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Ticējums vēsta, ka Jānuguns gaismā 
pabijuši cilvēki, tāpat kā apspīdētie lauki 
un tīrumi, iegūstot spēku un auglību. Šīs 
Jāņuguns gaismā Ģipkas pludmalē spēku 
nākamajam dzīves cēlienam smēlās des-
mitiem ļaužu.                            

D. Klaberes foto

Mācoties, sportojot, dzīvojot krā-
sainu ikdienu, ir pagājis šis mācību 
gads. Atskatīsimies uz paveikto mā-
cību jomā. Mācību gada noslēguma 
pasākumā Rojas novada domes izpild-
direktors Jānis Pūce visus apsveica ar 
uzvarēto cīņu – ar sevi, ar skolotājiem, 
ar mammu, un godam šis mācību gads 
ir pievārēts. 9. un 12. klašu skolēniem 
viņš novēlēja tikai izcilus vērtējumus. 
Rojas vidusskolas direktore Santa Vei-
de ar prieku paziņoja, ka skola saņē-
musi 10 jaunus robotus, un nākošajā 
mācību gadā daudz vairāk skolēniem 
būs iespēja piedalīties robotikas 
pulciņā. Atzīmes izliktas, Sporta 
diena pavadīta, pārgājieni, ekskursijas 
aiz muguras. Šis gads bijis bagāts ar 
dažādiem pasākumiem, dažādām 
tikšanām, ko “Latvija 100” ietvaros 
piedāvāja “Skolas soma”. Izprintēti 
152 diplomi, pateicības, atzinības raksti 
par piedalīšanos dažādās olimpiādēs. 
Visus jau esam minējuši laikrakstā. Lai 
atzīmējam izcilākos rezultātus valstī:

Mārtiņš Vīksne 7.b, Kurzemes 
reģ. ģeogrāfijas olimpiādē 1. vieta (sk. 
M. Leitarte);

Dāvids Liepa 7.b, Atzinība Valsts 
atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. 
A. Kurmiņa);

Emīls Martinovskis 11. kl., ZPD reģ.  
1. vieta, ZPD valstī (sk. S. Engīzere);

Hanna Kristiāna Voroņuka 11. kl.,  
ZPD reģ. 1. vieta, ZPD valstī 
(sk. S. Mediņa);

Gustavs Zanders 11. kl., ZPD reģ. 
2. vieta, ZPD valstī (sk. I. Puntule);

Laura Celova 11. kl., ZPD reģ. 
3. vieta (sk. M. Leitarte);

Patrīcija Alise Bertholde 11. kl., 
ZPD reģ. Atzinība (sk. M. Folkmane);

Kitija Maišele, Eva Kiršteine, 
Paula Feldmane, Ance Klauža 10. kl., 
konkurss „100 vēstures mirkļi novadā – 
vietas un cilvēki”, Imanta Ziedoņa 
muzeja organizētajā konkursā „Ideju 
pavasaris 2019”.

Gada noslēguma pasākums nav 
iedomājams bez skolas „TOP 10” 
izcilniekiem. Lūk, šeit viņi:

5.–9. klase

vārds, uzvārds klase vid. 
atzīme

1. Līna Jaunozola 7.a 9.40
2. Krista Jana Reinholde 5.a 9.18
3. Paula Feldmane 5.b 9.10
4. Patrīcija Kleinberga 9.b 9.07
5. Eva Šulce 8.a 9.06

10.–12. klase

vārds, uzvārds klase vid. 
atzīme

1. Kristaps Ričards  
Freimanis

10. 8.80

2. Paula Feldmane 10. 8.47
3. Hanna Kristiana  

Voroņuka
11. 8.44

4. Laura Veģe 11. 8.25
5. Eva Kiršteine 10. 8.20

Jau vairākus gadus skolā apsveicam 
arī tos, kuri uzlabojuši savas sekmes 

Gada gaidītākā diena

12. klases izlaiduma foto ar klases audzinātāju Mārīti Maurmani, skolas direktori Santu Veidi un bijušajām klases 
audzinātājām Kristīni Afanasjevu, Svetlanu Mediņu, Leldi Ešenvaldi un Egiju Hazenu.                                         Albuma foto

salīdzinājumā ar pagājušo semestri. 
Rojas vidusskolas „HOP”. 

4.–9. klase

vārds, uzvārds klase balles

1. Adriana Holsta 4. 0.66

3. Madara Rūmniece 7.b 0.53

3. Niks Vonsovičs 7.a 0.53

5. Egija Baumane 6.a 0.50

5. Renārs Zūbergs 6.a 0.50

9.–12. klase
vārds, uzvārds klase balles

1. Kārlis Taukulis 12. 0.46
2. Kristers Straumers 9.b 0.44
3. Āris Kiršteins 12. 0.38
3. Amanda Štāka 9.a 0.38
5. Kārlis Puntulis 12. 0.31
5. Agita Aukmane 12. 0.31
5. Eva Pabērza 9.a 0.31

Un, protams, tika suminātas arī kla-
ses ar visaugstāko vidējo atzīmi – 5.b, 

9.b un 11. klase 2018./2019. m. g. sa-
sniegušas vislabākos mācību rezultā-
tus. Par augstiem mācību rezultātiem, 
par aktīvu sabiedrisko darbu skolā šajā 
mācību gadā izvirzīti divi Gada skolē-
ni  – Patrīcija Kleinberga 9.b klase un 
Miķelis Gitendorfs 9.a klase.

Mācību gads noslēdzies.  Lai visam 
plašajam skolas kolektīvam jauka atpū-
ta vasarā, un tiekamies atkal septembrī, 
kad mūsu pulkam pievienosies 24 ma-
zie pirmklasnieki, un, cerams, arī jauni 
pedagogi.

