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(naktī no sestdienas
uz svētdienu) notiks pāreja
uz vasaras laiku,
pagriežot pulksteņa
rādītājus vienu stundu
uz priekšu.

KURZEMES PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI IEPAZĪST KAIMIŅVALSTI
BALTKRIEVIJU

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību va
dītāji, tajā skaitā Rojas novada domes priekšsē
dētāja Eva Kārkliņa, laikā no 4. līdz 7. martam,
labās prakses apgūšanas brauciena ietvaros,
devās oficiālā vizītē uz Baltkrieviju, Vitebskas
apgabalu. Kurzemes delegācijai līdzi devās arī
Saeimas deputāte Nellija Kleinberga. Latvijas
delegācijas vizīti palīdzēja organizēt Latvijas
Konsulāta Vitebskā konsuls Uģis Skuja, kurš pa
vadīja Latvijas delegāciju visas vizītes laikā.
Vizītes sākumā Latvijas delegācija devās uz Oršas rajona izpildkomiteju. Izpildkomitejas priekšsēdētājs A. Pozņaks neslēpa gandarījumu par Latvijas delegācijas vizīti, kas bija pirmā šāda mēroga
Latvijas pārstāvju vizīte Oršas rajona izpildkomitejā. Tā bija pirmā vizīte Baltkrievijā arī lielai
daļai Latvija delegācijas pārstāvju. Oršas rajonā ir
15 ciemi, kopā dzīvo 156 tūkstoši iedzīvotāju, un ir
liels skaits dažādu rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu. Viena no lielākajām ražotnēm rajonā ir Oršas linu fabrika, attīstīta ir arī dažāda mēroga mašīnbūves rūpniecība, pārtikas rūpniecība,
kā arī plaši attīstīta lauksaimnieciskā ražošana.
Lielākie rūpniecības uzņēmumi ir valsts īpašumā,
bet pastāv arī jaukta tipa īpašumtiesību un privāti
uzņēmumi. A. Pozņaks uzsvēra Oršas ekonomiski,
ģeogrāfiski un ģeopolitiski izdevīgo novietojumu,
kā arī to, ka Oršā ir lielākais Baltkrievijas dzelzceļa
mezgls, kas savieno Austrumeiropu ar Rietumeiropu. Viesi tika iepazīstināti arī ar kultūras, sporta
un tūrisma nozarēm. Latvijas delegācijas pārstāvjiem bija daudz jautājumu Baltkrievijas pusei rajonu pašpārvaldes, uzņēmējdarbības un tūrisma
jomās, lai izprastu iespējamos saskarsmes punktus
un sadarbības virzienus. KPR attīstības padomes
priekšsēdētāja I. Bērziņa iepazīstināja ar Latvijas
teritoriāli administratīvo iedalījumu un pārvaldi
valstī, aicinot Oršas izpildkomitejas pārstāvjus atbildes vizītē uz Latviju, lai tuvāk iepazītu un rastu
iespējamus kaimiņvalstu sadarbības virzienus uzņēmējdarbībā vai tūrismā nākotnē. Vizītes noslēgumā A. Pozņaks izteica cerību nākotnē noslēgt
sadarbības līgumu, tādējādi attīstot sadarbību
dažādās savstarpēji interesējošās jomās, sākot ar
tūrismu līdz pat lielajai rūpniecībai.
Pēc vizītes Oršas rajona izpildkomitejā Latvijas
delegācijai bija iespēja iepazīt Oršas lepnumu linu fabriku, kuras aizsākums ir 1930. gadā. Šobrīd
Oršas linu fabrika ir atzīstama kā viena no lielākajām linu fabrikām Eiropā. Tās kopējā platība aizņem vairāk nekā 20 hektārus zemes un tajā strādā vairāk nekā 4000 darbinieku. Pavisam nesen
Baltkrievijas valdība Oršas linu fabrikas attīstībā
ir ieguldījusi 60 miljonus ASV dolāru. Latvijas delegācijai tika izrādīts 2017. gada novembrī atklātais rūpnīcas cehs, kas ietver pilna cikla ražošanu,
sākot no linu šķiedru pārstrādes līdz pat gatavai
produkcijai. Izejmateriāls - lins tiek audzēts Baltkrievijā, tomēr, ņemot vērā lielo ražošanas jaudu,
izejmateriāli tiek iepirkti arī no Beļģijas un Francijas. 80% saražotās gatavās produkcijas tiek eksportēts uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm. Oršas linu
fabrikas apmeklējums atgādināja tekstilrūpniecības kādreizējos apmērus Latvijā.
Vizītes otrajā dienā Latvijas delegācija apmeklēja Vitebskas pilsētas izpildkomiteju. Izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece Z. Koroļova,
kas ir atbildīga arī par ārējiem ekonomiskajiem
sakariem, izteica prieku par Latvijas delegācijas

Tikšanās laikā Vitebskas izpildkomitejā.
vizīti. Vitebskas pilsētas izpildkomitejai jau kopš
1995. gada esot cieša sadarbība ar Daugavpili un
Rēzekni, un pagājušajā gadā, Starptautiskā ekonomikas foruma laikā Vitebskā, ar šīm divām
Latvijas pilsētām tika parakstīta vienošanās par
sadarbību uzņēmējdarbības, kultūras, izglītības
un tūrisma jomā. Vitebskā dzīvo 377 tūkstoši
iedzīvotāju, kas iedzīvotāju skaita ziņā ir otrs lielākais apgabals Baltkrievijā aiz Gomeļas apgabala.
Vitebskā šobrīd darbojas vairāk nekā 200 veiksmīgu uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu, t.sk. 14 uzņēmumi ar Latvijas kapitālu. Kopējais preču apgrozījums Vitebskai sadarbībā ar Latviju 2017. gadā
ir bijis 27 miljoni ASV dolāru, t.sk. 17 miljoni
sastāda Baltkrievijas preču eksports uz Latviju un
10 miljoni apmērā preces ir importētas no Latvijas. No Latvijas uz Vitebsku pamatā tiek importētas iekārtas, plastmasa, papīrs un zāles. Latvija
ir viens no 10 galvenajiem sadarbības partneriem
tirdzniecības jomā Vitebskā, uzreiz aiz Krievijas.
Savukārt Vitebskas uzņēmumi eksportē uz Latviju
kokmateriālus, kabeļus, šķidrināto gāzi, plastmasas taru, apavus, tekstilizstrādājumus un apģērbu,
konditorejas izstrādājumus, kā arī daudz ko citu.
Pavisam Vitebskā ir aptuveni 700 uzņēmumu dažādās darbības jomās, no tiem 70 ir lieli uzņēmumi. 70% no esošajiem uzņēmumiem ir privāti uzņēmumi un atklātas akciju sabiedrības. Vitebska
sadarbojas ar ārvalstu partneriem no vairāk nekā
25 pilsētām visā pasaulē, t.sk. Daugavpili un Rēzekni. Vitebskā ir 5lielas augstskolas, kas gatavo
speciālistus dažādām tautsaimniecības nozarēm.
Piemēram, uz Vitebskas medicīnas institūtu brauc
mācīties arī studenti no tādām valstīm kā Lielbritānija, Indija un Ķīna. Lielākajā daļā augstskolu
iespējams mācīties par valsts budžeta līdzekļiem.
Plaši attīstīta rūpnieciskā ražošana dažādās tautsaimniecības jomās, rosinot meklēt interesējošās
sadarbības iespējas.
Vitebskā ik gadu notiek lielākais Baltkrievijas
festivāls „Slovjanskij bazar”, kas notiek jau 27 gadus un ir plaši apmeklēts. Šo gadu laikā vairāk nekā
70 valstis ir kļuvušas par festivāla dalībniekiem vai
sadarbības partneriem. Z. Koroļova aicina izskatīt iespēju apmeklēt slaveno festivālu „Slovjanskij
bazar”, kas notiks no 12. līdz 16. jūlijam. Festivāla
laikā notiek arī amatnieku darinātu izstrādājumu

