
Piektdiena, 2020. gada 11. septembris   Nr. 17(1285)

Atmiņai par tikšanos Rojā – kopīgs foto.                               Arhīva foto

Dace Klabere

4. septembrī Rojā viesojās Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. 
Kopā ar ministru bija arī LIAA vadītājs Kaspars Rožkalns un pārstāvis 
no ALTUM. Savukārt Roju pārstāvēja domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, 
Rojas ostas pārvaldnieks Jānis Megnis un uzņēmēja Zane Vaivode.

Galvenie sarunu temati – Rojas ostas attīstība un uzņēmējdarbība no
vadā. Viesi apmeklēja Rojas novada Sporta skolas burāšanas nodaļu. Tajā 
par Rojas novada jauno burātāju sasniegumiem pastāstīja treneris Gunārs 
Reinholds, pabija kuģu remontdarbnīcā, apskatīja ostas teritoriju. Pēc 
tam ministrs un delegācija devās uz zivju apstrādes uzņēmumu SIA „Ban
ga Ltd”, kur tikās ar tās valdes priekšsēdētāju Ingu Veckāganu. Uzņēmējs 
iepazīstināja klātesošos ar saražoto produkciju un uzņēmuma nākotnes 
plāniem. Viesi bija sajūsmā par nodegustēto produkciju, iepakojuma 
kvalitāti un uzņēmēja apņēmību iekarot ne tikai savu vietu kopējā zivju 
konservu tirgotāju tirgū Latvijā un Eiropā, bet arī ārpus tās robežām. Jau 
šobrīd SIA „Banga Ltd” produkcija tiek tirgota arī Japānā.

Pēc vizītes Ekonomikas ministrs atzina, ka Latvijas mazās ostas ieņem 
stabilu vietu Latvijas ekonomikā un ir izveidojušās par reģionālās eko
nomiskās aktivitātes centriem. Galvenie ostu darbības virzieni ir gan 
kokmateriālu eksports, gan zvejniecība, gan jahtu uzņemšana. Priecē, ka 
mazo ostu darbībā un uzņēmumos, kas saistīti ar ostu pakalpojumiem, 

Dace Klabere

Ar skanīga zvaniņa skaņām 1. sep
tembrī Rojas brīvdabas estrādē tika 
iezvanīts 1. septembris – Zinību die
na. Pirmie uz skatuves vietas ieņēma 
pirmklasnieki savu audzinātāju Ilgas 
Mazkalniņas un Jolantas Švarcba
has vadībā. Tradicionāli katra pirm
klasnieka mazā plaukstiņa iegūla div
padsmito stiprajās rokās.

Pasākuma vadītāja, direktores viet
niece audzināšanas darbā, Elīna Mem
rikova sveica svētkos visus audzēkņus, 
vecākus, vecvecākus, un pēc Valsts 
himnas atskaņošanas deva vārdu Rojas 
vidusskolas direktorei Santai Veidei.

Skolas direktore savā uzrunā klāt
esošajiem atzīmēja, ka šis mācību gads 
būs īpašs ar to, ka skola atzīmēs savu 
55. dzimšanas dienu. Prieks arī par to, 
ka šogad būs veselas divas pirmklasnie
ku klases. Protams, nozīmīgs šis gads 
būs arī divpadsmitajiem, bet pāri visam 
īpašs prieks par to, ka pēc ilga laika 
perioda mums visiem atkal ir izdevies 
sanākt kopā.

Klātesošos sveica arī Rojas novada 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. 
Pēc viņas domām viss šajā dzīvē paiet 
ļoti ātri, un arī šī svētku diena ir tikai 
ieskrējiens pirms lielā skrējiena. Do
mes priekšsēdētāja priecājās par kupli 
apmeklēto Zinību dienu un aicināja 
klātesošos būt atbildīgiem pret savu 
un savu līdzcilvēku veselību, lai kādā 
brīdī atkal neturpinātos pavasarī iesāk
tās pidžammācības. Kā uzsvēra domes 
priekšsēdētāja, liela atbildība šajā mācī
bu gadā gulsies uz Rojas vidusskolas ad
ministrācijas pleciem, jo visiem ir jābūt 
gataviem straujai lēmumu pieņemšanai 
un rīcībai. „Esiet saprotoši un atbalsto
ši”, aicināja domes priekšsēdētāja, un ar 
ziediem sveica skolas direktori, aicinot 
uz tādu pat sadarbību arī turpmāk.

Skolas direktore atzīmēja, ka zvaniņš 
Rojas estrādē skan pirmo reizi un prie
cājās par iespēju atkal būt visiem kopā, 
kas nav baudīta kopš 12. marta. „Vai va

rējām iedomāties, 
ka mācības klā
tienē un sarunas 
skolā būs kaut kas 
īpašs? Vai varējām 
iedomāties, ka dis
tances ievērošana 
mūs nevis šķirs, 
bet gluži otrā
di – satuvinās?”, 
retoriski jautāja 
Santa Veide. Kā 
atzina direktore, 
ir radušās daudz 
atziņas un pārdo
mas par laiku, kad 
mācījāmies mājās. 
Jo projām nerims
tošā pandēmija mums atgādina, ka jeb
kurā brīdī atkal varētu būt jāpieņem lē
mums par mācīšanos mājās, tādēļ skolas 
direktore aicināja ievērot visus drošības 
pasākumus, rūpēties par sevi un tuvinie
kiem, un būt atbildīgiem, lai pasargātu 
savu un tuvinieku veselību, jo laiks, ko 
visi pavadīja, mācoties mājās, nudien 
nebija no vieglajiem.

Šogad mācības Rojas vidusskolā 
uzsāka 26 pirmklasnieki. Direktore vē
lēja viņiem veiksmīgu šo mācību gadu, 
savukārt divpadsmitajiem – sasniegt 
visus augstākos mērķus Rojas vidus
skolā. Pēc Santas Veides teiktā, šogad 
skolā turpināsies iesāktās pārmaiņas. 
Sāksies jauns izglītības saturs 1; 4; 7. un 
10. klasē. „Aicinu visus iedvesmoties 
un sadarboties, meklēt risinājumus un 
nebaidīties kļūdīties. Kopā plānosim 
darbu un kopā mācīsimies. Meklēsim 
iespēju, kā izdarīt, nevis otrādi – ne
darīt”, aicināja skolas direktore. Skolē
niem būs jauni mācību priekšmeti, kā, 
piemēram, inženierzinības. Vairāk būs 
jāizmanto tehnoloģijas, tāpēc arī skolā 
ir iegādāta jauna interaktīvā tāfele, ar 
kuru strādās skolotāja Lāsma Jauno
zola. Cerot uz veiksmīgu sadarbību ar 
Rojas novada domi, šādas tehnoloģijas 
tiks iegādātas arī turpmāk.

