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Dakteres Ingrīdas Miķelsones prakse nonāk drošās rokās

Heikendorfas ielās izvietotie plakāti lie
cināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Rojas 
diena. Par Rojas dienām Heikendorfā lasiet 
27. septembra „Bangā” . D. Klaberes foto

Dace Klabere

Otrdienas, 10. septembra, pusdien-
laikā bijušajā dakteres Ingrīdas Miķel-
sones praksē bija vēsturisks brīdis – pēc 
41  Rojā nostrādātiem gadiem, daktere 
Miķelsone nodeva simbolisko atslēgu 
ārsta prakses nākamajai saimniecei – 
ģimenes dakterei Mārai Melderei.

Notikums patiešām saviļņojošs un 
svinīgs, par ko liecināja daudzie viesi 
ar ziediem, par muzikālo noformēju
mu bija parūpējušās Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas pedagoģes.

Par plecu pie pleca kopā pavadīto 
darba mūžu, Ingrīda Miķelsone pateicās 
„vislabākajai, visčaklākajai, visakurātā
kajai un vispašaizliedzīgākajai” māsiņai 
Baibai Volajai, ar kuru kopā namiņā zem 
liepām pavadīti 30 darba gadi. Tikai labi vārdi tika 
veltīti arī bijušajām māsiņām Silvijai Briedei, Ilgai 
Priedei. Paldies vārdi tika teikti arī Līvijai Priedī
tei, kura allaž dakteri aizvietojusi atvaļinājumu lai
kā, dakterei Mudītei Džeriņai, kura toreiz, pirms 
41  gada, būdama galvenā ārsta amatā, ievadījusi 
jauno pediatri darbā un neliegusi padomu.

Nododot simbolisko atslēgu jaunajās rokās, 
Ingrīda Miķelsone neslēpa gandarījumu un prie
ku par to, ka nodod savu praksi drošās rokās. 
Kā uzzinājām no dakteres Miķelsones, līdz šim 
Kurzemē bijuši vien divi gadījumi, kad ģimenes 
ārsts, aizejot pensijā, nodod savu praksi jaunajam 
ārstam.  Dakteres sirds par saviem bijušajiem pa
cientiem ir mierīga, jo jaunā ģimenes ārste Māra 

Meldere sevi ir pierādījusi, 9 gadus dzīvojot un 
strādājot Vācijā, un savas tur uzkrātās zināšanas 
viņa tagad veiksmīgi varēs pielietot, strādājot ar 
pacientiem Rojā. „Ar plašām zināšanām, strādāt 
griboša un enerģiska”, tā jauno dakteri raksturoja 
Ingrīda Miķelsone. Jaunajai dakterei viņa dāvinā
ja simbolisku dāvanu – simtgadīgas nestuves ar 
vēlējumu, lai uz tām neviens no prakses nebūtu 
jāiznes, un tām tik vien būtu kā relikvijas vērtība.

Pēc svinīgajiem apsveikumiem jaunā ģi
menes ārste mūs ieveda prakses telpās, kur 
viss izmainījies līdz nepazīšanai. Pirmajā tel
pā izvietojusies reģistratūra, kurā mūs laipni 
sagaida medicīnas māsa Aurika Šuksta. Tālāk 
ir dakteres pieņemšanas kabinets, ultrasono

grāfijas kabinets un  telpa analīžu  nodošanai. 
Prakse pirmdienās, trešdienās un ceturt

dienās būs atvērta no 8.–16.00, otrdienās no 
8.00–18.00, piektdienās no 8.00–13.00. Pie
teikšanās pa telefonu 63269859.

Kā svinīgajā pasākumā teica daktere Miķelso
ne – viena ēra beigusies, sākusies nākamā. Visu 
vecāku vārdā saku vissirsnīgāko paldies dakterei 
Ingrīdai Miķelsonei un māsiņai Baibai Volajai 
par patiesajām rūpēm par mūsu mazuļiem, par 
nekad neatteikto palīdzību.

  Ģimenes daktere Ingrīda Miķelsone (vidū) ar savām ilggadējām māsiņām 
Baibu Volaju (no kreisās) un Ilgu Priedi.

  Jauno ģimenes dakteri Māru Melderi (no labās) sveic kolēģe Mudīte Džeriņa.

 Daktere Māra Meldere demonstrē krēslu, 
kurš sevišķi ērts būs vīriešiem, kuri  analīžu  
ņemšanas laikā mēdz  ģībt.        D. Klaberes foto

Rojas Mūzikas un mākslas skolas ko
lektīvs tradicionāli jauno mācību gadu 
ieskandināja ar koncertu. 2. septembrī 
izstāžu zāle piepildījās ar smaidīgiem  
bērniem, vecākiem un vecvecākiem. 
Vislielāko satraukumu varēja manīt tieši 
pirmklasnieku sejās, jo viņiem pirmo 
reizi bija jānāk publikas priekšā. Katrs 
no viņiem saņēma muzikālu sveicienu, 
ko bija sarūpējuši nodaļas audzēkņi, 
kuri vasarā bija čakli spēlējuši mūzikas 
instrumentus un dziedājuši. Koncertā 
uzstājās Ieva Grīnīte, Krista Jana Rein
holde, Daniels Dans Gitendorfs, Miķelis 
Gitendorfs, Sanija Antāne, Sindija 
Antāne un vijolnieku ansamblis.

Svinīgais pasākums iesākās ar Ro
jas novada domes priekšsēdētājas Evas 
Kārkliņas uzrunu. Viņa sveica visus 
Zinību dienā, kā arī atzīmēja, ka mūsu 
skolā notikušas vislielākās kadru izmai
ņas un izteica cerību, ka visas pārmai
ņas notiek tikai uz labu, un katrs pats 
ir atbildīgs par to, cik viņš līdzdarbojas. 
Priekšsēdētāja sveica jauno MMS di
rektori Baibu Beraģi par uzdrīkstēšanos 
šajā pārmaiņu laikā uzņemties direkto
res pienākumus un vēlēja veiksmīgu sa
darbību. Viņa atzīmēja, ka lielāko darba 
mūžu mūzikas skolai veltījis ilggadējais 
direktors un diriģents Jānis Kivils, kurš 
saņēma Nacionālā kultūras centra Atzi
nības rakstu par ieguldījumu skolas at
tīstībā un novada kultūrvides veidoša nā. 

Atzinības  rakstu  par  no  zī  mī gu
ieguldījumu skolas attīstībā 
un novada kultūrvides veido
šanā saņēma arī direktora viet
niece un diriģente Ināra Kivila.

Sekoja direktores Baibas Be
raģes uzruna, kurā viņa visiem 
novēlēja veiksmīgu, sekmīgu 
un radošu jauno mācību gadu, 
kā arī iepazīstināja ar pedago
ģisko un tehnisko personālu.

Par skolas jaunumiem lū
dzu pastāstīt skolas direktori:

,,Kamēr Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi baudī
ja pelnītu atpūtu no mācību pro
cesa, augusta mēnesī skolā notika 
intensīvs sagatavošanās darbs jaunajam 
mācību gadam. Veicām telpu labiekār
tošanas darbus, par ko sakām vislielāko 
un sirsnīgāko paldies Gatim Grīnītim, 
Edgaram Grīnītim un viņu komandai, 
Marekam Štālam, Arnim Enzelam! 

Pedagogi ir veikuši mācību priekš
metu programmu aktualizēšanu. Māks
las nodaļas vecāko klašu audzēkņiem 
būs iespēja apgūt datorgrafikas prog
rammas apmācību, skolā atgriezusies 
sitaminstrumentu spēle un flautas spēle.

Milzīgs prieks, ka esam ļoti īsā lai
kā spējuši nokomplektēt profesionālu 
un radošu pedagoģisko un tehnisko 
darbinieku kolektīvu. Skolā ienāks 
6  jauni pedagogi: klavierspēlē, sita

minstrumentu spēlē, flautas spēlē un 
vizuāli plastiskajā mākslā. Direktores 
vietnieces pienākumus turpmāk pildīs 
Aija Kaļiņičenko, savukārt sekretāres 
funkcijas – Kristīne FreimaneVīgante.

