki – 100 die-
nu jau mēs skolā!” – ar šādu devīzi pēc 
brīvlaika nedēļas savu darbu sāka 1. kla-
ses. Sadalītiem 6 grupiņās, pirmklasnie-
kiem bija jāatrod burtu jūklī nosau-
kums, jāsaliek teikumi, jāizveido vārdu 
savienojumi un pasaku nosaukumi, kā 
arī jāprot pareizi izrēķināt uzdevumus. 
Godam izturējuši visus pārbaudījumus, 
ko viņiem bija sagatavojušas skolotājas 
Aija Rēriha un Vita Gideka, pirmklas-
nieki var turpināt zināšanu apgūšanu, 
lai maijā ar vērienu beigtu 1. klasi. 

Tādas dažādas, gan satraukuma, 
gan izpriecu pilnas pagājušas šīs dienas. 
Jutām līdzi lielās Olimpiādes dalībnie-
kiem, un atbalstījām mācību priekšme-
tu olimpiāžu dalībniekus.

Antra Ozollapa 

Rojas novada 
bibliotēka pagāju-
šajā gadā varēja at-
skatīties uz 70 pa-
stāvēšanas gadiem, 
un, uzsākot jaunu 

gadu, – sekmīgi paveiktajiem darbiem.
Bibliotēkas finansējumu galvenokārt nodrošina paš-

valdība. Lielākā finansējuma daļa ir darbinieku atalgo-
jums. Krājuma komplektēšanai finansiālais nodrošinā-
jums saglabājies iepriekšējo gadu līmenī – gan grāmatām, 
gan periodiskajiem izdevumiem.  Rojas novada pašvaldī-
bas finansējums krājuma papildināšanai 2017. gadā bijis 
5264 EUR, t. sk. grāmatu u.c. resursu iegādei 4027 EUR, 
preses izdevumu abonēšanai EUR 1237. Uz vienu Ro-
jas novada iedzīvotāju krājuma papildināšanai izlietots 
1,3  EUR, uz vienu reģistrētu Rojas novada bibliotēkas 
lietotāju izlietots 6,5 EUR. Krājums papildināts, pateico-
ties dažādu institūciju dāvinājumiem, un liels paldies arī 
Lasītāju kluba dalībniekiem un tiem bibliotēkas lasītā-
jiem, kuri dāvinājuši mūsu bibliotēkai vērtīgas grāmatas. 
Apmeklētājiem piedāvājam 3 laikrakstus /„Banga”, „Talsu 
Vēstis”, „Latvijas Avīze”/ un iespēju pārējās avīzes lasīt 
Lursoft „Laikrakstu bibliotēkā”, kā arī 40 žurnālus. Jau-
nākie izdevumi pieejami lasītavā, iepriekšējos numurus 
izsniedzam arī lasīšanai mājās. 

Arī profesionālās pilnveides nodrošināšanai finansēju-
mu piešķir novada dome. Pārskata periodā bibliotekāres 
piedalījušās 10 neformālās izglītības pasākumos un piere-
dzes braucienā uz Baltkrieviju. Brauciena laikā iepazinā-
mies ar B. Korotkeviča vārdā nosaukto bērnu bibliotēku 
Oršā un Baltkrievijas Nacionālo bibliotēku.

Esam aktīvi strādājuši ar bibliotēkas esošajiem un 
potenciālajiem lietotājiem, mūsu bibliotēkā ir lasītāji arī 
no Mērsraga, Dundagas un Vandzenes novadiem. Pa-
teicoties darbinieču rūpīgam darbam – lietotāju vēlmju 
uzklausīšana, bibliotēkā iegādāto jaunāko grāmatu anotā-
ciju mapes „Jaunumi” regulāra papildināšana, pieprasīto 
grāmatu aktīva rezervēšana un tūlītēja informēšana tele-
foniski vai e-pastā par iespēju grāmatu saņemt, grāmatu 
piegāde no SBA, iepriekš izlasītajiem līdzīga satura dar-
bu sameklēšana – visa rezultātā esam varējušas pēdējos 
divos gados saglabāt turpat nemainīgu lietotāju skaitu. 
SBA saņemto un izsniegto dokumentu kopskaits – 69. 
Visvairāk pieprasītas grāmatas no Talsu Galvenās biblio-
tēkas, pa vienai grāmatai arī no  Valdemārpils pilsētas un 
Talsu bērnu bibliotēkas. No mūsu bibliotēkas fonda grā-
matas pieprasītas uz Kaltenes, Balgales, Īves bibliotēkām. 
Apmeklējums bijis pasīvāks, jo lasītāji izvēlējušies labāk 
vienā apmeklējuma reizē paņemt vairākas grāmatas nekā 
nākt biežāk.