Skolas direktore pateicās arī uzņē
mējiem Jurātei un Jurim Labarēvičiem 

par atbalstu ne tikai svētkos, bet arī 
ikdienā, un viņu dāvinājums skolai  – 
fototapete ar Pasaules kartes attēlu – 
oktobra brīvdienās tiks pielīmēta trešā 
stāva foajē.

Rojas vidusskolas kolektīvs strādā 
pēc labākās sirdsapziņas, lai visi skolā 
justos droši un komfortabli. Katrs dar
binieks cenšas kaut ko salabot un piln
veidot. Jauns apgaismojums ierīkots in
formātikas klasē, sakārtots santehnikas 
mezgls, ķīmijas kabinetā ir jauns grīdas 
segums, bet skolotājas Lāsma Jaunozola 
un Evita MaureRiekstiņa par saviem lī
dzekļiem un  ieguldīto darbu izremontē
jušas savus kabinetus. Direktore pateicās 
visiem skolotājiem un tehniskajiem dar
biniekiem par skolas sapošanu jaunajam 
mācību gadam, un ar ziediem sveica di
rektores vietnieci saimnieciskajā darbā 
Adelīnu Veismani, kura allaž pārraudzī
ja katru darāmo darbu. Ar ziediem tika 
sveikta arī jaunā „Pūcīšu” grupas sko
lotāja Vita Gideka un audzinātāju palī
gi Ilze Šteinfelde un Lauma Kuzmuka, 
savukārt ar savu jauno fizikas skolotāju 
Ilgu Treimani, kuras pamata darbavieta 
ir Dundagas vidusskola, audzēkņi satik
sies 7. septembrī.

Šajā svētku dienā tika sveikti arī tie 
skolēni, kuri pagājušajā mācību gadā 
guvuši izcilas sekmes mācībās un spor
tā. Šī gada titula „Gada skolēns” ieguvējs 

ir 12. klases skolēns Kristaps Ričards 
Freimanis. Viņš skolas godu aizstāvējis 
un godalgotas vietas ieguvis sešās olim
piādēs un Zinātniski pētniecisko darbu 
lasījumu konferencēs Liepājā un Jelga
vā. Ar godam nopelnītām dāvaniņām 
tika sveikti arī tie skolēni, kuri izcīnījuši 
godalgotas vietas, piedaloties Kurzemes 
reģiona un starpnovadu olimpiādēs, kā 
arī Kurzemes reģionālo zinātniski pēt
niecisko darbu lasījumos – Alise Maslo
bojeva, Ance Klauže, Viktorija Krai
lo, Kitija Maišele, Dāvids Liepa, Līna 
Jaun ozola, Beate Emīlija Zeļģe, Adelīna 
Priekule, Adriana Holste. Savukārt De
niss Basalajevs tika sveikts par uzvaru 
Latvijas Valsts Mežu organizētajā uz
līmju konkursā „Jaunaudze”. Pateicību 
par ieguldīto darbu jauniešu sagatavo
šanā saņēma skolotājas Anita Kurmiņa, 
Svetlana Mediņa, Aigita Sprince, Anete 
ĀboliņaĀbola, Raida Koroļova, Māra 
Folkmane, Inga Puntule, Inta Plāte, Vita 
Freimane, Gaidis RiekstiņšMaure, Lel
de Ešenvalde, Undīne Lemberga.

Savukārt par sasniegumiem sportā 
apbalvoja Kārli Maķinski, Pēteri Alkš
birzi, Ģirtu Kirilovu, Kristeru Doniņu, 

Renāru Zūbergu, Ernestu Blumbergu, 
Megiju Lauru Mitenbergu, Kristapu 
Ābolu, Rūdi Auniņu, Agni Danielu An
dersonu, Tīnu Luīzi Bernāni, Markusu 
Martinu Bernānu, Dāvi Krišu Ozoliņu, 
Ivo Kiršteinu, Lauru Dīriņu, Paulu Fjo
dorovu, Elīnu Cišeiko, Rihardu Brama
ni, Egiju Akmeņlauku, Zeldu Alisi Cie
lavu, Ievu Alksni, Māru Grīnīti, Niku 
Bernānu, Luīzi Amolu, Paulu Bernā
ni, Aigaru Bērziņu, Dēziju Smaiži un 
Kristapu Andi Insbergu. Pateicību par 
skolēnu sagatavošanu saņēma skolotāji 
Rudīte Bārdiņa, Juta Volanska, Anete 
Linde un Jānis Volajs.

Jau pagājušajā mācību gadā Rojas 
vidusskolā aktīvi darbojās skolas ve
cāku dome, un arī šajā svētku reizē tās 
priekšsēdētāja Kristīne Maslovska sveica 
svētkos skolotājus un vecākus, bet skolē
niem vēlēja nākt uz skolu ar prieku.

Svinīgā pasākuma noslēgumā bērni 
tikās ar Vienradzi – košu, krāsainu, at
raktīvu būtni, kas aicināja pirmklasnie
kus un viņu pavadoņus dejot, vingrot 
un dziedāt, bet pēc tam visi klātesošie 
stājās gājienam cauri Rojai uz savām ot
rajām mājām – dzimto skolu.

Ekonomikas ministrs vizītē Rojā iepazīstas 
ar vietējo uzņēmējdarbību

tiek nodarbināti vietējie iedzīvotāji. Ministrs pārliecinājās, ka 
ostās tiek izstrādāti arī jauni investīciju projekti, kas ļauj attīstīt 
uzņēmējdarbību un veicināt konkurenci. Pēdējo gadu laikā arvien 

vairāk mazo ostu apkalpo arī jahtas, piedāvājot remonta, ziemo
šanas un citus pakalpojumus kuģotājiem no ārvalstīm, tā popula
rizējot Latviju kā tūrisma objektu.

Rojas brīvdabas estrādē ieskandināta Zinību diena

Klātesošos uzrunā Rojas vidusskolas direktore Santa 
Veide (no kreisās) un vidusskolas direktores vietniece 
audzināšanas jautājumos Elīna Memrikova.

Par jauku tradīciju varētu veidoties vidusskolas gājiens no Rojas brīvdabas 
estrādes uz skolu. Šogad tas viesa pozitīvas emocijas ikvienā garāmgājējā, kuri 
apstājās, lai sveiktu garām ejošo jauno paaudzi – mūsu nākotnes cerību.  

                  E. MauresRiekstiņas foto

Baraviku laika dullums 
ir sācies! 

J. Kalvāna foto
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Rojas domē viesojās NATO pārstāvji
Dace Klabere

27. augustā Rojas novada domes priekšsēdētā-
ja Eva Kārkliņa un pašvaldības policijas vecākais 
inspektors Alfrēds Liepnieks tikās ar Zemessar-
dzes 46. kājnieku bataljona komandieri, pulkvež-
leitnantu Jāni Lakševicu, seržanti Annu Gromu, 
zemessardzi Līvu Vecvagari un diviem viņu kanā-
diešu kolēģiem.