un lietišķās mākslas priekšmetu tirdziņi, uz kuriem brauc piedalīties amatnieki un uzņēmēji arī
no Latvijas. Gadījumā, ja arī kurzemniekiem ir
interese dalībai festivālā, visi tiek aicināti informēt
izpilddirekcijas atbildīgos darbiniekus, lai varētu
saņemt uzaicinājumu. Z. Koroļova uzsver, ka dalībnieki no Latvijas vienmēr ir ļoti gaidīti arī no
festivāla apmeklētāju puses.
Vizītes turpinājumā Latvijas delegācija apmeklēja Vitebskas speciālo ekonomisko zonu (Viteb
skas SEZ), kuras teritorijā tiek realizēti 39 investīciju projekti ar kapitālieguldījumiem no 13 pasaules
valstīm. Vitebskas SEZ savu darbību uzsākusi pirms
16 gadiem. Šobrīd SEZ teritorijas uzņēmumos kopā
ir nodarbināti vairāk nekā 10 tūkstoši darbinieku.
Vitebskas SEZ pārstāvis D. Čepeļņikovs iepazīstināja delegāciju ar Vitebskas SEZ uzņēmējdarbības
attīstības tendencēm, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmēju iespējām uzsākt uzņēmējdarbību
Baltkrievijā. Lai kļūtu par Vitebskas SEZ rezidentu, uzņēmuma ražotnei ir jāatrodas SEZ teritorijā
un ražotajām precēm jābūt orientētām uz eksportu. Paredzamajam investīciju apjomam jābūt,
sākot no 500 tūkstošiem eiro. Jo lielāks paredzamo
investīciju apjoms, jo lielākas nodokļu atlaides tiek
piedāvātas SEZ uzņēmumam. Saņemot investīciju
pieteikumu (biznesa plānu), SEZ administrācija to
izskata ne ilgāk kā divu nedēļu laikā. Izņēmums ir
vieglā un pārtikas rūpniecība, kuru saskaņošana
notiek centralizēti, tādēļ termiņš varētu būt līdz
1 mēnesim. Šobrīd Vitebskas SEZ ir 34 ārvalstu
rezidenti no Lielbritānijas, Vācijas, Polijas, Itālijas,
Turcijas, Krievijas un citām valstīm.
Vitebskas apgabalā ir arī ievērojami kultūras
un mākslas objekti. Dalībnieki apmeklēja vienu no
ievērojamākajiem 19. gadsimta Krievijas gleznotāja I. Repina muižu, kur iekārtots muzejs, Oršas pilsētas mākslas galeriju, Oršas etnogrāfisko muzeju
„Dzirnavas” un nesen Vitebskā atklāto M. Šagāla
interaktīvo avangarda mākslas muzeju. Ikviena
kultūras un mākslas apskates objekta gidu stāstījums bija entuziasma un aizrautības piesātināts,
baltkrievu viesmīlībai un atvērtībai raksturīgā
manierē, kas ļāva patiesi sajust augstākās mākslas
klātbūtni un izpratni sīkākajās niansēs.
Vizītes noslēgumā Latvijas Konsulāta Vitebskā konsuls U. Skuja informēja, ka š. g. 5. un

Ieskats Oršas linu fabrikā.

Albuma foto

6. septembrī, sadarbībā ar Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas Vitebskas nodaļu
tiek organizētas Latvijas uzņēmēju un kultūras
dienas Vitebskā ar moto „Parādi Latviju, iepazīsti Baltkrieviju”. U. Skuja aicināja delegācijas pārstāvjus izskatīt iespēju dalībai Latvijas uzņēmēju
un kultūras dienās Vitebskā, rodot sadarbības
iespējas starp Latvijas un Baltkrievijas uzņēmējiem, kā arī iepazīstināt Baltkrievijas uzņēmējus ar tām iespējām, kuras piedāvā sadarbība ar
Latvijas uzņēmējiem. Tika panākta vienošanās,
ka Latvijas konsuls Vitebskā U. Skuja tiks uzaicināts uz kādu no turpmākajām attīstības padomes
sēdēm, lai pārrunātu jautājumus par iespējamu
dalību Latvijas uzņēmēju un kultūras dienās Vitebskā, un iespējami precīzi izzinātu interesi par
vēlmēm potenciālo sadarbības partneru piesaistei no Baltkrievijas puses.
Informāciju sagatavoja
Kurzemes plānošanas
reģiona administrācija
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Noslēdzies projekts „Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”

Dace Klabere
Rojas novada domei noslēdzies
projekts „Apgaismotas pastaigu takas
izveide Rojas pludmalē”, kurš pagājušajā gadā tika iesniegts biedrības
„Talsu rajona partnerība” izsludinātā
atklātā konkursā Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros. Projekta mērķis bija vides
sakopšana un teritorijas labiekārtošana – apgaismotu pastaigu taku izveide
Rojas pludmalē, uzstādot 32 laternas

ar saules baterijām un vēja ģeneratoriem, tādējādi veicinot kvalitatīvas,
pievilcīgas dzīves un vides attīstību,
un nodrošinot jūras krasta pieejamību
arī diennakts tumšajā laikā. Ar apgaismojumu nodrošinātas visas pludmalē
esošās pastaigu laipas, tai skaitā visgarākā laipa virzienā uz Kolkas pusi,
kura projekta ietvaros tika arī pagarināta. Rojas novada iedzīvotāji un viesi
jau ir paguvuši novērtēt izgaismoto
laipu priekšrocību un to, ka laipas pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām ar
bērnu ratiņiem.
Laipu izgaismošanai izmanto gan
saules, gan vēja enerģiju. Stabu galā

atrodas vēja ģenerators un saules baterijas, kas nodrošina akumulatora lādēšanos ar diviem enerģijas avotiem.
Apgaismojuma sistēma sāk darboties pat pie nelielas vēja plūsmas un
darbojas līdz pat divām diennaktīm,
ja akumulators ir pilnībā uzlādējies,
un ieslēdzas tikai tad, kad ārā paliek
tumšs. Jaudas patēriņa samazināšanai
laternās izmantots LED apgaismojums,
kas, ņemot vērā iepriekšējo Latvijas un
pasaules pieredzi, var darboties līdz pat
70 000 darba stundām.
Projekta
Nr.
16-08-FL06F043.0202-000001 „Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”
kopējās izmaksas ir 136076,02 eiro,
Eiro
pas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda finansējums 122468,42 eiro, savukārt Rojas novada pašvaldības līdzfinansējums – 13607,60 eiro. 