Darbu turpinās visas līdzšinējās 
profesionālās ievirzes programmas  – 
Klavierspēle, Vokālā mūzikaKora kla
se, Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Akor
deona spēle, Vizuāli plastiskā māksla, 
kā arī Interešu izglītības programmas 
(atgādinām, ka tās sevī ietver individu
ālu apmācību bez vecuma ierobežoju
ma un priekšzināšanām). Paralēli šīm 
programmām bērniem tiks nodroši
nāta iespēja apgūt mūzikas un mākslas 
pamatus sagatavošanas klasēs.

Lai veicinātu informācijas apmaiņu, 
nodrošinātu efektīvu mācību procesu, 
esam ieviesuši skolā Skolvadības sistēmu 
,,Eklase”. Šajā mācību gadā šī sistēma gan 
darbosies kā pilotprojekts, paralēli jau 
ierastajam dokumentālajam formātam. 
Šo gadu varam uzskatīt par pārejas posmu.

Paldies ikvienam, kurš līdz šim Ro
jas Mūzikas un mākslas skolu ir saucis 
par savu skolu, paldies ikvienam, kas 
pie mums apgūst mācības! Skola turpi
nās aktīvi un radoši strādāt, nodrošinot 
profesionālu un augstvērtīgu izglītību 
jaunajai paaudzei.

Uz tikšanos Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā!”

Lita Krūmiņa

Zinību diena Rojas Mūzikas 
un mākslas skolā

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs jaunajam mācību gadam gatavs. 
Lauras Elizabetes Ķiršakmenes foto

Aicinām pieteikt 
Rojas novada cilvēkus 

apbalvošanai
Tuvojoties Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienai, aici-
nām ikvienu iedzīvotāju, iestādi un 
uzņēmumu līdz šī gada 7. oktobrim 
Rojas novada domē iesniegt priekš-
likumus par cilvēkiem, kurus godi-
nāt Valsts svētku pasākumā seko-
jošās nominācijās:

 Par mūža ieguldījumu;
 Par ieguldījumu novada attīstībā;
 Par veiksmīgu uzņēmējdarbību;
 Gada pedagogs;
 Gada jaunietis;
 Gada sportists. 

Atzinības rakstu piešķir par:
 Nozīmīgu ieguldījumu  
    Rojas novada attīstībā;
 Ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu 
    Rojas novadā;
 Veikumu Rojas novada un  
    ārvalstu sadarbības veicināšanā;
 Nopelniem Rojas novada  
    tēla veidošanā u.c. 

Iesniegumā lūgums norādīt in-
formāciju par apbalvojamo (vārds, 
uzvārds, dzīvesvieta, darba vieta 
vai nodarbošanās, juridiskām per-
sonām – nosaukums un vadītājs), 
kā arī precīzu formulējumu, par 
ko Atzinības raksts piešķirams, un 
aprakstu par apbalvojamo – viņa 
nopelniem Rojas novadā vai sa-
darbībā ar Rojas novadu. 

Iesnieguma veidlapa pieejama paš-
valdības mājaslapā un Rojas novada 
domē.
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Kopā ir spēks

No 24.05.2019. līdz 29.05.2020. Rojas novadā Brī-
vā laika pavadīšanas un jauniešu centrā „Strops” tiek 
realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūras projekts – Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas 
izveidei un attīstībai vietējā līmenī „Kopā ir spēks”, 
līguma Nr. RND/2018/L73. Projekta īstenošanai pie-
šķirtais finansējums ir EUR 3232.65 apmērā. Projek-
ta mērķis ir Jauniešu informētības sistēmas izveide. 
Lai sasniegtu savu mērķi un jaunieši Rojas novadā 
būtu informētāki, projekta ietvaros tiek realizēti da-
žādi pasākumi:

Pētnieciskais darbs, kurā tiek noskaidrots sabied-
rības viedoklis;

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju un 
Nīcu;

Jauniešu saliedēšanās pasākums „Sadarbībā ir 
spēks”; 

„Prāta vētra” mājas lapas izveidei; 
Lekcija par mājas lapas izstrādi un uzturēšanu;
Jauniešu sadarbība ar Rojas novada jaunajiem uz-

ņēmējiem; 

Projekta noslēguma pasākums. 
28.08.2019. Rojas novada Brīvā laika pavadīša-

nas un jauniešu centra jaunieši un darbinieki bija 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepāju un Nīcu. 
Liepājā apmeklējām Liepājas „Jauniešu māju”, kur 
iepazināmies ar jauniešu padomi un jauniešu pado-
mes aktīvistiem. Iepazinām Liepājas „Jauniešu mā-
jas” prioritātes, uzdevumus un mērķus. Tālāk Rojas 
novada jaunieši tika iepazīstināti ar Nevalstisko or-
ganizāciju „House of Hopes”, ko izveidojusi māte ar 
meitu. Centra mērķis ir strādāt ar jauniešiem, kuri  
nonākuši grūtībās. Centrā gaidīti visi, kam vajadzī-
ga citu sabiedrība, kāds mazs uzmundrinājums un 
iespēja vērt jaunu savas dzīves lappusi. Vēl jaunieši 
varēja iepazīties ar Nīcas jauniešu centru, iepazīties 
ar centra mērķiem un uzdevumiem. 

Aicinām uz aktīvu sadarbību Rojas novada jau-
niešus, piedaloties projektā „Kopā ir spēks” aktivi-
tātēs. Paldies visiem Rojas novada jauniešiem par 
aktīvu iesaistīšanos mūsu projektā. 

Jaunatnes lietu speciāliste Inga Grosbaha  

Māksliniecei 
Marijai 

Muceniecei- 
Induss – 115

„Mātišķīga un jaunavīga reizē, ārīgi mierīga kā zeme, 
iekšķīgi sabangota kā jūra, vārdos neveikla un kautra, 
viņa mākslā nerunā dialektā, bet izsaka savu vienreizē-
jo latviešu pasaules izjūtu spēcīgā, ilgi un rūpīgi slīpētā 
viscilvēces valodā” – tā mūsu novadnieci, Latvijā un pa-
saulē atzīto mākslinieci Mariju Mucenieci-Induss rak-
sturo latviešu rakstniece, tulkotāja un domātāja Zenta 
Mauriņa. 

Marija Muceniece-Induss dzimusi 1904. gada 
17.  augus tā „Mucenieku” mājās Rojā, tālbraucēja kap-
teiņa, kuģu būvētāja Jāņa Mucenieka (1862.–1921.) un 
Minnas Mucenieces (Ālas) ģimenē. Rojai raksturīgā daba un mākslinieces ģimene ir sākums 
un dziņa, kas veidojusi mākslinieces stingro raksturu, cilvēcisko būtību un spēcīgi ietek-
mējusi arī tālāko grafiķes darba tematiku, kas skaidri atspoguļojas arī pašlaik Rojas muzejā 
izstādītajos mākslinieces darbos – „Sīkstā priede” (1965. g.), „Tīklu būdas Rojā” (1937. g., 
deponējums no Tukuma Mākslas muzeja), „Cīņa ar vētru” (20. gs., 50.-tie g.). 

Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne saka: „Ir milzu vērtība piedzimt tādā ģimenē, kas jau 
agrā bērnībā pamana bērna talantu un aizlaiž uz skolu mācīties – tas nevar palikt bez sekām. 
Ja cilvēks dzīvo un strādā  radoši, tad vienmēr realizējas. Jo ātrāk mēs pamanām to, kas 
mums ielikts šūpulī un mērķtiecīgi cenšamies to attīstīt, pilnveidojam sevi, nevis bezjēdzīgi, 
bez mērķa izniekojam, tad rezultāts nepaliek nepamanīts un nenovērtēts. Šo faktu noteik-
ti var attiecināt uz Mariju Mucenieci-Induss. Šo mākslinieces attīstību varam salīdzināt ar 
puķu audzēšanu – tu vari iestādīt puķes, tās arī uzziedēs, bet, ja puķes audzēsi ar mīlestību 
un ieguldīsi papildus darbu, tad tās uzziedēs sevišķi koši. – Nekas dzīvē nenotiek bez mīles-
tības un ieguldīta darba”.

Māksliniece mācījusies vairākās ģimnāzijās Rīgā, 1931. gadā beigusi Latvijas Mākslas 
akadēmijas profesora Riharda Zariņa vadīto Grafikas meistardarbnīcu, no 1934.–1937. ga dam 
papildinājusi savas profesionālās zināšanas izcilā beļģu gleznotāja profesora Izidora Opso-
mera vadītajā Karaliskajā mākslas institūtā Antverpenē. Studiju laiks Antverpenē nav bijis 
viegls. Pārpratums sagaidījis mākslinieci jau, ierodoties Antverpenē. Savās atmiņās māksli-
niece raksta: „Kad ierados Beļģijā, mācības jau bija sākušās. Man dūša bija galīgi saplakusi. 
Ar divi ieteikuma rakstiem apbruņojusies, mākslinieka Tīdemaņa pavadībā, katram gadī-
jumam paņēmusi līdzi arī rulli ar savu asējumu lapām, bijīgi ierados pie profesora Opso-
mēra. Viņš savu pieņemšanas telpu bija ierīkojis karaliski impozantu: sarkani smaga samta 
aizkari pavērās un parādījās iespaidīga apmēra rakstāmgalds ar tik pat iespaidīga apmēra 
kungu, starptautiskās mākslas politiķi Opsomēru. Šī varenuma priekšā sajutos maziņa un, 
pēc manis bikli izteiktās vēlmes iestāties viņa vadītajā institūtā, meistars saslējās visā savā 
cēlumā un lepni paziņoja, ka viņa iestāde mācības jau ir sākusi, un kaut es būtu braukusi no 
paša pasaules gala, institūtā nevienu vairs nepieņem. Mēģināju iebilst, ka man ir līdzi daži 
ieteikuma raksti no Latvijas Mākslas akadēmijas rektora un mana profesora, arī no Latvijas 
sūtņa, Opsomērs pārtrauca mani ar vārdiem: „Un kaut jums būtu ieteikuma raksts no paša 
karaļa… Mana iestāde mācības ir uzsākusi un mēs vairs nevienu nepieņemam”. Rādīju savus 
darbus un lūdzu meistaru paskatīties vismaz uz tiem – Jā! – to viņš varot. Tad piedzīvoju 
savu vislielāko pārsteigumu: Opsomērs pāršķirstīja vienu otru manu asējumu lapu, pagrie-
zās pret mani un teica: „Jūs varat rīt nākt uz institūtu. Jūsu rīcībā būs atsevišķa darbnīca un 
modeļi un viss cits, kas nepieciešams. Eksāmens, kas jums formas pēc būs jāiztur, jums raizes 
nesagādās. Kas gan jums Latvijā par Mākslas akadēmiju, kur darina šādas kvalitātes darbus!”. 
Tā aizsākās mākslinieces studijas Antverpenē, studiju nolūkos topošā grafiķe apmeklējusi 
arī Franciju, Itāliju un Angliju. Pārsvarā māksliniece pilnveido savas grafiķes profesionālās 
iemaņas, bet brīžam pievēršas arī gleznošanai, kad kādā reizē pēc mākslinieces darbnīcas 
apskates Opsomēra kungs iesaucies: „Cik tas dīvaini, jūs, latvieši, šķiet visi esat apdāvināti ar 
krāsu izjūtu. Jūs esat grafiķe un tomēr esat uzgleznojusi portretu. Nākošajā gadā nāciet pie 
manis glezniecības darbnīcā”.  Šo piedāvājumu māksliniece izmantoja un turpmāko gadu 
strādāja pie Opsomēra, nepametot arī grafiku – „Dienā gleznoju, bet naktī kodināju lielos 
asējumus”. 

Vēlākos gadus māksliniece dzīvojusi Daugavpilī (1937.–1940.), kur devusies līdzi sa-
vam dzīvesbiedram māksliniekam Jānim Indusam. 1940.–1941. gadā strādājusi par Latvijas 
Mākslas akadēmijas Grafikas meistardarbnīcas vadītāju. Līdz 2. Pasaules karam Marijas Mu-
cenieces-Induss darbi eksponēti vairākās Latvijas valsts mēroga izstādēs, 1936. gadā izveido-
ta personālizstāde Antverpenē. 

Diemžēl padomju okupācijas laiks ievieš smagas pārmaiņas arī mākslinieces ģimenes 
dzīvē. 1944. gadā kopā ar vīru un maziem bērniem viņa spiesta doties cilvēku pārpildītā 
laivā no Žocenes uz Zviedriju bēgļu gaitās. Mēs tikai varam nojaust, ko nozīmē sievietei, 
pasaulē atzītai māksliniecei, 40 gadu vecumā ar maziem bērniem pie vienas rokas, otrā rokā 
nesot koferi ar saviem darbiem, doties ceļā uz nezināmo. Tā esot bijusi viena no pēdējām 
laivām, pārpildīta ar izmisušiem ļaudīm, kuriem likts mest  pāri bortam savas mantas, jo 
laiva pārlādēta. Ko nozīmē māksliniekam zaudēt savas dvēseles daļu, savus darbus? Rojas 
muzejā apskatāms arī darbs „Bēgļu laiva”, kas tapis pēc piedzīvotā. (Šo darbu pagājušā gadā 
Rojas muzejam uzdāvināja mākslinieces meita Ilze Upatniece ar ģimeni).

Mākslinieces ģimene apmetusies uz dzīvi Upsalā, Zviedrijā, bet vasaras parasti vadījusi 
tuvāk Latvijai – Gotlandē un Visbijā. No 1946.–1952. gadam strādājusi par tehnisko zīmē-
tāju Upsalas universitātē, bet no 1962.–1963. gadam – Aiovas universitātē (ASV). Arī bēgļu 
gaitās māksliniece rīkojusi savas personālizstādes Zviedrijā, Vācijā, Francijā, ASV, Kanādā. 
Īpaši izceļama ir 1954. gadā Raimonda Dunkana galerijā Parīzē notikusī mākslinieces izstā-
de, kas guva izcilas atsauksmes franču presē, un no kuras divus darbus iepirka nozīmīgas 
krātuves – ofortu „Rojas ciems” (1937. g.) savā īpašumā ieguva Parīzes modernās māk slas 
muzejs, bet ogles zīmējumu „Vējš no jūras” (1954. g.) – Parīzes pilsētas mākslas muzejs.

Rojas muzejā māksliniecei veltītajā atceres pasākumā mākslas zinātniece Ingrīda Burāne 
uzsvēra: „Jūs, Rojas novada ļaudis, variet būt patiešām lepni, ka no jūsu puses nāk tik dižena 
māksliniece. Marija Muceniece-Induss ir parādība ārpus vidējā. Viņa ir viena no tā laika dā-
mām, kas iet pret vēju, kas nekādi neietilpst tā laika pilsoniskajā domāšanā. Un šajā vēsturiska-
jā  laikā ir 3 šādas varenas dāmas – Aspazija, Zenta Mauriņa un Marija Muceniece-Induss. Ma-
rijas Mucenieces-Induss darbi ir kas īpašs, jo neviena sieviete ar spēku nav risinājušas latviešu 
mākslā cīņu ar stihiju, kas tik ļoti izteikts ir Mucenieces darbos. Kāpēc Marija Muceniece-In-
duss ir liela māksliniece? – tāpēc, ka strādā visās tehnikās, un to katrs nevar! Viss, ko grafikas 
tehnikā var iemācīties, to viņa ir iemācījusies un izcili parāda savos darbos!”.

