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Dace Klabere

5. novembrī savu 10 gadu pastāvē-
šanas jubileju atzīmēja Rojas invalīdu 
biedrība. Kā jau jubilejas reizē, zālē bija 
pulcējušies ne tikai invalīdu biedrības 
aktīvie ļaudis, bet arī viņu draugi un 
atbalstītāji. Īpašā jubilejā – īpašs no-
tikums, un šīs jubilejas svinības ieies 
vēsturē ar to, ka tajā notika jaunās Ro-
jas invalīdu biedrības himnas pirmat-
skaņojums. Vārdus himnai sarakstījusi 
rojeniece Ērika Reimartuse, mūzikas 
autors – biedrības draugs un atbalstītājs 
Jānis Kalniņš. Savukārt par muzikālo 
dāvanu biedrībai bija parūpējušies Ro-
jas Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņi skolotājas Litas Krūmiņas vadībā.

Jubilejas atzīmēšana ir 
tā reize, kad der ieskatīties 
arī pagātnē, bez kuras nebū-
tu šodienas. Uz laiku pirms 
10 gadiem un agrāk, atskatījās 
bijusī Rojas invalīdu biedrības 
vadītāja Austra Gitendorfa. 
Kā atzīmēja Austras kundze, 
patiesībā šodienas biedrības 
pirmsākumi meklējami vēl 
tālākā pagātnē – 1992. gadā, 
kad Rojas darbīgo invalīdu grupa ak-
tīvi darbojās Talsu invalīdu biedrības 
paspārnē kā Rojas nodaļa un to vadīja 
Vilma Grunte. Un tieši viņas vadībā 
tika izlemts dibināt pašiem savu bied-
rību, kas īstenojās 2006. gada 9. febru-
ārī. Vēl pēc dažiem mēnešiem biedrība 

iegūst arī Sabiedriskā labuma statusu. 
Jaundibinātajai biedrībai vēl nebija 
savu telpu, tādēļ dāmas bieži pulcējās 
Vilmas Gruntes privātmājā, bet papla-
šinātās valdes sēdes notika muzeja tel-
pās. Biedrībā aktīvi darbojās sekojoši 
valdes locekļi – Vilma Grunte, Austra 
Gitendorfa, Anna Rodze, Mārīte Rutka, 
Daina Kiršteine. Grāmatveža pienāku-
mus uzņēmās Daina Kiršteine, vēlāk vi-
ņas darbu pārņēma Laima Bulle, kas šo 
darbu veic joprojām. Par revidentu tika 
ievēlēta Velta Jaunzeme, kasieres pienā-
kumus pildīja Mārīte Rutka, vēlāk Dai-
na Kiršteine. Kad Vilma Grunte atteicās 
no biedrības priekšsēdētājas pienāku-
miem, vadības grožus pārņēma Austra 
Gitendorfa, bet no 2012. gada Rojas 
invalīdu biedrību vada Erna Grīnvalde. 
Kā atcerējās Austras kundze, neaizvie-
tojami palīgi viņas darbā bija kuratori 
Aina Ļaudupe, Daina Kiršteine, Irēna 
Šteinberga, Ausma Zvirbule un Haralds 
Kleinbergs.

Gadu no gada invalīdu biedrība uz-
ņēma apgriezienus, kļūdama par aktīvu 
un pamanāmu Rojas sabiedrības daļu. 
Šajā reizē ar ziediem un piemiņas vel-
tēm tika sumināti visi aktīvie biedrības 
ļaudis, bez kuru palīdzības biedrība 
vispār nevarētu pastāvēt, jo, kā atzina 
pašreizējā biedrības vadītāja – viens 
nav karotājs. Lūk, šie aktīvie ļaudis, kuri 
biedrības vajadzībām nežēloja ne savus 
spēkus, ne brīvo laiku – Velta Jaunzeme, 
Mārīte Leja, Aina Ļaudupe, Mārīte Ļeo-
nova, Jautrīte un Laimonis Megņi, Anna 
Rodze, Mārīte un Ilgonis Rutki, Mārīte 
Strādere, Laima Bulle, Tamāra Vītolber-
ga, Maija Leitarte, Anita Vērdiņa,  Daina 
Kiršteine, Mārīte Misiņa, Ārija Salmi-
ņa, Jānis Veidemanis, Ausma Zvirbule, 
Skaidrīte Galmane, Irēna Šteinberga, 
Laima Bulle, Erna Indriksone, Astrīda 
Dunovska, Ārijs Riķītis. Tā nenoliedza-
mi bija stipra komanda, kas iedvesmoja 
viens otru un apkārtējos ļaudis.

Kā jau jubilejā, netrūka arī ziedu, 
dāvanu un laba vēlējumi. Rojas novada 

Biedrības priekšsēdētāju Ernu Grīnvaldi (no labās) sveic Rojas novada do-
mes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

Bijusī biedrības priekšsēdētāja Austra Gitendorfa atzina, ka bez pagātnes 
nav nākotnes un nākotne vienmēr ir labāka par pagātni.

Daudz laimes, Latvija!
Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus –
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.

  (Velta Toma)

Esiet lepni par ikvienu labo 
darbu, kas paveikts ikdienā, jo 
Latvija – tie esam mēs! Ikvie-
nam novada iedzīvotājam svēt-
kos un ikdienā novēlu būt stip-
ram, un sirdīs, domās un darbos 
būt kopā ar Latviju! 

Rojas novada domes priekšsēdētāja
Eva Kārkliņa

Par apbalvojumiem 
Valsts svētkos

 

Ievērojot Rojas novada domē saņemtos iesniegumus ar ierosinājumiem, 
ko apbalvot ar Atzinības rakstu Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienai 
veltītajā svinīgajā pasākumā, un saskaņā ar Rojas novada domes Atzinības 
raksta nolikumu, šogad Atzinības rakstu valsts svētkos saņems:
 SILVIJA BRIEDE „Par mūža ieguldījumu”;
 BAIBA BERAĢE „Gada pedagogs”;
 BRIGITA KVĀLBERGA „Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu”;
 LĪGA VECBĒRZA „Gada sportists”;
 EVA FRICBERGA „Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā”;
 TOMS BĒRZIŅŠ „Gada jaunietis”.
 Atzinības rakstu par brīvprātīgo darbu saņems MARTA ŠERMUKŠNE  

           un KATE KRISTA KALNIŅA.