Uzstādītās apgaismojuma lampas ļaus baudīt romantiku jūras tuvumā arī
diennakts tumšajā laikā.
D. Klaberes foto

1949. gada 25. martu atceroties
Dace Klabere
Šī gada 25. martā paiet 69 gadi
kopš 1949. gada 25. marta deportāci
jām. Deportācijās, kuras slepeni tika
sauktas par operāciju „Krasta banga”,
tika izsūtīti vairāk nekā 90000 Balti
jas valstu iedzīvotāju, gandrīz puse no
tiem – no Latvijas. Lai arī akcija tika
gatavota lielā slepenībā un vietējie
darbinieki, kuriem bija jāpiedalās par
ceļa rādītājiem un īpašumu uzskaitī
tājiem, tika instruēti tikai dažas stun
das pirms plānotās operācijas, tomēr
bija informācijas noplūde, un diezgan
lielam skaitam potenciālo izsūtāmo
izdevās paslēpties. Izsūtīšanu veica
9–10 cilvēku grupas ar komandieri –
VDM operatīvo darbinieku priekšga
lā. Izsūtījumā bija atļauts ņemt līdzi
1500 kg mantu uz vienu ģimeni, bet
izvedēji parasti nedeva pietiekami
daudz laika, lai ģimene pagūtu šīs
mantas savākt. Pārējais īpašums tika
konfiscēts. Atšķirībā no 1941. gada
jūnija deportācijām, šoreiz netika
šķirtas ģimenes. Latvijas iedzīvotāji
nonāca vistālākajā – Amūras apgaba
lā, Omskas un Tomskas apgabalos.
No Latvijas izsūtīja 9147 ģimenes,
kas tika klasificētas kā kulaki, tajās bija
29252 cilvēku un 3841 tā saukto nacio
nālistu ģimenes (12881 cilvēki). Faktis
ki izsūtījumā pabijušo skaits bija kriet
ni lielāks par 25. martā izsūtītajiem, jo
viņiem brīvprātīgi vai piespiedu kārtā
vēlāk pievienojās viņu ģimenes locekļi,
kas nebija atradušies mājā liktenīgajā
25. marta rītā. Absolūtais vairākums
izsūtīto bija lauku iedzīvotāji. Pa ceļam
uz izsūtījuma vietām piedzima 6 bērni,
183 cilvēki gāja bojā. Izsūtījuma laikā
bojā gāja 4941 persona, kas sastāda 12%
no visiem izsūtītajiem.
1949. gada 25. marts bija liktenīgs
arī Ainas Vensbergas ģimenei. Tajā

laikā viņi dzīvojuši Ventspils apriņķa
Dundagas pagasta „Rudišķu” mājās,
kilometrus septiņus no Ģipkas. Arī viņus agrā rītā stundā pamodināja sišana pa durvīm un īsā laikā bija jāsavāc
mantas līdzņemšanai. Kad tēvs, māte
un viņu trīs bērni no uztraukuma nevarējuši atrast īstos apģērba gabalus,
viens no vietējiem ģipceniekiem, kurš
arī piedalījies izvešanā, uzkliedzis, lai
taisoties ātrāk, citādi plikus aizvedīšot.
Vēlāk noskaidrojies, ka Ainas ģimene
tikusi izvesta kādas citas ģimenes vietā,
bet tāds liktenis jau esot bijis daudziem
izvestajiem. Tāpat kā visi pārējie, Ven
sbergu ģimene nogādāta stacijā Stendē,
kur lopu vagonos necilvēcīgos apstākļos sākās viņu ceļš nezināmajā.
Pēc ilgas ceļošanas Vensbergu ģimene nonākusi savā galapunktā – Omskas
apgabala Moskaļinskas rajona Gvozģovkas sādžā. Ģimenei ierādīta maza kleķa
būdiņa, ko Aina sauc par zemļanku. Tajā
bija viena istaba, kura dalīta ar ģimenes iegādātajiem lopiņiem. Zemļanka
no ārpuses apmesta ar maisījumu, kas
sastāvējis no govs mēsliem, kas sajaukti ar salmiem. Katru vasaru apmetumu
vajadzējis atjaunot. Līdzīgs maisījums
izmantots arī par grīdas segumu istabā,
un Aina saka, ka nekādas vainas neesot
bijis – grīda spīdējusi vien. Savukārt
māja kurināta ar vērmelēm. Vērmeles izaugušas milzīgā garumā, tad nopļautas,
izžāvētas un izmantotas par kurināmo.
Pirmie divi gadi, kamēr iedzīvojušies,
nav bijuši tie vieglākie. Grūti bijis pierast
pie ēdiena, sevišķi pie maizes, kas arī
cepta no vērmelēm, un tādēļ bijusi rūgta.
Bet tad, kad uz maizes uzrīvēts ķiploks,
tā ieguvusi pavisam citu garšu.
Nometinoties jaunajā dzīvesvietā,
Ainas brāļiem tūdaļ bijis jāsāk mācīties par traktoristiem. Lai arī jaunākā no visa bara, arī Aina jau bija liela
jaunkundze, tādēļ lūgusies, lai arī vi-

Izmaiņas SIA „Rojas DzKU” valdē
No 2018. gada 19. marta SIA „Rojas
DzKU” valdes locekļa pienākumus sācis pildīt Jānis Podnieks.
Jānis Podnieks absolvējis Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, papildus
izglītība – datorprasmes; kvalifikācijas
paaugstināšanas kursi; ieguvis A, B, BE,
C kategoriju transportlīdzekļu vadītāja
apliecību.
Jāņa Podnieka profesionālā pieredze
saistīta gan ar celtniecības un tehnisko
risinājumu jomu, gan loģistikas sistēmu.
Tāpat gūta arī vadītāja pieredze, vadot
tirdzniecības kompānijas.
Runājot par SIA „Rojas DzKU” darbības attīstību, Jānis Podnieks uzsvēra, ka turpinās darbu pie iesāktajiem
ūdenssaimniecības un daudzdzīvokļu
māju siltināšanas projektiem; analizēs
pašreizējo SIA „Rojas DzKU” darba
efektivitāti, strādās pie jaunu pakalpojumu ieviešanas un pašreiz snieg-

to pakalpojumu kvalitātes; uzlabos
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas
kvalitāti; motivēs iedzīvotājus vairāk
saziņai izmantot e-pakalpojumus un
norēķinus ar inter
netbanku starpniecību.
Jānis Podnieks jau pirms ievēlēšanas
amatā atzina, ka pašreizējais viedoklis
par SIA „Rojas DzKu” turpmāko
attīstību ir tikai skats no malas. Jaunais
DzKU valdes loceklis norāda, ka īstais
veicamo darbu saraksts turpmākajiem
5 gadiem radīsies, uzsākot darbu.
Vēlos pašvaldības vārdā pateikt
paldies līdzšinējam valdes loceklim
Ivaram Jaunozolam par paveikto, par
viņa saimnieciskumu, prasmi vadīt un
saliedēt kolektīvu, un, pateicoties viņa
un darbinieku ieguldītajam darbam,
arvien vairāk iedzīvotāju pozitīvi vērtē
SIA „Rojas DzKU” veikumu!
SIA „Rojas DzKU” kapitāla daļu
turētāju pārstāve Eva Kārkliņa

Kad uzaicinu Ainu nofotografēties
un paslavēju par labo izskatu, viņa
smaidot attrauc, ka tā viņa izskatoties
vienmēr.
Albuma un D. Klaberes foto
ņai atļauj mācīties. Iegūtās traktorista
tiesības vēlāk lieti nederējušas. Sādžā
bijusi liela telpa, kurā stāvējis traktors,
un to darbinot, ražota elektrība. Tā kā
latvieši izcēlušies ar savu darba tikumu,
elektrības ražošana bieži uzticēta Ainai
un viņas brāļiem. Strādājuši maiņās –
zināmā laikā traktors bijis jāieslēdz,
jāizslēdz, jāskatās, lai tam vienmēr pietiktu degviela. Ainai un viņas ģimenei
neviens darbs nav kaulus lauzis. Māte
strādājusi fermā par slaucēju, tēvs ganījis milzīgos aitu ganāmpulkus. Tādā
veidā ģimenei netrūcis ne piena, ne
gaļas, un tai laikā, kad Aina uz mazā
traktoriņa strādājusi pienotavā – arī
krējuma. Ģimene labi iztikusi, vēlākos
gados arī krietni pelnījusi, tādēļ Ainai
nav rūgtu atmiņu par Sibīrijā nodzīvotajiem desmit gadiem. Tieši otrādi,
viņa labprāt atceras tur pavadīto laiku,
brīnumaino dabu ar aukstajām ziemām
un dziļajiem sniegiem, tīro gaisu, sālsezeriem un pats galvenais – ar labestīgajiem, atsaucīgajiem cilvēkiem.