Tikšanās laikā kanādiešus galvenokārt intere-
sēja jautājumi par to, kā pašvaldība sniedz uguns-
dzēsēju-glābēju pakalpojumus, pašvaldības poli-
cijas struktūra un tās sadarbība ar Valsts policiju. 
Tika runāts arī par Rojas ostas drošību un turp-
mākajām sadarbības iespējām. Kā pastāstīja do-
mes priekšsēdētāja, kanādiešiem nebija īstas iz-
pratnes par to, kāpēc ugunsdzēsēju pakalpojumi 
jāsniedz ne tikai valsts apmaksātiem glābējiem, 
bet arī pašvaldības formējumam. Nedaudz lielā-
ka izpratne viesiem radās par policijas pakalpo-
jumu sniegšanu novadā. Kopīgi ar pašvaldības 
policijas vecāko inspektoru tika modelētas dažā-
das situācijas, kurās būtu nepieciešama policistu 

iesaistīšanās, jo nereti arī novada ļaudīm nav iz-
pratnes par to, kāpēc vienas struktūras pārstāv-
jiem ir tik strikti nodalīti veicamie pienākumi, un 
tad arī nākas nenogurstoši skaidrot, ka pašvaldī-
bas policistu galvenais pienākums ir kontrolēt, 
kā tiek ievēroti pašvaldības saistošie noteikumi, 
bet valsts policistu atbildība ir sabiedriskās kār-
tības nodrošināšana un izmeklēšanas darbību 
veikšana. Garāka saruna izvērsās par ostu. Tā kā 
pirms tikšanās viesi nebija pabijuši mūsu ostā, 
viņiem bija maldīgs priekšstats par mūsu ostu ar 
milzīgu teritoriju, un tāpēc likumsakarīgi radās 
jautājums, kā to visu iespējams nodrošināt ar tik 
maziem resursiem. Pēc visu jautājumu noskaid-
rošanas, kā arī iepazītās informācijas par liku-
miem un normatīviem aktiem, kas reglamentē 
ostu darbību, drošību un attīstību, viesiem radās 
izpratne arī par šiem jautājumiem. 

Tikšanās bija interesanta abām pusēm, jo 
arī domes pārstāvji guva priekšstatu par to, kā 
iepriekš minētās jomas darbojas Kanādā. Sarunas 
noslēdzās ar abpusēju vienošanos par turpmākās 
sadarbības iespēju, īpaši Zemessardzes jomā. 

Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai (centrā) bija gods uzņemt viesos Zemessardzes 
46. kājnieku bataljona pārstāvjus un viņu kanādiešu kolēģus.

 Albuma foto

Jaunais mācību gads ir iesācies, un esam priecīgi, ka skolā atkal skan 
bērnu soļi un čalas, dzirdama mūzika un redzama jauno mākslinieku dar-
bošanās. 

Mācību gadu iesākot, Rojas Mūzikas un mākslas skolā darbojas 115 iz-
glītojamo, viņu mūzikas un mākslas prasmju izaugsmi virzīs 15 pedagogi. 
Priecājamies savā pulkā uzņemt sitaminstrumentu spēles pedagogu Elvi 
Lintiņu. 

Skolai šis ir nozīmīgs gads, jo 2021. gada sākumā paredzēta akreditāci-
ja. Tāpat visi klavierspēles, vokālās mūzikas un vizuāli plastiskās mākslas 
audzēk ņi gatavosies valsts konkursiem. Lai radoši panākumi ikvienam!

Turpinām papildināt skolas tehnisko bāzi: skolotāji ir nodrošināti ar da-
toriem, iegādāts bungu trenažieris sitaminstrumentu spēles kvalitatīvākai 
apguvei, mākslas skolā iegādāti jauni galdi. Paldies Gatim Grīnītim un ko-
mandai par telpu kosmētisko remontu!

Esam uzņēmuši pirmos ciemiņus – bērnus no Rojas vidusskolas. Ikvienu 
priecāsimies sveikt kā jauno audzēkni arī mūsu skolā. Paldies Elīnai Memri-
kovai un klašu audzinātājiem par sadarbību! 

Šogad mūsu skola pilnībā pāriet uz e-klases sistēmu. Atgādinām, ka pro-
fesionālās ievirzes audzēkņiem un viņu vecākiem oficiālais saziņas rīks ir 
tieši e-klase, tur tiek izsūtīta svarīgākā informācija gan vecākiem, gan skolē-
niem. Aicinām regulāri sekot līdzi ierakstiem.

Par skolas aktualitātēm vairāk runāsim vecāku sapulcē – 2020. gada 
15. septembrī plkst. 17.30 Izstāžu zālē. Sapulces ietvaros vēlēsim jauno sko-
las padomi. Aicinām uz sapulci ikvienu vecāku! 

Veselību, azartu un radošus panākumus jaunajā mācību gadā vēlot, 

RMMS direktores vietniece izglītības jomā
Aija Kaļiņičenko

Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas 
aktualitātes

Zinību diena PII „Zelta zivtiņa”  
kopā ar klauniem Čiku un Čapu 
„Atnāc, kopā būs jautri!”

Pirmais septembris PII „Zel ta zivtiņa” 
sākās agri no rīta ar klauniņu Čapa (sko-
lotāja Iveta) un Čika (skolotāja Mudīte) 
rosīšanos, gatavojot atrakcijas un pārstei-
gumus iestādes audzēkņiem un viņu ve-
cākiem. Pirmos klauniņi sagaidīja Alek-
su Eniju ar mammu, kurai pirmajai bija 
iespēja iemēģināt svētku atrakciju ceļu, 
kurš izvietots uz jaunā bērnudārza bruģa, 
kas tikko nodots lietošanai iestādes dar-
biniekiem, bērniem un viņu vecākiem. 
Klauniņš Čaps visus sagaidīja pie vārtiem 
ar skaļiem taures pūtieniem, aicinot katru 
bērnu palīdzēt uzpīkstināt tauri, un doties 
atrakciju ceļā – pildīt šos atbildīgos uzde-
vumus.  Bērnus mudināja klauniņš Čiks – 
iet pa tiltiņu, pabarot tru sīšus ar burkā-
niem, izlēkāt pa pēdiņām, pacienāt divus 
vīriņus brokastīs ar oliņām, iesist bumbu 
vārtiņos un kopā ar vecākiem atrast zivti-
ņu ar savu vārdu un uzvārdu, piespraust 
to pie pārējo „Zelta zivtiņa” audzēk ņu ziv-
tiņu pulka, iegūstot titulu „Tu esi „Zelta 
zivtiņas” audzēknis”.