Gada nogalē uzsākta un 2018. gadā tiks turpināta lie-
totāju autorizācijas iespēju popularizēšana, lai elektronis-
kajā katalogā paši varētu veikt grāmatu pasūtīšanu, termi-
ņa pagarināšanu, redzēt savus datus par izsniegtajām un 
pasūtītajām grāmatām.

Iedzīvotājiem regulāri bijusi iespēja bibliotēkā nokār-
tot sadzīviskus jautājumus – 101 reizi sniegta palīdzība 
internetbankas lietošanā, 8 reizes e-pasta apkalpošanā, 
13 reizes mobilo telefonu iestatījumu pārvaldīšanā, palī-
dzēts kārtot darījumus ar VID, Latvenergo, Lattelecom, 

EVAK, TELE 2, Valsts zonālo arhīvu, izdrukāt avio, dzelz-
ceļa un koncertu biļetes, sameklēt  Latlotto rezultātus, 
ieslēgt  TV arhīva pārraides, atvērt un izdrukāt MEDDA-
TA analīzes, skenēt un nosūtīt dokumentus, kā arī ikdienā 
drukāt un kopēt dažādus dokumentus. Reizēm bibliote-
kārēm jādarbojas arī kā IT speciālistēm, lai novērstu kļū-
mes bibliotēku lietotāju personiskajos datoros.

Gads ir bijis bagāts ar daudziem pasākumiem, izstā-
dēm. Rojas novada bibliotēka un tajā esošā bērnu literatū-
ras nodaļa ir atvērta visām apmeklētāju vecuma grupām, 
sākot ar pirmsskolas vecuma audzēkņiem līdz pieaugu-
šajiem, kuri bērnu literatūras nodaļu apmeklē kopā ar 
saviem bērniem un mazbērniem.  Visaktīvākie bērnu 
literatūras nodaļas apmeklētāji bijuši skolēni no 5.–7. kla-
sei. Tradicionāli katru gadu rudenī vai pavasarī sagata-
vošanas grupas bērni un 1. klases skolēni un bērnudārzu 
vecāko grupiņu audzēkņi tiek iepazīstināti ar bibliotēku. 
Par tradīciju jau ir kļuvušas Lieldienu radošās darbnī-
cas. Līdzdalību lasīšanas veicināšanas programmā „Bēr-
nu un jauniešu žūrija” pieteica 12 lasīšanas eksperti. Jau 
no 1982. gada katrs otrais gads Rojas novada bibliotēkā 
ir Pastariņa prēmijas piešķiršanas gads. Šoreiz Pastariņa 
prēmiju pasniedza 24. maijā Rojas Kultūras centrā. Abi 
Pastariņa laureāti – rakstniece Luīze Pastore un ilustra-
tore Elīna Brasliņa – strādāja pie grāmatu sērijas „Māk-
slas detektīvi”. Sadarbībā ar Rojas novada Jaunatnes lietu 
konsultatīvo komisiju, kura izstrādājusi JLKK Brīvprātīgā 
darba popularizēšanas projektu, brīvprātīgajam darbam 
bibliotēkā pieteicās 8. klases skolniece Megija Janševica. 
Meitene šim brīvprātīgajam darbam ir atvēlējusi 58 stun-
das no sava brīvā laika. 

