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Zinību dienā!
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Rojas upes svētki – Senais vikingu ceļš
Aizvadīts vēl viens pasākums vasaras nedēļas nogalē – Rojas upes svētki! Jau ceturto gadu notika
nesteidzīgs, atraktīvs laivošanas brauciens pa Rojas upi.

Ievas Ērgles foto

Zinību diena
Rojas vidusskolā
2017. gada 1. septembrī plkst. 8.30
svinīgais pasākums
Rojas kultūras centrā,
pēc pasākuma – klases stunda.

4. septembrī Sporta diena
Rojas vidusskolā
no 8.15 līdz 8.55 klases stunda,
no 9.00 līdz 13.00 sporta aktivitātes.

1. septembrī plkst. 13.00 Izstāžu zālē
Rojas Mūzikas un mākslas skola svinīgi ieskandinās
jauno 2017./2018. mācību gadu.

Zinību diena
Rojupes pirmsskolas
izglītības iestādē „Saulespuķe”
1. Septembrī plkst. 11.00.
Jautrie un dziedošie laivotāji.
Arī šogad laivotāji pulcējās pie
Rojas upes Žocenē. Pasākumā pieda
lījās 20 laivas ar 50 dalībniekiem, lai
izlaivotu Rojas upes līkumus, atmi
nētu āķīgus jautājumus viktorīnā, ie
mēģinātu roku šaušanā ar kaķeni un
čiekuriem, trāpot mērķī!
Kā katru gadu, laivu brauciena
dalībnieki bija padomājuši par savas
komandas noformējumu un nosau
kumu. Uzticīgi Rojas upes svētkos
piedalās komanda no Rojas novada
domes „Pūces dobums”, kas iegu
va vienu no galvenajām balvām kā
„Steidzīgākā komanda” ar vispre
cīzāk atminētajiem jautājumiem
viktorīnā un vistrāpīgākie, šaujot ar
kaķeni. Komanda „Māsas” ieguva
balvu kā „Elegantākā ekipāža”. Par
ar oriģinālāko noformējumu balvu
ieguva komanda – „Akas ielas pirā
ti”. Rojas upes atklājēju gods tika
komandai „Fiksie eži” un koman
dai no Rīgas „Baltās kaijas”. Balvu
kā dziedošākā, jautrākā, smaidošākā
komanda 20 cilvēku sastāvā ieguva
koris „Norise”, kas laivošanā piedalī
jās ar vienotu komandas nosaukumu
„Smeldze”. Šogad braucienā piedalī
jās arī viesi no Francijas, Krievijas,
Vācijas.
Kamēr laivotāju komandas bija
ceļā no Žocenes uz Roju, tikmēr
Rojas laivu piestātnē notika dažādi
ūdens prieki. Svētku apmeklētājiem
tika piedāvāts izmēģināt braukt ar
SUP dēli, ko aktīvi izmantoja jaunā
kie svētku apmeklētāji, iespēja vizi
nāties ar Grobiņas vikingu liellaivu,
ietērpties un nofotografēties stilizētos
vikingu tērpos.
Pēc laivu nobrauciena laivu pie
stātnē visus dalībniekus un svētku
apmeklētājus cienāja ar gardo vi
kingu spēka zupu un pēc apbalvo
šanas visi tika pie gardās vikingu
kūkas.
Laivotāju komandas dažādās no

minācijās saņēma balvas no Rojas
tūrisma biedrības biedru kopīgi sarū
pētā balvu fonda.
Svētku organizatoru vārdā sakām
lielu un sirsnīgu PALDIES visiem Ro
jas upes svētku dalībniekiem, organi
zētājiem un palīgiem!
Rojas upes svētkus organizēja
Rojas tūrisma informācijas centrs
sadarbībā ar Rojas tūrisma biedrību.
Paldies par aktīvu līdzdalību svētku
organizēšanā Zanei un Andrim Vai
vodiem, biedrībai „Rojas Golfa klubs”
un Normundam Liepam, paldies at
pūtas vietas „Raudiņi” saimniecei
Rutai Penēzei par palīdzību vikingu
zupas tapšanā, Evai un Ancei Kirš
teinēm par precīzo punktu skaitīšanu
kontorlpunktā! Paldies par atsaucību

viesnīcai „Rēderi” un Dzintrai Jur
jānei, viesnīcai „Mare” un Sarmai
Mateikai, viesu namam „Re, paradī
ze” un Jānim Kivilam, kempingam
„Melnsils”, viesu namam „Lēveri” un
Līgai Badūnei, viesu namam „Vīnkal
ni” un Ritai Grendei, SIA „Kaltenes
zivis” un Vivitai Kudiņai, Ervīnam
Vilciņam, viesu namam „Vanaturs”
un Intai Avetisjanai, sporta un at
pūtas kompleksam „Dzintarkrasts”,
„Ķipīša” saimniecei Aivitai Duburei,
konditorejai „Rita” par gardo svētku
torti, Marekam Štālam par muzikālo
noformējumu, Egilam Mūrniekam
par svētku iemūžināšanu foto. Paldies
visiem!
Kristīne un Dina,
Rojas TIC meitenes

Skolēniem no 15 gadu vecuma vēl ir iespēja pieteikties „Buts”
profesionālās pilnveides
izglītības programmām:
 Biroja darba organizācija un vadība,
 Apdares darbi un telpu remonts.
Mācības notiks trešdienās plkst. 15.15.
Pirmā tikšanās jauniešiem, vecākiem un pasniedzējiem š. g. 4. septembrī plkst. 13.00
Rojas vidusskolas 17. kabinetā.
Izglītojamie pēc programmas apgūšanas saņems apliecību par profesionālās piln
veides izglītību.
Ja tevī mīt kāds nepiepildīts sapnis vai vēlme radoši
izpausties mūzikā vai mākslā,
ROJAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA PIEDĀVĀ
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ APGŪT
Klavierspēli, akordeona spēli, pūšaminstrumenta spēli,
ģitāra spēli, sitaminstrumentu spēli, vokālo mūziku,
vizuāli plastisko mākslu (bez vecuma ierobežojuma).
Sīkāka informācija, pieteikšanās: katru darba dienu no plkst. 11.00 līdz 14.00.
No 28. augusta līdz 1. septembrim plkst. 11.00 līdz 14.00
Rojas mūzikas un mākslas skolā jauno audzēkņu papilduzņemšana 2017./2018. m. g. sekojošās profesionālās izglītības prog
rammās: akordeona spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, ģitā
ras spēle, vokālā mūzika – kora klase, vizuāli plastiskā māksla.

Sākusies balsošana par
Latvijas ainavu dārgumiem

Uzticamākā Rojas upes svētku dalībnieku komanda „Pūces dobums”.
Foto: Egils Mūrnieks

Skaistāko Latvijas ainavu pieteikšana Latvijas dārgumu krātuvei
ir noslēgusies. No 928 pieteiktajām ainavām 130 ir no Kurzemes
reģiona, tai skaitā arī mūsu novada Kaltenes kalvas un apkārtne.
No 15. augusta līdz 15. oktobrim notiek elektroniskā balsošana
vietnē www.ainavudargumi.lv, kurā var vērtēt un nobalsot par ne
vairāk kā 10 ainavām no katra reģiona. Kopīgais vērtējums būs
zināms novembra vidū. Esiet aktīvi un balsojiet!
Vairāk informācijas: www.ainavudargumi.lv vai Rojas novada
bibliotēkā.