Pulksten desmitos klauniņi devās joko-
ties un rādīt dažādus trikus katrā grupiņā. 
Mazie „Asarēni” šogad bija tik drosmīgi, 
ka uzmanīgi vēroja klauniņu darbošanos 
un piedalījās rotaļā „Ai, rociņas”. „Sta-
garēni” nosauca ciparus un priecājās par 

karuseļa griešanu 
un svētku salūtu 
ar bumbiņām, bet 
„Karūsiņas” un 
„Burbulēni” aktīvi 
iemēģināja roku 
lentas griešanā un 
vingrinājumos, ku-
rus klauniņš Čiks 
mācīsies cirka sko-
lā. Bērni gāja rota-
ļās, grieza svētku 
karuseli un prie-
cājās par bumbiņu 
salūtu. Kā kārums 
katrai grupai tika 
saimnieču Lienes 
un Sandas ceptie 
svētku kliņģeri, bet 
klauniņi aicināja 
vadītāju Ivetu pār-
griezt lentu un at-
klāt jauno iestādes 
bruģi, savukārt va-
dītāja sveica jaunās skolotājas Samiru un 
Zani ar pievienošanos iestādes pedagogu 
saimei. Paldies Rojas novada domei, vadī-
tājai Ivetai Pastorei, saimniecības pārzinei 
Annai Tomsonei un čaklajiem SIA „Kal-
ve” darbiniekiem, kuri mums sagādāja lie-

lisko iespēju – katru rītu doties uz mūsu 
„dārziņu” pa jaunu, līdzenu, ornamen-
tiem rotātu bruģi! Lai visiem veiksmīgs, 
panākumiem bagāts un radošs jaunais 
2020./2021. mācību gads!

Skolotāja Iveta Rozentāle 

Klauniņš Čaps katru mazuli ar vecākiem sagaidīja jau pie 
dārziņa vārtiem.                                                             Albuma foto

Ir aizskrējusi savādā vasara…
…jau atkal klāt 1. septem-

bris – diena, kurā esam prie-
cīgi atkal redzēties ar bērniem 
un viņu ģimenēm. Lai arī laika 
apstākļi mūs nelutināja, bērnu 
un vecāku smaidi pāri visam 
spīdēja kā visjaukākie saules 
stariņi. 

Šogad, tāpat kā iepriekšējā 
mācību gadā, „startējam” ar 
3  bērnu grupām. Ar prieku 
paziņojam, ka jaunākās ve-
cuma grupas telpa ieguvusi 
jaunu izskatu, pacietīgi sagai-
dot grupas remontu un jau-
nu elektroinstalāciju. Šogad 
sildīsimies ar jauno granulu 
katlu, kurš tika nomainīts 
laikā, kad mūs visus lūdza 
palikt mājās.

Tāpat esam ieguvuši jaunus 
audzēkņus un jaunus pedago-
gus, kā arī daļēji pamainījies 
tehniskais personāls. 

Pateicība bijušiem darbiniekiem par ieguldīto sirdsdarbu 
iestādē, jaunajiem darbiniekiem – lai pietiek radošais spēks 
ikdienā smaidīt, bet ilgstošajiem darbiniekiem – paldies par 
uzticību iestādei!

Saku lielu paldies sadarbības partneriem par vides lab-

iekārtošanas darbiem, lai skaistās telpās un sakoptā vidē uz-
ņemtu savus saulespuķēnus!

Lai mums visiem kopā izdodas bērnu ikdienu iekrāsot 
skaistās varavīksnes krāsās.

Rojupes PII „Saulespuķe” vadītāja Linda Kleinberga

1. septembrī mazliet satraukti ir gan audzēkņi, gan vecāki un audzinātājas.
.                                                             Albuma foto

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs, jauno mācību gadu sākot. 
L. E. Ķiršakmenes foto
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Rojā „Senās uguns nakts” pasākumā, dziedot dzīves svinēšanas 
himnu un dedzinot uguns skulptūru, atvadās no vasaras
Dace Klabere

29. augusta vakarā jau 22 reizi Rojas kultūras 
centra darbinieki aicināja interesentus uz vasaras 
noslēguma pasākumu „Senās uguns nakts”. Spī-
tējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, pasākums 
pulcēja teju 1000 ļaužu, kuri bija izvēlējušies no 
vasaras atvadīties šādi – sanākot kopā, baudot 
labu mūziku un skatoties, kā jūra un uguns veido 
īpašu maģiju. 

Kā atgādināja Rojas novada kultūras pasāku-
mu organizatore Dace Broka, šajā vakarā pie jū-
ras ugunskurus iededzina gan mūsu kaimiņi tepat 
tuvākajos ciemos pie jūras, gan valstis ap Baltijas 
jūru. To darām par godu mūsu senčiem jūrā gājē-
jiem, un ar domu par to, kādu jūru mēs atstāsim 
nākamajām paaudzēm – cik tā būs tīra un dzīva.

Šovasar, kad televīzijas kanālos un radiosta-
cijās nemitīgi ziņo par pandēmiju, kas iekarojusi 
pasauli un tik daudz ko izjaukusi mūsu plānos, 
pasaule vienojusies jaunā dejā – Jerusaleme chal-
lenge, tā pierādot, ka esam saglabājuši dzīvesprie-
ku un možu garu arī jaunajos apstākļos. Pēc Evas 
Fricbergas uzaicinājuma visas dejojošās dāmas 
tikai šajā dienā tikās uz pirmo mēģinājumu un 
jau pulksten 20.00 dāmām uzgavilēja visi estrādes 
tribīnēs esošie ļaužu simti.

Un tad jau kārta uzstāties arī šī vakara brīnišķī-
gajiem viesiem, kuru uzvārdi komentārus nepra-
sa  – dziedātājam Daumantam Kalniņam un ģi-
tāras virtuozam Kasparam Zemītim. Šis tandēms 
aizrāva skatītājus jau ar pirmajām mūzikas ska-
ņām. Skatītāju ovācijas, aplausi, līdzi dziedāšana – 
publika no sirds novērtēja un izbaudīja abu māks-
linieku sniegumu. Koncerta izskaņā visi vienojās 
Lilioma dziesmas kopdziedāšanā. Atgādināšu, ka 
dziesma sākotnēji rakstīta 70. gados Nacionālā te-
ātra izrādei, bet vēlāk kļuvusi par Nacionālā teātra 
himnu un ne tikai. Zinu, ka to par savu himnu iz-
vēlējušies augstskolu studenti, un pamazām tā no 
dziesmas izrādei pārvērtusies par dzīves svinēša-
nas himnu, ko apliecināja arī publikas aktīvā līdzi 
dziedāšana.