Tradicionāls ir bibliotēkas pasākums Rojas dienā. Arī 
šogad tie bija mūsu novada rakstnieces Dzintras Žuravskas 
grāmatas – romāna „Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts” – at-
vēršanas svētki. Pateicoties izdevniecības „Zvaigzne ABC” 
iniciatīvai, saviem apmeklētājiem varējām piedāvāt ne-
aizmirstamu tikšanos ar kinorežisoru, rakstnieku Aivaru 
Freimani un viņa romāna „Katls” atvēršanu.

Bibliotēkas paspārnē esošā novada literātu klubiņa 
„Dzintarlāse” dalībnieki dažādu iemeslu dēļ šogad mazāk 
sanākuši kopīgos pasākumos, aktīvāk darbojušies indivi-
duāli. Vienai no dalībniecēm – Zaigai Kilmitei – izdots 
dzeju krājums „Mirkļi”, kura izveidošanā, rediģēšanā pa-
līdzēja arī galvenā bibliotekāre Daiga Dambīte. Organi-
zēta dzejas pēcpusdiena Dinai Veinbergai, kuras darbus 
atzinīgi vērtē arī lasītāji citos novados. Jau gadus četrus 
mūsu novadam kaimiņos Pitragā dzīvo autors no Mado-
nas puses – Aivars Aivieksts, kurš jau vairākkārt ticies 
ar mūsu lasītājiem. Šogad svinējām viņa pirmā romāna 
„Ielāps uz goda biksēm” atvēršanu. Sadarbībā ar Talsu 
GB organizējām pasākumu no cikla „Novadi dižojas Tal-
sos” – uzņēmām Talsu reģiona bibliotekārus izbraukuma 
seminārā Rojā, kā arī tikāmies ar Talsu GB apmeklētājiem 
Talsos. Gada nogalē, tāpat kā citus gadus, aicinājām savus 
aktīvākos atbalstītājus uz Ziemassvētku pasākumu.

„Cik labi, ka jūs esat! Kā man patīk pie jums atnākt! Te 
ir tik gaiši un mīļi!” – it kā vienkārši vārdi, bet no jums, 
mīļie lasītāji, saņemti, dod jaunam gadam jaunu spēku. 
Paldies!

Irēna Svitiņa,
Rojas novada bibliotēkas vadītāja

Rojas bibliotēkas izstādē 
krūzītes no dažādām valstīm

Februārī Rojas bib-
liotēkā vaļasprieku iz-
stāžu ciklā piedāvājam 
apskatīt Mārītes Cel-
miņas krūzītes, kas at-
vestas no ceļojumiem 
pa dažādām valstīm.

Par ceļojumiem Mā-
rīte stāsta daudz labprā-
tāk nekā par krūzītēm, 
jo sākumā nemaz nav 
bijis nodoma tās krāt. 

„Pirmais ceļojums man bija vēl padom-
ju laikā uz Murmansku. Rojas Zivju kon-
servu rūpnīcā strādājot, bija jābrauc līdzi 
vagoniem ar saražoto produkciju. Pēc tam 
sākās ceļojumi ar mugursomām skolotā-
ja Strautiņa vadībā. 15 gadus pa kalniem 
novazājos. Kā saka – iedevu velnam mazo 
pirkstiņu, paņēma visu roku.

Pa Eiropu sāku ceļot 2001. gadā ar Lai-
dzes grupu, kad strādāju „Rāndā”. Braucām 
ar ceļojumu biroju „Impro”, vēlāk ar tūris-
ma biroju „Mārītes” no Liepājas. Rullējām 
pa 10–12 dienām, gulējām autobusos. At-
ceros – kā braucām Polijai cauri, tā vien-
mēr pērkons. Tagad netālu no autobāņiem 
ir viesnīcas, kur palikt un izgulēties.