BANGA 2017. gada 25. augusts

2

Novada domē
Rojas novada 15. augusta domes sēdē tika izskatīti
16 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
• Ar LR Izglītības un zinātnes
ministrijas saskaņojuma saņemšanas dienu, iecelt Santu Veidi par
Rojas vidusskolas direktori.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2017 „Kārtība, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Rojas novadā”.
• Grozīt Rojas novada domes
2016. gada 15. novembra lēmuma
Nr. 231 (Protokols Nr. 12, 2. punkts)
lemjošās daļas 2., 3. un 4. punktus.
• Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekli Alisi Krūmiņu, Aiju Segliņu, Guntu Dambiņu,
Ivetu Pastori, Baibu Rozefeldi, Ilgu
Mazkalniņu, Daci Broku.
• Uzdot Rojas novada domes
priekšsēdētājai noslēgt līgumu par
nekustamā īpašuma lietošanas kārtību Selgas ielā 10, Rojā, Rojas novadā.
• Atdalīt divas jaunas zemes
vienības no nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi 6”, Rojā, Rojas novadā un izveidot katru no atdalītajām
zemes vienībām par atsevišķu īpašumu.
• Iznomāt zemi „Mazvālodzītes”, Rudē, Rojas novadā, uz 10 gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
• Mainīt nekustamā īpašuma
„Vēveri”, Rojā, Rojas novadā, zemes
vienībai zemes lietošanas mērķi.
• Mainīt nekustamā īpašuma
Liepu ielā 3, Rojā, Rojas novadā,
zemes vienībai zemes lietošanas
mērķus.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Pļavnieki”, Rojas novadā,
piešķirot jaunu nosaukumu un nosakot zemes lietošanas mērķus.
• Piešķirt nekustamā īpašuma
„Krastakmeņi”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes vienībai jaunu adresi:
„Krastakmeņi”, Kaltene, Rojas novads, LV-3264, saglabājot nosaukumu „Krastakmeņi”.
• Piešķirt nekustamā īpašuma „Zaķsili”, Žocenē, Rojas novadā, zemes vienībai jaunu adresi:
„Zaķsili”, Žocene, Rojas novads,
LV-3264, saglabājot nosaukumu
„Zaķsili”.
• Atcelt Rojas novada domes 2017. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 124 „Par zemes lietošanas
mērķu maiņu nekustamā īpašumā
„Krišjāņi”, Kaltenē, Rojas novadā”.
• Atcelt Rojas novada domes 2017. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 125 „Par zemes lietošanas
mērķu maiņu nekustamā īpašumā
„Andzēni”, Kaltenē, Rojas novadā”.
• Atcelt Rojas novada domes
2017. gada 27. jūnija lēmumu
Nr. 126 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Bajāri”, Kaltenē, Rojas novadā”.
• Atcelt Rojas novada domes 2017. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 127 „Par zemes lietošanas
mērķu maiņu nekustamā īpašumā
„Bandari”, Kaltenē, Rojas novadā”.
• Atcelt Rojas novada domes 2017. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 128 „Par zemes lietošanas
mērķu maiņu nekustamā īpašumā
„Skaldari”, Kaltenē, Rojas novadā”.
• Pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – kapsētas izveidošanai un uzturēšanai – pieņemt
bez atlīdzības Rojas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamos
īpašumus.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas
vadītāja vietniece/
Domes sekretāre
Gunta Dambiņa

Mandalu brīnumainā pasaule
Septembra mēnesī ir paredzēti dažādi veselības veicināšanas pasākumi Rojas novada iedzīvotājiem projekta – ES fonda projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei” Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros.
Ikviens esat aicināti piedalīties un
pieteikties uz šādām aktivitātēm:
MFC „Strops” telpās 14.00 notiks
radošās darbnīcas „Mākslas terapija”
nodarbības mākslas terapeites vadībā
pieaugušām personām, trešdienās –
6.09; 20.09; 27.09. un bērniem Rojupes
BJIC „Varavīksne” pulksten 16.30;
MFC „Strops” telpās 9.15 notiks
vingrošanas nodarbības pieaugušām
personām, ko vadīs fizioterapeite,
piektdienās 08.09; 15.09; 22.09; 29.09.,
kā arī Rudē, Rojupes BJIC „Varavīksne”
pulksten 11.00 un Melnsils BJIC
pulksten 14.00;
Nūjošanas grupas nodarbības pie
augušām personām ir paredzēts turpināt oktobrī ceturtdienās;
Aicinām vecākus pieteikt Rojas novada bērnus uz vingrošanas nodarbībām, ko vadīs fizioterapeite Vita
Lakša. Vingrošanā piedalās bērni
vecumā no 8–12 gadiem. Nodarbības
notiks otrdienās 05.09; 12.09; 19.09;
26.09. no 14.00–15.00 un 15.00–16.00
MFC „Strops” telpās. Vingrošana turpināsies arī oktobrī, novembrī un decembrī;

Rojas novada iedzīvotāji aicināti apmeklēt organizēto slimību profilakses informatīvo pasākumu – Veselības dienu
Rojā „Vesela sirds un stipri asinsvadi”
9. septembrī, sestdien pulksten 16.00,
Rojas Kultūras centra – lielajā zālē.
Pasākuma laikā lektori no „Latvijas Sarkanā Krusta” biedrības informēs par to,
kā pievērst iedzīvotāju uzmanību sirds
un asinsvadu slimībām, to profilaksei un
savlaicīgai ārstēšanai;
Rojas vidusskolā bērniem un jauniešiem no 4.–12. klasei 12. septembrī
notiks garīgās veselības informatīvais
pasākums „Kas tev jāzina par atkarību”, kur sniegs informāciju interaktīvā
veidā par datora atkarības kaitīgo ietekmi, veicinās izpratni par drošu un veselīgu viedierīču un interneta lietošanu,
informēs par jauno tehnoloģiju lietošanas riskiem.
Telefons informācijas iegūšanai
28356568.
Informāciju sagatavoja
Lienīte Voronova,
atbildīgā par projekta
vadības nodrošināšanu

Hei, lasīšanas ekspert!
Iluta Graudiņa

Lasīšana ir sākusies. Ja vēlies piedalīties
lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija” un iepazīties ar šā
gada grāmatu kolekciju, nāc uz bibliotēku!
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2001. gada īstenota
lasīšanas veicināšana programma. Lasītāji, kuri iesaistās
žūrijas darbā, kļūst par literatūras EKSPERTIEM. Katru
gadu tiek lasītas un, aizpildot anketu, vērtētas sešas grā-

Iluta Graudiņa

Rojas novada bibliotēkā apskatāma Evas Jansones zīmētās mandalas. Par šo savu aizraušanos stāsta
darbu autore:

