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15. oktobrī bērnu un jauniešu ini
ciatīvu centrs „Varavīksne” skaistajā, 
pašu jauniešu izdekorētajā, viesnīcas 
„Rojupe” zālē atzīmēja savu desmit 
gadu jubileju. Pasākums bija plaši ap
meklēts, tajā uz svinībām bija atnākuši 
gan bijušie, gan esošie jauniešu centra 
apmeklētāji. Kā jau kārtīgā jubilejā, 
tika gan dejots, gan dziedāts un galdā 
tika celti dažādi bērnu cepti gardumi 
un, protams, kūka.

Bērnu un jauniešu centra vadītāja 
Inga Lēmane savā uzrunā klātesošajiem 
pateicās par ieguldīto darbu. Paldies sa
ņēma arī bērni un jaunieši, kuri atraktī
vi un ar interesi iesaistās visās jauniešu 
centra aktivitātēs. Ar foto prezentācijas 
palīdzību klātesošie kavējās atmiņās 
par jauniešu centra izveidi un tā pirm
sākumiem, tika atsaukts atmiņā desmit 
gadu laikā piedzīvotais un sasniegtais. 
Ar savām atmiņām par bērnu un jau
niešu iniciatīvu centra izveidi dalījās 
arī sociālā dienesta vadītāja un cen
tra izveides idejas autore Lāsma Pūce. 
Jauniešu centru sveikt bija ieradušies 
daudzi draugi un sadarbības partneri: 
Rojas novada dome, PII „Saulespuķe”, 
MFC „Strops”, Sociālais dienests, Ro
jas Invalīdu biedrība un daudzi citi. 
Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

apsveikumā izteica gandarījumu, ka 
„Varavīksne” nav centrs jauniešiem, kur 
viss ir nolikts, sagatavots un pasniegts 
jau gatavs, bet gan visīstākais jauniešu 
centrs, kur viņi paši domā, paši rada un  
paši visu īsteno! Par to jāpateicas Ingai 
Lēmanei un jaunatnes lietu speciālistei 
Mārai Folkmanei.

Viesiem sirsnīgu koncertu sniedza 
grupas „Improvizācija” meitenes no 
Rojas, savukārt meitenes no jauniešu 
centra Anna un Kerija bija sagatavo
jušas un iestudējušas skaistas dejas. Ar 
skaistu dzejoli priecēja viens no visak
tīvākajiem jauniešu centra apmeklē
tājiem Henrijs Grundbergs. Jauniešu 
centra meitenes Marta Šermukšne, 
Arina Khlus, Paula Fjodorova un Laura 
Dīriņa bija sagatavojušas speciālu pār
steigumu – deju. 

Pirmo reizi „Varavīksne” savas dur
vis vēra 2006. gada 13. oktobrī. Šobrīd 
bērniem ir iespēja jauniešu centrā iz
mantot bezmaksas internetu, saņemt 
atbalstu mācībās, spēlēt dažādas galda 
spēles: tenisu, novusu, futbolu, hokeju 
u.c., apgūt dažādas rokdarbu tehnikas: 
pērļošanu, enkaustiku, marmorēšanu, 
dekupāžu u.c., darboties stikla un zīda 
apgleznošanas darbnīcās, apgūt iema
ņas pasākumu organizēšanā un vadīša

„Varavīksnei” – 10!

Svētku dienā tapa arī kopīgs foto.                   M. Pāvuliņas foto

nā, apgūt prasmi strādāt komandā, kā 
arī piedalīties dažādu projektu rakstīša
nā un realizēšanā.

Novēlu jauniešu centra darbiniekiem 
izturību un neizsīkstošu enerģiju arī turp
mākajos darba gados, un atraktīvus bēr

nus, kuri vienmēr vēlas apgūt ko jaunu!
Marita Pāvuliņa,  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagājis jau vairāk kā mēnesis, kopš Rojas vidusskolas 
telpās ir jauni iemītnieki – sešgadnieki, kuri nākamgad 
uzsāks skolas gaitas 1. klasē. 24. oktobrī devos apciemot 
„Pūcīšu” grupas bērnus, lai noskaidrotu, kā viņiem klājas.

Kad ierados, mazie jautri dejoja un dalīja konfektes, jo 
vienai no grupiņas meitenēm tika atzīmēta septītā dzim
šanas diena! Pulkstenis rādīja vienpadsmit un bērni pēc 
rīta cēliena  – brokastīm un mācībām – devās uz rotaļu 
telpu, lai atpūstos un uzkrātu spēkus, lai varētu turpināt 
mācības.

Audzinātājas Dace Tapiņa un Aiga Sīpola ir priecīgas, 
ka bērni labprāt apmeklē skoliņu un daži pat vakarā ne
grib iet mājās, tik ļoti viņiem šeit patīk! Tas arī esot lielā

kais gandarījums – bērniem šeit patīk. Pamatā grupiņā ir 
ap 14 bērnu un viņi apgūst pirmsskolas izglītības prog
rammu – mācās rēķināt, pazīt burtus un lasīt. Taujājot 
bērniem, kas viņiem šeit visvairāk patīk, visi vienbalsīgi 
sauca „Viss!” – patīk gan mācīties, gan spēlēties, bet vis
vairāk iet ārā.

Kā stāsta audzinātājas, arī vecākiem nav pretenziju, ka 
bērni apmeklē šo izglītības iestādi. Šeit viņiem ir iespēja 
apmeklēt dažādus pulciņus, ko visi steidz arī izmantot – 
cits apmeklē Sporta skolu, cits Mūzikas un mākslas skolu, 
vēl kāds apgūst svešvalodas. 