Īpaši sumināti tika tie biedrības ļaudis, kuri aktīvi darbojās jau no biedrības dibināšanas brīža.

pašvaldības vārdā jubilārus sveica nova-
da domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, 
uzsverot, ka Rojas invalīdu biedrība, 
kurā ir tik daudz aktīvu un optimistis-
ki noskaņotu cilvēku, ir nozīmīga mūsu 
novada sastāvdaļa. Viņa priecājās par ak-
tīvajām biedrības rokdarbniecēm, kuras 
ikdienā rūpējas par to, lai ikviens novadā 
dzimušais mazulis tiktu pie siltām čībi-
ņām un ne tikai – viņu adītās zeķes silda 
kājas arī vācu kungiem mūsu sadraudzī-
bas pilsētā Heikendorfā, savukārt viņu 
kundzes rotājas ar mūsu rokdarbnieču 
darinātajām krellēm. Pēc Evas Kārkliņas 
domām, tas ir kolektīvs ar jaudu, kolek-
tīvs, uz kuru vienmēr var paļauties. Un 
tas viss iespējams tikai tādēļ, ka par ko-
lektīvu rūpējas lieliska tā vadītāja Erna 
Grīnvalde. Jubilāru sveica arī daudzie 

sadarbības partneri un viesi – Rojas kul-
tūras centrs, Rudes pensionāru klubiņš 
„Rūķi”, pensionāru klubs „Liedags”, So-
ciālais dienests, Talsu invalīdu biedrība, 
sieviešu apvienība „Aspazija”, „Latvijas 
Aptieka” pārstāve un citi.

Kad jau runāts, ēsts un dejots bija 
gana, sekoja svinību kulminācija – jubi-
lejas kūkas ievešana zālē. Jā, jā, tieši ieve-
šana, jo tik milzīgu torti panest nebūtu 
bijis pa spēkam nevienam.  Pie tā, lai 
katram svinību viesim tiktu pa gabalam 
saldā kāruma, divas dienas bija strādāju-
šas kūkas cepējas Dina Čuba un Mārīte 
Strādere, par ko viņām vissirsnīgākais 
paldies. Erna Grīnvalde pateicas ikvie-
nam sveicējam un visiem, kuri atbalstīja 
un palīdzēja tapt  Rojas invalīdu biedrī-
bas 10 gadu jubilejas pasākumam. 

Rojas invalīdu biedrībai – 10 gadu jubileja

Jubilejas kūkas autores – Dina Čuba un 
Mārīte Strādere.

Kārtīga izdejošanās ir neatņemama svinību sastāvdaļa.   Daces Klaberes foto

11. novembrī 18.00 
Lāčplēša dienas Lāpu gājiens.
Aicināts ikviens – liels un mazs Rojas no-

vada iedzīvotājs piedalīties Gaismas ceļā, lī-
dzi ņemot savu lāpu vai svecīti. Pulcēšanās 
pie viesnīcas „Roja”. Pēc gājiena ap 19.00 
Rojas KC tiks demonstrēta jaunā Valgalciemā 
uzņemtā spēlfilma „Gūtenmorgens un Vien-
ciems”.  Ieeja brīva.



2 BANGA 2016. gada 11. novembris

4. novembrī Carnikavas Mūzikas un 
mākslas skolā notika 1. Starptautiskais jauno 
mūziķu un mākslinieku konkurss “Mākslu 
Duets”, kurā piedalījās 60 jaunie mākslinieki 
un mūziķi no dažādiem Latvijas novadiem 
un pilsētām – Carnikavas, Ādažiem, Rojas, 
Ikšķiles, Liepājas, Ventspils, Rīgas, Smilte-
nes un kaimiņzemes Lietuvas.

Konkursa koncepcija – pirmoreiz iz-
mēģināta praksē reāla mākslas un mūzikas 
sintēze uz skatuves, kur jaunais mākslinieks 
veido savu darbu, kamēr mūziķis atskaņo 
savu skaņdarbu par dabas parādību tēmu. 

Žūrijas komisija ļoti ievērojama – Alek-
sandrs Naumovs (Latvijas Mākslas Akadēmi-
ja), Jānis Dukāts (J. Rozentāla Rīgas Mākslas 
vidusskola), Ieva Nagliņa (LMA Grafikas ka-

tedra), mūziķi – Juris Kalnciems (Latvijas Mū-
zikas Akadēmija), Raimonds Ozols (Latvijas 
Nacionālais Simfoniskais orķestris) un And-
ris Arnicāns (E. Dārziņa Mūzikas vidusskola). 
Rojas Mūzikas un mākslas skolu konkursā 
pārstāvēja akordeona klases audzēknis In-
gus Andris Pērkons (ped. Baiba Beraģe) un 
mākslas nodaļas audzēkņi Evija Mindere un 
Miks Kristians Kilmits (ped. Līga Reine). 
Gribas uzslavēt visus audzēkņus, jo konkursa 
diena bija ļoti saspringta, konkursantiem bija 
jāiztur divas kārtas. Rezultāts priecē gan au-
dzēkņus, gan pedagogus, jo sīvā konkurencē 
Evija Mindere savā pirmajā konkursā izcīnīja 
Atzinības rakstu. Akordeona spēles audzēk-
nis Ingus Andris Pērkons izcēlās ar pārlieci-
nošu un drošu sniegumu, saņemot Atzinības 

rakstu un uzslavas no konkursa organizētā-
jiem un pedagogiem. Savukārt Miks Kristi-
ans Kilmits, ļoti sīvā konkurencē godam iz-
cīnīja 3. vietu, saņemot diplomu un prēmiju. 

Pedagoģes Baiba Beraģe un Līga Reine ir 
gandarītas par konkursa rezultātu, jo Roja 
atkal cīnījās ar Rīgas reģiona skolām,  mū-
zikas vidusskolas audzēkņiem un par kon-
kursa rezultātu varam būt vienīgi lepni. Lai 
audzēkņiem izdodas atgūties pēc smagās 
un notikumiem pārbagātās darba dienas un 
cīnīties jaunos konkursos, sasniedzot labus 
rezultātus. 

Paldies audzēkņiem, vecākiem, direkto-
ram J. Kivilam, Rojas novada domei un šo-
ferim I. Krauzem.

Rojas MMS pedagoģe Baiba Beraģe

Visā Latvijā Karjeras nedēļu jau 
piekto gadu organizē VIAA sadarbībā 
ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. To 
atbalsta Eiropas Komisijas program-
mas  Erasmus+  Karjeras konsultēšanas 
un informācijas tīkls Euroguidance.