Lai arī nepameta sajūta, ka koncerta apmeklētā-
ji vēl ilgi būtu klausījušies mākslinieku uzstāšanos, 
uz skatuves kāpa Uldis Balga, aicinot klātesošos uz 
uguns skulptūras aizdedzināšanu jūras malā. Šajā 
vakarā ar ugunīgas skulptūras performanci „Lauz-
tie viļņi” mūs priecēja mākslinieki Uldis Balga un 
Agris Dzilna no radošās apvienības „Akciju sabied-
rība”. Uguns iedegšana šajā vakarā ir Agra Dzilnas 
uzdevums, kuram ir savs īpašais uguns iedegšanas 
rituāls. Un tad tas notika – viļņi iezaigojās! Skats 

fantastisks, lai arī 
mazliet skumjām 
apvīts ar domām 
par aizgājušo va-
saru.

Kā atzīmēja 
dzejniece Maija 
Laukmane, tā bija 
iespēja sasveicinā-
ties ar dzirkstelēm 
gaisā un jūru. Un 
ar ļoti īpašu kopsa-
jūtu, kad lielā ļau-
žu pulkā saveido-
jies siltums, kas ir 
lielāks, nekā tikai 
uguns veidotais.

Rojas kultūras 
centrs pateicas 
par atsaucību pa-
sākuma organizē-
šanā Rojas DzKU, 
Maratam Šeinam, 
Gatim Simanovi-
čam, Dacei Zem-
bahai, z/s „Pilači”, 
SIA „Jaunbaltiņi”, 

Rojas TIC, Rojas brīvdabas estrādei, Andrim Ze-
melam, Evai Fricbergai un dejotājām, Dauman-
tam Kalniņam un Kasparam Zemītim par pozitī-
vo emociju varavīksni pavisam pelēkā un lietainā 
vakarā, Agrim Dzilnam un Uldim Balgam par 

uzticīgo sadarbību jau 19 gadu 
garumā radot ugunīgus brīnu-
mus Rojas pludmalē, un skatī-
tājiem, kas nenobijās no lietainā 
vakara, atnāca un ļāva sajust savu 
prieku. Savukārt manis pašas 
īpašais paldies „Raida Roja” , kas 

arī man, atrodoties pašizolācijā, ļāva mājās 
pie datora izdzīvot šo vienu no skaistākajiem 
pasākumiem, kas pulcināja jūras, mūzikas, 
vēja, ūdens un uguns draugus. 

Dace Broka ir pasākumu organizē-
tāja ar ilgu gadu pieredzi, tāpēc viņai 
bez plāna A, padomā vēl vienmēr ir arī 
plāns B – kā šajā reizē.

Nezinātājs nepateiks, ka deju dāmas apguva vien dažas stundas pirms pasākuma.

Varbūt, ka tieši labi, ka šo lielisko mākslinieku uzstāša-
nās notika nevis jūras malā, bet estrādē, kur netraucēja ne 
viļņu šļakatas, ne vēja nopūtas.

Estrādes apkārtni un ceļu uz jūru izgaismoja lāpas.

 Jūra un uguns veidoja īpa-
šu maģiju. A. Zemela foto

Redzamais un nezināmais
Viena no Latvijas kultūras kanonā iekļautajām 

99  vērtībām ir latviešu kapu kopšanas tradīcija. Tā 
apliecina mūsu izpratni par nāvi, cieņu pret dzimtu, 
sava novada iedzīvotājiem, kopīgo Latvijas vēsturi. 
Kapsētās mēs varam redzēt gan laika gaitā mainīgās, 
gan noturīgās tradīcijas

22. augustā vēsturniece Zinta Valdmane aicināja mūs 
uz pirmo pārdomu pastaigu Rojas kapsētā – „Redzamais 
un nezināmais”.

Neatlaidīgais augusta pēcpusdienas lietus neatturēja 
pulciņu interesentu sekot vēsturnieces stāstījumam un 
pārdomām. Rojas kapsēta izvietota Mazupītes krastā, uz 
smilšu kāpas, kuras daļa tagad norakta. Diemžēl precīzu 
ziņu par tās izveidošanas laiku līdz šim nav izdevies iegūt. 
Tas, ko mēs redzam šodien, veidojies 19. gadsimtā – kapu 
vārti, valnis ( būtu vēlams, lai šeit arī atrastos uzraksts, ka 
esam pie Rojas kapsētas). Verot kapu vārtus, mēs nonā-
kam svētītā vietā, kurā jāuzvedas ar cieņu un pietāti, mēs 
varam noskaitīt pie sevis kādu klusu lūgšanu un doties 
uz savu tuvinieku atdusas vietām. Kapsēta veidojusies 
ap Rojas luterāņu baznīcu, kura celta 17. gadsimta sāku-
mā, bet tagad redzamā akmens ēka iesvētīta 1878. gada 
oktobrī. Baznīcas tornis gan cietis abos pasaules karos, 
bet, pateicoties draudzes rosībai, vienmēr atjaunots un 
sakārtots. Ievērojot senas tradīcijas, apbedījumi agrāk 
veidoti aiz baznīcas sakristejas, austrumu pusē. Vērojot 
vecos krustus, domājams, ka tā tas ir bijis arī Rojā. Ņemot 
vērā to, ka Rojā jau no 1960. gadiem ir aktuāls jautājums 
par jaunas kapsētas izveidi, jauni apbedījumi izdarīti virs 
vecajiem, īsti izprast kārtību kapsētā ir grūti.

Zinta Valdmane sāka mūsu pārdomu pastaigu no 
kapsētas kreisās puses (ja orientieris ir baznīca). Šeit 
vēl saglabājušies kapsētā vienīgie betona stabi ar ķēdēm 
(vienā posmā varena enkurķēde, otrā dekoratīvi kalta) 
un sens krusts (kura uzraksts vēl jāatšifrē). Šeit uzskatā-
mi satiekas senās tradīcijas ar jaunajām. Jaunākos laikos 
pārsvarā redzam kapakmeņus ar dzīves datiem, kādu 
dzejas rindu, iegravētu ziedu vai ozolzara motīvu. Uz 

dažiem akmeņiem redzamas zīmes, kas simbolizē cilvē-
ka profesiju viņa dzīves laikā. Kapu zīmes, pieminekļi, 
kopiņas, stādījumi ir kā savdabīgi mūsu tautas menta-
litātes apliecinājumi. Arī Rojas kapsētā mēs varam re-
dzēt, kā mainās mūsu izpratne par kapu iekārtošanas 
un kopšanas kultūru. Spilgti redzams, kā mēs, šai saulē 
palikušie, „skrienam līdzi modei”. Mainās materiāli, no 
kā izgatavoja krustus, akmens apdares tehnikas un ie-
spējas, apstādījumu veidi, un tas nav ne labi, ne slikti. 
Galvenais atcerēties, ka uz kapiem ejam pieminēt un 
atcerēties savus mīļos. 