Marita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ciemos pie „Pūcītēm”

Dejojot un rotaļājoties tiek atzīmēta grupiņas biedrenes dzimšanas diena. 
             M. Pāvuliņas foto

Dace Klabere

Pagājušajās brīvdienās Kolkasragā 
ieradās tūkstošiem cilvēku, lai baudītu 
neparasto dabas parādību, kāda Latvijā 
nav piedzīvota vismaz 20 gadu. Ilgstošo 
austrumu vēju ietekmē jūra ir tik ļoti 
atkāpusies, ka ar sausām kājām var no
kļūt dziļi jūrā – apmēram kilometru no 
krasta. Retās dabas parādības vērotājus 
neatturēja arī Latvijas Vides ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centra brīdinājums, 
ka tieši Kolkā svētdien vējš brāzīsies ar 
ātrumu 20 metru sekundē. Nešaubos, 
ka viņu teiktais atbilda patiesībai, jo 
manus mazākos ceļabiedrus vējš tā vien 
draudēja aiznest pa gaisu. Smējāmies, 
ka ir tikai divas iespējas – vai nu turēt 
bērnus cieši pie rokas, vai piebāzt viņu 
jaku kabatas ar akmeņiem…

Saskaņā ar Zviedrijas Meteorolo
ģijas un hidroloģijas institūta aprēķi
niem, oktobrī no Baltijas jūras aizplūdis 
200 miljardu kubikmetru ūdens. Paze
minājies arī ūdens līmenis upju grīvās, 
ezeros un kanālos, kas savienoti ar Bal

tijas jūru. Ūdens, kas spēcīgā austrumu 
vēja ietekmē aizplūdis no mūsu jūras, 
caur šaurumiem, kas atrodas starp Dā
niju, Zviedriju un Norvēģiju, ieplūdis 
Ziemeļjūrā un Atlantijas okeānā. Bet 
izrādās, ka pašreizējais zemais ūdens 
līmenis nāk par labu Baltijas jūras ve

selībai, jo aizplūdušā ūdens vietā mūsu 
jūrā ienāks jauns, sāļāks un ar skābekli 
bagātāks ūdens. Ja svaigais ūdens ieplū
dīs strauji un būs pietiekami sāļš, līdz ar 
to blīvs un smags, tas pat varētu atdzīvi
nāt Baltijas jūras mirušās zonas – reģio
nus, kur jūras gultnē trūkst skābekļa un 

Jūra līdz ceļiem? Nē – līdz potītēm!

Tālumā esošie cilvēki izskatījās kā mazas skudriņas – tik tālu varēja jūrā pa-
staigāties.                D. Klaberes foto

ir izzudusi dzīvība – tā domā zviedru 
zinātnieki.

Būtiska ūdens līmeņa celšanās Bal

tijas jūrā tiek prognozēta šīs nedēļas 
vidū, kad pašlaik valdošo austrumvēju 
nomainīs rietumvēji. 
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Rojas novada 18. oktobra domes sēdē tika izskatīti 
19 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13/2016 
„Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 
21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 
„Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā””.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14/2016 
„Grozījumi 19.01.2016. saistošajos noteikumos 
Nr. 3/2016 „Par Rojas novada domes 2016. gada 
budžeta plānu”” .

• Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” vidēja termiņa 
attīstības stratēģiju 2016.2021. gadam.

• Piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona īste
notajā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projek
tā „Kurzeme visiem”. 

• Deleģēt Rojas novada Sociālajam dienes
tam atbildību par 23.03.2016. Sadarbības līguma 
Nr. 8-5/KV-DI/2/16  īstenošanu. 

• Izveidot Rojas novada domes Deinstitucio
nalizācijas (DI) vadības darba grupu, kas nodro
šinās Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
„Kurzeme visiem” DI procesu vadību un pieņems 
lēmumus, veicinot kvalitatīvu un daudzveidīgu 
sociālo pakalpojumu attīstību Rojas novada paš
valdībā, šādā sastāvā: Eva Kārkliņa, Rojas novada 
domes priekšsēdētāja; Jānis Pūce, Rojas novada 
domes izpilddirektors; Agnese Veckāgane, Rojas 
novada domes Attīstības nodaļas vadītāja; Lās
ma Pūce, Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja; 
Baiba Trūbiņa, Sociālā dienesta sociālo pakalpo
jumu nodaļas vadītāja/ sociālā darbiniece darbā 
ar veciem cilvēkiem un invalīdiem; Iveta Briede, 
Sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece/ Sociālā 
darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem; Marita 
Pāvuliņa, Rojas novada domes sabiedrisko attiecī
bu speciāliste.

• Par apbalvojumiem Valsts svētkos:
1. Ar Atzinības rakstu „Par mūža ieguldījumu” 

apbalvot Silviju Briedi;
2. Ar Atzinības rakstu „Gada pedagogs” apbal

vot Baibu Beraģi;
3. Ar Atzinības rakstu „Par ilggadēju un paš

aizliedzīgu darbu” apbalvot Brigitu Kvālbergu;
4. Ar Atzinības rakstu „Gada sportists” apbal

vot Līgu Vecbērzu;
5. Ar Atzinības rakstu „Par nopelniem Rojas 

novada tēla veidošanā” apbalvot Evu Fricbergu;
6. Ar Atzinības rakstu „Gada jaunietis” apbal

vot Tomu Bērziņu. 

• Apstiprināt dalības maksu vienam ansam
blim (kolektīvam) Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas 2017. gada 4. martā organizētajā konkursā 
„Rojas ritmi 2017”, EUR 20,00 (divdesmit euro) 
apmērā. Apstiprināt dalības maksu pedagogiem, 
kuru audzēkņi nepiedalās konkursā, un, kuri ār
pus kārtas vēlas piedalīties pedagogu profesionālās 
pilnveides programmā un saņemt apliecību Rojas 
Mūzikas un mākslas skolas 2017. gada 4. martā or
ganizētajā konkursā „Rojas ritmi 2017” EUR 10,00 
(desmit euro) apmērā.

• Nekavējoties uzteikt biedrībai „Rojas in
valīdu biedrība”, reģistrācijas Nr. 50008098991, 
2013.  gada 13. jūnija Deleģējuma līgumu 
Nr.  RND/2012/L109. Lauzt ar biedrību „Rojas 
invalīdu biedrība”, reģistrācijas Nr. 50008098991, 
noslēgto 2013. gada 13. jūnija Patapinājuma līgu
mu Nr. RND/2012/L108. Noteikt, ka Rojas novada 
Sociālā dienesta Multifunkcionālā centra „Strops” 
telpas Strauta ielā 833, Rojā, Rojas novadā, tā 
mērķauditorija, tai skaitā biedrības „Rojas invalī
du biedrība”, reģistrācijas Nr. 50008098991, biedri, 
var izmantot saskaņā ar Rojas novada Sociāla die
nesta apstiprinātu grafiku.  

• Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunkriņģe
ļi”, Valglaciemā, Rojas novadā  zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 010 0194, zemes lieto
šanas mērķus: „neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” 0.3000 ha platībā, „zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība” 0.4354 ha platībā.

• Saglabāt nekustamā īpašuma „Dakstiņi”, Val
galciemā, Rojas novadā zemes vienībai ar kadas
tra apzīmējumu 8882 010 0073, zemes lietošanas 
mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” 5.0500 ha platībā, 
„individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
0.2500 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Dakstiņi”, Val
galciemā, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 010 0074 zemes lietošanas mēr
ķi: „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība” 1.8500 ha platībā.

• Atcelt Rojas pagasta padomes 14.11.2006. lē
mums, protokols Nr. 16, 13. punkta „Par Rojas pa
gasta nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķu 
maiņu”, 102. apakšpunktu.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Jaundiļķi”, Ro
jas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 004 0081, zemes lietošanas mērķus: „indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.3000  ha 
platībā, „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” 1.0000 ha platībā, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” 14.9000 ha.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Celmdārzi”, Ro
jas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 001 0009, zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim
niecība” 0.7260 ha platībā. Noteikt nekustamā īpa
šuma „Celmdārzi”, Rojas novadā zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8882 001 0035, zemes lie
tošanas mērķi: „neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” 0.2018 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Brīvnieki”, Ro
jas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 005 0136, zemes lietošanas mērķi: „zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim
niecība” 13.1000 ha platībā.

• Saglabāt nekustamā īpašuma „Brīvnieki”, 
Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmē
jumu 8882 007 0135, zemes lietošanas mērķus: 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” 12.4000 ha platībā, „individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme” 0.2000 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Dižkāpas”, 
Kaltenē, Rojas novadā zemes vienībai ar kadas
tra apzīmējumu 8882 009 0469 zemes lietošanas 
mērķus: „neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme” 0.2000 ha platībā, „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
0.0600 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Kurināmā lau
kums”, Kaltenē, Rojas novadā zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8882 009 0643 zemes lieto
šanas mērķi: „neapgūta ražošanas objektu apbūves 
zeme” 2.7400 ha platībā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Melnsila stāv
laukums”, Melnsils, Rojas novads zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0127 zemes lie
tošanas mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība” 0,7400 ha platī
bā, “komercdarbības objektu apbūve” 2,4700  ha 
platībā. 

• Noteikt nekustamā īpašuma „Melnsila stāv
laukums”, Melnsils, Rojas novads  zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0215 zemes lie
tošanas mērķus: „zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība” 0,2300 ha platī
bā, „komercdarbības objektu apbūve” 0,2100  ha 
platībā.

• Saglabāt nekustamā īpašuma „Melnsila stāv
laukums”, Melnsils, Rojas novads zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0121 zemes lie
tošanas mērķi: „atsevišķi nodalītas atklātas auto
stāvvietas” 0,1400 ha platībā.

• Atcelt Rojas pagasta padomes 2006. gada 
14. novembra lēmumu (protokols Nr. 16., 
13./63 punkts) „Par Rojas pagasta nekustāmo īpa
šumu zemes lietošanas mērķa maiņu”.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Jurģi”, Kaltenē, 
Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmē
jumu 8882 010 0027 zemes lietošanas mērķus: 
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” 1,8000 ha platībā, „zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie
cība” 0,6000 ha platībā; „individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” 0,3000 ha platībā. 

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpa
šumam „Akmeņdziras”, Rude, Rojas novads, pa
redzot zemes vienības sadalīšanu un atdalāmajai 
zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Dižmāri”.

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpa
šumam „Sakniņi”, Rojā, Rojas novadā zemes vie
nībai paredzot zemes vienības sadalīšanu un atda
lāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu 
un adresi „Mazpēteri”, Roja, Rojas novads.

• Atļaut pievienot ēkas (būves) nekustamam 
īpašumam Selgas iela 1L, Roja, Rojas nov., LV
3264 ar kadastra Nr. 8882 508 0082 (īpašuma tie
sības nostiprinātas Rojas novada zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr. 100000165177) ar klasifikatora 
kodu: 105474135, nekustamo īpašumu „Kūpinā
šanas cehs” un „Ražošanas notekūdeņu attīrīšanas 
ietaises” saglabājot nekustamajam īpašumam un 
ēkām (būvēm) adresi: Selgas iela 1L, Roja, Rojas 
nov., LV3264.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 

domes sekretāre Gunta Dambiņa

ROJAS NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

     Rojas novadā                  Nr. 12/2016
     APSTIPRINĀTS

ar Rojas novada domes 2016. gada 29. septembra
sēdes lēmumu Nr. 182 (protokols Nr. 10) 

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 
2015. gada 20. septembra saistošajos notei-
kumos Nr. 14/2015 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

  1. panta (2) daļas 91) punktu
Izdarīt Rojas novada pašvaldības 2015. gada 15. septembra saisto

šajos noteikumos Nr. 14/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa pie
mērošanu Rojas novadā” šādu grozījumu, izsakot punktu 1. sekojošā 
redakcijā:

„1. No 2017. gada Rojas novadā neaplikt ar nekustamā īpašuma no
dokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m², 
izņemot garāžas un palīgēkas īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā 
darbība.„

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 01. janvāri.
Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

No 10. līdz 16. oktobrim Latvijā norisinājās 
gadskārtējā UNESCO nedēļa.  Tās pamattēma 
ir Latvijas cildināšana pasaulē.  Viena no inicia
tīvām ir veidot individuālo „Mantojuma skapi”,  
apzinot un saglabājot nemateriālās kultūras vēr
tības.

12. oktobrī Rojas novada bibliotēkas pasāku
mā „Es esmu iestādīts šai krastā” apmeklētāji tikās 
ar diviem mūsu piekrastes nemateriālās kultūras 
vērtību iemūžinātājiem fotogrāfijās – Māri Silma
ni un Aivaru Seržānu, kuru lasītāji vairāk atpazīst 
kā dzeju un eseju autoru Aivaru Aiviekstu.