Māksliniecei veltītā piemiņas izstāde Rojas muzejā būs apskatāma līdz 28. septembrim. 
Inese Indriksone, Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Māksliniece iesvētību dienā 
Doma baznīcā Rīgā, 1920. g.

Rojas vidusskola ar katru gadu 
kļūst modernāka un mūsdienīgāka

1. klasi zinību kalnā vedīs audzinātāja Daiga Kirkopa (pirmā no labās).                                 Albuma foto

Jaunieši ekskursijas laikā Liepājā.                                                                                                       Albuma foto

Vasaras peldes beigušās, dārzā izvēlēti skaistākie 
ziedi, svētku tērpi sagādāti, kurpes uzpulētas, modi-
nātājs uzstādīts. Zinību diena, šogad 2. septembris, 
289 skolēniem, 21 pirmsskolēniem, 45 pedagogiem, 
16 tehniskajiem darbiniekiem un ļoti daudziem ve-
cākiem un vecvecākiem ir klāt! 

Šogad Rojas vidusskolā ir iespēja apgūt 7 prog-
rammas – pirmsskolas izglītības programmu, vis-
pārējo pamatizglītības programmu, speciālo pa-
matizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās 
traucējumiem, speciālo pamatizglītības programmu 
skolēniem ar viegliem garīgās attīstības traucēju-
miem, vidējo izglītības vispārizglītojošo programmu 
(klātienē un neklātienē), vispārējo vidējās izglītī-
bas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
programmu.

Šajā vasarā varam lepoties ar vairākiem labi pa-
veiktiem darbiem. Skolā ir ierīkota moderna balss iz-
ziņošanas iekārta, kura ieslēgsies, ja skolā būs radu-
sies kāda bīstama situācija, piemēram, sadūmojums. 
Paziņojumi par apdraudējumu skanēs tŗīs valodās – 
latviešu, angļu un krievu. Paziņojumus iespējams 
runāt arī tiešsaistē, līdz ar to atgriezīsies „Skolas 
radio”! Skolēni varēs veidot savus radio raidījumus. 
Esam iegādājušies jaunu datortehniku – 25 datorus 
pedagogiem, 15 planšetdatorus skolēniem. Jaunajā 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” digitālā kompe-
tence ir viena no astoņām pamatprasmēm. Skolotā-
jiem būs iespēja daudz labāk plānot stundu darbu un 
skolēniem palielināsies motivācija mācīties vēl labāk. 
Esam nomainījuši angļu valodas klasē grīdu, ieejas 

kāpnes uz sporta zāli. Veikti virkne krāsošanas un 
labošanas darbi.

Liels prieks, ka mūsu vidū ir vecāki, kuri vēlas 
iesaistīties skolas telpu labiekārtošanas darbos. Šajā 
vasarā 6-gadnieku audzēkņu vecāki  veica kosmē-
tisko remontu „Pūcīšu” grupā. Jaunās telpas tagad 
ir gaišas un mūsdienīgas. Mūsu 21 pirmsskolēns un 
skolotājas ļoti novērtē vecāku atsaucību un ieguldīto 
darbu. Paldies!

Šajā mācību gadā pirmsskolā sāk īstenot pakā-
peniskas un pēctecīgas pārmaiņas mācību saturā un 
pieejā vispārējā izglītībā Latvijā. 

Priecājamies, ka šajā mācību gadā mūsu skolā 
sāk strādāt jauni darbinieki – sporta skolotāja Anete 
Linde, ģeogrāfijas skolotājs Gaidis Riekstiņš-Maure, 
ekonomikas skolotāja Ligita Šnore. Skolas apkārtni 
mums turpmāk sakops Agrita Voldemāre.

Īpašs prieks par jaunajiem skolēniem, kuri izvē-
lējušies mācīties mūsu skolā. 1. klasē šogad mācības 
uzsāk 24 skolēni, kurus zinību kalnā vedīs audzinātā-
ja Daiga Kirkopa. 10. klasē šajā mācību gadā iestājās 
22 vidusskolēni, kurus audzinās skolotāja Inga Pun-
tule. Vēl dažādās klasēs iestājušies 9 skolēni.

Šodien skolā ir atgriezies prieks un enerģija. Ja nu 
tomēr kādam vēl ļoti gribas vasaras bezrūpīgās die-
nas, tad nebēdājiet – līdz nākošajam vasaras brīvlai-
kam atlikusi tikai 261 diena!

Lai veiksmīgs un interesants jaunais mācību gads!

Santa Veide,  
Rojas vidusskolas direktore
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Pēc pieredzes uz Somiju
Augusta sākumā, pateicoties Talsu Galvenās bib-

liotēkas direktores ierosmei, mums, Rojas novada bib-
liotēkas bibliotekārēm, bija iespēja doties pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Igaunijas un Somijas bibliotē-
kām. 

Pa ceļam uz Somiju pirmais apskates objekts – 
2008. gadā pabeigtā Pērnavas centrālā bibliotēka Igaunijā. 
Bibliotēkas ēkas sienas ir pilnībā veidotas no stikla, un 
no tās telpām var baudīt skatu uz Pērnavas Vaļņa grāvi 
un vecpilsētu. Šī ir Igaunijā modernākā bibliotēka, par 
kuru ēkas arhitekti saņēma Igaunijas Kultūras kapitāla 
arhitektūras gada prēmiju. 

Un tad ceļš no Tallinas ar prāmi uz Somiju – zemi, 
kas devusi pasaulei mobilos telefonus, saunu, šokolādi 
un modernākās bibliotēkas Eiropā. Nākamais brauciena 
mērķis – Helsinki, kur apmeklējām vienu no modernā-
kajām bibliotēkām pasaulē – Helsinku centrālo bibliotē-
ku „Oodi”, latviskojot – oda. „Tā ir oda demokrātijai un 
brīvībai”, paskaidroja gide. Šobrīd „Oodi” pamatoti tiek 
saukta par Helsinku pilsētas iedzīvotāju dzīvojamo ista-
bu, jo to ik dienas apmeklē apmēram 10 000 cilvēku. Tā 
pieejama ikvienam galvaspilsētas un valsts iedzīvotājam. 
Plašā aptaujā Somijas iedzīvotāji varēja uzskaitīt to ļau-
žu kopumu, kuriem bibliotēka ir paredzēta. Un tā tapa 
kāpņu sienās iegravētais uzskaitījums – mājsaimniecēm, 
pensionāriem, invalīdiem, celtniekiem, bezpajumtnie-
kiem, bērniem, studentiem utt.. Jauno bibliotēku atklāja 
2018. gada 5. decembrī. Skaistā un mājīgā grāmatu krātu-
ve ir valsts dāvana somu tautai tās 101. dzimšanas dienā. 
Būvniecības izmaksas iespaidīgas – gandrīz 100 miljoni 
eiro, iekārtās un tehnoloģijās ieguldīti 12 miljoni eiro. 
70% izmaksu sedza Helsinku pašvaldība, 30% – valsts. 
Somi par jaunās celtnes nepieciešamību bijuši neparasti 
vienprātīgi. Kādā no komentāriem par ēku teikts: „Iz-
cili izlietota nodokļu maksātāju nauda.” Somijā likums, 
kas regulē bibliotēku darbību, ļauj bibliotēkām piedāvāt 
plašākus pakalpojumus dažādām mērķa grupām, jo tajā 
noteikts, ka bibliotēka nav tikai grāmatu krātuve, bet arī 
veicina aktīvu sabiedrības iesaisti, atbalsta vārda brīvību 
un demokrātiju, nodrošina telpu sociālam un kulturālam 
dialogam. Bibliotēka Somijā ir viena no galvenajām kul-
tūrvides un sabiedrības veidošanas un uzturēšanās vie-
tām. Atbalstu bibliotēkām nosaka valsts politika – katrs 
bibliotēkā ieguldītais eiro valstij atgriežas četrkārtīgi ar 
izglītotu, tolerantu, aktīvu un saprotošu sabiedrību. So-
mija pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas datiem atzīta 
par valsti ar visaugstāko rakstītprasmes līmeni pasaulē 
(Latvija ieņem devīto vietu). Celtne atrodas pašā pilsē-
tas sirdī – blakus parlamenta ēkai. Unikālais ēkas dizains 
ir sadalīts trīs daļās jeb stāvos – katram stāvam ir radīta 
specifiska atmosfēra. Vienlaikus ar tradicionālajiem bib-
liotēkas pakalpojumiem šeit ierīkota kafejnīca, restorāns, 
kinozāle, mākslas studija un radošās darbnīcas. Akustika 
bibliotēkā ir tik pareizi izplānota, ka apmeklētāju radītā 
mūzika vai pat bērnu skaļās balsis savstarpēji netraucē. 
Pirmajā stāvā izvietots milzīgs vestibils, kurā iespējams 
rīkot dažādus publiskus pasākumus, informācijas stends, 
grāmatu atgriešanas punkts un kafejnīca. Otrajā stāvā ir 
mācību zāles, radošās darbnīcas un studijas – šeit jebkurš 
apmeklētājs var izmantot tādas jaunākās tehnoloģijas kā 
3D printeri, lielformāta izdruku, etiķešu printeri, šūt un 
izšūt, mācīties gatavot un daudz ko citu. Tāpat šeit atro-
das filmēšanas un ierakstu studija un montēšanas telpa, 
klusinātas telpas lasīšanai un mācībām. Savukārt trešajā 
stāvā ierīkota tradicionāla tipa bibliotēka, bet ar moder-