Pirmajās ceļojumu reizēs bija dažādi 
pasūtījumi, ko atvest mājās palikušajiem. 
Krūzītes sāku krāt, kad otro reizi biju Hor-
vātijā. Arī Romā esmu vairākkārt bijusi, 
Venēcijā reizes četras. Vienā tādā reizē uz-
nāca plūdi – viss Marka laukums bija pilns 
ar ūdeni. Katrai vietai savs skaistums, par 

katru ir, ko atcerēties: 
kā Grieķijā ar autobusu 
braucām kalnā, kādā 
pagriezienā tas noslāpa 
un ripoja atpakaļ…, kā 
Romā nesapratām, kā 
tikt pāri ielai, jo tur nav 
baltās līnijas – nogai-
dījām, kad pāri devās 
kāda kundze ar bērnu 
ratiņiem, un mēs tai 
līdzi…, kā mūs apzaga 

viesnīcā Francijā, kamēr ēdām brokastis – 
māsai visu somiņu ar dokumentiem, man 
naudas maku… Ir visādi bijis.

Tagad vairāk piedāvā ne tikai apskates 
objektus, bet arī dažādus pasākumus – va-
kariņas ar vietējiem dejotājiem un dziedā-
tājiem, vīna degustācijas, vizināšanos zirgu 
pajūgos. Vēlreiz labprāt brauktu uz Hor-
vātiju un Spāniju, bet ne uz Barselonu, uz 
mazākiem miestiem. Neesmu Portugālē bi-
jusi, arī Melnkalnē esot skaisti. Uz ziemeļ-
valstīm gan vairs negribētu. Un svešā gru-
pā pilnīgi viena noteikti nē – kompānijai 
tālā ceļā ir liela nozīme. Smejos, ka iepriek-
šējā dzīvē esmu bijusi Latvijas čigāns, patīk 
kulties pa pasauli.  Un arī citiem iesaku – ja 
vien ir iespējas, brauciet! Redzēto un pie-
dzīvoto nevar atņemt.”

Savukārt mēs iesakām apskatīt Mārītes 
Celmiņas krūzīšu izstādi bibliotēkā, un, 
iespē jams, raisīsies atmiņas par kādu ceļo-
jumu arī jūsu dzīvē.

Irēna Svitiņa

Rojas bibliotēka 2017. gadā

Februāra vidus PII „Zelta zivtiņa” tika 
pavadīts draugu zīmē, gan mazie, gan lie-
lie gatavojās draudzības cirkam. Priekš-
nesumu sagatavošana bija liels noslēpums 
pārējiem grupiņas draugiem, brīvā impro-
vizācija, radoši izpausties bija iespējams 
ikvienam. 

Svētku rītā „Karūsiņas” un „Burbu-
lēni” tika aicināti par vienu zelta gabalu 
apmeklēt „Karabasa Barabasa, Malvīnes 
un Buratīno draugu cirku”, kurā katrs tika 
aicināts būt gan kā skatītājs, gan kā cirka 
mākslinieks. Buratīno (skolotāja Iveta) 
bija gatavs atdot savu jauno Ābeci, lai ti-
kai varētu piedalīties Karabasa Barabasa 
(skolotāja Maija) jautrajā cirka izrādē. Kad 
Malvīne (skolotājas palīdze Iveta) paziņoja, 
ka draugu cirks var sākties, un rūpējās par 
cirka muzikālo skanējumu, visus pārstei-
dza čūsku dresētājas – „Karūsiņas” meite-
nes, dejojot ar lentām, bet zēni bija varen 

veikli akrobāti ar bumbām. „Burbulēnu” 
meitenes visus pārsteidza mākslas vingro-
šanā ar vingrošanas riņķiem. Skolotājas 
palīdze Ieva palīdzēja veikt tik veiklu apļa 
apļošanas triku, ka visas meitenes jutās kā 
īstas cirka mākslinieces, bet zēni eleganti 
izpildīja trikus ar zirgiem. 

Klauni, pingvīni, brīnumu glāzes un 
somiņa, kurās pazūd ielietais ūdens, bet 
vēlāk uzrodas konfektes, dažādas atrak-
cijas, draudzības virves vilkšana, kur par 
tiesnesi ir rotaļu lāčuks, pērtiķu dresēšana 
un citas atrakcijas bija liels pārsteigums vi-
siem. Brīvā gaisotnē, atraisot savas radošās 
spējas, priecējot sevi un citus, laiks pagāja 
nemanot. Gan bērniem, gan pieauguša-
jiem, „klaunu” diena ir kā prieka vitamīns, 
kurš ielīksmo pelēcīgajās februāra dienās 
un dod iespēju pabūt draugu lokā.