Laiks Ziedonim
Maijā, kad daba sāk ziedēt un plaukt, atzīmējam 

Imanta Ziedoņa mēnesi. Ziedonis, viens no visu 
laiku mīlētākajiem latviešu dzejniekiem, ir atstājis 
bagātu devumu – gan dzejoļi un dziesmu vārdi, gan 
publicistika un domu pērles un, protams, pasakas. 
Krāsainās pasakas, blēņas un pasakas, visādas pa-
sakas – raibs ir Imanta Ziedoņa pasaku pūrs. Daļai 
no tās uzmanību pievērsa Rojas vidusskolas ska-
tuves runas runātāji. Jau vairākus gadus skatuves 

runas pulciņu skolā vada skolotāja Anda Sebre-Lī-
kopa. Viņas uzrunāti,  literatūras skolotāji aicināja 
skolēnus pārbaudīt savas spējas un uzdrošināties 
publiski uzstāties. Skatuves runas konkursā „Stāst-
nieks. Laiks Ziedonim”, piedalījās 33 runātāji. Viņu 
uzdevums bija norunāt kādu no I. Ziedoņa pasa-
kām – fragmentu vai arī visu pasaku. Domu atklās-
mi, kontaktu ar klausītāju, dikciju un repertuāra 
atbilstību runātājam vērtēja žūrija – skolotāja Aigi-
ta Sprince, bibliotekāres Iluta Graudiņa un Antra 
Ozollapa. Nav viegli publiski uzstāties skatītāju, žū-

rijas un konkurentu priekšā. Bet tāds jau ir skatuves 
runas uzdevums – izmantojot vārda mākslas spēku, 
sekmēt pašizpausmi, pilnveidot publiskās runas 
prasmes un mākslu uzstāties. Kompetenču izglītī-
bā drāma tiks iekļauta mācību darbā. Tā palīdzēs 
skolēniem īstenot spēju sevi pasniegt. Šoreiz vārdu 
mākslā 1.–2. klašu grupā izcēlās Alise Valtere, Ralfs 
Reinis Zīverts un Adriana Poremska. 3–4. klasēs – 
Estere Martužāne, Gustavs Šneiders un Verners 
Geruckis. 5.–7. klasēs – Amanda Indriksone, Paula 
Feldmane un Emīlija Paula Stivriņa.  Meistarklasi, 

norunājot „Dzintaraino pasaku”, parādīja Paula 
Feldmane no 10. klases un atzinību no žūrijas iegu-
va arī Kitija Maišele no 10. klases.

„Katrai dienai ir uzliesmojums. Ja tu visu dienu 
esi gājis un neesi to redzējis, tad gaidi. Nemirkšķini 
acis. Varbūt tas notiek tai brīdī, kad tavas acis aiz-
mirkšķinās”.                                     (Imants Ziedonis) 

Lai mums un jums jauka, saules pārpilna un 
brīnumaina vasara! 

Antra Ozollapa

Dace Klabere

Jau otro gadu pēc kārtas 21. jūnijā, īsta-
jā Saulgriežu dienā, Imanta Ziedoņa muzejs 
aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalī-
ties akcijā „Izgaismo Latviju” un noiet savu 
sirdskilometru – paša izvēlētu viena kilomet-
ra maršrutu Latvijas pierobežā, lai pēc tam 
pulcētos izvēlētajā ugunskura vietā. Pateico-
ties dedzīgam kustības „1836” atbalstītājam 
un aktīvam ģipceniekam Marekam Langzā-
mam, Saulgriežu ugunskurs tika iededzināts 
arī Ģipkas pludmalē.

 Sagatavošanās darbi šai īpašajai dienai sā-
kās jau laicīgi un prasīja ne mazums pūļu un 
nervu, taču rezultāts bija tā vērts! Saulgriežu 
vakars Ģipkas pludmalē izvērtās par brīniš-
ķīgu piedzīvojumu. Baudot blakus esošās 
jūras rāmo elpu, silto nakti un dziesminieka 
Kārļa Kazāka muzicēšanu, Saulgriežu nakts 

burvībai ļāvās gandrīz simts jāņotāju, kuri 
bija atsaukušies uzaicinājumam. Šis bija īpašs 
vakars, kuru caurvija satikšanās prieks, ne-
steidzīgas sarunas, ļaudis tautastērpos, impro-
vizētie galdiņi ar uzkodām, Saulgriežu nakts 
ugunskurs un pāri visam – dziedāšana. Un 
jā, kopā ar Kārli Kazāku dziedot „Pie Dieviņa 
gari galdi”, domāju, ka ne tikai manas acis vien 
kļuva nodevīgi miklas…

Mareks pateicas ikvienam idejas atbalstī-
tājam un palīgam – Rojas kultūras centram 
un personīgi Marekam Štālam, pašvaldības 
policijai, Ieviņai Svitiņai,  Ievai Krauzei un 
visiem pārējiem atbalstītājiem, kuriem pa-
teicoties, Ģipkā varēja notikt šis īpašais Saul-
griežu vakars. Uz daudzkārt izskanējušajiem 
jautājumiem, vai nākamgad atkal varam gai-
dīt šādu pasākumu, Mareks atbild  apstipri-
noši. Varbūt citā vietā, citā formātā, bet pa-
sākums notiks. 

Saulgriežu vakarā Ģipkā muzicē Kārlis Kazāks

Klātesošie atzina, ka Kārļa Kazāka dziedāšanā 
un stāstījumā varētu klausīties visas nakts garumā.

D. Klaberes foto

Rojenieku uzmanībai!
Lai viesi, kuri būs ieradušies uz jaunās brīvdabas estrādes atklāšanu, varētu netraucēti novietot savas automašīnas 

stāvvietās, lūgums rojeniekiem uz pasākumu ierasties kājām.
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums. 

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
5.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”. 
 
Termiņš, kad tiks 
uzsākta projektu 
iesnieguma 
pieņemšana 

2019.gada 02.jūlijs – 02.augusts. 

Sludinājuma 
kopsumma  
 

165 808,26 EUR 

Projektu  
īstenošanas termiņš 

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta 
īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu 
saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas 
nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta 
īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD 
lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

 
Mērķis Veicināt kvalitatīvas dzīves vides, publiskās infrastruktūras attīstību, 

sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras  atjaunošanu un 
labiekārtošanu, jaunas infrastruktūras izveidošanu partnerības teritorijā 
un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību 
darbību. 

Rīcība – ELFLA 3 „Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu 
atbalsts vietējo kopienu attīstībai.” 

Atbalsta apmērs   155 808,26 EUR 
Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā 
darbība  

5.2.1.) Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai 
uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.  

IZSOLE
Rojas novada dome rīko atkārtotu 

izsoli ar augšupejošu soli nekustama
jam īpašumam „Dravas”, Rojas novads, 
kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša 
no zemes vienības ar kadastra apzīmē
jumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā 
un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts 
un šķūņa, kas uz Rojas novada pašval
dības vārda reģistrēts Rojas novada ze
mesgrāmatas nodalījumā Nr. 841. 

Sākumcena – 9  600 EUR, solis – 
200 EUR, drošības nauda – 960 EUR, re
ģistrācijas maksa – 30,00 EUR. Drošības 
nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma 
Rojas novada domes kontā LV95HA
BA0551022109166 AS „Swedbank” vai 
jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 
29.06.2019. plkst. 16.00. Izsoles norises 
vieta: Rojas novada domes sēžu zālē 
Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties mā
jaslapā www.roja.lv.