Karjeras nedēļas nolūks ir palīdzēt 
jauniešiem izzināt savas karjeras iespē-
jas, veicināt uzņēmību un motivāciju 
mācīties un izvēlēties nākotnes nodar-
bošanos un izglītības ceļu atbilstoši sa-
vām spējām

Karjeras nedēļas pasākumi galve-
nokārt notika tieši Rojas vidusskolā, 
apliecinot mūsdienīgas karjeras izglītī-
bas pieejamību izglītības iestādēs. At-
klāšanas pasākuma „Iegriežam karjeras 
kompasu” noslēpumainais viesis Kašers 
(Kaspars Blūms-Blūmanis) atbildēja uz 
karjeras jautājumiem par savu profesio-
nālo darbību un skolas laiku, bet noslē-
gumā sākumskolā uz karjeras paklāja 
pabija skolas direktore Gundega Pole 
un uzņēmējs, Rojas vidusskolas absol-
vents Andrejs Rozefelds.

Katrā klasē ar izpētes informāciju 

izveidots karjeras kompass, kurā apko-
potas atbildes uz karjeras jautājumiem: 
ko gribu, spēju, vēlos, un kur to var da-
rīt,  kurš var sniegt atbalstu, palīdzēt. 
Noslēguma pasākumā „Es būšu...” bija 
iespēja apliecināt savas prezentēšanas 
prasmes, informējot radoši par savas 
klases dotumiem un nodomiem. 

Rojas vidusskolas  
karjeras konsultante Inta Plāte

12. oktobrī Rojupes BJIC „Varavīk-
sne” notika karjeras pasākums „Es būšu 
darba tirgū!’’. Pasākumā bērni un jaunie-
ši tikās ar uzņēmēju Māri Maķinski, lai 
uzzinātu, kā viņam iet uzņēmējdarbībā 
un vai viņš ar savu izvēli ir apmierināts. 
Saruna izvērtās ļoti spraiga un interesan-
ta, jo bērniem bija daudz jautājumu arī 
par maizes cepšanu un receptēm. Pasā-
kuma noslēgumā Māris uzaicināja bēr-
nus ekskursijā uz maizes ceptuvi.

Pasākuma otrajā daļā bērni un jau-
nieši centās noskaidrot, kādi viņi vēlas 
būt darba tirgū, un ko viņi var darīt jau 
tagad, lai tas izdotos. 

Inga Lēmane,  
Rojupes BJIC „Varavīksne’’ vadītāja

Rojupes pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saulespuķe” Karjeras nedē-
ļa iesākās 10. oktobrī – Putras dienā, 
tādēļ arī šo nedēļu iesākām ar pavāra 
profesijas iepazīšanu. Mūsu bērnudār-
za mazākie bērni šo profesiju iepazina 
visas nedēļas garumā. Savukārt lielā-
kie – „Bitīšu”  un „Zaķēnu”  grupu bēr-
ni – apmeklēja burinieku kolekcijas iz-
stādi Rojā. „Bizbizmārīšu” grupas bērni 
tuvāk iepazina  šuvējas profesiju. „Za-
ķēnu” grupas bērni  iepazina autome-
hāniķa un pārdevējas profesiju, kopā ar  
„Bizbizmārīšu” grupas bērniem apska-
tīja un iepazina ciema lielo katlumāju. 
Arī paši lielākie grupas „Bitītes” bērni 
tuvāk iepazina pārdevējas profesiju, 
apmeklējot veikalu „top!” Rudē, bet pie 
bērnudārza kurinātāja varēja uzzināt, 
kā siltums no katlumājas nonāk līdz 
grupiņai.  

Paldies visām audzinātājām par 
iegul dīto darbu, kas tika veikts, lai šis 
pasākums priecētu un izglītotu bērnus!

Anita Raspopova, metodiķe

No 10.–14. oktobra „Zelta zivtiņā” 
iesākās karjeras nedēļa „Es būšu!”. Ko es 

„Karjeras nedēļa 2016”  
Rojas novadā

spēju? Ko es gribu? Kur es to varu darīt? 
Tā nu maziem ķipariem bija iespēja iepa-
zīt mākslas skolotājas Līgas Reines profe-
siju, bibliotekāres Ilutas Graudiņas amata 
noslēpumus, iepazīt Mini zoo īpašnieces 
darba specifiku, arī kosmetologa brīnumu 
pasauli, apciemot mūsu pavārītes, sētnieci.

Ceturtdien profesiju parādē katra 
grupa prezentēja savu profesijas pārstāvi. 

Pasākuma nobeigumā bija konfekšu lie-
tus, pateicības raksti grupām par aktīvu 
piedalīšanos, līdzdalību. Gan lieliem, gan 
maziem pie sirds gāja deja „Ballējam ne-
guļam”. Liela pateicība Līgai Reinei, Ilutai 
Graudiņai, Leilai Šackijai, Vizmai Kārkli-
ņai par doto iespēju iepazīt viņu profesi-
jas un ieinteresēt mazos kāpēcīšus.

Mudīte Beraģe, metodiķe 

Vai tu mīl’ jūr’?
„Karjeras nedēļas 2016” ietvaros Rojas vidusskolā 21. oktobrī noslēdzās 

konkurss „Vai tu mīli jūru?”.  Lai aktualizētu skolēnu vidū profesijas, kas saistī-
tas ar jūrniecību, un veicinātu paaudžu sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā, konkursā sacentās 11 komandas no 5. līdz 12. klasei. 

Jau otro reizi konkursā uzvarēja 8. klase.                   Albuma foto

Jau rakstījām, ka iepriekšējā mācību 
gadā notika kompozīciju konkurss, ko 
rīkoja Alojas novada pašvaldība. No 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas kon-
kursā piedalījās māsas Beate un Kate-
rīna Olektes (skolotāja Lita Krūmiņa). 
Abas meitenes ar savām latviešu tau-
tas dziesmu apdarēm tika izvirzītas uz 
konkursa II kārtu. Jau tad priecājāmies 
par panākumiem, jo konkursā pieda-
lījās audzēkņi no visas Latvijas. Vēlos 
piebilst, ka divi audzēkņi no vienas 
skolas bijām tikai mēs!

Ar nepacietību gaidījām konkur-
sa noslēgumu. Tas notika 22. oktobrī 
Alojā. Vēlamies izteikt pateicību Rojas 
novada domei, direktoram Jānim Kivi-
lam, kā arī šoferītim Imantam par to, ka 
varējām nokļūt šajā, no mums attāluma 
ziņā tālajā, pilsētā.

Par to, ka konkurss būs nopietns, 
liecināja žūrijas komisijas sastāvs. Tajā 
darbojās komponisti Ēriks Ešenvalds, 
Rihards Dubra, Selga Mence, diriģente 
Māra Skride. Līdz rezultātu paziņoša-
nai konkurss noritēja zem devīzes, un 
pat žūrija nezināja, kas ir dziesmu auto-

ri. Pirms noslēguma koncerta notika 
teorētiskā dziesmu analīze, kurā katrs 
varēja uzzināt savas veiksmes un ne-
veiksmes. Radās tomēr iespaids, ka vis-
svarīgākais ir tas, kā skaņdarbs izskan 
koncertā – kā to spēj nodziedāt koris 
un, protams, vai tas patīk klausītājiem.