Skolotāja Iveta Rozentāle

Draugu cirks PII „Zelta zivtiņa”

D. Dambītes foto
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Sludinājumi 

24. februārī plkst. 18.00
DZINTARA ČĪČAS  

25 GADU JUBILEJAS 
KONCERTS 

„BUČAS VISIEM”.
Koncertā piedalās un to vada KASPARS AN-

TESS.
Koncertā izskanēs visu laiku populārākās 

Dzintara Čīčas dziesmas. Neizpaliks arī klausī-
tāju iemīļotās čigānu romances. Kopā ar solistu 
muzicēs instrumentālā grupa pianista Anatolija 
Livčas vadībā.

Ieeja 12.00; 9.00; 7.00 EUR. Biļetes uz koncertu ir nopērkamas Rojas kultūras 
centrā, „Biļešu Paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.

DIVAS LIELISKAS KINO SESTDIENAS AR SKATĪTĀKAJĀM,  
JAUNAJĀM LATVIEŠU FILMĀM!

3. martā plkst. 18.00
Spēlfilma – asu piedzīvojumu pilna leģenda 

NAMEJA GREDZENS.
Scenārija autori: Aigars Grauba, Max Kinings (Lielbritānija), režisors 

Aigars Grauba.
Ieteicamais vecums 12+ (filmā daudz kauju skatu.)
Ieeja 3.00 EUR, biļetes varat iegādāties kultūras centrā.

10. martā plkst. 18.00
latviešu kriminālkomēdija

KRIMINĀLĀS EKSELENCES FONDS.
Pie mums viesosies filmas radošā grupa, pēc filmas noskatīšanās – 

interesantas sarunas ap un par to.
Ieteicamais vecums 16+ (filmā necenzēta leksika).
Ieeja 5.00 EUR.
Biļetes varat iegādāties iepriekš vai pasākuma dienā no plkst. 16.00.

11. martā plkst. 12.00
CIRKA IZRĀDE VISAI ĢIMENEI

„PASAKAINĀ PLANĒTA”.
Ieeja 5.00 EUR. Biļešu iegāde pirms izrādes.
Popkorns, foto stūrītis.

17. martā plkst. 13.00

koncerts „KAD LAZDAS ZIED”
Piedalās deju grupas no Rīgas un Kurzemes.

Ieeja brīva.

18. martā plkst. 12.00
viesojas Vārves amatierteātris – izrāde lieliem un maziem

„BRĀLĪTIS UN KARLSONS”.
Ieeja 1.00 EUR.

24. martā plkst. 19.00
„Pannas Teātris” piedāvā jaunu izrādi – stand-up komēdiju

 „MAČO”.
Veicot vīriešu tipoloģijas pētījumus un aplūkojot sabiedrībā sastopamos 

vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts mūsdienu latviešu mačo dramaturģes Aivas 
Birbeles acīm. Tas viss darīts, konsultējoties ar īstiem vīriešu sugas pārstāv-
jiem – aktieriem Aināru Ančevski, Ivaru Kļavinski un režisoru Juri Rijnieku.

Kā tas ir, būt īstam vecim un īstam vīrietim? To uzzināsiet, noskatoties iz-
rādi! 

Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana, rezervēšana Rojas KC, www.bilesuparadize.lv

DAILES TEĀTRIS ATKAL VIESOSIES ROJĀ!
Šī ziņa nāk laicīgi, lai jūs to nepalaistu garām:

9. maijā plkst. 19.00 Rojas KC
Dailes teātra viesizrāde

KAM NO VILKA KUNDZES BAIL?
Attiecību drāma 2 daļās.