Tikšanās laikā katrs pastāstīja par sevi un aiz
raušanos ar fotografēšanu, kā arī par saviem va
ļaspriekiem. Abiem fotografēšanas pirmsākumi 
apgūti pašmācībā jau skolas gados, abi nelabprāt 
fotografē cilvēkus un ļoti maz izmanto fotogrāfiju 
uzlabošanas iespējas, ko piedāvā mūsdienu teh
noloģijas. Abiem kopīgs arī vēl kāds vaļasprieks – 
makšķerēšana.

Sarunu ritumā ar Māri Silmani lasītāja Regina atcerējās gadus 
pirms digitālo fotoaparātu laikiem, kad labi apdomāja, ko knipsēt, 
jo taupīja kadrus. Un iznākums vienmēr bija nezināms līdz foto 
attīstīšanai, ko veica paši ar saviem materiāliem. Tagad labas fo
togrāfijas var uzņemt pat ar mobilajiem telefoniem. Un, ja attēls 
ir iedabūts datorā, foto var ne tikai uzlabot, bet arī padarīt māks
liniecisku. Abi pasākuma viesi atzina, ka par skaistākiem atzīst 
dabīgi iemūžinātos mirkļus. Tas nekas, ja šādi izdodas tvert tikai 
vienu kadru no simta.

Praktisko sarunu par skatupunkta izvēli un kadrēšanas pras

mēm starplaikos savu dzeju lasīja Aivars Aivieksts, noslēgumā 
uzdāvinot apmeklētājiem paša veidotas fotomontāžas ar savām 
dzejas rindām, ko katrs saņēmējs nolasīja pārējiem.

Paldies mūsu viesiem, paldies apmeklētājiem un bibliotēkas 
darbiniecēm – Ilutai par jūras tēmai atbilstošo skaisto noformē
jumu un Daigai par pasākumam sagatavoto izstādi no bibliotēkas 
fondā esošajām grāmatām par fotografēšanu!

Ja arī kādam no jums, lasītāji, fotografēšana ir sirdslieta, aici
nām piedāvāt savus darbus izstādei mūsu bibliotēkā.

Irēna Svitiņa

Tikšanās ar fotogrāfiem Rojas bibliotēkā

Gan Aivars Aivieksts (pirmais no labās), gan Māris Silmanis par visskaistā-
kajiem atzīst dabīgi iemūžinātos mirkļus.                                       D. Dambītes foto

Noslēgusies „ROJAS APĻI – 2016” sezona
4. oktobrī noslēdzās kārtēja „ROJAS APĻI” sezona. Sākot no aprīļa vidus līdz oktobra sākumam, ikvienam bija iespēja katru 

otrdienas vakaru piedalīties 30 minūšu skrējienā Rojas stadiona aplī, stiprinot veselību un labi pavadīt laiku.
Šogad kopumā piedalījās 52 dalībnieki ( 2015. gadā 57 dalībnieki ), pavisam kopā bija 25 posmi,  kopējais pieveiktais apļu 

skaits – 3491 aplis. (2015. gadā 4158 apļi). Katram dalībniekam tika individuāli uzskaitīts apļu skaits, tāpēc bija iespēja uzzināt savu 
rezultātu – noskrietos apļus. Atzīmēšu  9 aktīvākos dalībniekus, kuri šogad bija piedalījušies vairāk kā pusē no 25 posmiem. No 
pieaugušajiem: Vizbulīte Puriņa – 23 posmi, 342 apļi, Ģirts Zanders – 23 posmi, 349 apļi, Gundars Doniņš – 15 posmi, 245 apļi, 
Imants Ločmels – 14 posmi, 208 apļi, Armands Indriksons – 14 posmi, 202 apļi. No jauniešiem: 4. klases skolniece Gundega Giten
dorfa – 17 posmi, 146 apļi, 5. klases skolnieks Ģirts Kirilovs – 16 posmi, 231 aplis, 7. klases skolnieks Miķelis Gitendorfs – 16 pos
mi, 199 apļi, 6. klases skolniece Anna Doniņa – 15 posmi, 181 aplis.

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos. Uz tikšanos nākošajā, 2017. gadā!
Armands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs

25. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
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Dzīvesziņas

Radošā darbnīca Rojas Mūzikas un mākslas skolā
10. oktobra rītā Rojas Mūzikas un 

mākslas skolā notika radošā darbnīca, 
kurā piedalījās bērni no Rojas bērnu-
dārza „Zelta zivtiņa”.  Katrs no bērniem 
tika ietērpts priekšautā, un uz darba 
galda nolikts paliktnītis, veidošanas 
instrumenti, kuri tika pielietoti darba 
gaitā. Skolotāja Līga Reine izdalīja kat-
ram no dalībniekiem māla gabaliņu, 

kuri vēlāk pārtapa par mazu kaķīti vai 
sunīti. Skolotāja pastāstīja par darba 
gaitu un darba instrumentiem, kas ne-
pieciešami darba procesā. Tā kā bērni 
bērnudārzā bija strādājuši ar plastilīnu, 
ar mālu tehniku veidot  bija līdzīgi. Bēr-
ni sagrupējās pie trim galdiem, kur vei-
ca iecerēto uzdevumu. Labi palīgi dar-
ba procesā bija grupiņu audzinātājas, tā 

gala rezultātā tapa brīnišķīgi mākslas 
darbi. Darbiņi vēl tiks apstrādāti un ap-
dedzināti krāsniņā, kad tie būs gatavi, 
bērni varēs katrs savu darbiņu saņemt 
pēc vārda, kas tika iegravēts uz katra 
mākslas darba. Gala rezultāts jau tagad 
visus priecēja. 

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
pedagoģe Līga Reine

Mazajās rociņās māla gabali pārtapa brīnišķīgos mākslas darbos. 
Albuma foto

10. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros 
Rojas PII „Zelta zivtiņa” Karūsiņas un 
Burbulēnu grupas bērni ciemojās Rojas 
Mūzikas un mākslas skolā.

Mūs silti un pozitīvi jau pie ieejas 
durvīm sagaidīja mākslas pedagoģes 
Līga Reine un Vizbulīte Puriņa, kas 
turpinājumā iedvesmoja katru bērnu 
radīt savu mākslas darbu – kaķi vai 

suni no māla. Pedagoģe Līga Reine ar 
savu stāstījumu aizrāva ne vien mazos 
bērnudārza audzēkņus, bet arī mūs – 
pieaugušos – vadītāju Ivetu, skolotājas 
Mudīti un Maiju, skolotāju palīdzes 
Ingu un Ievu. 