„Pirmo reizi par mandalām izlasīju
rakstā, kurā Vaira Vīķe-Freiberga stāstīja par savu dzīvi. Viņa brīvajā laikā aizraujoties ar mandalu krāsošanu. Mani
tas ieinteresēja, jo pašai kopš bērnības
vienmēr ir patikušas krāsojamās grāmatas. Ierakstīju internetā – MANDALA.
Paskatījos, kas zem šī vārda slēpjas? Biju
pārsteigta par to, ko ieraudzīju – skaisti,
krāšņi, apaļi un simetriski zīmējumi! Es
sapratu, ka mani tas ir aizrāvis no pirmā
skatiena.
Grāmatnīcā nopirku mandalu krāsojamo grāmatu un krāsoju. Bija interesanti
skatīties, kā no melnbalta zīmējuma top
krāsains brīnums. Vēlējos pati radīt šādus
zīmējumus. Painteresējos par kursiem,
bet tuvāk par Rīgu tādu nebija. Tad negaidīti 2016. gadā radās iespēja tepat
Rudē. Māksliniece Vita Meijere interesentiem piedāvāja viesnīcā „Rojupe” apgūt mandalu zīmēšanu. Turp aizbraucot,
apguvu pamatzināšanas šai mākslai.
Mandalu zīmēšana manā dzīvē ir
ienesusi jaunu pasauli. Tas ir kā manas
fantāzijas lidojums. Šai laikā ar inerneta
iespējām esmu izzinājusi, kādi vēl var būt

matas, kuras īpaši izvēlētas šai programmai, un izvirza
balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus, izdevējus –
visus, kas piedalījušies interesantāko grāmatu tapšanā.
Vasaras brīvlaiks jau ir uzskatāms par aizgājušu,
vēl palikušas vien pāris dienas, lai sakopotu domas un
spēkus jaunam mācību gadam. Bet man ir laba ziņa –
ja vien Tev patīk lasīt, mācību gads nebūs garlaicīgs.
Bibliotēkā jau ir pieejamas jaunās kolekcijas grāmatas.
Tāpēc gaidīšu jūs, gan jūsu vecākus – lasīšanas entuziastus – bibliotēkā, lai kļūtu par lasīšanas ekspertu.
Bez tā, ka LASĪT IR STILĪGI, piedaloties šai
programmā ir arī bonusi – beidzoties lasīšanas ma-

mandalu zīmēšanas veidi. Tas ir kā mākslas novirziens, kur inernetā apvienojas
mākslinieki no visas pasaules un dalās ar
saviem darbiem. Esmu šīs mākslas sākumā, vēl ir daudz ko apgūt un izmēģināt.
Tas aizrauj, un tā man ir tuvākā māksla,
jo saskatu viņā kaut ko noslēpumainu un
maģisku. Mandalas krāsoju ar zīmuļiem,
jo tā ir vislabāk veidot krāsu pāreju. Padomā ir vēl veidi, ko pamēģināt. Šī māk
sla ir ar bezgalīgām iespējām.
Mandalu zīmēšanu uzskata arī par
terapiju, es tam piekrītu. Esmu zīmējusi
sev grūtos dzīves brīžos, tas palīdz saņemties un doties tālāk. Kad top mandala, manās domās ir prieks un pozitīvisms. Visa ikdienas steiga aizmirstas,
laika izjūta pazūd, var uzņemt jaunu
enerģiju. Tā ir kā meditācija.
Mandala, tāpat kā citi mākslas darbi,
jāskatās pa gabalu, jo tad viss ir kopskatā. Interesanti, ka katrs cilvēks vienā un
tajā pašā mandalā var saskatīt pilnīgi
dažādus ornamentus. Tajās nekas nevar būt nepareizi, jo tā ir fantāzija. Man
patīk zīmēt apaļas mandalas. Padomā ir
izmēģināt arī citas formas. Zīmējot nedomāju, kāds būs ornaments vai krāsas.
Nekad nezinu, kāda mandala izskatīsies, tāpēc man patīk gala pārsteiguma
moments. Kad pabeidzu zīmēt un parakstos, tad jūtos pozitīvi uzlādēta.
Šī māksla rada brīvības sajūtu. Šo
brīnumu novēlu pamēģināt katram!”

ratonam, visi lasīšanas eksperti tiek aicināti uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Talsos, kur blakus citu skolu
lasīšanas ekspertu priekšnesumiem ir iespēja baudīt
populāru mākslinieku priekšnesumus. Līdz šim esam
dzirdējuši gan grupu „Ārzemnieki”, gan Agnesi Rakovsku, gan puišus no grupas „Carnival Youth”, gan
Markusu Riva un citus Latvijā populārus skatuves
māksliniekus. Katram lasīšanas ekspertam pienākas
arī neliela balviņa un goda raksts par piedalīšanos
projektā un, protams, godpilnais nosaukums – LASĪŠANAS EKSPERTS.
Tiksimies bibliotēkā!

Vizmas vizmo Rojā
Iluta Graudiņa
Nedaudz pārveidojot Lijas Brīdakas dzejoli „Roja”,
stāstu vēlos iesākt tieši tā – te aiz tā zemes raga, kas
iedūries apvārsnī slīpi, aiz tās smailes, kur tumsā vakars pakšķina pīpi, te projām aiz Ragaciema, aiz Apšu
un Abragciema, aiz Bērz – un aiz vēl kāda ciema, te
tālu projām Rojā, augusta agrā pēcpusdienā pēkšņi uzvizmoja koša vizma. Un kā nu ne – tik daudz dāmu,
precīzi 41 vārdamāsa, kurām vārds ir Vizma, sapulcējās
Rojā, un ticiet man, Roja neko tādu nav piedzīvojusi.
Izrādās, Vizmas bija izdomājušas savu vārda dienu svinēt tieši Rojā. Bet ja nopietni, tad 12.augustā Rojā tika
rīkots ikgadējais Vizmu salidojums, pēc skaita jau 24.
Šīs tradīcijas aizsācējs ir Dobeles sieviešu koris „Vizma”,
kuru vada Vizma Zandersone. Pārējās Vizmas viņu
parasti dēvē gan par savu virsaiti, gan Lielo Vizmu.
Pirmais salidojums notika Dobelē 1994.gadā. Aizraujošākais ir tas, ka katru gadu salidojumu organizē cita
Vizma citā vietā. 13. salidojums pat noticis Kanādā. To
organizējusi Vizma Maksiņa, kura no Toronto uz Vizmu dienu brauc jau daudzus gadus.
Salidojumu Rojā organizēja Vizma Gitendorfa,
kura ar vārdamāsām tikās tikai otro reizi. Aicināju
Vizmas kundzi uz sarunu, un, lūk, ko viņa man pastāstīja par šo emocijām bagāto dienu: „Tā kā Rojas
salidojuma atpazīšanas zīme bija vēdeklis, kas simbolizē sievišķību, graciozitāti, cēlumu, un tā kā visas
Vizmas ir tieši tādas – košas, pamanāmas, tad arī ar
tā izgatavošanu sākās salidojums. Katra Vizma, kura
ieradās muzeja sētā un reģistrējās, tika aicināta darboties radošajā darbnīcā. Manas mazmeitiņas Gundegas vadībā katra dalībniece sev pagatavoja šo īpašo
atpazīšanas zīmi, kas bija arī obligāts aksesuārs Vizmu
gājienā pa Rojas ielām.Tas bija tik aizkustinoši, kad
mana trauslā Gundega ar saviem mazajiem pirkstiņie
m rādīja, pamācīja un iedrošināja dāmas locīt šo sievišķības atribūtu, jo dažas atzinās, ka papīra vēdekli
nav gatavojušas kopš skolas laikiem. Es biju rēķinājusies ar dažu dalībnieču iebildumiem, bet mans moto
šim salidojumam bija lai pasākums būtu izdevies un
atmiņā paliekošs, jādara darbiņi kopā. Tāpēc nekādas
atrunas nepieņēmu, un atlaides dāmām nebija. Katra
pagatavoja skaistu vēdeklīti, ar kuru lepojās visas dienas garumā un kas paliks arī kā īpaša piemiņa un savdabīgs kontaktu katalogs katrai Vizmai pēc pasākuma, jo katra salidojuma dalībniece uz katra vēdeklīša