nepratuši, tādēļ viņa iemācījusies viņu dejas, un pēc
tam vietējiem jauniešiem
iemācījusi arī latviešu dejas.
Aina smej, ka ballītēs jaunieši rindā stāvējuši, lai ar
viņu padejotu, bet ar visiem
gribētājiem izdejoties viņa
vienalga nejaudājusi.
Pēc Staļina nāves pienākusi ziņa, ka visi latvieši var
braukt mājās. Sibīrijā bija
nodzīvoti desmit gadi, apgūta profesija, iegūti desmitiem
draugu, brāļi pat bija paguvuši apprecēties – kāda vairs
mājās braukšana! Protams,
ka vecāki domāja savādāk,
tādēļ Ainas priekšlikums
par bēgšanu netika realizēts,
un Ainas ģimene atgriezās
dzimtenē. Viņu mājās dzīvoja sveši cilvēki, tādēļ viņiem
Aina Sibīrijā ar savu uzticamo draugu velosi ierādīta mājvieta citur, bet
jaunā meitene aizbraukusi uz
pēdu.
Ventspili. Tā likusies drūma
Pēc traktorista tiesību iegūšanas jau- un neviesmīlīga, negribējies ne laukā iet.
nā meitene strādājusi uz milzu traktora Pazibējusi doma braukt radiniekam līdzi
ar 10–15 lemešu arklu. Traktoristam jūrā, bet tad saslimusi mamma, kura meivienmēr dots palīgs, kurš sēdējis uz tu prom vis nelaidusi. Pa šo laiku nodibiarkla, lai vajadzīgajā reizē to pagrieztu. nāta ģimene un viņi pārcēlušies uz ĢipTad nu visi kā viens gribējuši strādāt ku, kur Aina ilgus gadus strādājusi zivju
tieši pie Aņečkas, kā viņa iesaukta Sibī- fabrikā.
rijā. Meitene vienmēr pažēlojusi savus
Šodien Aina Vensberga ir jau cienīpalīgus, un tumsai nākot, aicinājusi sē- jamā vecumā un var tikai apbrīnot vidēt kabīnē siltumā nevis drebināties uz ņas možo garu, labo atmiņu un teicamo
aukstā arkla. Tādā veidā plēsuši jaunās veselību. Viņa domā, ka varbūt tik laba
zemes. Aina atceras, ka lauki bijuši mil- veselība turas tādēļ, ka viņa kopš Sibīrizīgi – trīs, četru kilometru garumā bez jas laikiem uzturā lieto daudz neceptu
neviena grāvja. Maiņā no sešiem rītā sīpolu, ķiploku, skābus kāpostus. Tiesa,
līdz sešiem vakarā, braucot ar pirmo savulaik viņai izoperēti abi ceļi un gūža,
-otro ātrumu, tik vien varējuši, kā trīs bet tās arī ir visas viņas veselības likstas.
reizes tam apbraukt apkārt.
Pie ārstiem viņa neiet un nekādas zāles
Bet neba strādājuši vien. Ainas uzti- nelieto. Viņas ģimenes daktere gan aicamākais draugs bijis viņas velosipēds, cina viņu pārbaudīt veselību, bet viņa
ar kuru meitene nobraukusi neskaitā- tik smej, ka viņai nekas nekaitot. Spēks
mus kilometrus, un katrs brīvais brīdis joprojām esot kā zirgam, bet viņa gribot
pavadīts arī dziedot un dancojot. Ātri sevi pasaudzēt, tādēļ tikt galā ar smaapguvusi valodu, Aina iemācījās dziedāt gākiem darbiem viņai palīdz divi labi
arī viņu častuškas, kuras galvā skan jop- kaimiņi. „Lai Dievs man stāv klāt! Es
rojām. Īpašu prieku sagādājusi dejošana. nelielos, cik varēšu, tik iešu”, saka Aina
Aina atzīst, ka mūsu dejas viņu jaunieši Vensberga. 

Ziemeļkurzemes reģiona akordeonistu festivālā
Katru gadu Ziemeļkurzemes reģiona
mūzikas skolu akordeona klases audzēkņi un pedagogi tiekas festivālā. 9. martā,
par festivāla norises vietu tika izraudzīta Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas
skola, kas var lepoties ar labiekārtotām,
atjaunotām un paplašinātām skolas telpām. Festivālu kuplināja akordeonisti
no PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas,
Talsu, Kandavas, Valdemārpils, Rojas
un Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas
skolām.
Uz skatuves kāpa gan solisti, gan
dueti un orķestri. Audzēkņi un pedagogi bija gatavojušies, rūpīgi izvēloties
koncertprogrammas. Rojas Mūzikas
un mākslas skolu festivālā pārstāvēja

2. akordeona klases audzēkne Krista
Jana Reinholde (ped. Baiba Beraģe),
kas visus turpina priecēt ar savu stabilo,
pārliecinošo sniegumu. Ar katru uzstāšanos aug Kristas izaugsme. Lai Kristai
un viņas vecākiem nepietrūkst enerģijas arī turpmāk attīstīties!
6. akordeona klases audzēknim Ingum Andrim Pērkonam (ped. Baiba Beraģe) šis mācību gads ir ne tikai skolas
absolvēšanas gads, bet arī ļoti piepildīts
ar piedalīšanos vairākos konkursos, festivālos. Daži jau aiz muguras, taču lielākie izaicinājumi vēl tikai priekšā. Šajā
festivālā Ingus uzstājās ar pārliecinošu
un muzikāli izjustu skanējumu.
Festivālu noslēdza mūsu skolas pe-

dagogu ansamblis, kurā muzicēja direktors Jānis Kivils, pedagogi – Maruta
Zemture, Helga Gūtšmite, Inese Ozoliņa, Baiba Beraģe (domās noteikti kopā
ar mums mājās bija mūsu ansambļa dalībniece Irēna Svitiņa).
Lai audzēkņiem pavasarīgi saulainas brīvdienas, pedagogiem jauna
iedvesma un kopā – lai veiksmīgs mācību semestra noslēguma posms, jo
tūlīt jau pie durvīm klauvē vērienīgs
pasākums – konkurss Rojas ritmi 2018,
kas atkal pie mums Rojā pul cēs konkursantus no visas Latvijas mūzikas
skolām, tai skaitā arī no mūsu skolas.
Rojas MMS pedagoģe
Baiba Beraģe
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Konkursu un olimpiāžu laiks
8. martā savas prasmes, atjautību un
radošumu Rojas vidusskolas „Meiteņu konkursā” demonstrēja 2.–6. klašu
pārstāves. Meitenes uzstājās gan vienas,
gan veidoja komandas. Drosmīgākas
šoreiz bija tieši 2. klašu meitenes – Elizabete Aleksandra, Luīze, Arta, Marija,
Asnāte, kuras vienas stājās pretī žūrijai un skatītājiem. Jāuzteic meiteņu
pārdomātie sevis prezentēšanas veidi.
4.a klases meitenes Madara un Krista
Jana bija apvienojušās komandā „Jaukās gudrinieces”, bet Paula, Emīlija un
Amanda no 4.b klases, savu komandu
nosauca tāpat kā pagājušajā gadā –
„8. marta meitenes”. Vareni sasparojušās bija 5.b klases meitenes, un izveidojušas divas komandas – „Kaķenītes”
(Estere, Adriāna, Gundega) un „Raibie
vienradži” (Laura, Denīze, Keita Anna,
Keita Kristeāna), bet 6. klases pārstāvēja Patrīcija Samoviča. Meitenēm bija
jāprezentē savs vaļasprieks, jāpastāsta
par sevi, jānoformē galda klājums, jāatbild uz dažādiem jautājumiem un jārada tērps. Asprātīgus un arī piņķerīgus
jautājumus bija sagatavojusi skolotāja
Lelde Ešenvalde, bet pasākumu vadīja Rihards Jānis Vaivods no 11. klases.
Īpaši skolotāja Lelde uzslavēja mazās
otrklasnieces. Ar skaistu, saskaņotu
galda klājumu izcēlās Asnāte Graudiņa
(2.b klase), Luīze Amola visus iepriecināja ar jauku deju (2.a klase), Marija