Bija redzams prieks un aizrautī-
ba bērnu acīs, darinot sev suvenīrus. 
Skolotājas bija ļoti gandarītas par 

bērnu paveikto. Liels paldies par doto 
iespēju ciemoties Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā. Līdzi paņēmām ideju 
bagātības. 

Cerot uz turpmāku sadarbību, iz-
sakām lielu paldies pedagoģēm Līgai 
Reinei, Vizbulītei Puriņai un skolas 
direktoram Jānim Kivilam. Prieks, 
ka Rojā ir cilvēki, kas iedvesmo jau-
no paaudzi pievērsties kultūrai. Lai 
izdodas! 

Visi kopā – pārgājienā!
Diezgan drēgnajā rudens dienā, 24. oktob-

rī, vairākas drosmīgas Rojas novada ģimenes 
devās pārgājienā pa mežu netālu no avotiņa. 
Pasākums izvērtās gana jautrs – ar spēlēm, at-
rakcijām un mīklu minēšanu.

Ģimeņu pulks pulcējās pie veikala 
„Maxima”. Sociālais dienests bija sarūpējis 
dāvaniņas – atstarojošās vestes – un astoņas 
ģimenes varēja uzsākt pārgājienu pa mežu pie 
Rojas avotiņa.

Pārgājiena dalībnieki tika sadalīti 
divās komandās, jo vēlāk ģimenes gaidīja 
pārsteigums  – dažādi uzdevumi! Pirmais no 
tiem bija mīklu minēšana – meža iemītniece 
klātesošajiem uzdeva minēt dažādas mīklas, 
piemēram, „cik dziļi var ieskriet mežā?” vai 
„kurš piedzimst divreiz?” un daudzas citas 
latviešu tautas mīklas. Ne tikai bērni, bet 
arī pieaugušie ar lielu aizrautību piedalījās 

mīklu minēšanā. Tālāk pārgājiens turpinājās 
līdz nākamajiem vārtiem, kur klātesošajiem 
vajadzēja pārvarēt dažādus šķēršļus. Vēl 
ģimenēm vajadzēja meklēt apslēptos 
dārgumus, kas bija noslēpti mežā. Kad 

visi uzdevumi bija pieveikti, 
pārgājiena dalībnieki devās uz 
atpūtas vietu pie Rojas upes, kur 
ģimenes varēja ļauties izklaidēm – 
spēlēt dažādas komandu spēles – 
slēpot, spēlēt bumbu, likt figūras 
no koka plāksnēm un daudz ko 
citu. Uzvarētāji, protams, tika 
apbalvoti ar kārumiem. Pēc 
kārtīgas ampelēšanās ģimenes 
tika cienātas ar karstu tēju un 
uz ugunskura ceptām desām! 
Pasākumu finansiāli atbalstīja 
Rojas novada Sociālā dienesta 
sadarbības partneri Zviedrijā 
(Valdemārsvīkā), kuri arī iepriekš 

atbalstījuši pasākumus ģimenēm ar bērniem.
Pārgājiena iniciatori Elizabete un Harijs 

Kilmiši pasākumu rīkoja ar mērķi saliedēt un 
radīt kopības izjūtu bērniem un vecākiem. 
Ikdienas steigā vecāki ne vienmēr bērniem velta 
pietiekamu uzmanību, tāpēc šajā pārgājienā 
bērni ieguva sev tik nepieciešamo laiku kopā ar 
vecākiem un kopā atpūsties kā ģimenei. 

Paldies Elizabetei un Harijam, Rojas novada 
Sociālajam dienestam, tā darbiniekiem un viņu 
ģimenēm par pasākuma organizēšanu! Lai 
jums neizsīkstoša enerģija un spēks nākošajiem 
pasākumiem!

Marita Pāvuliņa

Pārgājiena dalībniekiem vajadzēja pārvarēt visdažādā-
kos šķēršļus.                                                   M. Pāvuliņas foto

Izceļojusi dažādus dzīves līkločus, savā 
laimīgajā bērnības zemē, vecvecāku mājās 
Rojā atgriezusies Laura Kļaviņa. Lauras dzī-
vē nekas nenotiek tāpat vien, un arī, uzsākot 
dzīvi dzimtajā Rojā, viņu vada misijas apzi-
ņa atjaunot un papildināt vectēva Laimoņa 
Veidemaņa buru kuģu kolekciju, integrēties 
Rojas sabiedrībā un kļūt tai noderīga.

Uzaugot vecvecāku mājās Rojā, Laura sa-
vulaik bijusi lieciniece vectēva hobija – buru-
kuģu kolekcijas – tapšanai. Dienām vērojot 
burinieku tapšanu, Laurai šis process kļuvis 
tuvs un pazīstams, tādēļ šogad Balto gald-
autu svētkos – Latvijas simtgades veltītajam 
pasākumam, viņa vectēva mājās atjaunojusi 
apskates vietu „Buru kuģu kolekcija”. Dienā, 
kad sarunājamies, Laurai jau pieteikušies pir-
mie apmeklētāji.  Viesiem būs iespēja apskatīt 
kuģu kolekciju un ieklausīties Lauras stāstīju-
mā par to tapšanu un vectēva savādo – nedzir-
dīgo dzīvi. Lai arī, būdams kurlmēms, tieši opis Lau-
rai iemācījis ļoti daudz, tai skaitā cieņu pret augstāk 
stāvošām personām, savu valsti un valstij nozīmī-
giem notikumiem.

Daudzi rojenieki vēl atceras vareno burinieku 
Veidemaņu sētā, kas gadiem priecēja garāmgājējus 
un viesus. Kad auga Lauras vidējais dēlēns, opis bu-
rinieku licis nojaukt, jo tas kļuvis bērnam bīstams. 
Tagad Laura uzskata par savu pienākumu šo kuģi at-
kal atjaunot. Tiesa, ne pirmatnējā izskatā, bet gan no 
tukšām šampanieša pudelēm. Lauras vājība ir stikls, 
tādēļ viņa jau uzrunājusi pirmos domubiedrus, ar 
kuriem kopā izsapņojusi stikla kuģi, kurā atspogu-
ļosies gan saullēkti, gan saulrieti. Un, Laurai par brī-
numu, sētā jau atrastas pirmās šampanieša pudeles. 