Personām, kurām ir pirmpirkuma 
tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašu
mu, tās jāpiesaka Rojas novada domē 
viena mēneša laikā no paziņojuma pub
licēšanas dienas. Pretendenti atkārtotai 
izsolei var pieteikties un reģistrēties, līdz 
2019. gada 29. jūlijam plkst. 16.00, darb
dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai 
no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.30 
līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 
14.00. Izsole notiks 2019. gada 30. jūlijā, 
plkst. 12.00 Zvejnieku iela 3, Roja, Ro
jas novads, domes zālē. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 27052492.
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5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, 
sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā 
laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās teritorijas objektu sakārtošanu 
- apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu un 
uzlabošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma, un sakrālā 
mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības un 
sasniedzamības nodrošināšanu, sabiedrisko organizāciju aktivitāšu 
iedzīvotāju interešu nodrošināšanu. 
Atbalsts tiks sniegts sekojošām aktivitātēm: 

1. Esošo brīvā laika pavadīšanas, sociālo pakalpojumu sniegšanas 
vietu vai ēku labiekārtošana, pieejamības nodrošināšana.  

2. Jaunu pamatlīdzekļu iegāde, kas saistīta ar brīvā laika pavadīšanas 
iespējām (sports, deja,  dziesma, mūzika, māksla, radošā attīstība). 

3. Būvniecības izmaksas, jaunu būvmateriālu iegāde. 
4. Atbalstu iespējams saņemt dabas taku, veloceliņu, brīvdabas 

estrādes, parku, sporta un bērnu rotaļu laukumu, u.c. publiskās 
infrastruktūras labiekārtošanai/izbūvei/izveidošanai.  

5. Ja plānots īstenot infrastruktūras projektu, tā nepieciešamība ir 
apstiprināta pašvaldību attīstības plānos. 

Izvērtējot esošo situāciju biedrības “Talsu rajona partnerība”darbības 
teritorijā  plānoto aktivitāšu nepieciešamību, lietderību un atbalstītos 
projektus,  Rīcībā netiek atbalstītas sekojošas aktivitātes: 

1. Jaunu ēku būvniecībai vai rekonstrukcijai brīvā laika pavadīšanas 
un sociālo pakalpojumu centru izveidei.  

2. Jaunu ģērētavu izveide vai esošo labiekārtošana vai 
rekonstrukcija. 

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav 
komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir 
publiski pieejams. Sabiedriksā labuma projekts nav kvalificējams kā 
valsts atbalsts, izņemot ja saimnieciskās darbības īstnošanai tiek 
sakrārtota teritorija (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukums, liftus, 
durvis, tualetes, dušas telpas) pielāgojot to personām ar dzirdes, redzes 
vai kustību traucējumiem, ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem.   

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam 
(euro). 

20 000,00 euro 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte ( %) 90 % - sabiedriskā labuma projektiem 

Darbības teritorija  Biedrības “Talsu rajona partnerība” teritorija. 
 
Rīcība – ELFLA 4 „ Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā” 

 
Atbalsta apmērs   10 000,00 EUR 
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Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā 
darbība  

5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, 
sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā 
laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

Rīcības apraksts   Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas iedzīvotāju 
mūžīzglītības un interešu izglītības attīstību, nodrošinot apmācību, 
semināru, meistarklašu organizēšanu. 

Atbalsts tiek sniegts sekojoši: 
1. Lektora pakalpojuma izmaksas. 
2. Telpu noma. 
3. Mācību inventārs - materiāli, kas nepieciešami semināru norisei, 
piemēram, diegi, dzija, kancelejas preces - rokdarbu, zīmēšanas, 
veidošanas u.c meistarklasēm vai semināriem. 
4. Kafijas pauze.  
Rīcības ietvaros netiek atbalstīta būvniecība un pamatlīdzekļu iegāde. 
Apmācību projektu var iesniegt biedrība vai nodibinājums, un apmācībās  
piedalās vismaz pieci dalībnieki.  
Obligāta prasība iesniedzot projekta pieteikumu – pievienota detalizēta 
programma. 

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam 
(euro). 

2000,00 euro vienam projektam 
 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte ( %) 90 % - sabiedriskā labuma projektiem 

Darbības teritorija Biedrības “Talsu rajona partnerība” teritorija. 

Kontaktinformācija Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-
2020.gadam, Vērtēšanas kritēriju METODIKU un nepieciešamo 
dokumentāciju var iepazīties klātienē biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 
21a, Talsi, Talsu novads, LV – 3201 vai  elektroniski biedrības mājas 
lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas 
lapā: www.lad.gov.lv. 

Projekta iesniegumus var iesniegt TIKAI elektroniski LAD 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). 
Kontaktpersona: Administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 
22328884, talsu.partneriba@inbox.lv 

 

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes Rojas novadā 2018./2019.m.g.

Rojas vidusskolā jau trešo mācību gadu izglītojamiem bija 
iespēja  izzināt profesijas darba vidē, izzinot sevi, veikt pašvēr
tējumu un pilnveidot lēmumu pieņemšanas prasmes, izpētīt 
izglītības iespējas. Rojas novadā notikuši 17 karjeras attīstības 
atbalsta pasākumi, no kuriem 14 ar projekta līdzfinansējumu, no 
tiem 9 ārpus Rojas.

Rojas vidusskolā sākumskolas skolēni iepazinuši veterinārār
sta profesiju pasākumā „Ķepa uz sirds” un skurteņslauķa arodu 
pasākumā „Melns un tīrs”, bet astotklasnieki iesaistījušies sevis 
izzinošā nodarbībā „Gribu un daru”. Kā vērtīgāko 9.–12. klašu 
skolēni atzinuši nodarbību „Pats savas laimes kalējs”, kuru vadī
ja Aleksis Daume. Iedvesmojošā  nodarbībā „Es esmu un būšu” 
par mērķu jēgu ar 8. un 10. klašu skolēniem savā pieredzē dalījās 
pašizaugsmes treneris Āris Birze.

Profesijas iepazītas lidostā, teātrī un motormuzejā Rīgā 
(3.a, b, 6.a, b, 8.a), saldumu ražotnē un  kokapstrādē Jelgavā 

(7.a, b), klaunu muzejā un keramikas darbnīcā Talsos (2.a, b), 
bet mazpulcēni piedalījušies pasākumā „Milti put...” Džūkstē. 
Studiju iespējas izzinātas Liepājas Universitātē (10.–12.  kl.) 
un Ventspils Augstskolas vizītē Rojas vidusskolā (10. kl.). 
54 jaunieši ēnojot piedalījušies pasākumā „Mana sapņu pro
fesija” Rojā, Kolkā, Rīgā, Mārupē, Ventspilī, Talsos, Tukumā, 
Lielvārdē, un pat lidojuši uz Bilundu. 8. klašu skolēni apmek
lēja Skills Latvia pasākumu „Es būšu...” Rīgā, kurā bija iespēja 
pamēģināt, pajautāt un izdarīt secinājumus par sev piemēro
tāko profesiju.