Lomās: Agnese Zeltiņa, Ivars Auziņš, Elīna Avotiņa, Andris Bulis.
Režisors: Toms Treinis.
Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR, iepriekšpārdošana, rezervācija Rojas KC un 

www.bilesuparadize.lv.

Modes dizaina maģistres, dizaineres ar 25 gadu ilgu pieredzi

ILZES MENDZIŅAS MEISTARKLASE ŠŪŠANĀ PAREDZĒTA
7. aprīlī no plkst. 11.00–14.00.

TUNIKAS ŠŪŠANA.
Dalībniecēm jāņem līdzi audums un savas šķēres. Diegi un šūšanas tehni-

ka būs līdzi meistarei. Audums – auduma garumu izvēlamies vismaz 160 cm, 
audu ma platums ir brīva izvēle, bet ieteicams vismaz 120 cm.

Dalības maksa 10.00, pieteikties iepriekš Rojas KC, telefons 29196478.

Pasākumu kalendārs Līdzjūtības

Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
Teic padomu un ceļamaizi dod.
Izsakām līdzjūtību Santai Bum-

bierei, vectētiņu zaudējot.
Darbabiedri z/s „Irbe”

Ja nākas kaut ko ļoti tuvu zaudēt,
Tad nākas gluži cilvēcīgi skumt.

Izsakām līdzjūtību Slavikam, 
brāļus Nikolaju un Anatoliju tā-
lumā zaudējot.

Darbabiedri Z/s „Irbe”

Es tagad aizeju,
Bet ne jau prom,
Es aizeju tepat,
Ar citām puķēm,
Citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Norai un pārējiem piederīgajiem, 
Dinu pēkšņi zaudējot.

Raita, Daiga, Mārīte, Lilita

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

Sāpju brīdī esam kopā ar Denīzi 
un viņas ģimeni, tēti Arni Kirilovu 
zaudējot.

5.b klases skolēni, audzinātāja 
un vecāki

Caur mīkstiem mākoņiem,
Tumšzaļu krēslu,
Caur kādu cerību, caur saldu miegu
Piemini mani…
Piemini…

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar 
Lailu Olekti, no māsas atvadoties.

Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas kolektīvs

Arī cilvēka mūžs
Dziesmai līdzīgs liekas –
Pēkšņi norimst un izskan,
Paliek atbalss vien.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

tuviniekiem, Dinu pēkšņi zaudējot.
Klasesbiedri

Ceļi tik īsi, bezgala īsi,
Garas, tik garas uz turieni kāpes.
Viena klusuma tagad būs vairāk,
Vienas nepārspējamas sāpes.

Bēdās esam kopā ar Kirilovu ģi-
meni, Arni pēkšņi zaudējot.

Kaimiņi Laura, Raivo

Lūgsim tavai dvēselītei,
Debess ceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Lailai Olektei, māsu aizsaulē aiz-
vadot.

Kaltenes evaņģēliski luteriskā 
draudze un mācītājs

Prāts negrib noticēt,
Sirds nesaprot,
Kam pēkšņi apdzisusi
Tava diena.

Jūtam līdzi bēdās Lailai un pā-
rējiem tuviniekiem, māsu Dinu 
pēkšņi zaudējot.

Vita, Egils, Ineta, Artis, 
Māra, Valdis

Ir mirkļi,
Kad arī eņģeļi raud,
To asaras
Gluži kā pērles
Laika stundenī
Sastingst,
Un sirdī
Iekrīt kliedziens –
Sāpīgs un skaudrs.

Skumju brīdī esam kopā ar tuvi-
niekiem, Robertu pāragri zaudējot.

Klasesbiedri, vecāki un 
audzinātāja Aiga Kaža

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest,
Bet to vairs nevar, maijs bez tevis 
                                               plauks.
Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Deinai un piederīgajiem, brāli mū-
žībā pavadot.

Deju studija „Elfas”

Vienu pašu baltu zvaigzni,
Visai naktij būtu gana.
Vienu pašu dzīvu vārdu,
Kas kā tāla atbalss skan.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Litai un pārējiem piederīgajiem, 
Jāni Zihmani zaudējot.