Viņa gan smej, lai cilvēki neaizmirstot tām pievienot 
zīmītes ar savu vārdu, jo kā gan savādāk viņa zinās, 
kam rakstīt ielūgumu uz pirmajām kuģa kāzām. 
Laura paskaidro, ka par kuģa kāzām sauc mirkli, kad 
jauns kuģis pirmoreiz tiek ielaists ūdenī, vai, kā šajā 
gadījumā, nodots apskatei. 

Burinieku mantiniecei padomā vēl viena lieliska 
doma – izveidot vectēvam piemiņas pasākumu jeb 
Veidemaņu kuģu salidojumu, uzaicinot tajā pieda-
līties visus, kuri savulaik kā dāvinājumu saņēmuši 
vectēva rokām darinātu burinieku. Tā būtu īsta at-
miņu pēcpusdiena, kurā katrs būtu aicināts padalī-
ties atmiņās par Lauras vectēva laikiem, no kuriem 
viņa tik daudz ko neatceras, jo bija pārāk maza.

„Ja mēs te esam, varbūt varētu būt Rojai noderī-
gi”, spriež Laura Kļaviņa.

Burinieku mantiniece

Šogad Miķeļdienas tirdziņā Rojas muzejā Laura ik-
vienam piedāvāja nosūtīt saviem tuviniekiem īpašu past-
karti ar vēstījumu.

Ineses Indriksones foto

Rojenieki burā Itālijā
Šoruden Rojas jahtkluba audzēkņi Patriks Upners, Han-

na Elizabete Zandere un Rihards Bramanis devās pieredzes 
apmaiņā uz Itāliju. Brauciena mērķis bija gan iepazīties ar 
Itāliju, gan izbrauciens ar Roccabbella jahtu pa maršrutu 
Genova–Portofino–Genova. Izbrauciena maršruts tika iz-
vēlēts ar nolūku, lai bērni izbaudītu Vidusjūras jaukumus. 
Tas  bērniem bija īpašs piedzīvojums, kas viņus apvienoja, 
ļāva izbaudīt ceļojumu pa jaunu, interesantu vietu, burāša-
nu ar jahtu atklātā jūrā, sadzīvi uz jahtas brauciena laikā un, 
protams, strādāt komandā, jo mazie burātāji palīdzēja vadīt 
jahtu. Roccabella jahtas komandas kapteinis  apmācīja, kā jā-
vada jahta – jātur kursā, jātur attiecībā pret vēju un jāizbrauc 

vilnis. Brauciena laikā  tika piedzīvots gan bezvējš, gan  stiprs 
vējš. Rojas burātāji izbaudīja  klinšainās piekrastes ainavas, 
kas sajūsmināja ik vienu. Bērni varēja  laiskoties ūdens un 
saules peldēs, kas viņos radīja jaukas izjūtas. Un, protams, 
neizpalika iepazīšanās ar lielās jūras iemītniekiem, ar savām 
acīm jaunieši vēroja tunču lēcienus. Pieaudzis tuncis vizuāli 
atgādina delfīnu. Kā pastāstīja Roccabella komandas kaptei-
nis, viņiem esot izdevies noķert 10 kg smagu tunci, ko esot 
ēduši trīs dienas.

Visiem bija iespēja apmeklēt Dženovas akvāriju, kas ir 
otrs lielākais akvārijs Eiropā. Akvārija ēka sākotnēji atgādi-
na kuģi, kuram telpu paplašināšanas nolūkos piebūvēts vēl 
viens kuģis. 70 rezervuāros un sešos miljonos litru ūdens 
zemūdens iemītniekiem ir gana, kur izvērsties, bet apmek-
lētājiem – par ko sajūsmināties. Patrikam, Hannai un Rihar-
dam bija iespēja redzēt piranju baru  un veselu kompāniju 
draudzīgu pingvīnu. 

Neizpalika arī ekskursija noenkurotajā Džonija Depa pi-
rātu kuģī no filmas „Karību jūras pirāti”.

Roccabella komandas mērķis ir veicināt jauno burātāju 
interesi sasniegt arvien augstākus rezultātus burāšanā, tādēļ 
arī nākamās sezonas beigās labākajiem jaunajiem burātājiem 
būs šī iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Itāliju.

Patrika, Hannas Elizabetes un Riharda  vecāki saka lielu 
paldies Roccabella komandai par iespēju bērniem  sportot uz 
ūdeņiem, burājot ar jahtu.  Paldies par atpūtu, elpu aizrau-
jošām sajūtām un skaistumu! Sakām lielu paldies Guntaram 
Bramanim par sirsnīgo uzņemšanu un pozitīvo gaisotni, kas 
pavadīja mūs visas saulainās dienas Itālijā!

Baiba Dāldere, Ilva Zandere
Draudzīgā trijotne uz jahtas klāja. 

B. Dālderes foto

Reģistrētas mirušas personas

Laikā no 1. jūlija līdz 1. oktobrim Rojas novadā dzimuši bērni:
Keita Neifelde (dzimusi 11.07.2016. g.)

Raiens Birkhāns (26.07.)
Azamats Mahmudovs (01.08.)

Elza Memrikova (29.08.)
Marks Cielavs (07.09.)
Anna Mūrniece (24.09.)
Olivers Klāviņš (27.09.)

           Sastādīti 22 Laulību reģistri,  
tai skaitā Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
15, Kaltenes evanģēliski luteriskajā draudzē 6,  
   Ģipkas evanģēliski luteriskajā draudzē 1.

Pauls Viļams
(19.08.1991.–01.07.2016.)

Spiridons Priļepiševs
(20.01.1942.–06.07.2016.)

Marta Zvirbule
(17.03.1930.–08.07.2016.)

Zenta Pabērza
(16.11.1930.–08.08.2016.)

Ainārs Jaunozols
(13.01.1968.–23.08.2016.)

Vija Čuba
(06.07.1938.–25.08.2016.