Šajā reizē mēs paspējām pieminēt tikai nedaudzus 
rojeniekus, kuri atstājuši savus labos darbus Rojā: Mi-
ķeli un Helēnu Lismentus, komponistu un diriģentu 
Ziedoni Lindi, skolotājus Oļģertu un Ilgu Veinbergus 
un viņu dēlu Andreju, zvejniekus Jāni Neilandu, Aiva-
ru Štālu, dakteri Rasmu Pečaku, celtniecības vadītāju 
Arnoldu Zeltiņu, bijušo Rojas pagasta priekšsēdētāju 
Jāni Žoludu, tautas deju skolotāju Eleonoru Jurševsku, 
„Bangas” kinooperatoru Vladimiru Avetisjanu (kuram 
izveidots piemineklis ar armēņu tautas ornamentiem 
un rakstu zīmēm).

Šī bija pirmā iepazīšanās pastaiga, kura aizsāka vai-
rākas tēmas, ko ikdienā, ejot katrs pie saviem piederīga-
jiem, nemaz neapzināmies. Cik cieņpilni attiecamies pret 
savu piederīgo un kaimiņu kapu kopiņām, kā ievērojam 
kapu sētas svētumu (cik ieejas „caurumiņus” esam izvei-
dojuši kapu valnī). Ko darīt ar senajiem krustiem, kuru 
daļas mētājas pa kapiem kaut kur pieslietas. Un ļoti jā-
domā arī par pavisam prozaiskām lietām – plastmasas 
atkritumiem, kas,  ienākot jaunai modei, rodas milzīgos 
daudzumos!

Grūti ietilpināt nelielā aprakstā Zintas Valdmanes tē-
laino aprakstu gan par baznīcu, gan kapiem, gan mūsu 
līdzcilvēkiem. Paldies viņai par šo rosinošo pārdomu 
pēcpusdienu! Gaidīsim nākošās apcerīgās pastaigu rei-
zes.

Gundega Balode

Kultūras ministrija ciešā sadarbībā ar 
Latvijas Pasākumu producentu apvienī-
bu, Latvijas Pasākumu norišu vietu aso-
ciāciju un Latvijas Producentu savienību 
izstrādājusi un ar Veselības ministriju 
saskaņojusi vadlīnijas, kas palīdzēs pub-
lisku un arī slēgtu pasākumu organizato-
riem droši, ievērojot ar Covid-19 saistī-
tos ierobežojumus, organizēt kultūras 
pasākumus.

Izmantojot šīs vadlīnijas, organizators 
var pārliecināties, vai ir iespējams orga-
nizēt pasākumu, ņemot vērā epidemiolo-
ģiskos Covid-19 infekcijas ierobežošanas 
pasākumus, kā arī pārliecināties, kādas 
papildu darbības ir iespējams veikt, lai or-
ganizētu drošu pasākumu gan tā apmek-
lētājiem (neatkarīgi no tā, vai pasākuma 
apmeklējumam nepieciešams iegādāties 
biļeti vai nē), gan mākslinieciskajam per-
sonālam (izpildītāji, solisti, dejotāji, runā-
tāji, vadītāji u.tml.) un tehniskajam per-
sonālam (skaņas, gaismu, video, skatuves 
tehniķi, apsardze, dažādu servisu nodroši-
nātāji, ēdinātāji u.tml.).

Pasākumu plānošanas vadlīniju pir-
majā daļā ērti lietojamas tabulas veidā 
apkopoti un aprakstīti galvenie aspekti, 
kas jāņem vērā, rīkojot publiskus pasāku-
mus – pasākuma raksturs, tā norises laiks 
un ilgums, apmeklētāju skaits, kas vienlai-
kus atrodas kopā, pasākuma norises vietas 
ietilpība, distance, pasākuma teritorijas 

norobežošana, plūsmu organizēšana, ie-
ejas pasākumā un izejas no tā izvietošana, 
marķējumu, norāžu un brīdinājumu izvie-
tošana, tirdzniecības veikšana, garderobes 
izvietošana, dezinfekcijas un higiēnas, kā 
arī ventilācijas pasākumu veikšana, ap-
meklētāju reģistrēšana, biļešu tirdzniecības 
un komunikācijas organizēšana ar pasāku-
ma apmeklētājiem.

Tabulā tiek izdalītas 4 (četras) pasā-
kumu kategorijas, ņemot vērā pasākuma 
norises vietu un raksturu: pasākumi, kas 
norisinās iekštelpās ar noteiktu pasākuma 
sākuma laiku (vienlaicīga ierašanās), pa-
sākumi, kas norisinās iekštelpās, taču tā 
apmeklējums ir laikā izkliedēts, pasākumi 
ārpus telpām ar noteiktu sākuma laiku 
(vienlaicīga ierašanās) un pasākumi ārpus 
telpām ar laikā un vidē izkliedētu apmek-
lējumu.

Vadlīniju otrajā daļā ietverti kopsavil-
kumā minēto galveno principu paplašināti 
skaidrojumi un priekšlikumi iespējamiem 
risinājumiem.

Vadlīnijas publicētas Kultūras ministri-
jas tīmekļvietnē.

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,

Kultūras ministrijas Sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv

Izstrādātas detalizētas 
vadlīnijas drošai kultūras 
pasākumu organizēšanai
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

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

Policijas ziņas

PĀRDOD
 Mazlietotu ledusskapi Whirpool (170 cm 

augsts, saldētava apakšā). Zvanīt 26759376.

PĀRDOD

Pasākumu kalendārs
26. septembrī plkst. 18.00 Rojas kultūras centrā 

muzikāls un garšīgs vakars
„Zupiš, Čubiš un Meloniš”.

Piedalās TV24 šova „La Dolce Vita” zvaigzne  
no mūsu novada DINA ČUBA

                               un pozitīvisma pilnais ROBERTO MELONI.
– Dziesmas Roberto izpildījumā.
– Sarunas un zupas gatavošana.
– Jaunās grāmatas „Pa Latvijas novadiem ar Roberto” prezentācija, 

grāmatu varēs iegādāties.
– Zupas degustēšana.
Ieeja 5.00 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties Rojas nova-

da domes kasē tās darba laikā, kā ari pirms pasākuma Rojas KC.

Sludinājumi 

Laika posmā no 25.08.2020. līdz 08.09.2020. 
Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsultētas 7 personas, izteikti 
9 mutiski aizrādījumi, izpildīti 2 atsevišķie uzdevumi, saņemti 6 izsaukumi. 
Viesnīcā nogādāta persona, kura, būdama stiprā alkohola ietekmē, nespēja 
patstāvīgi pārvietoties.  