nizētiem pakalpojumiem – „Grāmatu debesis”, kur glabā-
jas aptuveni 100 tūkstoši grāmatu, pavisam 20 valodās. 
Te ierīkotas atpūtas telpas, bērnu lasītava un kafejnīca. 
Bibliotēkā iespējams saņemt ne tikai grāmatas. Tā ir arī 
lietu bibliotēka, kas ir raksturīgi Skandināvijas valstu bib-
liotēkās – rezervācijas plauktā, līdzās grāmatām, galda un 
datorspēlēm, mūzikas, DVD diskiem un vinila platēm, 
var ieraudzīt badmintona raketes, izšūšanas piederumu 
komplektu vai rokas slīpmašīnu un urbi. Bibliotēka ir vie-
ta, kas palīdz un var palīdzēt visdažādākajos veidos – tā 
radīta cilvēkiem (šo apzīmējumu var attiecināt uz jebku-
ru valsts iestādi vai institūciju, un paši somi ar lepnumu 
šo acīmredzamo patiesību arī pauž). Šī ir viena no pir-
majām bibliotēkām, kurā darbojas bibliotekāri-roboti – 
nelieli, pelēki, pašbraucoši vagoni, kuri nogādā grāmatas 
tiem paredzētajās vietās. Tiesa, jāatdzīst, ka šajā reizē mēs 
nemanījām nevienu robotu, bet varbūt vienkārši neievē-
rojām, jo centāmies saredzēt un sadzirdēt visu, ko mums 
rāda un stāsta gide. Un ticiet, bija ko redzēt, jo katra lieta, 
kura atradās bibliotēkā, sākot ar plauktiem un beidzot ar 
paklājiem, bija radīta tieši šīs bibliotēkas vajadzībām. 

Pēc Helsinku centrālās bibliotēkas apskates izmanto-
jām iespēju papriecāties par pašu pilsētu. Helsinku sla-
venākais laukums ir Senāta laukums. Tas atrodas pašā 
pilsētas vēsturiskajā centrā, netālu no jūras piekrastes. 
Tur nokļūstot, skatam paveras pilsētas simbols – monu-
mentālās, mākslinieciskās granīta kāpnes, kas ved no Se-
nāta laukuma uz Balto baznīcu jeb Helsinku Domu, kas 
būvēts 19. gadsimtā un mūsdienās darbojas kā luterāņu 
baznīca. 

Turpat līdzās atrodas Somijas Nacionālā bibliotēka – 
bibliotēka ar pievienoto vērtību. Tajā ieejot, mums visiem 
aizrāvās elpa – kļuva skaidrs, kādēļ šī bibliotēka ir iekļauta 
pasaules skaistāko bibliotēku topā. Marmora kolonas, 
velvju griesti ar gleznojumiem, zelta lustras un dekori, 
senas un mūsdienu grāmatas, klusums un smarža… Tā 
vien šķiet, ka visas pasaules gudrības ir sakoncentrējušās 
tieši šajā senajā bibliotēkā, un ka pat nav jāatver grāmata, 
lai iegūtu zināšanas, tās tiek ieelpotas. Kaut arī bibliotēka 
ārēji izskatās sena, gandrīz kā muzejs, tā ir mūsdienīga 
un moderna, ar visām digitālajām iespējām, ko šobrīd 
pasaule piedāvā.  Bibliotēkas galvenais instruments ir 
aplikācija, tā ir digitālā nacionālā bibliotēka, kura apvieno 
muzejus, arhīvu un Nacionālo bibliotēku. Principā 
tā kalpo kā alternatīva „Google” meklētājam, kas ļauj 
piekļūt dažnedažādiem materiāliem. Un vēl kāds būtisks 
nieks – mūsu apmeklējums nebija iepriekš pieteikts. Mēs 
vienkārši iegājām ēkā, sasveicinājāmies ar dežurantu, 
kurš mums laipni atļāva klusu izstaigāt bibliotēku – 
nekādas drošības procedūras, tik lielās somas palūdza 
ieslēgt īpašos skapīšos. 

Netālu no vēsturiskā centra atrodas arī modernā, 
plašā un mājīgā Universitātes bibliotēka, kuru arī 
apmeklējām. Pēc bibliotēkas apskates spriedām, ka 
labprāt studētu kādā no Helsinku augstskolām, lai tikai 
būtu iespēja apmeklēt šo brīnišķīgo grāmatu krātuvi.

Nākamā viesošanās vieta Tampere – otra lielākā 
Somijas pilsēta, un Tamperes centrālā bibliotēka Metso, 
kura uzcelta 1986. gadā. Bibliotēkas ēka ir interesants 
somu modernās arhitektūras paraugs. Arhitekti – Reima 
un Raili Pietilā. Bibliotēkas ēka atgādina rubeni, tāpēc 
arī nosaukums – metso – tulkojumā no somu valodas –
rubenis. Ēka veidota spirāles formā kā gliemežvāks. Visas 
mēbeles, lampas, interjers speciāli projektēts bibliotēkai. 
Arhitekti vēlas, lai bibliotēka būtu vieta, kur cilvēkiem 
atnākt atpūsties, krāt zināšanas.

Nemanot pagāja trīs dienas, kurās iepazinām Igau-
nijas un Somijas bibliotēkas, kultūras un vēstures vietas. 
Protams, galvenās sarunu tēmas mājupceļā saistījās par 
apmeklētajām bibliotēkām. Somijas bibliotēkās paši ap-
meklētāji prot gan atrast informāciju, gan, izmantojot 
pašapkalpošanās sistēmu, nodot un saņemt grāmatas. 
Bibliotekāri ir konsultanti, tā arī ir rakstīts pie bibliote-
kāru darba vietām – konsultants. Lielākais darbs saistās 
ar grāmatu apstrādi, sistēmas uzturēšanu. Ja apmeklētājs 
kaut ko vēlas noskaidrot, tad kā bankā viņš automātā sa-
ņem numuriņu un gaida savu rindu pie konsultanta. Lai 
ikviens bibliotēkas apmeklētājs varētu pats orientēties 
bibliotēkas pasaulē, lai tas prastu lietot bibliotēkas sistē-
mu no savām mājām, tiek rīkotas regulāras bibliotēkas 
lietotāju apmācības. Ik gadu bibliotekāri apmāca ļoti 
daudz cilvēku, veltot tiem ap 1 000 stundu gadā.