Gita Veismane
(01.02.1965.–26.08.2016.)

Ilga Rutka
(01.09.1944.–01.09.2016.)

Marta Elfrīda Pīlipa
(10.07.1925.–02.09.2016.)

Skolotājas-metodiķes Mudītes Beraģes pārdomas

Liāna Bērziņa, Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

29. oktobrī 13.00 senioru kluba „Liedags” balle.

1. novembrī plkst. 13.00
Jaunā Liepājas Teātra izrāde bērniem

„Nelle pelnrušķīte”.
Ieeja 2,00 EUR.

5. novembrī plkst. 13.00
NVO Rojas invalīdu biedrības

10 gadu jubilejas pasākums.
Līdzi ņemams labs noskaņojums un „kārumu groziņš”.
Pieteikties Ernai Grīnvaldei, tel. 26078711 līdz 03.11.

Pēc Māra Bērziņa stāsta Lindas Oltes filma, tapusi mūspusē –

„GŪTENMORGENS UN VIENCIEMS”!
Valsts ierēdnis Gūtenmorgens dodas uz piejūras ciemu noskaidrot, kā 

valdība ļaudīm var palīdzēt.
Lomās: Andris Keišs, Indra Briķe, Indra Burkovska, Juris Bartkevičs, 

Arvis Kreicbergs, Alvīne Priede.
7. novembrī plkst. 19.00 filmas pirmizrāde – goda seanss Valgalciema 

klubā. Tikšanās ar radošo grupu. Lūgums paņemt līdzi krūzi tējas dzeršanai. 
Īpaši aicināti vietējie aktieri un filmas atbalstītāji! Ierašanās no plkst. 18.30.

11. novembrī pēc Lāpu gājiena plkst. 19.00 – ekskluzīvs papildseanss 
Rojas Kultūras centrā. 

Ieeja brīva.

11. novembrī plkst. 18.00 būsim vienoti Lāčplēša dienas

LĀPU GĀJIENĀ!
Pulcēšanās pie viesnīcas „Roja”.

13. novembrī plkst. 18.00
Nodarbība

TIBETAS DZIEDOŠĀS BĻODAS.
Pieteikšanās pa tel. 28450450, Anna.

Ierašanās ērtā, siltā apģērbā, līdzi ņemot paklājiņu,  
dvielīti vai pledu un labu sajūtu.

17. novembrī plkst. 19.00
Latvijas Republikas 98. proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

„Mums dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”.
Pēc pasākuma plkst. 22.00 

TAUTAS BALLE. 
Muzicēs „Brāļi Auzāni un slavenais Jersikas orķestris”.

Ieeja brīva. Galdiņus rezervēt līdz 16.11.

8. decembrī plkst. 19.00
Humora izrāde 

„MADE IN LATVIJA”.
Izrādē piedalās: Nacionālā teātra humora meistari Mārtiņš Egliens, 

Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Brūveris, Kristians Kareļins, Dailes teātra 
šarmantā aktrise Aija Dzērve, kolorītais komiķis un dziedātājs Marģers 
Eglinskis u.c. 

Izrādes režisors Mārtiņš Egliens.
Ieeja 10.00; 8.00; 6.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana.

No 1. novembra Rojas KC mazajā zālē apskatāma 
Talsu audēju kopas „Talse” dalībnieces

Sigitas Šermukšnes darbu
IZSTĀDE.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtības 

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

  Malku.  Zvanīt 29286523.

PĀRDOD

Es tikai aizmigšu 
Šīs dzīves vakarā,
Lai citā dzīvē pamostos
Kur dzīve mūžīga.
Izsakām līdzjūtību mūsu klasesbiedrenei Dei-

zijai Smaižei, vectēvu zaudējot.
2. klases skolēni, audzinātāja, vecāki

Un mani glāstīs vēji, koka zars,
Tik nebūs vairāk pavasars.
Izsaku visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, no 

Vladimira Ščetinkina atvadoties.
Astrīda

Vēls rudens, saules starojums
Vēl redzas debess malā –
Kā tālu dienu atspīdums,
Kad viss jau galā.

Rojas Invalīdu biedrība izsaka līdzjūtību 
Mārītei un pārējiem tuviniekiem, no Vladimira 
Ščetinkina atvadoties.

Es tagad aizeju,
bet ne jau prom –
es aizeju tepat –
ar citām puķēm,
citu sauli
ar citu zemi parunāt.

Izsakām līdzjūtību Didzim un Ingusam, tēti 
aizsaulē pavadot.

Kaimiņi – Zanderi, Grīnbergi, Rozefeldi, 
Mārīte Linde, Aldis Sproģis, Larisa Sigai

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot,
Dod man, Dieviņ, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.
                                   (t. dz.)

No sirds jūtam līdzi Didzim Alksnītim un 
pārējiem tuviniekiem, Andri Alksnīti mūžībā 
izvadot.

Kuģa „Rude” bijušā komanda

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze un 
mācītājs izsaka līdzjūtību piederīgajiem, 
aizvadot mūžības ceļos Valiju Jankovsku.

Laikā no 12. oktobra līdz 23. oktobrim paš-
valdības policija veikusi sekojošas darbības:

12.10. Saņemts telefona zvans par to, ka 
Melnsilā liela auguma suns uzbrucis un sakodis 
mazāku suni. Lielā suņa saimniekam sastādīts 
APK protokols, kurš nosūtīts izskatīšanai Rojas 
Administratīvajai Komisijai.

13.10. Saņemts telefona zvans no Nordeka 
maršruta autobusa šofera par to, ka maršruta 
auto busā, kurš atrodas Rojā, nepazīstams vīrietis, 
atrodoties alkohola reibumā, traucē pasažieriem. 
Vīrietis nogādāts Valsts policijas KRP Talsu iecir-
knī, kur, noskaidrojot viņa personību, vīrietim 
sastādīts APK protokols.

Saņemts telefona zvans par to, ka Kaltenē, 
izsitot loga rūti, iekļūts pilsonei piederošā pri-
vātīpašumā. Ieteikts zvanīt uz VP KRP Talsu 
iecirkni.