Mutore (2.a klase) bija paņēmusi līdzi
savus mākslas darbus, bet Elizabete
Aleksandra Čekstere (2.a klase) zināja atbildes uz jautājumiem, apsteidzot
vecāko klašu meitenes. Spraigā cīņā
1. vietu izcīnīja 5.b klases komanda
„Raibie vienradži”, atstājot savas klases otru komandu „Kaķenītes” 2. vietā
un 3. vietā „8. marta meitenes” no 4.b
klases. Skolotāja Lelde Ešenvalde teica
paldies visiem par centību un drosmi,
jo nav viegli uzstāties publikas priekšā, kad tevi vēro ne tikai klases biedri,
bet arī citu klašu līdzjutēji. Ar uzmundrinājuma vārdiem skolotāja izteica
cerību, ka šāds konkurss varētu notikt
katru gadu 8. marta svētkos.
Martā īpaša aktivitāte izrādīta, piedaloties dažādās olimpiādēs. 9. martā notika krievu valodas olimpiāde
7.–9. klašu skolēniem. Tajā piedalījās
41 skolēns no Talsu, Dundagas un Rojas novada. Skolotāja Svetlana Mediņa
bija sagatavojusi trīs dalībniekus – Oto
Veinbergu (7.a), Artūru Lūsi (9. kl.),
Betiju Ābolkalnu (8.a), kura ieguva Atzinības rakstu. Ģeogrāfijas starpnovadu
olimpiādē piedalījās 16 Rojas vidusskolas audzēkņi. Labus rezultātus uzrādīja
Roberts Rihards Lazdiņš un Emīls Martinovskis no 10. klases, bet Atzinības
rakstu ieguva Kristaps Ričards Freimanis (9. klase). Skolēnus sagatavoja skolotāja Maija Leitarte. Vizuālās mākslas

starpnovadu olimpiādē 1.–12. klasei
piedalījās 14 audzēkņi. Diplomu par
izcilu darbu ieguva Paula Feldmane no
4.b klases, bet Atzinības rakstu par labu
darbu saņēma – Elza Alkšbirze (2.a),
Ieva Šaudena (4.a), Krista Jana Reinholde (4.a), Ilva Kučere (5.b), Gundega Gitendorfa (5.b) un Miks Kristians
Kilmits (8.a). Sakām paldies skolotājām
Ingridai Ķauķei un Daigai Kirkopai par
skolēnu sagatavošanu.
19. martā Rīgā notika latviešu valodas un literatūras valsts 44. olimpiāde
8.–9. klašu skolēniem. Olimpiādē aicināta piedalīties arī Rojas vidusskolas 9. klases skolniece Paula Feldmane
(skolotāja Aigita Sprince).
Jau vairākus gadus Latvijas skolu
skolēniem ir iespēja piedalīties starptautiskajā matemātikas konkursa spēlē
„Ķengurs”. Konkursā piedalās skolēni
no 60 valstīm. No Rojas vidusskolas
šogad pieteikušies 42 dalībnieki, un
ceturtdien viņi pildīja konkursa uzdevumus.
Piektdien savus zinātniski pētnieciskos darbus Kurzemes reģiona konferencē, kas notiek Liepājas Universitātē,
aizstāvēs četri Rojas vidusskolas skolēni. Turēsim īkšķus par Anniju Šulci,
Agitu Aukmani, Tomu Kolosko un Kārli Puntuli. Lai veicas!
Antra Ozollapa
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Liedagā pamanīts roņu
mazulis. Kā rīkoties?
Ronēni līdz Rīgas jūras līča piekrastei lielākoties nokļūst no Igaunijas.
Martā un aprīlī pelēko roņu mazuļi
dzimst uz Igaunijas piekrastes salām un
tās ieskaujošajiem ledus laukiem, un
līdz Latvijas pludmalei nokļūst peldus
vai retos gadījumos uz dreifējošiem ledus gabaliem.
Salīdzinot ar pērnajiem gadiem, kad
ziema bija samērā silta, šogad prognozējams, ka ronēni drīzāk Rīgas jūras
līča piekrasti varētu sasniegt uz ledus
gabaliem. Taču nav izslēgts arī pirmais
scenārijs.
Roņu mazuļiem, kas pāragri atdalījušies no mātes un kuriem pašiem jāspēj sameklēt barību, iespējas izdzīvot
ir nelielas. Viņi nav paspējuši ar mātes
pienu uzņemt nepieciešamās uzturvielas pienācīga taukādas slāņa uzaudzēšanai, kas palīdz aukstajā ūdenī izdzīvot.
Tādēļ vēl jo būtiskāk, ieraugot pludmalē mazu ronēnu ar pūkas atliekām, to
nedzīt atpakaļ ūdenī – visticamāk tas
piekrastē sildās un uzkrāj spēkus.
Ieraugot piekrastē roņu mazuli, svarīgi atšķirt veselīgus, savvaļā izdzīvot
spējīgus ronēnus no tādiem, kuri ir novārguši, dažreiz pat ievainoti un pašu
spēkiem vairs nevar izdzīvot. Ja ronēns
ir apaļīgs un veselīgs, tas jāatstāj mie
rā un jāturas no tā pa gabalu. Nekādā

gadījumā nedrīkst to dzīt jūrā, bak
stīt, grūst vai kā citādi aiztikt.
Ja ronēns izskatās novārdzis, nevis
vienkārši aizmidzis, vai pat ievainots,
jāzvana mums uz Dabas aizsardzī
bas pārvaldi pa tālruni 29198590,
mūsu speciālisti izvērtēs situāciju, un
nepieciešamības gadījumā sazināsies ar
Rīgas Zooloģisko dārzu. Iedzīvotājiem
pašiem pludmalē atrastos ronēnus
nav ļauts glābt.
Atrastu beigtu roņu gadījumā
savukārt jāinformē vietējā pašvaldība,
jo beigto dzīvnieku savākšana ietilpst
pašvaldību funkcijās.
Būtiski atcerēties – ja pastaigā līdzi
ir suns, tas jāved pavadā, un jāraugās,
lai mīlulis netiek klāt pie ronēna.
Suņi nereti novārgušiem ronēniem
rada vislielākos draudus, tos sakožot.
Jāatceras arī, ka ronēns var būt slims ar
kādu infekcijas slimību, ar kuru tad var
inficēties arī kodējs.