Domāju, ka cerības attaisnojām, jo 
meitenes saņēma Veicināšanas prēmi-
jas naudas izteiksmē, kā arī Laviešu 
Biedrības nama un Alojas novada do-
mes atzinības rakstus par panākumiem. 

Manuprāt, lielākais ieguvums bija 
konkursa noslēgums – koncerts, kurā 
astoņu jauno komponistu darbus atska-
ņoja 12 mūzikas skolu kori no visas Lat-
vijas. Katerīnas dziesmu „Māte gāja klētī” 
dziedāja apvienotais Vidzemes mūzikas 
skolas un Ādažu mūzikas skolas koris. 
Beates dziesmu „Skanēdama vien staigā-
ju” izpildīja Alojas mūzikas skolas koris. 
Kā īpašie viesi ar savu koncertprogram-
mu uzstājās Rīgas Doma skolas meiteņu 
koris „Tiara”, diriģentes Airas Birziņas 
vadībā. Koncerta izskaņā kopkoris izpil-
dīja vairākus skaņdarbus. Varētu teikt, ka 
pabijām mazos Dziesmu svētkos.

Noslēdzies jaunrades konkurss 
„Kas mēs bijām, esam, būsim”

Talantīgās māsas Beate (priekšplā-
nā) un Katerīna ar savu skolotāju Litu 
Krūmiņu (vidū).                 Albuma foto 

Tā kā bērni un skolotāji vienmēr 
priecājas par vecāku atbalstu, tad pal-
dies mammai Lailai un skolotājai Inesei 
Ozoliņai par līdzbraukšanu.

Lita Krūmiņa

Rojas muzejs apmeklētājus gaida arī rudens un ziemas 
sezonā. Ja neesat paspējuši, tad šis ir īstais laiks, lai apskatī-
tu  muzeja jaunās interaktīvās ekspozīcijas, kas iepazīstina ar 
mūsu piekrastes ciemu vēsturi dažādos laika posmos. Rojas 
muzeja darba laiks ir  otrdienās – sestdienās: 10.00–17.00, 
svētdienās, pirmdienās – slēgts. 

Nedēļā no 15.11.–19.11. Rojas muzejā godā celsim savu 
Latviju. Šajās dienās aicinām ciemos ikvienu,  lai ieaustu savu 
diegu Latvijas simtgades karogā, kā arī atstātu savu novēlē-
jumu mūsu Latvijai. 19. novembrī īpaši gaidītas muzejā būs 
mūsu novada ģimenes. Audīsim kopā mūsu valsts karogu! 
(18. novembrī muzejs būs slēgts).

15. novembrī pulksten 16.00 Rojas Jūras zvejniecības 
muzejā tiks atklāta Vācbaltu biedrības Vācijā veidotā ceļojošā 

izstāde „Baltija un vācieši”. Izstādē atspoguļota informācija 
par vēstures notikumiem Baltijā un Latvijā, sākot no Rīgas 
dibināšanas līdz pat mūsdienām, akcentējot Baltijas vāciešu 
ietekmi dažādos vēstures notikumos. Izstādes atklāšanas pa-
sākumā mūsu valsts veidošanās ceļam palīdzēs izsekot Tu-
kuma muzeja speciāliste Inta Dišlere. Visi interesenti laipni 
aicināti.

25. novembrī pulksten 15.00 atklāsim  aktualizēto un ar 
dažādiem izziņas un pētnieciskajiem materiāliem un priekš-
metiem papildināto muzeja  ekspozīciju „Kā sudrabs pārtop 
zeltā”.

Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Novembris Rojas muzejā

Jauno mūziķu un mākslinieku konkursā „Mākslu duets”

Ar konkursā gūtajiem panākumiem ir apmierināti Evija Mindere 
(pirmā no kreisās), Baiba Beraģe, Līga Reine, Miks Kristians Kilmits 
(otrajā rindā no kreisās) un Ingus Andris Pērkons.             Albuma foto

Ļoti aktīvi arī šogad karjeras nedēļā iesaistījās Rojas Jūras zvejniecības muzejs – 
gan vadot nodarbības muzejā, gan sagatavojot jautājumus konkursam, gan 
izvērtējot skolēnu veidotos jūrnieka stāstus. Par vislabākajiem un vērtīgākajiem 
stāstiem tika atzīti un balvas saņēma: Eva Šulce (6.a kl.), Paula Feldmane (8. kl.), 
Kristers Eduards Kunstbergs (9.a kl.).

Konkursā vērtēts tika arī komandas noformējums un pieteikums, zivju 
kulinārijas izstrādājums, zināšanas zvejniecības vēsturē. Nekļūdīgi visus 7 mezglus 
prata sasiet dalībnieki no 5.a, 7.a, 8.a un 12.a klases, bet visprecīzāk zābaku mērķī 
trāpīja 7.a klases komanda. Visgrūtāk komandām veicās uzdevumos, kuros bija 
jāzina kuģošanas signālugunis (Colreg) un jāveic navigācijas uzdevumi. Lai 
uzvarētu konkursā, sagatavojot un veicot uzdevumus, atbildība bija jāuzņemas 
katram no dalībniekam. 

Uzvarēja komandas, kuras uzdevumus veica ar vismazāk kļūdām un visīsākā 
laikā, pilnveidojot prasmi sadarboties, strādāt komandā un paļauties vienam uz 
otru, tikt galā ar satraukumu. Uzvarētāji:  5.–6. klašu grupā 6.b kl. (audz. I. Plāte), 
7.–8. kl. grupā 8. kl. (audz. A. Kaža), 9.–12. kl. grupā – 12.a kl. (audz. S. Mediņa), 
kuras saņems balvas no Rojas novada domes, SIA „Gaisma AR” un viesnīcas „Roja”.  
Paldies tiesnešiem Gunāram Reinholdam, Robertam Maķinskim un visiem klašu 
audzinātājiem, kā arī vecākiem, kuri palīdzēja sagatavoties konkursam. Mēs ceram 
un ticam, ka konkurss „Vai tu mīli jūru?” būs arī turpmāk  un tajā piedalīsies arvien 
vairāk dalībnieku arī no citiem novadiem.

Rojas vidusskolas karjeras konsultante Inta Plāte 

Auklītes Renetas Gavronas vadībā „Zaķēnu” grupas bērni iepazina autome-
hāniķa profesiju.                    Albuma foto
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Skolotāja, kurai visi bērni vienlīdzīgi
Dace Klabere

Šogad Rojas vidusskolas krievu 
valodas skolotājai Svetlanai Mediņai 
mūsu skolā sākās jau astotais mācību 
gads. Skolotāja atzīst, ka laiks paskrē-
jis neticami ātri, lai arī iedzīvošanās 
svešā vidē nav bijusi no vieglajām.