uzrakstīja savu vārdu,
uzvārdu, telefona numuru un vietu, no kurienes viņa ieradusies.
Un tad, kādā pelēkā
un vēsā rudens vakarā, paņemot rokās šo
košo vēdeklīti, varēšu
atcerēties, kura bija tā
Vizma, ar kuru kopā
dauzījāmies jūrā vai ar
kuru lēcām krakovjaku Rojas kultūras centrā. Piezvanīšu viņai!
Pēc radošajām darb
24. Vizmu salidojums Rojā.
nīcām dalībnieki bija
nopelnījuši arī kopīgas pusdienas – gardo, uz dzīvās
uguns vārīto zivju zupu, par ko PALDIES muzeja
meitenēm, īpaši Gundegai Balodei, kura ir tik lieliska
saimniece, ka kādas Vizmas vīra kungs, kurš kategoriski atteicās ēst zivju zupu, jo viņš tādu neēdod, pavisam
nemanāmi izēda savas kundzes porciju, savu un vēl palūdza papildporciju!
Tā kā muzeja sētā ir mājīga vasaras estrādīte, tur notika arī salidojuma atklāšana, kuru atklāja Vizma Zandersone ar uzrunu jaunajām Vizmām. Īpašs pārsteigums bija sarūpēts katrai Vizmai, kura iepriekš bija
organizējusi salidojumu. Viņām tika dāvināts tirkīzzils
krekliņš ar vārda Vizma uzdruku uz mugurpuses un
uzlecošu saulīti uz krūtīm.
Neizpalika arī ekskursija pa Roju, kuru vadīju es
un mana gidu kolēģe Ruta Sīpola, kurai arī milzīgs
PALDIES, ka atsaucās manam lūgumam. Salidojuma
dalībniekiem tika dots arī brīvais laiks, jo diena bija patiešām karsta, un nav ilgi jāmin, ko mani ciemiņi darīja. Protams, izmantoja visbrīnišķīgāko mūsu privilēģiju – jūru. Daži, lēnām pastaigājoties, aizgāja līdz tālajai
jūrmalai, bet daži baudīja akmeņaino jūrmalu un pat
pamanījās ne tikai kautrīgi iebrist ūdenī, bet mesties arī
kailpeldē.
Pasākuma turpinājumā sekoja koncerts, kurā piedalījās Dobeles kultūras nama sieviešu koris „Vizma” –
Eiropas koru olimpiādes sudraba diploma ieguvējs,
Emīla Dārziņa dziesmas izpildīja Valmieras vīru koris
„Imanta”. Koncertu bagātināja aktrise Vizma Kvēpa ar
dzejas lasījumu, dziesmas dziedāja mecosoprāns Vizma Zvaigzne no Vācijas un Vizma Maksiņa no Kanā-

Foto: Vizma Hartmane
das. Savu dejotprasmi parādīja arī mūsu „Gaspažiņas”,
un mans mazdēls Miķelis Gitendorfs iepriecināja visus
ar ģitārspēli. Un šeit man gribas PALDIES teikt gan
mazdēlam Miķelim, ka viņš nenobijās un priekšnesumu sniedza viens pats, gan PALDIES arī viņa skolotājai Marutai Zemturei, kura savā brīvajā laikā palīdzēja
sagatavoties priekšnesumam. PALDIES arī Marekam
Štālam par karoga kātu (viņš sapratīs) un par profesionālo koncerta apskaņošanu.
PALDIES manai mazmeitiņai Gundegai par veiklajiem pirkstiņiem un smaidu, darbojoties radošajās
darbnīcās. PALDIES gribu teikt arī savai vedeklai Baibai, kura līmēja, grieza, zīmēja, rakstīja, uzmundrināja
jau no šā gada janvāra, kad sāku gatavoties salidojumam.
Piebildīšu, ka ierodoties reģistrēšanās vietā, katra
salidojuma dalībniece iesprauda Latvijas kartē lentīti
tieši tajā vietā, no kuras ir atbraukusi. Tas palīdzēja secināt, ka Vizmas bija ieradušās arī no Kanādas, Vācijas
un Īrijas. Latvija, protams, bija plaši pārstāvēta: Rīga,
Dobele, Jelgava, Ventspils, Kuldīga, Talsi, Aizkraukle,
Cēsis un daudzas, daudzas citas vietas. Arī vecuma amplitūda bija plaša – vecākā un tāpēc visiedvesmojošākā
92 gadus jaunā Vizma uz Roju atbrauca no Cēsīm, bet
visjaunākajai Vizmai bija tikai 20 gadi.”
Sarunas beigās, kad es ne bez apbrīnas izteicu komplimentus Vizmas kundzei par uzņēmību, viņa smejoties un ne bez lepnuma atteica: „Vizma ir ļoti latvisks
personvārds, vārds vizma ir spožums. Man ir dots
spožs vārds un man tādai arī jābūt, un tāpēc man jāspēj
darīt arī tad, kad nemaz negribas spēt.” 
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Trīs dienas Baltkrievijā
Irēna Svitiņa