Kas notiek bibliotēkā?
Kad avīzīte nonāks pie saviem lasī
tājiem, kalendārais pavasaris būs sā
cies, tāpēc ir īstais brīdis, lai padalītos
ar to, kas šajos trijos jaunā gada zie
mas mēnešos ir noticis Rojas novada
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā.
Necentīšos izplūst garos uzskaitījumos, ko katru darba dienu bibliotekārs
bibliotēkā dara, to zina katrs lielais vai
mazais bibliotēkas apmeklētājs. Es vēlos padalīties vai, pareizāk būtu teikts,
palepoties ar novada bērniem, kuri ir
aktīvi grāmatu lasītāji.
Janvāris bija noslēdzošais mēnesis,
lai finišētu jau no 2001. gada Latvijā
veiksmīgi uzsāktā lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā
Latvijas novadā un kopš 2007. gada tā
ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām.
Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni un jaunieši, bet
no 2012. gada – arī pieaugušie, tādējādi rādot priekšzīmi bērniem. Piekritīsiet, nereti ir dzirdēti apgalvojumi, ka
mūsdienās bērni un jaunieši grāmatas
vairs nelasa. Es saku, ka tā nav taisnība – bērni vienmēr ir lasījuši, lasa un,
ticiet man, arī lasīs. Un kā pierādījums
tam ir fakts, ka Rojas novada bibliotēka šai programmai pieteicās pirmā, un
mēs, tas ir – Rojas novada lasošie bērni,
bijām tāds kā eksperiments, lai redzētu,
kā šī ideja darbojas dzīvē. Kā redzat, viss
notiek, un bērni visā Latvijā, to vidū arī
mēs – rojenieki - iesaistāmies un lasām
grāmatas. Šogad šajā programmā piedalījās ap divdesmit bērnu, bet līdz galam šo lasīšanas maratonu izturēja astoņi lasītāji. Katru gadu lasīšanas eksperti
tiek aicināti uz reģionālajiem Lasīšanas
svētkiem Talsos, kur ekspertiem ir bijusi iespēja tikties ar sabiedrībā zināmām
personām – aktieriem, rakstniekiem
un mūziķiem. Mums ir bijusi iespēja
tikties ar Markusu Rīvu, Agnesi Rakovsku, Rihardu Leperu, grupām „Ārzemnieki”, „Carnival Youth” un daudzām
citām slavenībām. Šogad pārsteigumu
koncertu lasīšanas ekspertiem sniedza
dziedātāji Elza Rozentāle un Everts
Riekstiņš, kurš ir jauno izpildītāju konkursa „Balss pavēlnieks” finālists no
Ventspils. Tā kā pēdējo gadu novēroju-

mi rāda, ka aizvien vairāk uz šiem Lasīšanas svētkiem sabrauc jaunāko klašu
skolēni, tad šogad viņiem par prieku
tika uzaicināti Burbuļu biroja krāsainie
burbuļu laidēji – troļļi. Katram pasākuma dalībniekam tika dota iespēja uz pasauli paskatīties no burbuļa iekšpuses.
Šo iespēju izmantoja arī Rojas lasīšanas
eksperti.
Šobrīd Lasīšanas maratons ir no
slēdzies, līdz vasarai varam lasīt citas
grāmatas, bet jūnijā jau atkal es gaidu
bibliotēkā esošos un, protams, topošos
lasīšanas ekspertus.
Notikumi ar to nebeidzas! Pagājušā
gada nogalē Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsāka jaunu lasīšanas sacensību –
Skaļā lasīšana. 11–12 gadus veci 5. un
6. klašu skolēni visā valstī gatavojās
aizraujošam pirmās kārtas konkursam
savās klasēs, skolās un bibliotēkās. Sacensību metodika aizgūta no Holandes,
kur šāda veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons
bērnu. Protams, arī mūsu 5. un 6. klašu
skolēni tika aicināti piedalīties šajās sacensībās. Novada bērnos pozitīvā godkāre ir, un no katras klases sacensībām
pieteicās trīs līdz četri bērni. Pēc noteikumiem bērni varēja izvēlēties jebkuru
grāmatu, un no šīs grāmatas pašam bija
jāizvēlas fragments, lai, to nolasot skaļi,
klausītājam rastos vēlme izlasīt šo grāmatu pašam. Priekšnesumam bija jābūt
5 minūtes garam, un šajā laikā klātesošos bija jāiepazīstina ar sevi, jānosauc
grāmata un tās autors, jāpasaka, kāpēc
tika izvēlēta tieši šī grāmata, jāpastāsta
par notikumiem līdz izvēlētajam fragmentam.
Sacensība Rojas skolā un bibliotēkā
sākās februārī, kad aicināju literatūras
skolotājas iesaistīties. Kā jau iepriekš
minēju, sacensību dalībniekiem bija
jābūt 11–12 gadus veciem, gana atbildīgiem, jāmīl lasīt grāmatas un jābūt
pietiekami drosmīgiem, lai uzstātos
auditorijas priekšā. 28. februārī, kad
Rojas vidusskolā bija arī Vecāku diena,
piektajās un sestajās klasēs literatūras
stundās notika klases Skaļās lasīšanas
sacensība, lai noskaidrotu, kurš klasē
ir Klases lasīšanas čempions. Paldies
skolotājām Aigitai Sprincei, Mārītei
Maurmanei un Veltai Mitenbergai,
kuras atsaucās manam aicinājumam
un ļāva iejaukties savā mācību stundā
un izmainīt tās gaitu. Klases čempionu

izvēlējās paši klasesbiedri un noskaidrojās, ka 5.a klases Lasīšanas čempions
ir Patriks Kristers Feldbergs, kurš lasīja
fragmentu no amerikāņu rakstnieka
Džefa Kinnija jaunākās Grega dienasgrāmatas. 5.b klasē par Lasīšanas čempioni kļuva Gundega Gitendorfa, kura
klātesošos iepazīstināja ar Ievas Samauskas sirsnīgo grāmatu „Eņģelītis”.
Savukārt 6.a klases Lasīšanas čempione – Ance Kiršteine, kura lasīja fragmentu no jauniešu vidū ļoti populārās
Džona Grīna grāmatas „Mūsu zvaigžņu
vaina”. 6.b klases Lasīšanas čempione –
Andžela Daniēla Muceniece, kura klasesbiedriem lasīja fragmentu no Hollijas Vebas grāmatas „Timija nedienas”.
7. martā Rojas Kultūras centra konferenču zālē norisinājās Skaļās lasīšanas
skolas fināls, kurā noskaidrojās, kurš
tad ir Rojas vidusskolas Skaļās lasīšanas
čempions. Šajā kārtā uzstāšanās bija
drusku sarežģītāka, jo klausītāji bija
ne tikai klasesbiedri, bet arī citu klašu
vienaudži un žūrija. Žūrijas sastāvā bija
visnotaļ profesionāli un kompetenti cilvēki, kuri, protams, arī mīl lasīt grāmatas – latviešu valodas un literatūras skolotāja Aigita Sprince, Rojas vidusskolas
bibliotekāre Antra Ozollapa un Rojas
amatierteātra režisore Gundega Balode. Šajā kārtā piedalījās visi četri klašu
Lasīšanas čempioni, un žūrija iespēju
pārstāvēt Roju Talsos deva 6.b klases
Lasīšanas čempionei Andželai Daniēlai
Muceniece, kura nu jau ir nopelnījusi
Skolas lasīšanas čempiones titulu.
Un tā 14. marta rītā, kamēr citi klasesbiedri saldi guļ savās gultās, Andžela
kopā ar savām galma dāmām Gundegu, Anci un mani, devās uz Talsiem,
lai pārstāvētu Roju reģionālajā Skaļās
lasīšanas konkursā, kur noskaidrosies,
kurš tad pārstāvēs savu skolu un bibliotēku Rīgā, Nacionālajā bibliotēkā. Kā
jau jūs nojaušat, satraukums ir milzīgs
gan Andželai, gan viņas pavadošajam
sastāvam, jo publika sveša un žūrija ļoti
nopietna – dzejniece, teātra režisore
Maija Laukmane, aktieris un dziedātājs
Rihards Lepers un vairāku bērnu grāmatu autore, Radio SWH balss Evija
Gulbe. Liktenim labpatikās par mums
pasmaidīt, un Andžela izvilka uzstāšanās kārtas numuru, kurš skaidri un gaiši norādīja, ka uzstājamies paši pirmie.
Nu ko, kas cits atliek, kā pukstošām sirdīm palaist Andželu uzstāties. Un te nu

Aktīvākās Bērnu Žūrijas lasītājas Paula un Samanta kopā ar Elzu Rozentāli.