Svetlana atceras, ka, sākot strādāt 
Rojas vidusskolā, viņu sākotnēji bie-
dējusi svešā vide, lielā skola, pieredzes 
trūkums darbā ar vidusskolēniem. Lai 
arī savulaik viņa gadu bija nostrādājusi 
Kazdangas tehnikumā, Rojas skolā vei-
dojās pavisam cita pieredze gan darbā 
ar vidusskolēniem, gan vakarskolā, 
kurā mācījās jau ģimenes cilvēki. Pie-
nācis pat brīdis, kad gribējies mest plinti 
krūmos, bet, pateicoties skolas lieliska-
jam, draudzīgajam un ļoti atbalstoša-
jam kolektīvam un atpūtai Horvātijā, 
uz kuru Svetlanu aizsūtīja pašas bērni 
brīdī, kad viņa grasījusies rakstīt atlū-
gumu, pamazām viss mainījies. Gan 
skolotāja pati pierada pie cita vecuma 
bērniem un lielajām klasēm, gan bēr-
ni pierada pie jaunās skolotājas darba 
stila, prasībām un to, ka skolotājai visi 
bērni ir vienlīdzīgi.

Sākot strādāt Rojas vidusskolā, stun-
du skaits bijis tik liels, ka Svetlanai talkā 
nākusi skolotāja Ilga Mazkalniņa. Nu 
jau vairākus gadus kā situācija ir mai-
nījusies – topā ir angļu valoda. Taču ne-

reti gadās, ka to, ka bez krievu valodas 
zināšanām neiztikt, absolventi saprot 
tikai, sākot strādāt vai studēt. Pēc sko-
lotājas Mediņas domām, ideāli būtu, ja 
skolēni to apzinātos, sākot mācības vi-
dusskolā – tad vēl kaut ko var paspēt. 
Bezjēdzīgi ir par to runāt pamatskolā – 
mēs nedzīvojam tādā vidē un bērni va-
jadzību pēc krievu valodas zināšanām 
neredz. Attapties tikai 12. klasē arī ir 
par vēlu, jo tad vairs neko nevar paspēt. 
Cik bieži jaunieši nedabū darbu lielajās 
pilsētās tikai tādēļ, ka neprot valodu! 
Tie, kam ir laba motivācija, cenšas va-
lodu apgūt. Bet mūsu vidē šai valodai 
nav praktiskā pielietojuma – cik stundā 
parunā, tik arī ir. Labi, ja vismaz seri-
ālus paskatās, savādāk ir ļoti grūti. Kā 
ar jebkuras svešvalodas apgūšanu, ir 
jāpiespiežas mācīties vārdiņus.

Kas notiek ar krievu literatūras 
mācīšanu?

Krievu literatūra kā mācību priekš-
mets ir saglabājusies tikai krievu skolās. 
Latviešu skolās krievu valodu pasniedz 
kā jebkuru svešvalodu – gramatika, sa-
runas, dzirde utt. Krievu rakstniekiem 
un dzejniekiem pieskaras tikai garāme-
jot. Es gan cenšos kopā ar skolēniem 
palasīt krievu dzeju, paklausīties mūzi-
ku. Bet, ja bērnam nav vārdu krājuma, 
dzeju saprast ir ļoti grūti. Mazākajās 
klasēs bērni vieglāk uztver pasakas. 
Pamatskolas klasītēs mācam kulturo-

loģiju – tiek dotas plašas zināšanas par 
pašu valsti – Krieviju. Literatūra mūsu 
izpratnē mācīta netiek.

Man šķiet, ka šie bērni ir kaut kādā 
veidā apzagti. Krievu literatūra – tā ir 
tāda bagātība! Kā var nezināt Puški-
nu, Ļermantovu, Jeseņinu!

Jā, mūsu laikos šajā priekšmetā bija 
tik daudz jālasa! Tagad piespiest bērnu 
lasīt ir ļoti grūti. Lasīšana tā bagātina 
valodu! Bet cik mēs varam palasīt 3 
stundās pa 40 minūtēm nedēļā? Tas ir 
minimums jebkurai svešvalodai. Šo-
dien bērni nevēlas mācīties dzejoļus ne 
latviski, ne krieviski. Tehnikas laikmetā 
šādas lietas paliek arvien sarežģītākas. 
Līdz ar to vārdu krājums nav liels, tos 
pašus 10–12 vārdiņus grūti iegaumēt. Ja 
skolēnam ir motivācija un viņu atbalsta 
arī vecāki, tad rezultāti ir labi, bet gal-
venais jau, ka šīs motivācijas nav. Lai 
kā mēs teiktu, ka mūsu valsts valoda ir 
latviešu, ir tik daudz darbavietu, kurās 
bez krievu valodas neiztikt.

Šobrīd krievu valoda ir izvēles 
priekšmets.

Jā, pirmā svešvaloda ir angļu valo-
da un otra – pēc izvēles, kura skolā tiek 
piedāvāta. Tā kā mūsu skolā piedāvā 
tikai krievu valodu, tad ir jāmācās 
arī to, bet eksāmenu var likt valodā, 
kurā viņš jūtas stiprāks. Krievu valo-
da ir ārkārtīgi bagāta, daudz bagātāka 

par latviešu valodu. Daudz 
bagātāka ir arī krievu lite-
rārā valoda. Kādreiz bērni 
prasa – kā to var iztulkot. 
Atbildu, ka nevar. Mums 
ir viens vārds, bet krieviski 
vismaz divi, reizēm pat trīs. 
Tikai maza niansīte, bet jau 
ar pilnīgi citu nozīmi. Arī 
Krievijā notiek tas pats, 
kas jebkurā valstī  – nāk 
klāt jauni saīsinājumi. Tie 
mums pielīp automātiski. 
Nu kaut vai slavenais tei-
ciens – nu kaut kā tā. Tā, 
protams, nav literārā valo-
da, bet sadzīvē tā pastāv un 
ar to ir jāsamierinās. Daļa 
laika gaitā pazudīs, bet kaut 
kas noteikti saglabāsies.

Rojas vidusskolā strādā 
arī jūsu vīrs.

Jā, iemusināju šeit arī viņu. Viņa 
specialitāte ir skolotājs. Viņu vairāk 
saista informātika, tehnika. Skolai bija 
vajadzīgs IT speciālists, savukārt man 
vienai šeit bija garlaicīgi un viņš piekri-
ta. Nu jau pamazām esmu viņu piesais-
tījusi gan skolai, gan Rojai.