cijas laukumos, improvizēta lasīšana dabā, izbraukuma
izstādes, grāmatu reklāma vietējā TV. Cieša sadarbība ar
Trīs dienas augusta sākumā Rojas novada bibliote- skolām un bērnu vasaras nometnēm. Bibliotēkas iekā
kāres izbaudīja Talsu Galvenās bibliotēkas organizēto rojums mūsdienīgs, bet prezentācijas un darbības stils
pieredzes apmaiņas ceļojumu uz Baltkrieviju: Viteb- atsauc atmiņā padomju laikus mūsu bibliotēkās.
ska–Orša–Minska.
Valsts galvaspilsētā Minskā iebraucam vēlu, tāpēc
vispirms iekārtojamies viesnīcā, lai vēl paspētu iepirkties
lielveikalā, kas paslēpies trijos
stāvos zem zemes. Ja mums
nepateiktu, noteikti nodomātu, ka uz leju vedošās kāpnes
ir kārtējā gājēju pāreja. Pilsētu
iepazīstam nākošajā rītā. Gide
stāsta, ka 50.–60. gados galvenā noteicējs Minskas projektēšanā bijis toreizējās PSRS
Augstākās padomes deputāts
un Baltkrievijas KP sekretārs
Mašerovs. Pateicoties viņam,
pilsētā ir plašuma sajūta –
platas ielas, daudz zaļo zonu,
ēkas celtas, lai tās neaizēnotu
viena otru. Pastaigājam pa
Rātslaukumu, klausāmies gides stāstījumu par vēsturisPieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki Baltkrievijas Nacionālajā bibliotēkā. kajām celtnēm, pasēžam uz
Foto Iluta Graudiņa Oginska polonēzi atskaņojoša
soliņa, bijīgi ielūkojamies SvēPirmoreiz mūs saskaita Patarniekos, Latvijas robežas tā Gara katedrālē un ar autobusu dodamies braucienā
pusē. Viss norit raiti. Baltkrievijas robežsargiem laikam pa Minskas ielām, kurās redzami arī pašu ražotie elekizskatāmies ļoti aizdomīgi, jo Grigorovščinā piedzīvo- trobusi. Garāmbraucot apskatām Neatkarības pili, kurā
jam pamatīgu kavēšanos – ilgi un rūpīgi tiek pārbaudīts prezidents pieņem citu valstu prezidentus, izstāžu kommūsu autobuss.
pleksu, bērnu parku ar karuseļiem, ļoti daudz ir sporta
Ceļā uz Vitebsku plašajos laukos redzam aktīvu ra- celtņu un laukumu, jo sportam tiekot atvēlēta liela naužas novākšanu. Baltkrievijā visa zeme un meži ir valsts da. Kuram sporta veidam lielākais atbalsts? Protams,
īpašums. Mūsu gide Inna stāsta, ka prezidents noteicis hokejam. Minskā ir pat divas ledus arēnas.
ražas novākšanas termiņu līdz 20. augustam. Un BaltMūsu galvenais mērķis – Nacionālā bibliotēka. Uzkrievijā prezidenta teiktais ir kā likums. Privātīpašumā celta 3 gados /tā noteica prezidents!/ un no 2006. gada
ģimene var nopirkt vienu ha pie mājas, ja vēlas vai- atvērta apmeklētājiem. Cēluši tikai baltkrievi un izmanrāk – var nomāt uz 99 gadiem, bet arī tikai noteiktam, toti tikai Baltkrievijā ražoti būvmateriāli, izmaksas –
saskaņotam lietošanas mērķim. Valstī ir privātie veikali, 150 miljoni dolāru. Ārējais veidols atgādina dimantu,
viesnīcas, rūpnieciskās zonas u.tml., bet zeme, meži – kas simbolizē zināšanu vērtību. Galvenās ieejas durvis
ne. Ceļa malās pamanām daudz pieminekļu karā kri- atgādina grāmatu, kuras atvērtajās lappusēs dažādās
tušajiem, to sakopšanai tiek piešķirti līdzekļi no valsts valodās /arī latviešu/ lasāms grāmatiespiedēja Skorinas
budžeta. Neierasti daudz dažādu baznīcu un katedrāļu. vārdi: „Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram
Valstī oficiāli pastāv divvalodība, bet tikai katoļu baznī- labam darbam!”
cās dievkalpojumi notiekot baltkrievu valodā.
Ēkai ir 24 stāvi, bet apmeklētājiem pieejami pirmie
Vitebskā tāpat kā citās pilsētās ir daudz ielu skulptū- trīs. Pirmais – jauniešu stāvs, otrais – zinātnieku un treru skaistumam – vecajam Hotabičam, ielu muzikantam šais – radošais, kur var klausīties mūziku, skatīties kino,
u.tml. Lai uzceltu pieminekli konkrētai personai, ne- aplūkot mainīgās izstādes u.tml. Augstākajos stāvos atpieciešama prezidenta atļauja. Raksturīgs visām skulp- rodas bibliotēkas fonds /tāpat kā visās nacionālajās bibtūrām ir vēstījums, ka pieskaroties un kaut ko vēloties, liotēkās grāmatas uz mājām neizsniedz/, bet 17.–21. stāiecerētā vēlēšanās noteikti piepildīsies.
vu nomā Valsts nacionālais arhīvs. Arī bibliotēkas zāles
Apskatām arī Vasaras amfiteātri, kurā no 1988. gada tiek iznomātas dažādiem festivāliem, koncertiem, kurus
notiek starptautiskais jauno izpildītāju festivāls „Slav- bez maksas var apmeklēt bibliotēkas lietotāji, uzrādot
janskij bazar”. Pie koncertzāles aug triju valstu prezi- lasītāja karti. Tā tiek izsniegta ikvienam no 14 gadu vedentu stādi kociņi /Ukraina – kastaņa, Krievija – bērzs, cuma bez maksas un derīga 5 gadus. Tā ir kā drošības
Baltkrievija – liepa, lai gan viņiem meža simbols esot garants – ja lasītājs nav atdevis paņemtos eksemplārus,
priede/. Festivāli ir augstas klases, kā sava Holivuda. netiek no bibliotēkas izlaists.
Biļetes uz dārgāko /atklāšanas/ koncertu maksājot no
Pirmajā stāvā ir reģistrācijas un izsniegšanas sektors,
60 000 līdz 1 miljonam rubļu.
kā arī 17 lasītavas. To rotā 7 lielformāta gleznas – veltītas
Nākošajā rītā apmeklējam mākslinieka Marka Šagā- katram no 6 Baltkrievijas apgabaliem un Minskai. Kola muzeju-māju. Braucot pa Pokrovska ielu, uz žogiem pumā nodarbināti ap 1000 cilvēki, no tiem 80% sievielasām Šagāla dzejas rindas. Mākslinieks nav izvēlējies tes. 15 no tiem strādā tikai ar ekskursiju grupām. Biblioklasisko ceļu, nav beidzis arī nevienu no skolām, kurās tēkā ir trokšņu slāpētāji, kondicionieri, daudz telpaugu,
mācījies. Pēc kara šajā mājā dzīvojuši dažādi ļaudis, un kuru apkopšanai tiek algots speciāls agronoms, starp
tikai pēdējos gados Baltkrievijā beidzot sapratuši, ka Ša- 1. un 2. stāvu stikla griesti-grīda nodrošina papildus
gāls – tas ir brends. Pa ceļam uz Gubernatora pili pama- apgaismojumu pirmajam stāvam. Katra stikla kvadrāt
nām arī Šagāla un viņa pirmās sievas Bellas pieminekli, plāksne iztur 1500 kg. Ar 65 konteineriem pa speciālām
kurā Bella it kā lidinās gaisā un par kuru mēdzot ironi- sliedēm tiek nodrošināta dokumentu piegāde izsniegšazēt: „Opjaķ Bella zaļeķela!” /atkal Bella ielidoja/.
nas punktā. Lietotājiem pieejami datori, kuros sameklēt,
Gubernatora pils slavena ne tikai ar to, ka 1812. gadā izvēlēties un pasūtīt nepieciešamos eksemplārus. Kopišeit bijis Napoleona štābs, bet arī kā vienīgā pasaulē, ku- jas ir maksas pakalpojums, veicot priekšapmaksu, tās
ras ģerbonī attēlots Jēzus Kristus.
iespējams pasūtīt e-pastā arī no mājām.
No padomju laikiem Vitebskā saglabājusies paklāju
Aizturētu elpu apskatām bibliotēkā esošo Grāmatu
ražotne, ir jauna, laba lidosta, strauji attīstījusies māju muzeju, kurā glabājas vecās un retās grāmatas, tai skaiceltniecība, jo 2000.–2010. gados valsts kreditējusi dzī- tā 300 rokraksti. Ekskursiju noslēdzam 24. stāva skatu
vokļu iegādi jaunajām ģimenēm.
laukumā, veroties uz Minsku no 73 metru augstuma.
Tālāk mūsu ceļojums ved uz Oršu, kas slavena ar
Apmēram 40 km no Minskas izveidots etnogrāfisks
saviem klosteriem. Vienā no tiem – 18. gs. baroka stilā ciematiņš „Dudutki” /dūdas/. Pirmās apskatām vecās
celtajā Jezuītu kolēģijā, kur reiz ticis sarakstīts „Oršas dzirnavas un dzirnavnieka mājiņu, kurā malēji gaidījuši
kodekss”, darbojas B. Korotkeviča vārdā nosauktā bērnu savu rindu vai labvēlīgus laika apstākļus graudu malšabibliotēka. Kā jau bibliotēkā – ir reģistratūra un abone- nai. Iepazīstam labas kandžas tecināšanas nosacījumus,
ments, novadpētniecības /baltkrievu literatūras/ sek- izkaļam pakavu laimei kalēja smēdē, vērojam podnieka
tors, bibliotēkas draugu stends par rakstniekiem, kuru darbošanos, maizes ceptuvē nobaudām šeit ceptu maidarbu prezentācijas notikušas bibliotēkā, lasītāju zāle ar zi ar trim siera šķirnēm, apbrīnojam salmu izstrādājudatoriem lietotājiem, pasākumu zāle. Bibliotēka dibinā- mu dažādību, salīdzinām viņu austo linu izstrādājumu
ta 1948. gadā, kolēģijas telpās – no 2008. gada. Šobrīd rakstus ar mūsējiem, ielūkojamies bitenieka mājiņā un
strādā 6 darbinieki, ir vairāk kā 5000 lietotāju un fondā nelielā retro auto izstādē. Pēdējos rubļus un kapeikas
ap 60000 grāmatu. 50% : 50% esot krievu un baltkrievu cenšamies iztērēt, iegādājoties suvenīrus vai nogaršojot
valodā, pārējās valodās tikai nedaudz mācību nolūkiem. draņikus – kartupeļu pankūkas.
Mājupceļā brīžiem pasnaužam, brīžiem pārrunājam
Pastāv centralizētā bibliotēku sistēma. Centrālā Oršā
ir Puškina bibliotēka, apgabalā ir 2 bērnu bibliotēkas, un atceramies redzēto un piedzīvoto. Izjūtas tik dažāir bibliobuss, kas brauc uz mazajiem ciemiem, kuros das, bet neapšaubāmi atmiņā paliks plašuma sajūta
bibliotēkas apvienojas ar klubiem. Pilsētas bibliotēkām Baltkrievijas laukos, sakoptība un zaļā zona ar krāšņām
raksturīga tendence apvienoties ar skolu bibliotēkām. puķēm pilsētās, atpakaļgaitā lecošais autobuss, pašu koĻoti aktīvs masu pasākumu darbs – interešu klubi, ak- pības sajūta un mūsu jaukā gide Inna. 
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Kā Roja kļuva par mājvietu jauktajam
korim „Norise” no Rīgas