Bibliotēkas ir ļoti draudzīgas lietotājiem. Visas telpas ir 
ierīkotas, lai tajās iekļūtu cilvēki ar kustību traucējumiem. 
Klientiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, tiek piedāvātas 
speciālas klausīšanās iekārtas. Lai netraucētu apkārtējos, 
runāt pa mobilo telefonu ir atļauts tikai speciālās istabās. 
Universitāšu bibliotēkās studenti, izmantojot speciālu at-
slēgas karti, var apmeklēt bibliotēku 7 dienas nedēļā cau-
ru diennakti. Tas īpaši tiek izmantots pirms eksāmeniem.  
Bibliotēka studentiem nodrošina semināru un lekciju tel-
pas grupu darbu izstrādei. Šīs telpas ir aprīkotas ar dato-
riem, projektoru un tāfelēm, lai studentiem būtu iespēja 
kvalitatīvi strādāt.

Esam ar prieku atgriezušās mājas, sasmēlušās 
enerģiju un guvušas pasaules pieredzi. Lai gan plašās, 
modernās bibliotēkas valdzina ar savu varenumu, tomēr 
sava bibliotēka un tās apmeklētāji ir paši mīļākie!

Iluta un Daiga 

LIAA Talsu biznesa inkubatorā sākusies 
2019. gada rudens uzņemšana inkubācijā

No 2019. gada 30. augusta līdz 20. sep-
tembrim ir atvērta pieteikumu pieņemša-
na dalībai inkubācijas programmā piec-
padsmit LIAA biznesa inkubatoros visā 
Latvijā  – tajā skaitā arī Talsos. Atbalsta 
programmai aicināti pieteikties uzņēmumi 
no Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga 
novada, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim 
gadiem.

Pieteikumus var iesniegt klātienē 
LIAA Talsu biznesa inkubatorā, kā arī 
elektroniski, nosūtot elektroniski parak-
stītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz 
2019. gada 20. septembra plkst. 23.59. 
Pieteikuma formu var atrast: http://www.
liaa.gov.lv/lv/inkubatori.

Inkubācijas programmā dalībnieks sa-
ņem 50% līdzfinansējumu dažādu sava 
biznesa attīstībai nepieciešamo izmaksu 
segšanai. Tās var būt tādas izmaksas kā, 
piemēram, ražošanas iekārtu iegāde, iz-
ejvielu vai izejmateriālu iegāde, grāmat-
vedība, telpu noma, dizaina pakalpojumi, 
mārketinga pakalpojumi (t. sk. facebook 
ads un sociālo tīklu uzturēšana), tehno-
loģiskās konsultācijas, prototipu izstrāde, 
sertificēšana, laboratoriju izmaksas, u.c.  
Līdzfinansējuma ieguve ir vienkārša un 
ātra – uz katru pieprasījumu nav nepiecie-
šama apjomīga dokumentācija, jo tā notiek 
inkubācijas ietvaros.

Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros visā 
Latvijā ir 749 dalībnieki – biznesa ideju au-
tori vai uzņēmumi. No tiem 296 pirmsin-
kubācijas programmā pārbauda savas 
biznesa idejas dzīvotspēju un 453 dalīb-
nieki ir uzņemti inkubācijas programmā. 
Kopš LIAA biznesa inkubatoru izveides 
pirmsinkubācijas programmu sešu mēne-
šu garumā ir izgājuši 809 biznesa ideju au-
tori. LIAA Talsu biznesa inkubatorā šobrīd 
ir 28 uzņēmumi inkubācijas programmā, 
un pirmsinkubācijas programmu 3 gadu 
pastāvēšanas laikā izgājuši jau 77 biznesa 
ideju autori.

Pirmsinkubācijas programma norit 
paralēli inkubācijas programmai un tā 
ir veidota pamatā fiziskām personām, 
kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas 
dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz 

dalībniekiem visu nepieciešamo savas 
biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba 
telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, 
seminārus un mācības par dažādām 
uzņēmējiem saistošām tēmām, kas palīdz 
risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī 
vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno 
uzņēmēju kopienā Latvijā. Uzņemšana 
pirmsinkubācijā notiek nepārtraukti bez 
termiņu ierobežojumiem un tai nav kārtu. 
Interesentam nepieciešams vien aizpildīt 
pieteikumu, kas atrodams http://www.liaa.
gov.lv/lv/inkubatori, un iesniegt to LIAA 
Talsu biznesa inkubatorā.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir 
atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un kon-
kurētspējīgu uzņēmumu izveidi un at-
tīstību, nodrošināt fiziskas personas un 
uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo 
vidi, koprades telpu, jauno uzņēmēju 
kopienu, konsultācijām, mācībām, tīk-
lošanās pasākumiem par vispārīgiem 
uzņēmējdarbības jautājumiem, mento-
ru atbalstu un līdzfinansējumu bizne-
sa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori 
ir finansēti ERAF projekta „Reģionālie 
biznesa inkubatori un radošo industriju 
inkubators” ietvaros.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: 
http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu:
https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ 
Par inkubācijas programmu:
https://youtu.be/jTis0NTX_A0
Publicitātes foto:
https://failiem.lv/u/cu4qgpkw 

Papildu informācija:
LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena
Tālrunis: +371 28659444
dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv
Inkubatori.magneticlatvia.lv 

Skolēnus izaicinās mainīt savu 
ģimeņu paradumus, lai samazinātu 
radīto atkritumu apjomu

Valsts izglītības satura centrs un „Zaļā 
josta” līdz ar 2019./2020. mācību gada sā-
kumu izsludina izaicinājumu skolēniem 
„Atkritumiem NĒ”. Izaicinājuma laikā 
skolēnu komandām līdz 10 personu sastā-
vā būs mēneša laikā jāmaina savi un savas 
ģimenes ikdienas paradumi, cenšoties 
maksimāli samazināt radīto atkritumu 
apjomu. Izaicinājums balstīts uz bezatkri-
tumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot 
dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzī-
gāk, samazinot patērēto resursu apjomu 
un radīto atkritumu daudzumu. 

„Mēs katrs varam darīt ļoti daudz, lai pa-
nāktu labvēlīgas izmaiņas vides kvalitātes 
jomā. Svarīgi ir rosināt pārmaiņas, izaicinot 
pašiem sevi, un tālāk iesaistot šajā izaicinā-
jumā apkārtējos. Es ticu, ka mums izdosies 
kopīgiem spēkiem samazināt ikdienā radīto 
atkritumu daudzumu, īstenojot mazus, bet 
efektīvus soļus bezatkritumu nākotnes virzie-
nā!”, uzsver projekta idejas autore, Valsts Izglī-
tības satura centra pārstāve Inese Liepiņa.

„Ik dienas „Zaļā josta” strādā ar dažā-
dām sabiedrības grupām, skaidrojot katra 
cilvēka ieguldījumu tīras vides veidošanā, 
mācot pareizi šķirot atkritumus, un organi-
zējot efektīvu otrreizējo izejvielu pārstrādi. 
Tomēr daudz nozīmīgāk ir skaidrot veidus, 
kā neradīt atkritumus nemaz, un motivēt 
iedzīvotājus iespēju robežās samazināt sevis 
radīto slodzi videi,” uzsver „Zaļā josta” pār-
stāve Laima Kubliņa, norādot, ka, izaicinot 

skolēnus mēneša laikā mainīt savus ikdie-
nas paradumus, tiks sperts nozīmīgs solis 
sabiedrības ieradumu maiņai ilgtermiņā.