Varbūt beigās kļūsiet par īsteniem 
rojeniekiem?

Varbūt ar laiku, bet pagaidām mums 
nav doma mainīt dzīvesvietu. Mums 

Kuldīgas pusē  ir sava lauku māja, 
saimniecība, par kuru jārūpējas. Nav 
jau vienkārši izbraukāt, bet pagaidām 
mums tas izdodas. Mājas ir vieta, kur 
pulcēties ģimenei. Man ir divas meitas, 
abas dzīvo ārzemēs. Par saviem bēr-
niem ļoti priecājos. Dažkārt gan viņas 
man pārmeta pārlieku stingro audzinā-
šanu. Savukārt skolas bērni saka, ka es 
neprotot dusmoties, tad gan atsaku, ka 
protu gan, un kā vēl! 

Valgalciema klubs piedzīvo filmas pirmizrādi
Dace Klabere

Pēc vairāk kā 20 gadu pārtraukuma 7. no-
vembra vakarā neierasta rosība valdīja vecā 
Valgalciema kluba telpās. Tajā uz filmas „Gū-
tenmorgens un Vienciems” pirmizrādi pulcējās 
Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, aktieri un 
vietējie iedzīvotāji.

Kā atceramies, 2015. gada vasarā Latvijas tele-
vīzija īstenoja Latvijas simtgadei veltītu projektu 
„Viens ciems. Visa Latvija.” Tajā piedalījās izcili 
savas jomas profesionāļi – rakstnieki Māris Bēr-
ziņš, Nora Ikstena un Pauls Bankovskis. Katrs no 
viņiem veidoja stāstu par konkrētu vietu Latvijā. 
Skatītāju balsojumā ar 137 balsu pārsvaru vinnēja 
pēc Māra Bērziņa stāsta uzņemtā dokumentālā fil-
ma par Valgalciemu. Kad šī uzvara bija gūta, tika 
uzrunāta nākamā komanda, kas uzņemtu spēlfil-
mu par Valgalciemu un tā ļaudīm pēc Māra Bērzi-
ņa stāsta „Gūtenmorgens un Vienciems”. 

Kā tikšanās reizē atzina Latvijas televīzijas 
raidījumu daļas direktore Iveta Lepeško, šī diena 
visai darba grupai vieš gan skumjas, gan prieku. 
Skumjas par to, ka 2 gadu projekts ir beidzies, bet 
prieks par to, ka projekta īstenošanas laikā Valgal-
ciemā ir piedzīvots tik daudz pozitīvu emociju!

Par pārpildīto kluba zālīti un smaidīgajām sejām 
patīkami pārsteigta bija arī projekta vadītāja Dace 
Leimane. Tas tikai apliecināja to, ka viņas vēlēšanās, 
lai filmas pirmizrāde notiktu tieši Valgalciemā (jo 
ciemnieki pavisam noteikti nekur citur nebrauks!) 
bijusi pareiza. Projekta vadītāja no sirds pateicās vi-
siem ciema ļaudīm, kas atvēra savu māju durvis un 
savas sirdis – bez tā filma nebūtu tapusi.

Rakstnieks Māris Bērziņš godam un ar panā-
kumiem ir izturējis šo maratonu divu gadu garu-

mā. Kad projekta va-
dītāja viņam jautāja, 
kas ir vieglāk – filmē-
ties vai rakstīt, viņš ar 
sev raksturīgo humo-
ru atsmēja, ka visvieg-
lākais esot skatīties no 
malas. Dokumentālās 
filmas tapšanas laikā 
rakstniekam gan maz-
liet nācies pasvīst arī 
pašam, bet šodien viņš 
atzīst, ka tas noteikti 
ir bijis tā vērts. Māris 
Bērziņš: „Es nebaidī-
šos šī vārda – ir noti-
cis nebijis notikums 
Latvijas valsts vēsturē, kad viens neliels 
zvejniekciemats nepilnu divu gadu lai-
kā ir uzņemts divās filmās – dokumen-
tālā un spēlfilmā, un par to ir uzrakstīts 
stāsts”.  Arī rakstnieks pateicās atsaucī-
gajiem valgalciemniekiem, jo ar visiem 
viņam izveidojies draudzīgs kontakts. 
Ar katru tikšanās reizi ciems rakstnie-
kam kļuvis arvien mīļāks, arvien vairāk 
gribas tajā atgriezties un to popularizēt.

Līdzīgās domās par Valgalciemu un 
tā ļaudīm bija arī pats Gūtenmorgens 
jeb aktieris Andris Keišs: „Tas, kas noti-
ka šovasar Valgalciemā, tā pretimnāk-
šana un draudzība, bija kas neticams. 
Tagad vienmēr, kā tuvojos Valgalcie-
mam, pieķeru sevi smaidām. Arī ideja, 
ka jāspēlē īstajiem cilvēkiem nevis joku 
pēteriem, bija īsti vietā”. 

Jā, joku pēteri jau vēl pagūs izspēlēties, taču 
valgalcielciemniekm šī varbūt bija vienīgā iespēja 
izmēģināt savus spēkus īstā spēlfilmā, tādēļ prieks, 
ka filmas titros lasām mums zināmus vārdus  un 
uz ekrāna redzam mums tik pazīstamas sejas.

Projekta vadītāja pateicās par lielisko sadarbību 
Rojas novada domei, novada kultūras pasākumu 
organizatorei Dace Brokai, Rojas DzKU valdes 
loceklim Ivaram Jaunozolam un visiem pārējiem 
cilvēkiem, bez kuru līdzdalības un atbalsta nebū-
tu bijusi iespējama ne filmas uzņemšana, ne tās 
pirmizrāde vecajā klubā.

Savukārt Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa, pateikdamās radošajai grupai un 
pašmāju aktieriem, jokoja, ka tagad jau modē ir 
seriāli un, ja nu kas – Rojas novads ir tam gatavs!

P.S. Filma Latvijas televīzijas 1. kanālā būs 
skatāma 18. novembrī pulksten 18.50. 

Rojas vidusskola sadarbībā ar sporta skolu ir pieteikusies pro-
jektā, kuru organizē Latvijas basketbola savienība – „NBA Junioru 
līga – vispārizglītojošo skolu basketbola līga skolēniem”. Rojas vidus-
skola atbilda Latvijas basketbola savienības izvirzītajiem kritērijiem 
un tika apstiprināta dalībai šajās sacensībās. NBA Junioru līgā pie-
dalīsies 30 komandas, kuras sadalītas divās konferencēs (Rietumi un 
Austrumi) un sešās grupās (divas Rīgā, pa vienai Kurzemē, Latgalē, 
Vidzemē un Zemgalē). Grupu turnīru spēles notiks sabraukumos 
17. un 24. novembrī, 8. un 15. decembrī. Katras konferences astoņas 
labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm. Ceturtdaļfināli 
un pusfināli notiks 25. janvārī. Finālspēle un cīņa par 3. vietu 
notiks 11. februārī OlyBet LBL Zvaigžņu spēles laikā. NBA Junioru 
līgas turnīri notiek 31 valstī trijos kontinentos, veicinot basketbola 
popularitāti un bērnu pievēršanos sportiskam dzīvesveidam. 