Rojas vidusskolā šogad viesojies „Bibliokuģis”, stāstot par 
profesionālo darbību, izglītības iespējām un karjeru jūrniecī
bā, bet 11. klasē nodarbības „Dzīvei gatavs” vadīja Swedbank 
speciālists.

Pedagoga karjeras konsultanta nodarbības par karjeras atbal
stu un karjeras lēmumu ietekmējošiem faktoriem notikušas gan 

vidusskolēniem, gan 9. klašu skolēnu vecākiem. Lai pieņemtu 
pamatotu lēmumu par izglītības turpināšanu pēc pamatskolas, 
9. klašu skolēni iesaistījās projektā „Mana karjera”, pilnveidojot 
karjeras vadības prasmes: atlasīt informāciju, veikt pašvērtēju
mu, rakstīt motivācijas vēstuli, sevi prezentēt utml.. Mācību gada 
laikā 10 individuālajās karjeras konsultācijās sniegts atbalsts un 
kopā ar karjeras konsultanti meklētas atbildes uz karjeras jautā
jumiem.

Aprīļa beigās Rojā viesojās Rīgas karjeras speciālisti un dalījā
mies ar savu pieredzi karjeras atbalsta jomā.

Rojas vidusskolas absolventiem bijusi iespēja salikt savā ceļa 
somā gan zināšanas, gan pieredzi. Lai izdodas realizēt savas iece
res! 

Inta Plāte,
Rojas vidusskolas pedagogs,  

karjeras konsultants

„Viesmīlības projekti” komplektē dalībniekus pa
pildus nometnei bērniem ar kustību un fiziskās at
tīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavado
ņiem, kura plānota no 26. līdz 31. augustam atpūtas 
kompleksā „Albatross” Ķesterciemā, Engures novadā. 
Aicināti pieteikties arī Rojas novada bērni!

Tālrunis informācijai 29342266.
P.S. Nometne notiks, ja būs pieteicies pietiekams 

skaits dalībnieku. 

Rojas novada bāriņtiesas 
paziņojums

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietnieka Jāņa Pāvuliņa atvaļinājuma laikā no 
25.06.2019. līdz 07.07.2019. visos bāriņtiesas 
kompetences jautājumos apmeklētājus Zvejnie
ku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 5. kabinetā pie
ņem un izdara apliecinājumus Rojas bāriņtiesas 
locekle Linda Frīdenberga (tālr. 63269173).

Pieņemšanas laiki: 
 otrdienās  no plkst. 09.00–13.00 
 ceturtdienās no plkst. 09.00–13.00

Jautājumos par apliecinājumu veikšanu, lū
dzu iepriekš telefoniski vienoties par pieņemša
nas laiku.  
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12. jūnijā Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centri „Strops”, „Varavīksne” un 
Melnsila BLPJC bērni un jaunieši ar vi
des gidi Rutu Sīpolu devās izzinošā, pie
dzīvojumiem bagātā pārgājienā Kolka – 
Ēvažu stāvkrasts. Šis bija jau ceturtais 
piedzīvojums pārgājienu ciklā „Iepazīsti 
vietu, kurā tu dzīvo!”.

Ceļojums sākās ar mašīnām līdz 
Kolkai. Pirmais pieturas punkts bija 
Lībiešu saieta nams, kur dalībniekus 
mīļi sagaidīja vadītāja Ilze Iesalniece – 
Brukinga. Viņa izrādīja saieta namu 
un novadīja spēli par lībiešiem. Meklē
jot atbildes uz jautājumiem, bērni ļoti 
daudz uzzināja par lībiešu vēsturi, valo
du, ciemiem, himnu, karogu.

Nākamais apskates objekts bija skatu 
tornis, pēc tam tika izstaigāta Priežu da
bas taka, kurā varēja redzēt līdz pat trim 
metriem dziļi smiltīs ieputinātas priedes, 
kā arī uzzināt, kā priedes pielāgojušās 
dzīvei skarbajos vējos. Tālāk pārgājiens 
turpinājās gar pludmali apkārt Kolkas
ragam. R. Sīpola pastāstīja, kā laika gaitā 
rags mainījies, par postošajām vētrām, 
par piemiņas zīmi jūrā palikušajiem, par 
Dižjūru un Mazjūru.

Ceļojums turpinājās ar Zēņu dīķa 
apskati. R. Sīpola minēja, ka dīķis iz
rakts ledus iegūšanai. Tika pārrunāti 
arī notikumi par ūdens pazušanu, par 
jaunā aizsprosta būvi. Bija pienācis 
laiks cept desiņas. Pēc mazas atpūtas 
piedzīvojums varēja turpināties.

Ceļojums noslēdzās Ēvažu stāv

krastā. Pārgājiena dalībnieki vienprā
tīgi atzina, cik jauki, ka tik pasakaina 
vieta atrodas tepat netālu. Bija pienācis 
laiks noslēguma aplim, lai noskaidro
tu, ko katrs ieguvis. Pārgājiena dalīb
niece Ieva Alksne: „Šajā pārgājienā 
es uzzināju daudz jauna par vietām 
mums apkārt, bija patīkama pastaiga 

gar jūras krastu. Manuprāt, ar šādiem 
pārgājieniem mēs labāk iepazīstam 
vietu, kur dzīvojam un saprotam, ka 
arī pie mums ir skaisti un nekur tālu 
nav jābrauc.” Jaunatnes lietu speciālis
te Inga Grosbaha: „Liels paldies jāsaka 
pārgājiena vadītājai Rutai Sīpolai par 
interesanto piedzīvojumu. Ļoti patika 
Lībiešu saieta nama apmeklējums. Pa
tīkami bija vērot, ar kādu interesi un 
aizrautību bērni un jaunieši iesaistījās 
spēlē par lībiešu vēsturi.” Ruta Sīpola: 
„Prieks, ka pārgājienā piedalījās tie 
bērni, kuriem ir patiesa interese par 
mūsu apkārtni. Nevienā brīdī nejutu, 
ka dalībnieki garlaikotos, par to lieci
nāja kaut vai tas, ka telefoni netraucēti 
atradās somās vai kabatās. Prieks par 
viņu radošumu, vēlmi iesaistīties un 
aizrautību. Man patika, ka bērni īsajās 
pauzēs paši izdomāja sev nodarbes, 
piemēram, saskaitīja Zēņu dīķa laipām 
dēlīšus, strautiņā izveidoja aizsarg
dambi un vāca dabas materiālus rado
šajām nodarbībām.”