Izaicinājums „Atkritumiem NĒ” ir uni-
kāls projekts, kas balstās uz bezatkritumu 
(zero waste) dzīvesveida filozofijas pamat-
principiem. Tā laikā dalībnieki iepazīsies 
ar dažādiem iepakojuma atkritumu vei-
diem, to ietekmi uz vidi, un izstrādās in-
dividuālus plānus radītā atkritumu apjoma 
samazināšanai. Izstrādātie priekšlikumi 
tiks ieviesti dzīvē, testēti un novērtēta to 
lietderība. Izaicinājuma noslēgumā dalīb-
nieki sagatavos video ieteikumus ar seci-
nājumiem, labākajiem priekšlikumiem un 
interesantākajiem atklājumiem, kā sama-
zināt radīto atkritumu daudzumu ģimenē.

Izaicinājumam „Atkritumiem NĒ” aici-
nātas piedalīties komandas no Latvijas iz-
glītības iestādēm. Pieteikšanās, kā arī turp-
mākā praktiskā darbošanās un metodiskie 
materiāli atrodami interneta vietnē www.
tirailatvijai.lv. Komandas izaicinājumam 
var pieteikties līdz 15.10.2019.

Izaicinājumu organizē Valsts izglītības 
satura centrs un „Zaļā josta” ar beziepa-
kojuma veikalu „Burka”, „Turza”, „Zemes 
draugs”, „Ber un Sver”, „Ieber.lv” atbalstu.
Papildu informācija:
Kristīne Mamontova, 26997780,  
kristine.mamontova@zalajosta.lv,  
www.zalajosta.lv 
Inese Liepiņa, 60001630,  
inese.liepina@visc.gov.lv , www.visc.gov.lv 

Daiga (no kreisās) un Iluta Helsninkos uz granīta 
kāpnēm, kas ved no Senāta laukuma uz Balto baznīcu.

 Albuma foto

Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūras (LIAA) biznesa inkubatoros sāku-
sies 2019. gada rudens uzņemšana un 
jaunie uzņēmēji ir aicināti pieteikties 
inkubācijas programmai.
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi 

Pateicība 

Policija ziņo 

Līdzjūtības
Cik gājums garš man nolemts bij’
Tik šajā saulē noiets ir.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, 

Aleksandru Vaviļinu zaudējot.
Mājas iedzīvotāji

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā, lai tev palīdzētu.

Izsakām līdzjūtību Raivim un Gu-
nāram, māti un sievu Saules ceļā pa-
vadot.

Lūšu ģimene

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Uģim 

Auniņam, brāli mūžībā pavadot.
SIA „Molits” kolektīvs

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz.
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.

Izsakām līdzjūtību Ilgonim Rutkam 
un piederīgajiem, no brāļa atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

PĀRDOD
 Vienistabas dzīvokli Rojā. Zvanīt 

29443963.

PIEDĀVĀ DARBU
 Z/s „Rasas autoserviss”, reģ. nr. 

LV-49001002458, piedāvā darbu uz laiku 
automašīnu izkomplektēšanai. Alga 430 
eiro mēnesī.

Zvanīt 26526621.

14. septembrī plkst. 15.00
Joku plēšana latviskā garā

„LUSTĪGĀ ZIŅĢU UN DANČU ANDELE”.
Kas notiek, ja uz viena tirgus plača satiekas spraunas, 

mazliet paziedējušas, bet visnotaļ mutīgas kurzemnieces 
pašos labākajos spēka gados un smuki, jauni, dziedoši un 

spēlējoši puiši un meitas no Latgales?
Tad sākas lielīšanās ar preci! Bet, tā kā šajā tirgū galvenā prece ir dziesmas, 

danči, ticējumi un anekdotes, tad  kā no pārpilnības raga skan apdziedāšanās, 
joku stāstīšana, muzikāla ķīvēšanās, pat plūkšanās un visbeidzot draudzēšanās, 
no jautriem pārpratumiem bučas dēļ līdz lustīgiem dančiem!

Šajā koncertprogrammā uz vienas skatuves satiksies spraunās kurzemnie-
ces – Liepājas aktrišu kopa „Atštaukas” (Ināra Kalnarāja, Marita Stelmakere, 
Aina Karele, Dace Liepa, Vija Āboliņa, Anda Albuže) un enerģijas pilnie lat-
galieši – jautrā postfolkloras grupa „Rikši” (Ēriks Zeps, Ivars Utāns, Madara 
Broliša, Mārcis Lipskis, Jurģis Lipskis). Režisors – Valdis Pavlovskis.

Ieeja: 7.00–12.00 EUR, Rojas novada domes kasē vai www.bilesuparadize.lv. 
Bērniem  līdz 5 gadu vecumam ieeja bez maksas, ja neaizņem atsevišķu sēdvietu.

Pasākumu dienā, biļetes iespējams iegādāties arī pie estrādes ieejas 
2 stundas pirms pasākuma.

13. septembrī 19.00

Filma ,,Tur’’.
Režisors Uldis Cipsts.

Ieeja 3.00 EUR (biļetes kultūras centrā pirms filmas).

28. septembrī 18.00
Valmieras drāmas teātra viesizrāde

Tenisijs Viljamss

„KAĶIS UZ NOKAITĒTA SKĀRDA JUMTA”.
Režisore: Inese Mičule. 
Lomās: Ieva Puķe, Kārlis Freimanis, Māra Mennika, Mārtiņš Liepa, Skaid-

rīte Putniņa un Rihards Rudāks.
Tenesija Viljamsa ar Pulicera prēmiju apbalvotā drāma stāsta par kādu lielu 

un bagātu ģimeni, kas dzīvo Amerikas dienvidos. Ir silts un mierīgs vasaras va-
kars. Ir Lielā Tēta 65. dzimšanas diena. Ģimene sanāk kopā, lai svinētu. Vaka-
ra gaitā svinības pārvēršas par ģimenes savstarpējo attiecību krīzi, bet gadiem 
krātie meli vienam pret otru un sevi pašu nebūt nav sliktākais, ko viņi visi kopā 
lobīs kā sīpolu – kārtu pa kārtai…

Izrāde nominēta 2017./2018. gada sezonas Latvijas teātru gada balvai kate-
gorijā „Gada mazās formas izrāde”.

Ieeja 13.00; 11.00; 9.00 EUR.
Biļetes var iegādāties Rojas novada domes kasē, „Biļešu paradīze” kasēs 

un www.bilesuparadize.lv.
Ņemiet vērā, ka turpmāk ieejas biļetes uz pasākumiem varēs iegādāties 

Rojas novada domes kasē tās darba laikā, kā arī 2 stundas pirms pasākuma 
Rojas KC.

Dievkalpojums
Rojas luterāņu baznīcā

15. septembrī 13.00.
Piedalīsies Liepājas diecēzes bīs-

kaps Hanss Martins Jensons.
Dievkalpojumu kuplinās stīgu 

trio.

Pasākumu kalendārs

Vēlamies teikt lielu paldies Rojas NMP 
brigādei, īpaši feldšerei Ieviņai Rozinskai 
par iejūtīgo palīdzības sniegšanu.

Gitas vecāki

28. septembrī 15.00 
Kaltenes ev. lut. baznīcā 

aicinām uz koncertu!
Koncertā uzstāsies Babītes 

jauktais koris „Atskaņa”. 
Babītes jauktais koris  „Atskaņa” 

ir dibināts 1983.gadā un tā mājvieta 
ir Babītes Kultūrizglītības centrs, kas 
atrodas Piņķos. Kora mākslinieciskā 
vadītāja un diriģente ir Ginta Pēter-
sone, kora kormeistars un koncert-
meistars – Roberts Hansons, vokālā 
pedagoģe Evija Piļka. Kora reper-
tuārā ir gan latviešu, gan citzemju 
autoru darbi; gan klasika, gan mūs-
dienīgs repertuārs, gan latviešu, gan 
citu tautu folklora, a cappella dziedā-
jumi un lielo formu atskaņojumi ar 
ērģelēm, skaņdarbi ar klavieru, kok-
ļu, akordeona un citu instrumentālu 
pavadījumu.