Rojas kultūras centrā darbu atsāk 
pašdarbības pulciņi

Pirmdienās: deju studija „Elfas”
  sieviešu koris ,,Kalva’’
Otrdienās: bērnu tautisko deju kolektīvs ,,Pērkonīts’’
  teātra kopa
  bērnu vokālā studija ,,Jāņabērni’’
Trešdienās: deju studija ,,Elfas’’
  senioru deju kolektīvs ,,Gaspažiņas’’
Ceturtdienās: vokālais ansamblis ,,Con Vita’’
  ārstnieciskā vingrošana senioriem
  sieviešu koris ,,Kalva’’ teātra kopa
Piektdienās:  bērnu tautisko deju kolektīvs ,,Pērkonīts’’

Tuvākas ziņas pa telefoniem 63232282 vai pie pulciņu vadītājiem.
Gaidām arī jaunus dalībniekus!
Interesanti un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku apsola kvalificēti un zi-

noši pulciņu vadītāji!

DĀVINA
Lielu mājas augu – mājas svētību. 

Telefons 26249797.

SIA Zvejnieku saimniecība „Irbe”, 
Ostas ielā 3, Rojā, piedāvā darbu

 Zivju apstrādātājam/ai zivju apstrādes 
cehā.

Darba pienākumi: darbs pie zivju šķiroša-
nas, darbs pie zivju dozēšanas, pakošanas un 
citi darbi.

 Hidrauliskā manipulatora operatoram 
(darbs ostā pie konteineru izkraušanas no 
kuģa). Darba samaksa no 600–900 EUR, atka-
rībā no padarītā darba apjoma. 

Pieteikties personīgi Ostas ielā 3, Rojā.
Kontakttālrunis 63268820,
e-pasts: irbefish@irbefish.lv

Rojas muzejs aicina uz apkures sezonu 
darbā kurinātāju

Galvenie darba pienākumi:
 ¾ Kurināt muzeja krāsnis (malkas apkures 

katlu);
 ¾ Sagatavot malku kurināšanai, sezonas 

beigās sagatavot malku nākamajai sezonai.
 ¾ Kontrolēt apkures katla stāvokli. Sekot 

mēraparatūras rādītājiem, tvaika, ūdens spie-
dienam, temperatūrai. 

 ¾ Reizi nedēļā iztīrīt apkures katla dūme-
jas.

 ¾ Regulāri aizpildīt kurinātāja darba do-
kumentāciju.

 ¾ Uzraudzīt temperatūru muzeja telpās.
 ¾ Rūpēties un uzturēt kārtību malkas šķū-

nī un kurtuvē.
 ¾ Nepieciešamības gadījumā veikt sīkus 

remontdarbus apkures telpās.
Prasības: 
•	 Vismaz 1 gadu derīga zemspiediena ap-

kures katlu kurinātāja darba apliecība.
•	 Augsta atbildības sajūta, labas komuni-

kācijas prasmes.
•	 Valsts valodas prasme A līmeņa 2. pa-

kāpe.

Darba alga: 467,00 EUR (pirms nodokļu 
nomaksas).

Pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru –   
vai personīgi Rojas Jūras zvejniecības muzejā, 
Selgas ielā 33, muzeja darba laikā.

Z/s „Liepas” stādau-
dzētava sestdiena, 12. sep-
tembrī Rojas Jūras zvejnie-
cības muzeja sētā piedāvā 
iegādāties plašā  sortimen-
tā augļu kokus, ogulājus un 
zemeņu stādus. Mēneša augs kolonābele – tikai 
no 12.00 EUR. 

Tālrunis pasūtījumiem 27738505,
e-pasts www.liepas.lv

Uzmanību!
Jaunajā mācību gadā interesenti tiek 

aicināti uz angļu valodas apguves no-
darbībām Rojā.

Tiek gaidīti gan iesācēji, gan tie, kam ir 
priekšzināšanas.

Nodarbības notiks grupās trešdienas vaka-
ros Rojas Tūrisma informācijas centra telpās, 
Selgas ielā 14E, Rojā.

Nodarbību garums 90 minūtes, maksa 
8.00 EUR no personas.

Pieteikšanās pa telefonu 28630590, līdz 
16. septembrim.

Pirmā tikšanās reize 16. septembrī, 
plkst. 18.00.

Pasniedzēja Anda Šteina gaidīs visus mācī-
ties gribētājus.

Kristīne Voldemāre, Rojas TIC

No 5. septembra līdz 16. oktobrim
Rojas Izstāžu un radošo darbnīcu centrā

Dzintras Žvagiņas foto izstāde
„Pandēmijas laikā”.

„Mana dzimtā pilsēta ir Jelgava, kurā arī atrados tai brīdī, kad Latvijā tika 
izsludināts ārkārtas stāvoklis, slēgtas robežas, cilvēki sāka distancēties un 
pašizolējās savās mājās, dzīvokļos. Tāpēc šī fotogrāfiju sērija tapa Jelgavā. Logi 
ir kā saskarsmes vieta, cilvēki caur tiem vēro ārā notiekošo, es kā fotogrāfe 
redzu un fiksēju, kas notiek aiz tiem. Logi ir tas, kas vieno un tai pašā laikā 
šķir. Fotografējamie atrodas iekšā – fotogrāfs ārpusē. Tai pašā laikā tiek 
ievēroti visi ārkārtas stāvokļa noteikumi, kad nav saskarsmes un saziņa notiek 
ar telefona palīdzību. Neskatoties uz izolēšanos, neērtību, bailēm, dzīve aiz 
logiem turpinās. Cilvēki svin svētkus, gaida bērniņa parādīšanos, rada jaunus 
darbus”, tā par izstādi stāsta pati tās autore. 

12. septembrī no 11.00–14.00
Rojas Jūras zvejniecības 

muzeja sētā Rudens tirdziņš
Sestdien, 12. septembrī, Rojas muzejs aicina piedzīvot pozitīvas emoci-

jas mūsu ikgadējā pasākumā – Rojas muzeja Rudens tirgus.
Šajā gadā esam aicinājuši ciemos vairākus seno arodu lietpratējus. Pirmo 

reizi pie mums viesosies karošu meistars Kārlis Ziediņš, pie kura būs iespē-
jams ne tikai iegādāties dažādus ikdienai nepieciešamus no koka gatavotus 
sadzīves priekšmetus, bet arī ieraudzīt, kā top koka karote. Kārlis apgalvo, ka, 
viņaprāt, koku nespēj aizstāt neviens cits materiāls, uzsvērdams, ka, gatavo-
jot maltīti, pārsvarā izmantojam modernos silikona vai plastmasas virtuves 
dēlīšus, lāpstiņas un citus priekšmetus, bet tas nozīmē tikai to, ka kopā ar 
pagatavoto apēdam arī kādas neredzamas daļiņas no gatavošanas procesā 
izmantotajiem virtuves priekšmetiem, savukārt, koks ir dabisks un neatstāj 
pilnīgi nekādu negatīvu ietekmi uz mūsu veselību. 