Paldies izturīgajiem, zinātkārajiem 
pārgājiena dalībniekiem! Liels paldies 
Rutai Sīpolai par iespēju ieraudzīt un 

Pagājušā gada novembrī, valsts simtgades svētku priekšvakarā, 
ar Rojas novada domes Atzinības rakstu „Par veiksmīgu uzņē-
mējdarbību” tika apbalvoti SIA „Dižglābas” saimnieki Agnese un 
Māris Celovi. Apbalvojums godam nopelnīts – „Dižglābās” saim-
nieko bioloģiski, un pirmajiem Latvijā 2018. gada vasarā jaunajā 
kūtī tika uzstādīts modernais Lely Astronaut A5 slaukšanas robots.

Ar Agnesi un Māri tikos viņu jaunajā fermā. Tajā pavadītais laiks 
man paskrēja vēja ātrumā, jo viss tur redzētais man bija jaunatklā
jums. Nekad nebiju redzējusi, ka kūtī galvenie darba darītāji ir da
žādi roboti, bet tikmēr saimniece Agnese pa kūti šiverē ar lakotiem 
nadziņiem. Jā, izrādās, var saimniekot arī tā, ja tikai ir ķēriens un 
vēlēšanās. Agnesei un Māŗim netrūkst ne viena, ne otra.

Uzsākot mūsu sarunu, Māris atklāj, ka jau, puika būdams, zinājis, 
ka kādreiz pats būs sev saimnieks, lai nepieļautu, ka viņu kāds ko
mandēs. Šī viņa nākotnes vīzija ir pilnībā piepildījusies. 

Visam sākums bijis ar gaļas lopiem, ar kuriem, starp citu, ir vieg
lāk. Tos pārdzen uz jaunām ganībām, kad iepriekšējā zāle noēsta, 
ziemā pabaro reizi divās dienās un pārējā laikā esi brīvs. Gaļas lo
piem arī nevajag tādas ēkas kā piena lopiem – pietiek vien ar vaļēju 
novietni. Gaļas lopi saimniecībā ir joprojām, tikai mazākā skaitā. 
Agnese uzskata, ka pie šodienas zemes dārdzības, jāizvērtē, vai saim
niecība var atļauties turēt daudz gaļas lopu.

Celovu ģimene par labu slaucamām govīm nosliecās krīzes lai
kā – bija vērojamas lielas piena iepirkuma cenu svārstības un pēc 
ekspertu domām, piena lopkopība bija grimstoša nozare. Par lai
mi eksperti kļūdījās, un Agnese uzskata, ka tieši krīzes laikā ir labi 
uzsākt jaunu biznesu, jo tad cenas ir viszemākās un lopus nopirkt 
var visizdevīgāk. Šobrīd, piemēram, lopu cena ir daudzkārt augusi, 
jo dēļ pagājušās vasaras lielā karstuma daudzi zemnieki bija savus 
ganāmpulkus likvidējuši. Saimniecība sāka attīstīt piena lopkopību 
ar vienu slaucamu govs telīti. Pakāpeniski tika iepirkti arvien vairāk 
lopu, un pašlaik to skaits ir jau pusotra simta.
Ko īsti nozīmē bioloģiskā saimniecība?

Dzīvojam videi draudzīgi. Mēs nemiglojam savus laukus pret ne
zālēm. Tās apkarojam, mainot sējamās augu kultūras. Gotiņas ne
barojam ar ģenētiski modificēto pārtiku. Mūsējās ēd Dobeles dzir
navnieka bioloģiskās granulas, mūsu pašu sagatavoto skābsienu, no 
pašu audzētajiem graudiem malto miltu un mikroelementu maisīju
mu. Mūsu neslaucamās govis pastaigājas pļavā, ēd zāli un bradājas 
pa upi. Pienu nododam AS „Tukuma piens”, kurš katru otro dienu 
atbrauc pēc piena un savāc to arī no citām bioloģiskajām saimnie
cībām. Pienu, protams, nepērkam, bet, pērkot  krējumu, sviestu un 
daudzus citus produktus, vienmēr skatāmies, lai tā būtu eko produk
cija. Kā mēs varētu gribēt, lai kāds pirktu mūsu produkciju, ja paši 
to nedarīsim? Mums nav iemesla neticēt tam, ka uz iepakojumiem 
rakstītais atbilst patiesībai. Arī cenu starpība starp šiem produktiem 
ne vienmēr ir tik liela, lai to nevarētu atļauties, bet, pareizi saimnie
kojot, šiem produktiem nenoliedzami ir lielāka vērtība. Vecākiem ir 
jāmāca arī saviem bērniem, ka ēst vajadzētu tikai labas lietas. Cilvē
ki, meklējot lētākos produktus, dažkārt nepamana eko produkciju. 
Ir arī eko eļļa, eko banāni, eko gurķi, zaļumi. Rapsi nežēlīgi miglo 
pret kaitēkļiem – nu nebūs tāda eļļa veselīga! Saimniecībās notiek 
tik daudz kontroļu – gan fiziskās, gan dokumentālās, plus vēl piena 
pārstrādes uzņēmuma kontroles – nav pamata neticēt eko produkci
jai. Pat siens, ko ēd mūsu lopi, ir dabīgs, iegūts no pašu sētiem zālā
jiem un smaržo kā tēja. To lopiņi ēd un atdod mums pienā. Patiesībā 
ir daudz saimniecību, kurās saimnieko līdzīgi mums, tikai tās nav 
izgājušas garo birokrātijas ceļu, lai iegūtu sertifikātu. Mūsu govis 
dzīvo kā kādreiz omēm kūtīs – ar garāku mūžu un mazāk piena, 
bet pienam ir pavisam cita kvalitāte. Bioloģiskā saimniecība mums 
skaitās no 2005. gada. Kopš esam sākuši tā saimniekot, tas ir kļuvis 
par mūsu dzīvesveidu.
Vai pagājušā gada sausā vasara ietekmēja arī jūsu saimniecību?