2016./2017. gada sezonā NBA Junioru līgā piedalās vispārizglīto-
jošo skolu meitenes (2004. g. dz. un jaunākas) un puiši (2005. g. dz. 
un jaunāki). Katru skolu var pārstāvēt viena komanda, kurā jābūt 
vismaz 10 spēlētājiem, tai skaitā vismaz 3 meitenēm (vismaz vienai 
visu laiku jābūt laukumā). Tā kā Rojā basketbolā trenējas šī vecuma 
bērni, tad viegli varējām nokomplektēt komandu. Mūsu skolu 
pārstāvēs 4 meitenes un 8 zēni.

Ceturtdien, 3. novembrī Elektrum Olimpiskajā centrā notika NBA 
Junioru līgas pirmā čempionāta drafta ceremonija. Tās laikā katrai no 
30 vispārizglītojošo skolu komandām tika pielozēts NBA klubs, kuru 
tā pārstāvēs. Uz šo ceremoniju bija jāierodas komandas kapteinim. No 
Rojas vidusskolas tas bija  Pēteris Alkšbirze. Rojas vidusskola  pārstāvēs 
NBA klubu „Houston Rockets”. Spēlētāji un spēlētājas saņems spēļu 
kreklus ar izlozētās NBA komandas simboliku. Pēc drafta ceremonijas 
visiem komandu pārstāvjiem notika basketbola treniņš, kuru vadīja 
bijušais NBA spēlētājs Gundars Vētra, sieviešu izlases basketboliste 
Liene Jansone un pārstāvis no ASV no NBA līgas. Visus treniņa 
dalībniekus intervēja slavenais sporta žurnālists Ošenieks. Jāpiebilst, 
ka pasākums bija noorganizēts ļoti augstā līmenī.

Kurzemes reģionā esam 5 komandas, kuras sacentīsies savā 
starpā – Jaunpils vidusskola, Ventspils Centra sākumskola, Tukuma 
2. pamatskola, Saldus pamatskola un Rojas vidusskola. 24. novembrī 
šo komandu sabraukuma spēles notiks Rojas vidusskolas sporta 
zālē. Spēļu sākums plkst. 9.00. Aicinu vecākus, pedagogus, 
klasesbiedrus un  pārējos interesentus ierasties uz spēlēm un atbalstīt 
mūsu jaunos basketbolistus!

Sporta skolas direktore T. Kirilova

Svetlana Mediņa un Mareks Šatats – skolotāju 
pāris, kuri jau gadiem prot apvienot strādāšanu 
Rojas vidusskolā ar dzīvošanu citā novadā.

Personīgā albuma foto 

Rojas mazie basketbolisti – „Houston Rockets”

Pēteris pirms treniņa Olimpiskajā centrā kopā ar tēti Arti, 
kurš ļoti atbalsta dēla sportiskās gaitas.                        Albuma foto

Rakstniekam Mārim Bērziņam šie projekti bija mara-
tons 2 gadu garumā.

Aktieris Andris Keišs bija gandarīts par iespēju spēlēt 
kopā ar valgalciemniekiem.

Pēc daudzu gadu pārtraukuma vecā kluba ēka piedzīvoja ne-
pieredzētu ļaužu pieplūdumu. 

Daces Klaberes foto
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11. novembrī plkst.  18.00
Būsim vienoti Lāčplēša dienas

LĀPU GĀJIENĀ!
Ikviens aicināts piedalīties, līdzi ņemot lāpas un sve-

cītes – veidosim kopīgu Gaismas ceļu! Pulcēšanās pie 
viesnīcas „Roja”.

Pēc Lāpu gājiena plkst. 19.00 – ekskluzīvs seanss Rojas Kultūras cen-
trā! 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, Eduards Kleinbergs, Ruta Lapsa, u.c.  
valgalciemnieki.

Ieeja brīva.

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 labsajūtu.

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.

26. novembrī plkst. 19.00 
Režisora Viestura Kairiša jaunā latviešu spēlfilma

„Melānijas hronika”.
Filma veidota pēc rakstnieces Melānijas Vanagas atmiņu romāna 

„Veļupes  krastā” motīviem.  Ieeja 2.00 EUR.

3. decembrī plkst.15.00 pirmo reizi Latvijā –

CIRKS KARABAS.
Iluzionista Gabriela Gota maģiskais šovs, kurā piedalās arī žonglieri, 

klauni, dresētāji un ekvilibristi. Ekstremāli triki, kvalitatīvs šovs.
Ieeja 3.00; 5.00; 7.00; 10.00; 15.00 EUR.

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 6.00; 8.00; 10.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana.

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

Sigitas Šermukšnes darbu

IZSTĀDE.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

  Malku. Zvanīt 29286523.
  Malku, 25 eiro stērā. Zvanīt 26744672.

PĀRDOD

Pateicība
Sirsnīgi pateicos medmāsiņai Silvijai Briedei par 

rūpīgo aprūpi.
Vija Grietēna

Laikā no 25. oktobra līdz 8. novembrim Ro-
jas pašvaldības policija veikusi sekojošas dar-
bības:

25.10. Konstatēts, ka Rojā, Jūras ielā, kāds vī-
rietis sabiedriskā vietā atrodas ar atvērtu alus bun-
džu. Vīrietim sastādīts APK protokols, kurš nosū-
tīts izskatīšanai Rojas Administratīvajai komisijai.

28.10. Saņemts zvans par to, ka Rojā, Torņa 
ielā 5, atlauzts pagrabs un nozagts trimmeris, pa-

ziņots Valsts policijai. Ja kādam ir informācija par 
notikušā apstākļiem, lūdzam ziņot Valsts policijai 
pa telefonu  63202700.

28.10. Konstatēts, ka kāda auto vadītāja Rojā, 
Selgas ielā, uz gājēju pārejas novietojusi sev piede-
rošo automašīnu. Sievietei izteikts mutisks brīdi-
nājums, pārkāpums novērsts. 

28.10. Saņemta informācija par to, ka pensio-
nāre iegājusi mežā un pazudusi. Sieviete atrasta un 
ar traumām nogādāta slimnīcā.