Koris „Norise”. Neatkārtojami skaists un emocionāls mirklis pēc koncerta Kaltenes
baznīcā, kas iespējams tikai skaistajā Kurzemes jūrmalā.
Jāņa Upīša foto
Alise Koknēviča
Korī „Norise” dzied visdažādāko profesiju pārstāvji vecumā no 17–35 gadiem.
Katru septembri korim pievienojas jauni
dziedātāji, un sezonas sākums parasti ir
laiks, kad koristi labāk iepazīstas savā starpā un kaldina nākotnes plānus. Pavasarī jau
var spriest, kurš no koristiem uzņemsies rūpes par kora ģimeni augusta vidū, kad notiks ikgadējā kora nometne. Šogad tā notika jau devīto reizi, un šo gadu laikā koris ir
apceļojis dažādas Latvijas pilsētas – Dunti,
Roju, Auci, Kandavu, divreiz pabijis Valkā.
Par tradīciju kļuvusi īpašā nometnes koncepcija – par tās organizatoru vienmēr kļūst
kāds no koristiem un nometne tiek rīkota šī
korista dzimtajā vai bērnības pilsētā. Šogad
šo godu uzņēmās kora tenors Jānis Bērziņš,
un, uzzinot, ka runa ir par Roju, koristu
prieks bija īpaši liels – tā būs atgriešanās, jo
reiz koris šeit jau nometņojis.
Jānis Bērziņš nometnes organizēšanu
uzņēmās ar lielu entuziasmu, un, būdams
patiesi talantīgs lietu bīdītājs, viņš kora
mākslinieciskajai vadītājai Alisei Koknēvičai piedāvāja arvien trakākas idejas, kā šo
nometni padarīt interesantu, neaizmirstamu un notikumiem piepildītu. Tiem, kuri
jau iepazinuši kori „Norise” un tā vadītāju,
nav noslēpums, ka trakas un sākotnēji pārgalvīgas idejas ir šī kora izaugsmes atslēga,
tāpēc bija skaidrs, ka divi koncerti, laivu
brauciens, talantu konkurss un mēģinājumi 7 stundu garumā ir lielisks plāns četrām
piepildītām nometnes dienām.
Un tā ceturtdienā, 17. augustā, Rojā ieradās pirmā kora „Norise” delegācija. Pirmais
uzdevums – telšu pilsētiņas izveide, tad ciema apskate un pusdienas Rojas vidusskolas
ēdnīcā. Pēc tam tiek izmantotas Rojas kultūras centra laipni atvēlētās skaistās mēģinājuma telpas. Rezultātā pirmajā dienā tiek
dziedāts 7 stundas – meistarība slīpēta gan
visiem kopā, apgūstot jauno repertuāru,
gan strādājot individuāli pie kormeistares
Samantas Bernātes. Vakarā pastaiga gar
jūru un pārējo koristu sagaidīšana. Tad atkal dziesmas, dziesmas, dziesmas – šoreiz
Jāņa Bērziņa īpaši korim „Norise” uzprojektētajā pagalmā.
Piektdien koris mostas līdz ar pirmajiem
saules stariem, jo darāmā ir daudz – jāpaspēj sagatavoties vakara noskaņu koncertam, sadalīt rindu uz dušu un izgludināt tērpus. Tam visam pa vidu nenogurstošs darbs
mēģinājumos un solo nodarbībās, mazliet
diendusas un pēc tam paraugstundas kokos kāpšanā jeb lampiņu virtenes uzstādīšana pļaviņā pie kultūras centra, gatavojoties vakaram. Koncerts dažkārt paskrien
kā mirklis, bet citkārt šķiet, ka kurpes par
šaurām, mape par smagu, kāds prožektors
nepareizi acī iespīdējis. Bet vienmēr korists
gaida koncertu, jo tā ir liela balva par padarīto darbu. Šoreiz iepriekš nebija iespējams
nojaust, kāds saviļņojums un dziedātprieka triumfs būs skaistais, mazliet mistiskais
piektdienas vakars, kad koris „Norise” dziedāja latviešu tautas mūziku koncertā zem
Rojas dižkokiem. Trīspadsmit koncertā
izvēlētās kompozīcijas, ko sacerējuši tādi
komponisti kā Ilona Rupaine, Selga Mence, Jānis Cimze, Ēriks Ešenvalds, Andris