Muzeja tirdziņā būs iespēja satikt arī tāsiķi Kasparu Zvirbuli, kurš ir vie-
nīgais šāda amata meistars Latvijā. Kaspars ievāc un sagatavo tāsi, lai pēc tam 
no tās gatavotu cibas un citus traukus, kas ļoti labi noder ikvienā saimniecī-
bā. Šie trauki ir ne tikai dabai draudzīgi, bet arī brīnišķīgi iederas mūsdienu 
virtuvēs. Sestdien būs iespēja ne tikai iegādāties kādu cibiņu, uzzināt, kādiem 
nolūkiem kādreiz cilvēki gatavoja šāda veida traukus, bet arī kopā ar tāšu 
meistaru mācīties strādāt ar šo brīnišķīgo materiālu un pašiem sev kaut ko 
izgatavot no tāss.  

Lai kaut nedaudz kliedētu dažkārt tumšos rudens vakaros piezagušās 
skumjas, izgatavo pats savu dzīvespriecīgo sveci, krāsas izvēloties pēc savām 
sajūtām un vēlmēm. Sveču darbnīcā darbosimies kopā ar biedrību „7 balles”. 

Iepirkšanās prieku būs iespējams piedzīvot pie vairāk nekā 20 tirgotājiem, 
kuri ne tikai piedāvās iegādāties savas preces, bet arī sniegs noderīgus 
padomus. Muzeja sētā sastapsiet mājražotājus ar pašu ceptu maizīti, sietiem 
sieriem, dažādiem veselīgiem sīrupiem, sulām, sklandraušiem, kūciņām, 
pīrāgiem, mājas vīniem, un tepat, pie mums Latvijā tapušiem austrumu 
gardumiem – halvu, lukumu, vietējo ogu marmelādēm. Un kā nu bez rotu 
darinātājiem, keramiķiem, rokdarbniekiem, pinējiem, kalēja darinājumiem. 
Savukārt, ja rudenī vēl iecerēts dārzu papildināt ar kādu košumkrūmu, puķu 
stādu vai augļu koku, tad arī noteikti jānāk sestdienas priekšpusdienā uz Rojas 
muzeja sētu, lai atrastu tieši savam dārzam visatbilstošāko augu.

Īsts tirgus jau nemaz nav tirgus bez dažādām aktivitātēm un lustēm. Šajā 
reizē pie mums būs īsti pannu kari. Mūsu novada vispopulārākā pavāre, 
sava amata lietpratēja Dina Čuba un azartisks kulinārijas entuziasts, mūsu 
novadnieks Gaidis Riekstiņš – Maure kopā ar Rojas vidusskolas skolēniem 
dižosies ar saviem pagatavotajiem ēdieniem. 

Pulksten 12.00 muzeja estrādē mūs pulcēs, aicinot dziedāt līdzi un šūpoties 
pazīstamu melodiju ritmos, dziesminieks Ēriks Loks.

Pirms muzeja organizētā Rudens tirgus apmeklējuma gan lūgums visiem 
iepriekš kritiski izvērtēt savu veselības stāvokli, kā arī tirdziņa laikā ievērosim 
valstī noteikto distanci, nedrūzmēsimies. Būsim atbildīgi viens pret otru.

Lai mums visiem laba veselība, un uz tikšanos 12. septembrī no plkst. 11.00 
līdz plkst. 14.00 Rojas muzeja sētā. 

Inese Indriksone, 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Vakcinējies pret 
ērču encefalītu jebkurā 
gadalaikā

Sabiedrībā joprojām valda maldīgs uzskats, ka 
potēties pret ērču encefalītu būtu vēlams tikai ziemā 
vai agrā pavasarī. Taču patiesībā pirmo vakcīnu var 
saņemt jebkurā laikā – arī vasaras vai rudens mēne-
šos. Galvenais ir uzsākt vakcinācijas procesu, jo tas ir 
drošākais veids kā pasargāt sevi un savus tuviniekus 
no ērču encefalīta. 

Ērces ir sastopamas ne tikai mežos un krūmājos, bet 
arī pilsētā, parkos un  piemājas dārzos. Tās ir īpaši bīs-

tamas cilvēkiem, jo pārnēsā diva veida slimības – ērču encefalītu un Laima 
slimību. Diemžēl pret Laima slimību vēl nav radīta vakcīna, taču pasargāt 
sevi un savus tuviniekus no ērču encefalīta gan ir iespējams. Atgādinām, ka 
ērču encefalīts ir bīstama slimība, kas rada traucējumus centrālajā nervu sis-
tēmā un prasa ilgu atveseļošanās periodu, neizslēdzot iespējamību, ka var 
tikt radīti neatgriezeniski centrālās nervu sistēmas bojājumi.

Vakcinācija pret ērču encefalītu iespējama pēc divām shēmām:
Parastā vakcinēšanās shēma paredz, ka pacients saņem vienu vakcīnu, 

otru pēc mēneša un trešo pēc gada.
Iespējams vakcinēties arī pēc paātrinātās shēmas, kas paredz trīs potes. 

Vispirms saņem pirmo poti, pēc septiņām dienām otru un pēc 21 dienas – 
trešo.

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Ventspilī un filiāle Talsos aicina 
iedzī votājus vakcinēties pret šo bīstamo slimību jau tagad un neatlikt to uz 
vēlāku laiku. Vakcinēties pret ērču encefalītu Ventspils slimnīcā iespējams 
procedūru kabinetā, kas atrodas 1. stāvā līdzās reģistratūrai (ieeja no Va-
sarnīcas ielas). Procedūru kabinets strādā darba dienās no plkst. 16.00 līdz 
18.30. Pieteikties uz vakcināciju iespējams, zvanot uz reģistratūru pa tālruni 
63624665. Līdzi jāņem personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) 
un potēšanas pase (iespējams iegādāties grāmatnīcās).

Savukārt Talsu filiālē vakcināciju iespējams veikt, iepriekš piesakot vizīti 
pie medicīnas māsas Ritas Hausmanes darba dienās no plkst. 9.00–1600 pa 
tālruni 27869917. Līdzi jāņem personas apliecinošs dokuments (pase vai ID 
karte), potēšanas pase un ģimenes ārsta izraksts (U27 forma) par veselības 
stāvokli.

Par darba laika izmaiņām, aicinām sekot līdzi slimnīcas mājaslapā 
http://ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/ 

Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena

„Es pateikšu dzejā 
un dziesmā”.

Dzeja un mūzika,  
pārdomas un atmiņu mirkļi 

kopā ar dziesminieku

Andžeju Beļeviču
Būsiet laipni gaidīti!

Rojas novada bibliotēkā
25. septembrī 16.00


	1_Banga_2020_09_11_grey
	2-4_Banga_2020_09_11