SIA „Rānda” kolektīvs

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa tevi sev līdz.
Tai baltajā, baltajā naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silts.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Zih-

maņu ģimenei, Jāni mūžībā pava-
dot.

Kaltenes evaņģēliski luteriskā 
draudze un mācītājs

Pār lieliem tālumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
Izsakām līdzjūtību Zitai, Litai 

un pārējiem tuviniekiem, tēti mū-
žībā pavadot.

Bijušie klasesbiedri

Viss nepazūd, kad, tēti, kapu kalnā
Pār tevi vēsas smilšu saujas krīt.
Vēl paliek siltums, ko tu dzīvē devi,
Un kaut kur dziļi sirdī sāpes mīt.

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar 
Litu, no tēva atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Cik gājums garš man nolemts bij,
Tik šajā saulē noiets ir…

Izsakām līdzjūtību Elzai Benfel-
dei, vīru mūžībā aizvadot.
Rojas novada represēto apvienība

Rīta zvaigzne, aiznes mani 
                         nebeidzamā tālumā,
Tuvāki
Tad būs man visi, tuvāks visiem būšu es –
Nebeidzamā tālumā.

Skumju brīdī esam kopā ar tuvi-
niekiem, Robertu Rozentālu pēk-
šņi zaudējot.

Skolotāji Rojas vidusskolā

Šī dzīve – tikai mirklis īss,
Starp divām mūžībām,
Bez gala garām, neapjaustām.
Skumju brīdī esam kopā ar 

Solvitu un pārējiem tuviniekiem, 
Māri Silmani zaudējot.

Rojas invalīdu biedrība

Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, 
Arni Kirilovu zaudējot.

Pirvicu ģimene „Mežrozēs”

Humānās palīdzības 
izsniegšanas punkts

(2. stāvā virs Ģimenes ārstu praksēm) 
darbosies līdz jūnijam, kad telpas būs 

jāatbrīvo. 
Jebkurš novada iedzīvotājs var sa-

ņemt apģērbu, apavus u.c.  otrdienās 
no 11.00–14.00. Laipni gaidīti!

Rojas pašvaldība piedāvā darbu 
mājaslapas administratoram.

CV līdz 28. februārim sūtīt uz 
e pastu roja@roja.lv 

Diena, 
datums Pasākuma, nodarbības nosaukums Pulksteņa laiks Nodarbību 

vadītājs
01.03.

Ceturtdiena
Adīšana, pērļošana, tamborēšana

Galda spēles 10.00–14.00 V. Žurovska
L. Semičenkova

02.03.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

06.03.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Sveču dekorēšana, galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.10–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

07.03.
Trešdiena

Kopsapulce
Prezentācija 2017. gads 11.00–14.00 Biedrības valde

08.03.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles 10.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

B. Heinberga
09.03.

Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

10.03.
Sestdiena Sieviešu dienas ballīte 13.00–18.00 B. Rozefelde      

13.03.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Sveču liešana, galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
10.00–14.00
15.00–17.00

K. Sauškina

14.03.
Trešdiena

Radošā darbnīca 
(kartiņu gatavošana tapošana)

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00 Biedrības biedri

15.03.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles 10.00–14.00 V. Žurovska

L. Semičenkova
16.03.

Piektdiena Veselības grupa –  nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

20.03.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Gatavošnās Lieldienām. Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde

21.03.
Trešdiena

Radošā darbnīca (tapošana, floristika)
Galda spēles

Biedru tikšanās
10.00–14.00 Biedrības biedri

22.03.
Ceturtdiena

Adīšanas, pērļošanas nodarbības
Galda spēles 10.00–14.00 L.  Semičenkova

23.03.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

24.03.
Sestdiena Salidojam Mārītes 13.00–18.00 Mārīte Gideka

28787059

27.03.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Gatavošanās Lieldienām

Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

28.03.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

29.03.
Ceturtdiena

Adīšanas, pērļošanas nodarbības
Galda spēles 10.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

B. Heinberga

Rojas invalīdu biedrības pasākumu plāns MARTĀ