Ietekmēja gan, bet vēl lielāku postu saimniecībai nodara meža 
zvēri. Veseli briežu bari, 30–40 dzīvnieki, barojas no mūsu zālājiem 
un labības laukiem. Vakaros bieži braucam un cenšamies dzīvniekus 
aizbaidīt, bet bez panākumiem. Labības lauki tiek tā noēsti, ka nav, 

ko kult – kāti vien. Atceros, pirms diviem ga
diem par lielu naudu iesējām labību – brieži 
visu izravēja kā kāpostus. Kamēr zāle – ābo
liņš, lucerna nav iesakņojusies, viņi to izrauj 
un apēd ar visām saknēm. Ko neizrauj, to ar 
spico nagu iespiež zemē un tu vari tikai bez
spēcīgi noskatīties, kā tavs ieguldījums tiek 
sabradāts vai apēsts. Īstenībā tā ir katastrofa. 
Zvēri ir savairojušies neprātīgos daudzumos. 
Netālu ir Slīteres rezervāts, sēto platību ap
kārt nav daudz, tādēļ mēs barojam šo nekad 
nepieēdināmo ganāmpulku. Domāju, ka ri
sinājumu šajā situācijā būtu jāmeklē ne tikai 
mums, bet gan valsts līmenī. Arī mežacūkas 
pamazām atgriežas, bet tās nenodara tik lielu 
postu kā brieži un aļņi. Arī pagājušajā vasarā, 
kad zāle pēc ilgi gaidītā lietus beidzot atvel
dzējās, brieži bija klāt un noēda to divreiz āt
rāk. Aizbraucām uz lauku un skatāmies – kāti 
ir, bet vārpu vairs nav. Labākos gados to tā 
nejutām, bet pagājušajā vasarā tas bija skaud
ri. Tagad domājam par metāla pinuma žogu, 
bet, tā kā mūsu platības ir lielas, tas būs dārgs 
prieks, bet arī neiegūtā raža ir milzīga.
Kā radās doma par slaukšanas robotu?

Jau tad, kad cēlām kūti, sapratu, ka tajā govis slauks tikai robots. 
Kur gan es dabūtu slaucējas? Slaukt pašai? Divus gadus esmu slauku
si, bet dzīvot tā gadiem – celties 6.00 un strādāt līdz vēlam vakaram 
bez brīvdienām – tas laiks ir pagājis. Uz cilvēku paļauties arī nevar. 
Šodien viņš ir, rīt jau pasaka – sveiki! Bet ko tas nozīmē lopkopībā! 
Tu nevari aiziet un neizslaukt govis! Mūsu pabalstu sistēma veidota 
tā, ka cilvēki vairs negrib strādāt. Viņi grib daudz pelnīt, bet, diem
žēl, viņu atbildība neaug līdz ar peļņas apmēru. Mums ir viens labs 
darbinieks, pašu ģimenes rokas un roboti – 2 slaukšanas roboti, teļu 
barošanas robots, robots – barības piestūmējs, mēslu savācējs. Ti
kai pirmās četras dienas mazos teliņus aprūpējam paši, tālāk to dara 
robots. Teļš pieiet pie robota un tas viņu pabaro ar uzsildītu mātes 
pienu. Robots arī piefiksē, kurš nav ēdis, kurš ēdis maz, kuram sāp 
vēders. Vai cilvēks tik precīzi izpildīs norādījumus? Ja darbinieks ir 
jākontrolē, man tādu nevajag. Robots nekad nesamelos. Tas ir visap
zinīgākais darbinieks – vienmēr ir darbā, nekad neslimo un neņem 
atvaļinājumu. Līzinga maksājums par robotiem ir vienāds ar maksā
jumu, ko mēs maksātu par darbiniekiem ar visiem nodokļiem. Lai 
arī kūtī esam katru dienu, neuzturamies tajā no 8.00–17.00. Nekas 
nenotiks, ja kādu rītu aizkavēsimies. Pat pienu šoferis var savākt bez 
mūsu klātbūtnes – viss notiek elektroniski. Slaukšanas robots radīts, 
lai slauktu, bet tam ir jāsaprot arī, ko viņš slauc. Jārada apstākļi, lai 
govis gribētu pie viņa atgriezties. Kamēr govs slaucas, viņai tiek pa
bērta garšīga barība. Ziemā robotā ir silti un govs negrib no tā iet 
prom, kamēr nesaņem impulsu ar strāvu. Katrā slaukšanas reizē tiek 
mērīta piena temperatūra un robots ziņo, ja tā bijusi paaugstināta, 
ja pienā bijis asins piejaukums. Tādā gadījumā piens tiek novadīts 
atsevišķā kannā. Govis tiek arī nosvērtas, tai skaita soļus, seko līdzi, 
vai tā gremo utt. Slaucot govis ar robotu, nav jāārstē govju slimības, 
jo to nav, bet jāveic tikai profilakse. Cilvēks nekad neredzēs tik sīkas 
nianses, kad sākušās kādas problēmas, kā to redz robots.
Kādas šķirnes piena govju ganāmpulku veidojat?

Pamazām atbrīvojamies no Latvijas brūnās, jo šī šķirne pēdējā 
laikā ir stipri izkropļota, palikusi vien krāsa un nosaukums. Patei
cīgākas ir Holšteinas melnraibās un Holšteinas sarkanraibās. Tās ir 
selekcionētas, lai dzīvotu nepiesietas un mācētu par sevi pastāvēt. 
Viņām ir arī labs piena atdeves ātrums – 3 līdz 4 minūšu laikā tās 
atdod tikpat daudz piena, cik cita šķirne 1015 minūtēs. Bija mīts, ka 
bioloģiskās saimniecības nevar pabarot Holšteinas melnraibo govi. 
Mēs pierādījām, ka var gan!
Vai jums abiem ir speciālās izglītības?

Uz šo jautājumu vienmēr lepni atbildam – nē, nav. Visu, ko zinām, 

esam apguvuši dzīves skolā. Mums ir nākuši strādāt cilvēki ar speciā
lām izglītībām, kas izrādās tik naivi un nezinoši. Esam sapratuši, ka 
dokuments nav svarīgs. Šīs zināšanas skolā iegūt nevar. Arī robotu 
pati apguvu pogu pa pogai. Kad nezinu, kura poga pareizā – zvanu 
servisa meistaram. Izdari muļķību, nekautrējies pavaicāt – nākamreiz 
jau zināsi. Kādreiz daudz braucām pieredzes apmaiņas braucienos 
pie citiem zemniekiem, tagad brauc pie mums. Kādreiz mans vec
tēvs strādāja saimniecībā, tad divās paaudzēs bija klusums un tagad 
mēs atgriežamies laukos. Kad vaicāju dāņu viesiem, kuri savos laukos 
saimnieko paaudzēs, kā mēs izskatāmies uz viņu fona, viņi atbildēja, 
ka pavisam labi, un tas rada lepnumu. Mums arī bērniem jārada tāda 
dzīve laukos, lai viņi gribētu atgriezties. Lai redz, ka te ir nauda un laba 
iztikšana. Pašlaik vecākā meita strādā policijā, bet jaunākā saimnieko 
kopā ar mums. Vai atgriezīsies? Ne mums 40 gados par to galvu lauzīt. 
Vēl paši strādājam un attīstāmies. Varbūt kādreiz aizskries un atgrie
zīsies. Arī tāda iespēja bērniem jādod. Strādājam priekš sevis, un gan 
jau bērni sapratīs, ka mājās ir vislabāk. Tā jau mums dažkārt maldīgi 
liekas, ka tur, kur mūsu nav, ir vislabāk. Ja dosim iespēju saprast, ka 
laukos ir jāstrādā, bet tu par to saņem adekvātu atalgojumu – viss kār
tībā. Mums meita ir tāds pats darbinieks, kā citi. Gan pa mici dabū, 
gan paldies pasakām, gan algu maksājam.
Kā darbs kūtī savienojams ar taviem lakotajiem nagiem?