Visi laipni gaidīti!

Samazini atkritumu apjomu, 
tos šķirojot

SIA „AAS „Piejūra”” aicina iedzī-
votājus pievērst uzmanību atkritumu 
šķirošanai un izmantot uzstādītos da-
līti vākto atkritumu konteinerus savā 
tuvākajā apkaimē. Pareizi šķirojot 
atkritumus, derīgos materiālus (iepa-
kojumus) ievietojot attiecīgās krāsas 
zvanveida konteinerā (dzeltenajā vai 
zaļajā), iedzīvotāji var samazināt iz-
maksas par nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu (nepalielinot 
atkritumu noglabāšanas (DRN) iz-
maksas), savukārt apsaimniekotājs – 
ietaupīt līdzekļus par dalīti vāktā 
iepakojuma pāršķirošanu un nogla-
bāšanu.

Ja līdz šim „AAS „Piejūra”” ap-
saimniekoja SIA „Eco Baltia Vide” 
uzstādītos zvanveida konteinerus 
stikla iepakojuma savākšanai, tad 
šobrīd līguma attiecības ir pārtrauk-
tas un SIA „AAS „Piejūra”” sakārtos 
dalīti vāktā iepakojuma šķirošanas 
laukumus, saskaņojot adreses un to 
nepieciešamību ar pašvaldībām, un 
izvietos savus zvanveida konteinerus 
dalīti vāktajam iepakojumam. Pie-
jūras reģiona (Tukuma, Talsu, Kan-
davas, Engures, Jaunpils, Mērsraga, 
Dundagas, Rojas novada) dalīti vāk-
tā iepakojuma šķirošanas laukumus 
un tajos esošo konteineru saturu 

apsaimnieko atkritumu apsaimnie-
kotājs – SIA „AAS „Piejūra””. Kontei-
neros ievietotais sa turs tiek iztukšots 
pēc grafika, pēc tam uzņēmuma dar-
binieki dalīti vākto konteinera sa-
turu pāršķiro un tad tas tiek nodots 
pārstrādei. Ar ieņēmumiem, kurus 
apsaimniekotājs saņem par savāktā 
iepakojuma nodošanu pārstrādei, 
tiek segtas tā šķirošanas, laukumu un 
konteineru uzturēšanas izmaksas. 

Citu komercoperatoru iejaukša-
nās apsaimniekotāja darbības proce-
sā (neatļauta konteineru iztukšošana) 
ir nelikumīga un rada zaudējumus 
uzņēmumam. Ja šādas darbības tiek 
fiksētas, aicinām par to ziņot SIA 
„AAS „Piejūra”” (info@piejuraatkri-
tumi.lv; 63123306).

Iedzīvotāji šīs izmaiņas nejutīs, 
tomēr jāatceras, ka dalīto atkritumu 
konteineru laukumos un pie tiem ne-
drīkst atstāt riepas, šīferi, būvgružus 
vai jebkādu citu atkritumu veidus. 

Iedzīvotājiem ir iespēja arī iegādā-
ties marķētos maisus nešķirotu sadzī-
ves un bioloģisko atkritumu savākša-
nai. Tos Talsu novadā var iegādāties 
uzņēmuma birojā A. Lerha-Puškaiša 
ielā 6 vai degvielas uzpildes stacijā 
Stendē SIA „MC” un Abavas pagastā, 
Valdemārpilī un Talsos SIA „Lateva”.  

Laika posmā no 14.08.2019 līdz 10.09.2019. Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 7 klienti, izteikti 35 mutiski 

brīdinājumi, uzrakstīti 6 rakstiski brīdinājumi, izpildīti 10 atsevišķie uzdevu-
mi, sastādīts 1 Administratīvā pārkāpuma protokols. Uz Rojas sociālo dienes-
tu nogādāta 1 persona. Dažādās situācijās neatliekamā medicīniskā palīdzība 
tika izsaukta 2 reizes un 1 reizi Valsts ugunsdzēsības dienests. No kāpu zonas 
izraidīti 2 auto vadītāji ar savām automašīnām. Kopā ar apsardzi nodrošināta 
sabiedriskā kārtība visos pasākumos, ko organizējusi Rojas novada dome. Lū-
gums ievērot likumdošanu un Rojas peldvietā  neievest suņus. 

No 1. augusta atkritumu apsaimniekošana SIA „Atkritumu apsaimnie-
košanas sabiedrība „Piejūra”” darbības zonā izmaksā vairāk nekā līdz šim. 
Ko darīt iedzīvotājiem, lai samazinātu ikmēneša rēķinu par saņemto pakal-
pojumu? Samazināt atkritumu apjomu, tos mērķtiecīgi šķirojot!

Iespēja mācīties angļu valodu
17. septembrī Rojas Tūrisma informācijas centrā tiek atsāktas angļu 

valodas apmācības. Apmācībās iespējams piedalīties interesentiem gan ar 
angļu valodas priekšzināšanām, gan iesācējiem bez priekšzināšanām.

Apmācības notiek nelielā grupā (4–6 cilv.).
Interesentu pieteikšanās un pirmā tikšanās reize17. septembrī 18.00 

Rojas Tūrisma informācijas centrā.
Pasniedzēja: ANDA ŠTEINA, Valodu skola SIA „LAI RIPO”.
Nodarbības: reizi nedēļā – otrdienu pēcpusdienās un vakaros. 
Nodarbības ilgums grupā: 90 minūtes. 
Vieta: Rojas tūrisma informācijas centrs, Selgas ielā 14E, Rojā.
Samaksa: maksa par vienu nodarbību grupā: 6 eiro no personas. 
Aicināti visi, kas mācījās angļu valodu pagājušajā gadā, turpināt nodar-

bības un protams, pasniedzēja gaidīs arī jaunus mācīties gribētājus!
Apmācībām pieteikties Rojas Tūrisma informācijas centrā, Selgas 

ielā 14e, Rojā. Telefons 28630590, e-pasts: tic@roja.lv.
Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja

14. septembris – viena lustīga diena Rojā
Gaisā jau pamazām virmo rudens spirgtums, bet vai tāpēc jāskumst? Nē, 

labāk  kopā sagaidīsim rudeni un lustēsimies ikgadējā Rojas muzeja rudens 
tirdziņā „Rojas garša”. Pie mums – amatnieki, rotu darinātāji, rokdarbnieki, 
stādu audzētāji un, protams, arī mājražotāji, kuri piedāvās visdažādākos 
našķus, gan saldus, gan sāļus – Latgolys golds ar sāļajiem gaļas našķiem no 
Latgales, pašu gatavoti zefīri un citi saldumi no Aizkraukles, mūsu pašu kārumi 
un garšīgā maizīte no „Tamdārza kulinārija”, dažādi sieri, sklandrauši, dažādas 
rudens veltes un veselīgi kārumi ziemas krājumu papildināšanai. Un kā nu 
bez saimnieces Dinas gardās maltītes un Rojas invalīdu biedrības saimnieču 
pagatavotajiem gardumiem!

Tirdziņā būs iespēja ikvienam, gan maziem, gan lieliem, aktīvi darboties un 
pagatavot sev ko paliekošu radošajās darbnīcās. 

Pulksten 12.00 aicinām visus uz tirgus dienas koncertu, kad pie mums ar 
lustīgiem dančiem un kopā dziedāšanu viesosies folkloras kopa „Turki” no 
Līvānu puses.

Tiekamies 14. septembrī rudens tirgū „Rojas garša” Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja sētā, Rojā, Selgas ielā 33.

Pēc tirgus tingeltangeļiem pulksten 15.00 visi aicināti uz koncertu „Lustīga 
ziņģu un danču andele” Rojas brīvdabas estrādē.

Inese Indriksone, Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja
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