15.10. Saņemts telefona zvans par to, ka Kal-
tenē, izsitot loga rūti, iekļūts pilsonim piederošā 

privātīpašumā. Ieteikts zvanīt uz VP KRP Talsu 
iecirkni.

Saņemts telefona zvans par to, ka aiz Rojas 
pludmales mežā deg zari. Izsaukti ugunsdzēsēji, 
kuri ugunsgrēku likvidē.

18.10. Konstatēts, ka Rojas novada Ķirķragā, 
kāpu zonā, novietota automašīna. Automašīnas 
vadītājam izteikts mutisks brīdinājums, pārkā-
pums novērsts.

Kaltenē kādā privātīpašumā pašvaldības poli-
cija kopā ar valsts policiju aizturēja vīrieti, kurš 
atradās meklēšanā. Vīrietis nogādāts Talsu poli-
cijas iecirknī.

20.10. Rojas pašvaldības policija pārbaudījusi 
5 īpašumus Rojas novadā, kuriem dots termiņš 
īpašumus sakārtot, īpašumi sakārtoti.

21.10. Plkst. 8.00 konstatēts, ka maršruta 
autobusa šoferis pasažieru izlaišanai novietojis 
maršruta autobusu Zvejnieku un Celtnieku ielas 
krustojumā Rojā, tam neparedzētā vietā, traucējot 

pārējos satiksmes dalībniekus. Ar autobusa šoferi 
veiktas pārrunas un norādīts par to, ka pasažieri 
izlaižami no autobusa vienīgi autobusa pieturās.

Saņemts telefonisks zvans no pilsones par to, 
ka mežā aiz avotiņa atrasts beigts dzīvnieks. Sa-
zvanīta mežniecība un informēta par atradumu.

Saņemts telefonisks zvans no Ģipkas par to, 
ka no nozāģētās līnijas nozagti koki.  Ieteikts zva-
nīt uz VP KRP Talsu iecirkni.

22.10. Konstatēts, ka Rojā, Jūras ielā uz soli-
ņa nepazīstami vīrieši gatavojas lietot alkoholu. 
Ar vīriešiem veiktas pārrunas, alkohola lietošana 
netiek pieļauta.

Plkst. 20.50 konstatēts, ka 3 vīrieši no Rīgas 
uzsāk makšķerēšanu Rojas upē. Vīriešu darbības 
pārtrauktas, viņiem izskaidrots, ka diennakts 
tumšajā laikā makšķerēšana Rojas upē aizliegta. 

23.10. Rojas pašvaldības policija Talsu dzīv-
nieku patversmē „Ausma” nogādājusi kaķeni un 
3 kaķēnus. 

NVO „Rojas invalīdu biedrība” Strauta iela 8-33, Roja 
pasākumu plāns novembrī

Diena, datums Pasākuma, nodarbības 
nosaukums Pulksteņa laiks Nodarbību 

vadītājs

01.11.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – 

nūjošana

9.00–10.00
17.00–19.00

E. Grīnvalde
26078711

02.11.
Trešdiena

NVO sanāksme,  
biedru tikšanās

ar MFC „Strops” 
vadītāju B. Trubiņu

10.00–14.00 NVO valde

03.11.
Ceturtdiena

Gatavošanās 
pasākumam

Pērļošna
10.00–14.00 L. Semičenko

28740147

04.11.
Piektdiena

Gatavošanās 
pasākumam

Veselības grupa – 
nūjošana

10.00–18.00
17.00–19.00 E .Grīnvalde

 Sestdiena

Sagatavošanās 
pasākumam

10 gadu pasākuma
atklāšana

09.00–12.30
13.00–19.00 E. Grīnvalde

07.11.
Pirmdiena

Radošās darbnīcas
Tekstilmāksla 10.00–14.00 B. Rozefelde

26326557

08.11.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – 

nūjošana

9.00–10.00
17.00–19.00

09.11.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 Dina Čuba

26563689
10.11.

Ceturtdiena Pērļošana 10.30–14.00 L. Semičenko

11.11.
Piektdiena

Veselības grupa – 
nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

21.11.
Pirmdiena

Radošās darbnīcas
Tekstilmāksla 10.00–14.00 B. Rozefelde

15.11.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – 

nūjošana

9.00–10.00
17.00–19.00 E. Grīnvalde

16.11.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Dekupāža

Galda spēles
10.00–14.00 A. Reinholde

29354294

21.11.
Pirmdiena

Radošās darbnīcas 
Darbs ar adāmmašīnu 10.00–14.00 B. Rozefelde

23.11.
Trešdiena

Kulinārija
Galda spēles 10.00–14.00 Dina Čuba

25.11.
Piektdiena

Veselības grupa –
nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

28.11.
Pirmdiena Radošās darbnīcas 10.00–14.00 B. Rozefelde

29.11.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – 

nūjošana

9.00–10.00
17.00–19.00 E. Grīnvalde

30.11.
Trešdiena

NVO sanāksme,  
biedru tikšanās

Galda spēles
10.00–14.00 NVO valde

No sirds pateicamies visiem, kas izteica līdz-
jūtību un bija klāt, aizvadot mūžībā mūsu mīļo 
Kristu Pabērzu.

Mamma, māsa un pārējie tuvinieki

Mīļš paldies ziedu pārdevējai Sandrai par pretim-
nākšanu un allaž laipno apkalpošanu.

Deju kopa „Gaspažiņas”

Uzaicinājums 
volejbolistiem

Biedrība „Sporta 
klubs Talsi” aicina 
uz tikšanos Talsu, 
Rojas un Dundagas 
novadu vo lejbo listus 
2016. gada 19. no-
vembrī plkst. 16.00  
AS „Talsu auto transports” zālē, Sten des ielā 8, Talsos.

Ja esi volejbola un sava novada patriots, apzini sa-
vas puses visu laiku un vecumu volejbolistus, lai pul-
cētos kopīgā pasākumā un spertu pirmos soļus bijušā 
Talsu rajona (tagadējo Talsu, Dundagas, Rojas nova-
du) volejbola vēstures apzināšanā. 

Ņemiet līdzi atmiņu stāstus, fotogrāfijas un citas 
vēsturiskas liecības.

Vairāk  informācija un pieteikšanās līdz 15. no-
vembrim, zvanot 26449513 vai 29377016 (Aivars 
Pekmans).
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