Man dažkārt zemnieku ballēs arī uzdod šo jautājumu – vai jūs 
arī gotiņas slaucat, un es lepni atbildu – slaucu gan! Reizi mēnesī 
apmeklēju manikīru. Man tas ir tikpat obligāts pasākums kā līzinga 
maksājums. Vajadzības gadījumiem man ir vesela kaste ar gumijas 
cimdiem. Kāpēc laukos kādam būtu jāizskatās slikti? Kad beidz dar
bu kūtī, ieej dušā, uzkrāso skropstas, uzpucējies un – uz priekšu!
Kādi ir „Dižglābu” nākotnes plāni?

Kad Swedbank darbinieki atbrauca uz kūts nodošanu, viņi smējās, 
ka parasti esot tā – uzceļ kūti, bet nav, ko likt iekšā. Mums ir otrādi – 
uzcēlām kūti un tā jau ir par mazu. Jā, nāk klāt jaunās teles, un kūts tie
šām kļūst par mazu. Sākumā vispār bijām domājuši ar lopiem piepil
dīt tikai kūts vienu pusi. Nebijām vēl kūti nodevuši, kad jau rakstījām 
nākamo projektu glauno matraču iegādei, otram robotam, barības 
piestūmējam. Tagad tas viss mums ir. Govis guļ uz matračiem, barību 
reizi stundā piestumj robots. Ir arī speciāla sarkana gaismas lampa, kas 
ieslēdzas tumsā, un kurā gotiņas var labāk atpūsties. Ja gādāsim par 
govju labsajūtu, tās atdos vairāk piena un visi būsim laimīgi. Saimnie
cība paplašinās un varbūt jāsāk domāt par nākamās kūts celtniecību. 
Saimniekošana „Dizģlābās” ir kļuvusi par mūsu dzīvesveidu, un, ja tas 
mums nepatiktu, tad te nebūtu, ko darīt. 

Saimniekošana „Dižglābās” – Celovu ģimenes dzīvesveids

Pārgājiens Kolka – Ēvažu stāvkrasts

Visas iegūtās zināšanas veiksmīgai saimniekošanai, Agnese un Māris Celovi apgu-
vuši dzīves skolā.                                                                                                       D. Klaberes foto

Pārgājiena laikā bērni ar interesei izbaudīja visu, ko tiem bija sagatavojusi 
vides gide Ruta Sīpola. Albuma foto

14. jūnija „Bangā” rakstā „Invalīdu 
biedrībā ar izstādi noslēdzas aktīvā rok
darbu sezona” kļūdaini norādīts zīmē
jumu autores Dinas Kalvānes uzvārds. 
Atvainojos Dinai!

Dace Klabere

Precizējums

uzzināt tik daudz jauna un interesanta 
tepat netālu!

Māra Folkmane,  
BLPJC „Varavīksne” 

jaunatnes lietu speciāliste
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

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

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

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

Policija ziņo 

Pasākumu kalendārs

17. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Rojā, Selgas ielā 2 (pie 
veikala)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:

•	 ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
•	 ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
•	 bez nosūtījuma – 20,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
•	 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)

* KARDIOGRAMMA 5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījumu)
* D vitamīna noteikšana 4,50 EUR

Lūdzam veikt PIERAKSTU uznoteiktu laiku pa tālruni 20014393 (Latvijas aptiekā) Ārstniecības iestādes 
reģistrācijas kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA 

5. jūlijā plkst. 19.00  
Rojas brīvdabas estrādes sezonas atklāšana

PIRMIZRĀDE muzikālam brīvdabas iestudējumam
„Čikāgas piecīši – atgriešanās”.

Muzikāls stāsts par leģendāro trimdas ansambli „Čikāgas piecīši”. Īpašie viesi: 
Lorija Vuda – Cinkusa un popgrupa „Jāņabērni” no Rojas. Režisors: Valdis Lūriņš.

Ieeja: 8.00–15.00 EUR, Rojas KC 2. stāvā vai www.bilesuparadize.lv

6. jūlijā plkst. 19.00
Koncerts „ARRIVEDERCI, ROMA”.

Skaistāko itāļu operu ārijas un Neapoliešu tautas dziesmas izpildīs mūziķu apvienība „Tenoru Trio” 
(LNOB tenori J. Vizbulis, M. Čuļpājevs, R. Bramanis) un instrumentālā apvienība I. Ozoliņas vadībā. 
Īpašais viesis – operdziedātāja Ilona Bagele.

Ieeja: 8.00–15.00 EUR, Rojas KC 2. stāvā vai www.bilesuparadize.lv

6. jūlijā plkst. 22.00
Zaļumballe ar grupu „Zvaigžņu lietus”.

Ieeja: iepriekšējā pārdošanā 5.00 EUR, Rojas KC 2. stāvā, 7.00 EUR balles vakarā.
Ieeja no 18 gadu vecuma!

19. jūlijā plkst. 19.00 pirmizrāde koncertprogrammai
„MĪLESTĪBA”. 

Koncertprogrammā iekļauti skaistākie fragmenti no latviešu komponistu mūzikliem, rokope
rām un muzikālajām izrādēm. Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālā teātra aktieri Marija Bērziņa, 
Zane Dombrovska, Madara Botmane, Mārcis Maņjakovs, Ainārs Ančevskis, Raimonds Celms un 
Egils Melbārdis. Par pavadījumu un aranžijām gādās speciālais mūziklu orķestris Raimonda Macata 
vadībā.

Ieeja: 8.00–15.00 EUR, Rojas KC 2. stāvā vai www.bilesuparadize.lv

13. jūlijā – Zvejnieksvētki Rojā!
Dos pa bundžām vis’ dien’ un nakt’! 