Kontauts, Juris Karlsons, Emilis Melngailis
un citi, izskanēja spoži pāri pļavai un cauri
pilsētai, un, šķiet, ielauzās pa katru atvērto logu. Aizkustinājums klausītāju acīs un
saviļņojums koristiem tik liels, ka pat pēc
atgriešanās mītnes vietā dziesmas turpinājās, nodrošinot vēl otro koncertu Bērziņu
ģimenei un kaimiņiem.
Pēc tādas enerģijas uzlādes iepriekšējā
vakara koncertā, nākamās dienas rītā koristi atkal spēja mobilizēt spēkus, lai jau 9.00
būtu pie brokastu galdiem un pēc tam ar
autobusu dotos uz Žoceni un tālāk mērotu
ceļu caur mežu pretī Rojas upei. Tās krastos
dzima apvienotā komanda „Koris Smeldze”
un deviņu laivu sastāvā tā devās pa straumi Rojas upes svētku ietvaros. Laikam visas
laikapstākļu burvestības bija iztērētas, lai
nodrošinātu iepriekšējā vakara āra koncerta norisi, tāpēc šoreiz dalībnieki netika
lutināti – tika piedzīvota spēcīga lietusgāze
un sagurums lika par sevi manīt. Kārtīgam koristam jau ilgi pēc padoma kabatā
nav jāmeklē – katrs pie sevis sāk dungot
kādu spēka dziesmu, un tad jau redzams
finiša tuvums un kora līdzjutēji brauc pretī
ar plostu, lai uzmundrinātu. Pēc finiša sanākušie skatītāji un svētku dalībnieki tiek
iepriecināti ar dziesmu, bet paši koristi ir
laimīgi par pasniegto karsto zupu, kūku, un
organizatoru sagādātajām balvām. Pēc tam
nav laika atpūsties – jādodas uz mēģinājumu baznīcā, jāgatavojas talantu konkursam
un nometnes noslēguma vakaram. Vakarā
Bērziņu pagalms tiek pieskandināts ar dūdu
un mutes ermoņiku skaņām, skan smiekli,
skatoties sagatavotās prezentācijas, tiek vēroti kāršu un origami triki. Dziedāšana nav
vienīgais talants, lai gan, protams, vakara
pasākumā neiztikt arī bez dziesmām.
Nākamajā dienā piecelšanās izrādās
diezgan liels izaicinājums, un tomēr koristi spēj mobilizēties, jo gaidāms vēl viens
skaists koncerts ar sakrālās mūzikas programmu Kaltenes baznīcā. Un atkal kopā ar
klausītājiem koris piedzīvo neaprakstāmas
emocijas un koncerta izskaņā, skanot Lūcijas Garūtas „Mūsu Tēvs debesīs”, ir grūti
valdīt aizkustinājumu. Emocijām virmojot,
kādam rodas ģeniāla ideja par fotosesiju
jūrā, un tā nu tiek uzlocītas bikses un piepaceltas kleitas, lai taptu neatkārtojami kadri,
kādi ir iespējami tikai skaistajā Kurzemes
jūrmalā. Koris fotografējas arī pie Rojas
zīmes, un pamazām piezogas skumjas, jo
prom braukšanas brīdis ir tuvu. Pēc pusdienām tiek nolemts vēl mazliet uzdziedāt Rojas kultūras centrā un tad jau tiek nojauktas teltis, spēlēts mantu kraušanas „teātris”
mašīnu bagāžniekos, ēstas zivis un krāsotas
mandalas – ikgadēja atvadīšanās tradīcija.
Vienkāršais vārds „paldies” šoreiz šķiet
daudz par mazu, lai aprakstītu, cik laimīgi,
radoši un emocionāli uzlādēti jūtas kora
dziedātāji pēc šīm četrām dienām viesmīlīgajā Rojā un Bērziņu ģimenes mājvietā.
Un tomēr – vissirsnīgākais paldies Rojas
kultūras centram, personīgi Dacei Brokai
un Marekam Štālam, Kaltenes baznīcai,
personīgi Litai Krūmiņai, Rojas TIC, Janai
Frīdenbergai, Rojas vidusskolas ēdnīcas
pavārēm un visiem klausītājiem, kuri uzmundrināja koristus ar aplausiem un laba
vēlējumiem. 
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Pasākumu kalendārs
26. augustā Rojas pludmalē
no plkst. 15.30–19.00

sagaidām finišā 5. Baltijas Baso pēdu ultramaratona
dalībniekus, kas pārbaudīs savus spēkus 53 km, 34 km
un 11 km distancēs. Šīs sacensības ir vienas no retajām
visā Eiropā, kurās baskāju skrējēji tiek vērtēti atsevišķā
kategorijā, tādējādi aicinot ikvienu izjust dabiskas kustības prieku. Ik gadu
sacensības tiek rīkotas vienā datumā ar Senās uguns nakti, tādā veidā cenšoties
uzsvērt un atgādināt Baltijas jūras nozīmi Baltijas valstu vēsturē un arī ikdienā,
kā arī pievērst uzmanību vides saudzēšanai un aizsardzībai.

Plkst. 20.00

SENĀS UGUNS NAKTS
)) būsim vienoti ar kaimiņiem ap Baltijas jūru, iededzot ugunskuru;
)) TAUTAS SAIMES GRĀMATAS atvēršana Rojas novadā;
)) muzicēs NORMUNDS PAUNIŅŠ un IVARS MAKSTNIEKS (grupa
„Otra puse„);
)) ar jaunu ugunsbrīnumu UGUNSSKULPTŪRĀ „SĪRIUSS” mūs atkal
pārsteigs radošā apvienība „Akciju sabiedrība”.
Paldies pasākuma draugiem – SIA „Jaunbaltiņi”, ZS „Pilači” un veikalam
„Ķipītis”.
RUDENS SEZONĀ ROJAS KULTŪRAS CENTRĀ
Izrādes bērniem –

19. septembrī plkst. 13.00
muzikāla komēdija ar skatītāju iesaistīšanos

„BURUNDUKA TV ŠOVS”.
Ieeja 3.00 eiro.

11. oktobrī plkst. 13.00

„ROTAĻLIETU STĀSTS”.
Ieeja 3.00 eiro.

20. oktobrī plkst. 19.00
Valmieras drāmas teātra viesizrāde Aivons Menčels

„RUDENĪGAIS BLŪZS”.
Traģikomēdija 2 daļās.
Režisors – Varis Brasla, lomās: Baiba Valante, Anna Putniņa vai Ilze Lieckalniņa, Regīna Devīte, Vizma Kalme, Rihards Rudāks.
Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 eiro, biļešu iepriekšpārdošana no 11. septembra Rojas KC
un www.bilesuparadize.lv

4. novembrī plkst. 18.00
Harijam Zariņam 60

Jubilejas koncerts „TU UN ES”.
Mīlas rokbalādes un ne tikai.
Koncertā piedalās Aija Andrejeva, Dināra Rudāne, Antra Stafecka vai
Ieva Sutugova, Alex, Buks, Grupa „Colt”.
Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 eiro, biļešu iepriekšpārdošana no 11. septembra Rojas KC
un www.bilesuparadize.lv

NĀC
DZIEDĀT!
5. septembrī plkst. 18.00
uz pirmo nodarbību
dziedātājus sākot no 5. g. vecuma
aicina Vokālā studija,
vadītājs Jānis Kalniņš.

Sludinājumi

Iesvētības

GUNTA KRAULERE

Piejūra

Gleznu izstāde
Rojas izstāžu un
radošo darbnīcu centrs
Selgas iela 14 E, Roja
14.08.–15.09.
P–S 10.00–18.00
Sv. 11.00–18.00

Rojas muzejs aicina ciemos
 26. augustā pulksten 12:00 visi laipni aicināti Rojas muzejā apmeklēt izstādes „Kāzas” atklāšanas pasākumu. Kopā izdziedāsim kāzu dziesmas un atcerēsimies kāzu tradīcijas gan senas, gan ne tik senas – pabūsim kopā, smelsimies
pozitīvas emocijas un leposimies ar savu novadu un tā tradīcijām.
 9. septembrī pulksten 11:00 Rojas muzeja sētā notiks ikgadējais Rudens tirdziņš. Aicinām pieteikties tirgoties gribētājus, zvanot – 63269594 vai arī personīgi
Rojas muzejā.

Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc
Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību,
tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā
Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši. Pieaugušie, kuri nav kristīti bērnībā, tiek
kristīti reizē ar iesvēti pēc iesvētes mācības kursa apgūšanas.
Rojas evaņģēliski luteriskajā draudzē kārtējais iesvētes mācības kurss
sāksies 3. septembrī. Pirmā tikšanās ar mācītāju Rojas luterāņu baznīcā
pēc dievkalpojuma (dievkalpojums sākas 13.00). Mācītājs Juris Veidenieks, tālrunis 28696529.