Skolas lasīšanas čempione Andžela ar galma dāmām Anci un Gundegu.
I. Graudiņas foto
man jāizsaka vislielākie komplimenti
un apbrīna pašai Andželai par savaldību. Nekas neliecināja par viņas uztraukumu – ne trīcoša balss, ne rokas,
ne tramīgs skatiens… Es lepojos ar Andželu, jo vairāk tāpēc, ka pēc konkursa,
kad žūrija izteica savus komentārus un
paziņoja pirmās trīs godalgotās vietas,
visjaukāko komplimentu saņēma tieši
Andžela, un to teica rakstniece Evija
Gulbe, pasniedzot Andželai trešās vietas diplomu šajā Skaļās lasīšanas sacensībā: „Izdzirdot šīs meitenes balsi,
pirmā doma, kura ienāca man prātā,
bija, ka vēlos, lai šī meitene man lasītu
priekšā grāmatu pirms miega.”
Apsveicu Andželu, apsveicu arī
Anci un Gundegu ar vērtīgo pieredzi.

Kas lasa skaļi, zina, ka tas nav tik vienkārši – ir jākontrolē elpošana, jāieliek
balsī emocijas, galu galā ir jālasa izteiksmīgi. Tas nozīmē, ka ir jātrenējas,
jātrenējas lasīt. Un lasīt patiesībā vajag,
vienalga – skaļi vai klusu pie sevis. Jūs
jau zināt, bet atgādinu, - lasot grāmatas,
mēs saņemam informāciju par dzīves
vērtībām, cilvēku savstarpējām attiecībām, kā arī iespējamiem dažādu situāciju risinājumiem. Lai cik mistisks un
satraucošiem notikumiem bagāts būtu
grāmatas sižets, tas ļauj mums izdzīvot
daudzas dzīves, piedzīvot citādi nepiedzīvojamo un rast brīdi atpūtai no savām ikdienas rūpēm.
Iluta Graudiņa
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Sludinājumi

Pasākumu kalendārs
No 15. marta līdz aprīļa beigām
Rojas KC apmeklētāju priekam
JANAS DZIEMIDOVAS akvareļu izstāde

Rojas Jūras zvejniecības muzejā
no 22. marta līdz 26. aprīlim
Rojas vidusskolas skolēnu
zīmējumu izstāde

„Katram pašam marta saulē jāatkūst…”

„Mana Roja”.

Gleznas iespējams arī iegādāties.

Izstādes atklāšana
22. martā 13.00.

24. martā plkst. 19.00
„Pannas Teātris” piedāvā jaunu izrādi – stand-up komēdiju

„MAČO”.

Ciešanu laika un Lieldienu
laika dievkalpojumi
Rojas luterāņu baznīcā

Veicot vīriešu tipoloģijas pētījumus un aplūkojot sabiedrībā sastopa
mos vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts mūsdienu latviešu mačo dramaturģes
AivasBirbeles acīm. Tas viss darīts, konsultējoties ar īstiem vīriešu sugas
pārstāvjiem – aktieri Aināru Ančevski un režisoru Juri Rijnieku.
Kā tas ir, būt īstam vecim un īstam vīrietim? To uzzināsiet, noskatoties izrādi!
Ieeja 12,00; 10,00; 8,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezervēšana Rojas
KC, www.bilesuparadize.lv. Darbosies kafejnīca.
25. martā plkst. 13.00
Rojā pie Likteņakmens

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
31. martā plkst. 13.00
Senioru kluba „Liedags” pavasara balle

„PRIECĪGAS LIELDIENAS”.
Svētdien, 1. aprīlī

O-la- lā – sanākam! Lielā diena klāt!

No 12.00–14.00 pļaviņā pie Rojas KC
Pavasara iedejošana, iedziedāšana, modināšana kopā ar ansambli „Jāņa
bērni” un Jāni Kalniņu, bērnu tautisko deju kolektīvu, kā arī viesiem – tau
tas mūzikas ansambli „Tals`Trimiš”.
Šūpošanās, olu ripināšana, orientēšanās sacensības „Pēc Lieldienu tū
tes”, spēles, atrakcijas, pentāga cepšana. Līdz ņem stiprākās un skaistākās
olas, lai ir, ar ko mainīties un cīnīties olu kaujās!
Plkst. 14.00 Rojas KC

jaunā latviešu ģimenes filma – PARADĪZE`89.
Režisore Madara Dišlere.
Ieeja 2,00 EUR.

7. aprīlī no 11.–14.00 nodarbību telpā 2. stāvā
Modes dizaina maģistres, dizaineres ar 25 gadu ilgu pieredzi
ILZES MENDZIŅAS MEISTARKLASE ŠŪŠANĀ

„TUNIKAS ŠŪŠANA”.

Dalībniecēm jāņem līdzi audums un savas šķēres. Diegi un šūšanas tehnika būs līdzi meistarei. Audums - auduma garumu izvēlamies vismaz 160 cm,
auduma platums ir brīva izvēle, bet ieteicams vismaz 120 cm.
Dalības maksa 10,00 EUR, pieteikties Rojas KC, telefons 29196478.
DAILES TEĀTRIS ATKAL VIESOSIES ROJĀ!
9. maijā plkst. 19.00 Rojas KC Dailes teātra viesizrāde

KAM NO VILKA KUNDZES BAIL?

Attiecību drāma 2 daļās.
Lomās: Agnese Zeltiņa, Ivars Auziņš, Elīna Avotiņa, Andris Bulis.
Režisors: Toms Treinis
Ieeja:12,00; 10,00; 8,00 EUR., iepriekšpārdošana, rezervācija Rojas KC un
www.bilesuparadize.lv.

Ģimenes sestdiena muzejā
Mūsdienās viena no aktuālākajām
problēmām ir laika trūkums, bieži vien
ar bažām apjaušam, ka arvien mazāk
esam kopā ar savu ģimeni, saviem mīļajiem. Lai veicinātu pilnvērtīgu un interesantu ģimenes kopā būšanu, Rojas
muzejs šajā gadā uzsāk jaunu pasākumu ciklu „Ģimenes sestdiena”.
„Ģimenes sestdienā” aicināsim piedalīties mazos un ne tik mazos rojeniekus vai mūsu novada viesus kopā ar
kādu no saviem vecākiem, vecmāmiņu
vai vectētiņu, vai varbūt pat visus kopā,
lai uzzinātu ko jaunu, spēlētu spēles,
zīmētu, veidotu, pagatavotu ko garšīgu
un visādi citādi aizraujoši un pilnvērtīgi
pavadītu laiku kopā.
Mūsu pirmā tikšanās reize 31. martā no pulksten 12.00–14.00. Šajā reizē
ņemsim līdzi vienu krāsotu olu, lai pie-

dalītos izstādē „Olu skaistumkonkurss”,
meklēsim olas muzeja ekspozīcijā
orientēšanās spēlē, aplūkosim seno dienu Lieldienu kartiņas, pagatavosim ko
īpašu raibajā Lieldienu radošajā darbnīcā un cepsim pļedas.
Ieejas maksa pasākumā:
 pirmsskolas vecuma bērniem –
bez maksas,
 skolēniem, studentiem, pensionāriem – 0,50 EUR,
 pieaugušajiem – 1,00 EUR.
Ieejas maksā iekļauti materiāli visām aktivitātēm. Pasākumu lūgums
apmeklēt bērniem kopā ar kādu no pieaugušajiem ģimenes locekļiem.
Uz tikšanos 31. martā pulksten
12.00 „Ģimenes sestdienā”!
Inese Indriksone, Rojas Jūras
zvejniecības muzeja vadītāja

Policija ziņo
Laika posmā no 6. marta līdz 21. martam
Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 8 izsaukumiem, izpildīts 1 atsevišķais uzdevums,
iedzīvotājiem sniegtas 4 konsultācijas, izteikti 3 mutiski brīdinājumi par dažāda
rakstura sīkiem pārkāpumiem. 
Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

25. martā 13.00 Pūpolu svētdiena
(Palmarum)
29. martā 15.00 Zaļā ceturtdiena
(Viridium)
30. martā 14.00 Lielā piektdiena
(Pascha)

NVO Rojas invalīdu biedrība

Pasākumu plāns aprīlī
Diena,
datums
02.04.
Pirmdiena

Pasākuma,
nodarbības nosaukums

Pulksteņa
laiks

Nodarbību
vadītājs

Lieldienas mūsu mājās!