Pa dien’
No plkst. 10.00 līdz 19.00 vizināšanās jūrā ar burinieku un jahtu (par 

maksu) – ostā.
No plkst. 10.00 – sacensības smilšu futbolā un pludmales volejbolā  – 

pludmalē.
No plkst. 10.00 – interaktīvā izstāde Rojas muzejā visai ģimenei „Lielas zivis, mazas zivis”.
No plkst. 11.00 – Jāņa Kuģenieka piemiņas turnīrs svara bumbu celšanā un atklātais Latvijas 
čempionāts virves vilkšanā – pludmalē.
No plkst. 11.00 līdz 17.00 Starptautiskā šķirnes kaķu izstāde (par maksu) – kultūras centrā.
No plkst. 12.00 – ūdensskrējiens lieliem un maziem – pludmalē.
12.00 – „Mīļā, mans kuģis tālu jūrā” – pludmalē ūdeņus ieviļņos latviešu estrādes leģenda 

ŽORŽS SIKSNA.
13.00 – Jūras valdnieka vizīte Rojā – pludmalē.
13.40 – tradicionālais Jūras valdnieka apsveicināšanās brauciens pa Rojas ielām.
„ZELMERI PRO” mūzikas un „KABRIOKLUBA” un „SMART” kluba auto, kā arī brīvprātī

go braucēju  pavadībā. Sagaidītāji var pušķot mājas un sveikt delegāciju ar flokšiem un brekšiem 
maršrutā: Ostas–Jūras–Selgas–Talsu–Dzintara–Saules–Meža–Talsu–Kosmonautu–Plūdoņa–
Miera–Peldu–Torņa–Skuju–Akas–Peldu–Miera–Kapteiņu–Vēžu-Zušu–Kuršu–Asaru–Vēžu–
Kapteiņu–Selgas–Celtnieku–Zvejnieku ielās.

14.00 – NEAIZMIRSTAMIE ZEMŪDENS PIEDZĪVOJUMI pašiem mazākajiem – rotaļu 
programma  „Mazais klājs” – estrādē.

15.00 – Visi uz „Lielā klāja”! Gaisu jaunuzceltajā estrādē ar koncertu ierībinās grupa ELEK-
TROFOLKS.

15.00 – burbuļos „Mārtiņa burbuļi” – pļaviņā Ostas ielā.
No plkst. 15.00 līdz 17.45 – auto vilkšana un stumšana un jautras Zvejniekspēles lieliem un 

maziem – Ostas ielā.
16.00 – „La dolce Vita a Roja”- šmorēšana rojenieku gaumē kopā ar ROBERTO MELONI un 

DINU ČUBU dziesmu pavadībā – „Mazais klājs” estrādē.
16.00 – Ikgadējais zvejnieku saiets „Zvejnieku sētā” – atpūtas centrā „Otra puse”.
17.00 – Ar visu laiku labākajiem trikiem viesos profesionālais velo šovs „GREEN TRIAL” – 

„Mazais klājs” estrādē.
18.00 – Jaunā viļņa šlāgers – dzied „ČIPSIS UN DULLAIS” – „Mazais klājs” estrādē.
Un vēl – Zvejnieksvētku tirdziņš, bufetes, Lunaparka karuseļi – (no 11.07.–14.07.), ūdensbum

bas, katapults, izjādes ar zirgiem, dažādas atrakcijas un izklaides.

Pa nakt`
No plkst. 20.00 – Vakara ballēšanās pludmalē par maksu. Biļetes iepriekšpārdošanā 8.00 EUR. 

Pasākuma dienā 12.00 EUR. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja brīva.
Programmā uz divām skatuvēm:
MAZAIS PRINCIS, LABVĒLĪGAIS TIPS, BERMUDU DIVSTŪRIS, OZOLS, IVO FO-

MINS, MĀKOŅSTŪMĒJI, grupa ROJA, DJ ROBERTS LEJASMEIJERS, DJ JAX, kā arī disko
bārs „Ezītis miglā”.

24.00 – Salūts virs jūras. Biļetes iepriekšpārdošanā. Rojas kultūras centra 1. stāvā un www.
bilesuparadize.lv

25.–27. jūlijs SAULE, JŪRA, KINO, MŪZIKA – uz vienas stīgas!
„ROJAS KINO BRĪVDIENAS”.

Kinoseansi un tikšanās ar radošo grupu pārstāvjiem:
25. jūlijs – seansi Kaltenes klubā un kempingā „Melnsils”, ģitāras virtuoza Eduardo Agni (Bra

zīlija) uzstāšanās.
26. jūlijs – brīvdabas kino Rojā „Strimalā”, „Kinokrānā” un atpūtas centrā „Otra puse”. Ģitārista 

Reiņa Jaunā koncerts.
27. jūlijs – bērnu kino rīts, lielais vakara noslēguma seanss Rojas pludmalē ar  ģitārista Mārča 

Auziņa muzicēšanu ievadā.
Sīkāka programmas informācija sekos.
Pasākumu atbalsta Rojas novada dome, Latvijas Kinematogrāfistu savienība un kempings 

„Melnsils”.

Rojas KC mazajā zālē Arņa Enzeļa foto izstāde „Atspulgs”.

NVO „Rojas invalīdu biedrība” 
Pasākumu plāns jūlijā 2019. g.

Diena, 
datums Pasākuma, nodarbības nosaukums Pulksteņa laiks Nodarbību 

vadītājs
02.07.2019.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
26078711

L. Semičenkova
03.07.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–14.00 Biedrības biedri
Kuratori

05.07.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

09.07.2019.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

10.07.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–14.00 Biedrības biedri

12.07.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

16.07.2019.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

17.07.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

Mālpils biedrība ,,Notici sev”

10.00–14.00
14.00–16.00

Biedrības biedri

19.07.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 L. Semičenkova

23.07.2019.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

24.07.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

Sporta svētki Saldū

10.00–14.00 Biedrības biedri
M. Strādere

26.07.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

30.07.2019.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

31.07.2019.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles

10.00–14.00 R. Žurovska
Biedrības  biedri

Laika posmā no 12.06.2019. līdz 
25.06.2019. Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 18 izsaukumiem, 
par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 
2 klienti, izteikti 5 mutiski brīdinājumi, nofor
mēti 3 rakstiski brīdinājumi, izpildīti 5 atsevišķie 
uzdevumi, saņemtas un izskatītas 2 mutiskas sū
dzības, sastādīti 3 protokolipaziņojumi. Mājās 
nogādāta 1 persona, kura patstāvīgi nebija spējī

ga pārvietoties. Ģipkas pludmalē atrasta nesprā
gusi munīcija, izsaukti sapieri, kuri lādiņu aiz
veda iznīcināšanai. Aizturētas 2 personas, kuras 
nodotas valsts policijai. No kāpu zonas izraidīti 
5 automašīnu vadītāji ar automašīnām, likts no
dzēst 6 ugunskurus. Atgādinām, ka kāpu zonā un 
mežā ugunskurus dedzināt kategoriski aizliegts 
(arī pludmales smilšainajā daļā). Līgo pasākuma 
laikā no koncerta izraidītas divas personas, kuras 
pasākuma laikā lietoja alkoholu. 
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