NVO „Rojas invalīdu biedrība” Strauta iela 8-33, Roja
PASĀKUMU PLĀNS SEPTEMBRIM
Pasākuma,
nodarbības
nosaukums
01.09.
Veselības grupa –
Piektdiena nūjošana
Veselības stiprināšanas
05.09.
nodarbība
Otrdiena Veselības grupa –
nūjošana
Zīda apgleznošana
06.09.
Biedru tikšanās
Trešdiena
Galda spēles
07.09.
Adīšanas nodarbība
Ceturtdiena Pērļošanas nodarbības
08.09.
Veselības grupa –
Piektdiena nūjošana
09.09.
Miķeļdienas tirdziņš
Sestdiena
Veselības stiprināšanas
12.09.
nodarbība
Otrdiena Veselības grupa –
nūjošana
Zīda apgleznošana
13.09.
Biedru tikšanās
Trešdiena
Galda spēles
14.09.
Adīšanas nodarbība
Ceturtdiena Pērļošanas nodarbība
15.09.
Veselības grupa –
Piektdiena nūjošana
Veselības stiprināšanas
19.09.
nodarbība
Otrdiena Veselības grupa –
nūjošana
Zīda apgleznošana
20.09.
Biedru tikšanās
Trešdiena
Galda spēles
21.09.
Adīšanas nodarbība
Ceturtdiena Pērļošanas nodarbība
22.09.
Veselības grupa –
Piektdiena nūjošana
Veselības stiprināšanas
26.09.
nodarbība
Otrdiena Veselības grupa –
nūjošana
Zīda apgleznošana
27.09.
Kulinārijas nodarbība
Trešdiena
Galda spēles
28.09.
Adīšanas nodarbība
Ceturtdiena Pērļošanas nodarbība
29.09.
Veselības grupa –
Piektdiena nūjošana

Kapu svētki Rojas novadā
27. augustā
10.30 Valgalciema kapos;
11.30 Kaltenē Baznīcas kapos;
13.00 Rojas kapos.

PĀRDOD
 Skaldītu malku bez veciem prauliem pēc
jūsu izvēles. Telefons 26274373, Aivars.

10.00–12.00 I. Šelkova
10.00–14.00 Biedrības biedri

PIEDĀVĀ DARBU
 SIA „Sabiedrība IMS” (reģ. Nr. 40003535210)
Lielā iela 62 F Mērsragā aicina darbā zivju pakotājas un zivju vērējas. Kursē autobuss pa maršrutiem:
 Stende–Talsi–Vandzene–Mēsrags;
 Valdemārpils–Roja–Mērsrags.
Telefons 29747831 zivju pakotājām, 29424165
zivju vērējām.
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”, reģ. nr. LV41203031343, Rojā piedāvā darbu maiņas meistaram/-ei, sadzīves telpu
apkopējam/-ai un zivju vērējiem/-jām. Kontakttālrunis 20234751.

10.00–12.00 V. Žurovska
12.00–14.00 L. Semičenkova
18.00–20.00 E. Grīnvalde

DAŽĀDI
 Veic visa veida apsaimniekošanas darbus:
zāles pļaušanu, demontāžu, zāģēšanu u.c. darbus.
Telefons: 27316001 www.tavsapsaimniekotajs.lv

Diena,
datums

Pulksteņa
laiks

Nodarbību
vadītājs

18.00–20.00 E. Grīnvalde
26078711
09.00–10.00 T. Kirilova
18.00–20.00

09.00–15.00 E. Grīnvalde
09.10–10.00 T. Kirilova

LATVIJĀ RAŽOTU
JAUNU DĪVANU TIRDZNIECĪBA
DĪVĀNI, GULTAS UN MATRAČI

Piektdien, 8. septembrī
no 10.00–12.00

18.00–20.00
10.00–12.00 I. Šelkova
10.00–14.00 Biedrības biedri
10.00–12.00 V. Žurovska
12.00–14.00 V. Semičenkova
18.00–20.00 E. Grīnvalde
09.00–10.00 T. Kirilova
18.00–20.00 E. Grīnvalde
10.00–12.00 I. Šelkova
10.00–14.00 Biedrības biedri
10.00–12.00 V. Žurovska
12.00–14.00 V. Semičenkova
18.00–20.00 E. Grīnvalde
09.00–10.00 T. Kirilova
18.00–20.00 E. Grīnvalde
10.00–12.00 I. Šelkova
10.00–14.00 D. Čuba
10.00–12.00 V. Žurovska
12.00–14.00 V. Semičenkova
18.00–20.00 E. Grīnvalde

Pateicība
Milzīgs saulainu saulespuķu un sirsnīgu PALDIES
klēpis brīvprātīgā darba meitenēm Katei Kristai Kalniņai un Nadīnei Kirilovai par palīdzību vasarā, pieskatot
mazos ķiparus bērnudārzā „Saulespuķe”!
Vadītāja un audzinātājas

Piektdienas ērkšķis
Visasākais ērkšķis tam cilvēkam, kurš nogrieza šūpuļtīklu Talsu ielas
kalna galā, kuru bija iecienījuši daudzi Rojas iedzīvotāji.

Pie Rojas kultūras centra
www.latvijasdivani.lv

T. 20225077; 26014119.

Zvaniet un pasūtiet! Bezmaksas piegāde.

Līdzjūtības
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārai
Andersonei un Laurai Sikaterei māmiņu,
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
SIA „Zvejnieku saimniecība IRBE” kolektīvs
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārai
Andersonei, no māmiņas atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība
Es aizeju un tomēr palieku
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
Izsakām dziļu līdzjūtību Jānim Paulam,
Marutai un Viesturam, no sievas un mammas
atvadoties.
Mājas iedzīvotāji
Te viss, kas darīts, paliek,
Es nešķiros no jums.
Te paliek manas rūpes,
Mans sapņu piepildījums.
Skumju brīdī esam kopā ar Gunti Martužānu un tuviniekiem, no mātes un vecmāmiņas
atvadoties.
SIA „Rauda” kolektīvs

Policija ziņo
Laika posmā no 09.08.2017.
līdz 22.08.2017. Rojas pašvaldības policija izbraukusi uz sekojošiem notikumiem:
• Rojas PP saņēmusi telefonisku
pieteikumu, ka Rojā aiz Dārza ielas
pretī koka šķūnim tiek dedzināta zāle.
Izbraucot uz notikumu, konstatēts, ka
4 jaunieši no futbola komandas aiz-

dedzinājuši koka gabalus. Ugunskurs
apdzēsts, nepilngadīgie jaunieši nodoti
trenerim.
• Rojas PP saņēma telefonisku
pieteikumu no kādas pilsones, ka Rojā
uz Talsu ielas kāds vīrietis, atrodoties
stiprā alkohola reibumā, nokritis un
guvis miesas bojājumus. Uz negadījuma vietu izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas vīrieti nogāIzdevējs Rojas novada dome.
Redaktores v. i. Iluta Graudiņa
Tālrunis 25446369.

dāja Talsu slimnīcā. Tā kā vīrietis bija
agresīvs pret med. personālu, Rojas PP
darbiniekiem nācās cietušo pavadīt
līdz Talsu slimnīcai.
• No kāpu aizsargjoslas izraidīti
divi telts īpašnieki, no Rojas peldvietas – divi suņu īpašnieki.
• Rojas PP saņēmusi telefonisku
pieteikumu, ka Rojā, Strautu ielā, pie
koka tiltiņa guļ kāds vīrietis. KonstaRedakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

tēts, ka vīrietis ir tādā alkohola reibumā, ka patstāvīgi nevar pārvietoties.
Vīrietis nogādāts mājās.
• Rojas PP saņēma lūgumu no
neatliekamās medicīniskās palīdzības
mediķiem par vīrieti, kuram NMP
automašīnā sniegta medicīniskā palīdzība un kurš ir tik stiprā alkohola reibumā, ka nevar izskaidrot kur
dzīvo, līdz ar ko viņu nevar nogādāt
Laikraksts iznāk kopš
1987. gada 3. jūlija.
Iespiests Talsu tipogrāfijā.

mājās. Vīrietis atpazīts, tas nogādāts
dzīves vietā.
• Saņemts viens izsaukums uz
kāpu zonu, kur kurināts ugunskurs,
un viens izsaukums uz Ģipku, kur no
iekurtā ugunskura dūmi traucējuši
kaimiņus. Abos gadījumos ugunskuri
nodzēsti, un to kurinātājiem izteikti
mutiski brīdinājumi. 

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