29.10. Pēc Rojas būvvaldes lūguma, Rojas no-
vada Rudē pārtraukta nelikumīga garāžas būvnie-
cība. 

02.11. Izsaukums uz Rojas sociālo dienes-
tu, kur agresīvi uzvedās kāds Sociālā dienesta 
klients, kurš nomierināts un ar viņu veiktas pār-
runas.

04.11. Saņemts izsaukums uz Kalteni, kur dau-
dzos īpašumos postījumus nodarījušas klaiņojošas 
meža cūkas. Veiktas pārrunas ar Ziemeļkurzemes 

PVD vadītāju, mednieku kolektīva vadītāju, uz 
Mežniecību aizsūtīts pieprasījums.

05.11. Aizrādīts „Talsu Autotransports” šo-
ferim par autobusa turēšanu krustojumā, pārkā-
pums novērsts.

07.11. Saņemta informācija par to, ka Rojā, 
Miera ielā 8 privātīpašumā atrasts sieviešu velo-
sipēds. Velosipēdu var saņemt Rojas pašvaldības 
policijā. 

Rojas novada bibliotēkā aicinām apskatīt 
 rokdarbnieču Olgas Valdmanes,  

Ausmas Andersones un Ievas Štūlbergas 
adījumu izstādi. 

Informējam, ka 15. novembrī 16.00 ikviens 
laipni aicināts piedalīties Ziemeļvalstu bibliotē-
kas Krēslas stundas lasījumā, bet 22. novembrī 
bibliotēka būs slēgta – seminārs Talsu Galvenajā 
bibliotēkā.

Mūžības svētdienas dievkalpojumi Ro-
jas novada ev. lut. draudzēs 20. novembrī:

 Kaltenes baznīcā 10.00;
 Rojas baznīcā 13.00;
 Ģipkas baznīcā 14.00.

Pēc dievkalpojuma visi aicināti iedegt svecī-
tes pie savu tuvinieku kapu kopiņām. 

Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 2016. gada 15. novembrim 
veicams ceturtais nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājums.

Sporto domes 
struktūrvienību darbinieki

28. oktobra pēcpusdienā Rojas vidusskolas sporta zālē uz kārtējo 
Sporta dienu bija ieradušās piecas Rojas novada domes struktūrvienī-
bu komandas: PII „Zelta zivtiņa”, Rojas vidusskola, „Kulturālie” (Rojas 
KC, TIC, bibliotēka, muzejs), „Strīpainā dome”, apvienotā komanda – 
Rojas mūzikas un mākslas skola un sporta skola, kopā 34 dalībnieki. 
Komandām bija jāpiedalās spēlē „Gandrīz volejbols” un septiņās citās 
sporta aktivitātēs, kur tika pārbaudīta dalībnieku precizitāte, veiklība, 
atjautība u.c. Sacensību noslēgumā tika saskaitīti gūtie punkti katrai 
komandai, un tā noteikti uzvarētāji sacensību kopvērtējumā.

1. vietu un kausu kopvērtējumā pārliecinoši izcīnīja PII „Zelta 
zivtiņa” komanda, 2. vieta „Strīpainajai domei”, bet 3. vietā – Rojas 
vidusskolas komanda, kura tikai par vienu punktu apsteidza 4. vietas 
ieguvēju – Rojas MMS un sporta skolas apvienoto komandu. Atraktīvā 
komanda „Kulturālie” visiem ļāva uzvarēt un paši palika 5. vietā! 
Kopvērtējuma tabulu var apskatīt Rojas mājas lapas sadaļā SPORTS.

Paldies sporta skolas audzēknēm, kuras godprātīgi veica tiesnešu 
pienākumus – Samantai, Tīnai, Talitai, Annai, Patrīcijai, Emīlijai, Kerijai. 
Uz tikšanos nākošajā gadā kārtējā Rojas novada domes struktūrvienību 
Sporta dienā! Ceru, ka nākošajā gadā būs lielāks sportotāju pulks, jo ir 
labi dažreiz satikties un pavadīt laiku domubiedru vidū.

Sporta organizatore T. Kirilova

1. vietas ieguvēja komanda „Zelta zivtiņa” pēc apbalvošanas.
Albuma foto

Noslēdzot 2016. gada sporta se-
zonu, aicinu Rojas novada ļaudis 
balsot par Rojas novada sportiska-
jiem iedzīvotājiem sešās nomināci-
jās. Balsot varat, sūtot anketu no Ro-
jas mājas lapas, kuru nepieciešams 
lejuplādēt un aizpildīt, pasvītrojot 
sava favorīta vārdu un uzvārdu, uz 
e-pastu – sportaskola@roja.lv. Rojas 
novada domes iestādēs no 14.  no-
vembra būs pieejamas arī anketas, 
kuras aizpildot, varēs nobalsot par 
vienu no kandidātiem katrā nomi-
nācijā. Iestādes vadītājs pēc anketu 
aizpildīšanas tās nogādā  Rojas nova-
da Sporta skolā. Termiņš, līdz kuram 
tiks pieņemts balsojums, ir 31. de-
cembris. Pēc termiņa beigām anketas 

netiks pieņemtas. Katrs iedzīvotājs 
drīkst aizpildīt tikai vienu anketu. 
Sportistu, treneru un komandu ap-
balvošana paredzēta „Sportistu bal-
lē”, kura notiks februārī. Informāciju 
var saņemt pa tālruni 29617771.

Nominācijas sportā:
1. „Jaunais talants 2016”

1) Egija Akmeņlauka
2) Pēteris Alkšbirze
3) Emīls Krontāls

2. „Sportiste 2016”
1) Līga Vecbērza
2) Vizbulīte Puriņa
3) Ilze Trukšāne

3. „Sportists 2016”
1) Gatis Simanovičs

2) Māris Volajs
3) Mikus Freibergs

4. „Treneris 2016”
1) Ģirts Zanders
2) Jānis Volajs
3) Gunārs Reinholds

5. „Sporta veterāns”
1) Imants Ločmels
2) Gundars Doniņš
3) Guntra Stocka

6. „Komanda 2016”
1) Florbola komanda „FK Roja-

Rauda Print”
2) U-19 jauniešu komanda basket-

bolā
3) Pludmales volejbola komanda 

„Gatis/Māris”

Aicinājums

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu 
izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – 
Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 19. decembrī pie doktorā-
ta Rojā, Selgas ielā 7.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriek šēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzai-
cinājuma vēstuli no Nacionālā veselības 
dienesta Valsts skrīninga programmas 

ietvaros izmeklējums ir bez maksas 
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus 
kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgumattie-
cību ar Nacionālo veselības dienestu –
PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem
67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums 

iepriekš sagatavot personas kodu).

Mobilais mamogrāfs
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