12.00–18.00

B. Rozefelde

10.00–11.00
11.00–14.00
16.00–18.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

Veselības stiprināšanas nodarbība
03.04.
Šūšana, darbi no dažādiem materiāliem
Otrdiena
Veselības grupa – nūjošana
04.04.
Kartiņu gatavošana kvīlinga tehnikā
Trešdiena
Biedru tikšanās. Galda spēles

I. Krūmiņa
Biedrības biedri
V. Žurovska
05.04.
Adīšana, pērļošana, tamborēšana
10.00–14.00 L. Semičenkova
Ceturtdiena
Galda spēles
B. Heinberga
06.04.
Fizioterapijas nodarbība
09.30–10.30
D. Vieško
Piektdiena
Veselības grupa – nūjošana
16.00–18.00
Veselības stiprināšanas nodarbība 10.10–11.00
10.04.
E. Grīnvalde
Šūšana, darbi no dažādiem materiāliem 11.00–14.00
Otrdiena
K. Sauškina
Veselības grupa – nūjošana
16.00–18.00
11.04. Kartiņu gatavošana kvīlinga tehnikā
10.00–14.00
I. Krūmiņa
Trešdiena
Galda spēles
12.04.
Adīšana, pērļošana, tamborēšana
V. Žurovska
10.00–14.00
Ceturtdiena
Galda spēles
L. Semičenkova
13.04.
Fizioterapijas nodarbība
09.30–10.30
D. Vieško
Piektdiena
Veselības grupa – nūjošana
16.00–18.00
Veselības stiprināšanas nodarbība 10.00–11.00
17.04.
E. Grīnvalde
Šūšana, darbi no dažādiem materiāliem 11.00–14.00
Otrdiena
K. Sauškina
Veselības grupa – nūjošana
16.00–18.00
18.04.
Kartiņu gatavošana kvīlinga tehnikā 10.00–12.00
Biedrības biedri
Trešdiena
Galda spēles
10.00–14.00
19.04.
Adīšana, pērļošana. tamborēšana
V. Žurovska
10.00–14.00
Ceturtdiena
Galda spēles
L. Semičenkova
20.04.
Fizioterapijas nodarbība
09.30–10.30
D. Vieško
Piektdiena
Veselības grupa – nūjošana
16.00–18.00
21.04.
Lielā talka
09.00–14.00 E. Grīnvalde
Sestdiena
Veselības stiprināšanas nodarbība
10.00–11.00
24.04.
Šūšana, darbi ar dažādiem
E. Grīnvalde
11.00–14.00
Otrdiena
materiāliem
K. Sauškina
16.00–18.00
Veselības grupa – nūjošana
25.04.
Kulinārijas nodarbība
R. Žurovska
10.00–14.00
Trešdiena
Galda spēles
Biedrības biedri
26.04.
Adīšanas, pērļošanas, nodarbības
10.00–14.00 L. Semičenkova
Ceturtdiena
Galda spēles
27.04.
Fizioterapijas nodarbība.
09.30–10.30
D. Vieško
Piektdiena
Veselības grupa – nūjošana
16.00–18.00
10.00–14.00

Rojas novada skolēni fotografē
un piedalās fotokonkursā
Rojas vidusskolā Latvijas valsts
simtgades pasākumu ietvaros tiek īstenots projekts „Latvijas skolu jaunatnes
fotokonkurss „Mana zeme skaistā””.
Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros ikviens skolēns
tiek aicināts uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos
telefonus un fotoaparātus.
Skolēni savus darbus var iesniegt interneta vietnē www.manazemeskaista.lv,
kur interesenti tos var aplūkot un arī
nobalsot par labākajiem darbiem.
Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti
kā foto gleznas un projekta noslēgumā
tās kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un
Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.
Lai projekts norisinātos veiksmīgi,
ļoti nozīmīga ir sadarbība ar novadu
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

un pilsētu pašvaldībām. „Latvijai 100”
projektu darba grupa saka lielu paldies
Rojas novada pašvaldībai par izrādīto
atbalstu projektu īstenošanai.
Tikpat nozīmīgs ir Rojas novada
uzņēmēju atbalsts. 2017. gadā ļoti
veiksmīgi visā Latvijā tika īstenots
projekts „Dienasgrāmata”, kura ietvaros
skolēni projekta organizatoriem iesūtīja
pašu zīmētus zīmējumus par tēmu
„Mana dienasgrāmata”, ar mērķi rosināt
skolēnus izpausties radoši, ļaujot
viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu.
Aizvien sakām lielu paldies SIA LĪCIS-93, SIA BANGA LTD, SIA AJOR,
SIA JAUNIE CEĻI par atbalstu Rojas
novada skolēnu radošajām idejām!
Leposimies ar Latvijas skaistumu
kopā!
Ar cieņu, „Latvijai 100”
projekta darba grupa
Laikraksts iznāk kopš
1987. gada 3. jūlija.
Iespiests Talsu tipogrāfijā.

1. aprīlī 13.00 Lieldienas – Kristus
Augšāmcelšanās svētki
Rojas katoļu draudzei
nākošais dievkalpojums 25. martā
(Pūpolu svētdiena) pulksten 9.00.
Lielās Piektdienas dievkalpojums
Kaltenes evaņģēliski luteriskajā
draudzē 30. martā 16.00.
Lieldienu dievkalpojums
1. aprīlī 8.00. Piedalīsies
vijolnieks Edgars Ziņģe.
31. martā 13.00
Rojas kultūras centrā senioru
kluba „Liedags” pavasara balle

„Priecīgas Lieldienas!”.

Aicināti visi Rojas novada seniori.
Sīkāka informācija un pieteikšanās
(līdz 23. martam)
pa telefonu
29744031
(Dzintra).
Humānās palīdzības
izsniegšanas punkts

(2. stāvā virs Ģimenes ārstu praksēm)
darbosies līdz jūnijam,
kad telpas būs jāatbrīvo.

Jebkurš novada iedzīvotājs var saņemt apģērbu, apavus u.c. otrdienās
no 11.00–14.00. Laipni gaidīti!

Pateicība
Sirsnīgi pateicos Ne
atliekamās medicīnis
kās palīdzības Rojas
brigādei par operatīvo
rīcību pirmdienas rītā.
Pacients no Kunčiem

Līdzjūtības
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas,
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību Intai,
vecmāmiņu zaudējot.
Darbabiedri „Irbē”
Sniega pārsla nokrīt klusi,
Māmulīte aizmigusi,
Baltā smilšu palagā
Savu dzīvi satinusi.
Rojas evaņģēliski luteriskā drau
dze un mācītājs izsaka līdzjūtību
piederīgajiem, aizvadot Mūžībā
Līviju Riķīti.
Aizvērās zemes vārti,
Aizkrīt zemes atslēdziņa.
Gulēt man zem zemītes,
Kamēr saule debesīs.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Lindai Frīdenbergai, opapu zaudējot.
Rojas novada domes kolektīvs

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

