„Labākie brīži ir, kad tu
dzīvnieku redzi, bet viņš
tevi nē”, atzīst Vilnis Skuja.
Piektdiena, 2019. gada 12. aprīlis
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Par tikšanos ar dabas pētnieku
lasiet 3. lpp.
V. Skujas foto

„Lībiešu kultūrtelpa un nemateriālais mantojums –
jaunas estrādes būve Rojā”
Projekta nosaukums: Nr. 5.5.1.0/17/I/010 „Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu
piekrastē”. Specifiskais atbalsta mērķis: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, ka arī attīstīt
ar to saistītos pakalpojumus 2. kārta. Finansējuma saņēmējs: Rojas novada dome

Topošajai estrādei nosvinēti
spāru svētki
Dace Klabere
3. aprīlī Rojā bija svētki – tika svinēti topošās brīvdabas
estrādes spāru svētki. Tas nozīmē, ka atkal esam par soli tuvāk
lielajam notikumam – dienai, kad estrāde pulcēs savus pirmos
apmeklētājus.
Pirms svinīgā pasākuma strādnieki vēl steidza pabeigt iesāktos
darbus, un tad jau pāri visam būvlaukumam līdz pat jūrai atskanēja
estrādes idejas autora, mūziķa Jāņa Kalniņa uz trompetes spēlētā
„Pūt, vējiņi” melodija. Kā, atklājot pasākumu, teica topošās estrādes
mākslinieciskā vadītāja Madara Aizgrāve, „Pūt, vējiņi” un spožā saule
ļauj mums sajust vasaras pieskārienu un iztēloties, cik skanīga būs šī
vasara. Un par to, ka šī skanīgā vasara vairs nav aiz kalniem, liecina
arī šie spāru svētki. Spāru svētki jau izsenis tiek uzskatīti par brīdi,
kad būvniecības darbi iet uz beigu pusi un darbi mērķtiecīgi ieiet
būvniecības nākamajā – nobeiguma – fāzē.
Svinīgajā uzrunā klātesošajiem Rojas novada izpilddirektors
Jānis Pūce topošo estrādi salīdzināja ar Gaismas pili. Pēc viņa
domām mūsu estrāde būs nākamā lielākā aiz Dzintaru koncertzāles.
Viņš pateicās visiem, un galvenokārt jau celtniekiem, kuri, nežēlojot
spēkus, strādāja arī brīvdienās, lietū, salā un putenī. Objektu
plānots nodot 31. maijā, bet 29. jūnijā estrāde tiks oficiāli atklāta.
Izpilddirektors uzsvēra, ka jaunā estrāde būs liels ieguvums arī
vietējiem iedzīvotājiem – gan ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem,
gan mājražotājiem un viesu māju īpašniekiem. Jānis Pūce: „Process
bija diezgan smags. Būtiski, ka varējām šim objektam piesaistīt
Eiropas fonda līdzekļus. No sākuma nebija domas par tik apjomīgu
estrādi, bet, kā uzsvēra mūziķis, deputāts Jānis Kalniņš, mazu estrāžu
bez jumtiem Latvijā ir daudz, mums vajag ko lielāku. Turklāt mums
ir būtisks bonuss – skats uz jūru. Tas ir jāizmanto. Savukārt slēgtais
jumts ļaus pagarināt sezonu”.
Oskars Kupcis, SIA „Akorda” valdes loceklis, būvuzraudzības
komandas vadītājs pauda prieku, ka topošā estrāde ir objekts, kur ar
būvniekiem iznāk vairāk sadarboties un dot padomus, nekā aizrādīt
un kaut ko aizliegt. „Patiess prieks strādāt šajā objektā, kas arī vizuāli
ir ļoti pievilcīgs un nākotnē nesīs daudz prieka gan rojeniekiem, gan
tūristiem. Darbi norit saskaņā ar līgumā noslēgto grafiku, un ir izpildīti
visi priekšnoteikumi, lai tos pabeigtu laikus. Sākotnēji gan, uzsākot
darbus, bija neliela aizķeršanās, jo gruntsūdeņi bija daudz augstāki,
nekā uzrādīja ģeoloģiskā izpēte. Te viss pludoja vārda tiešā nozīmē.
Tika nolemts uzstādīt papildu lietus ūdens sūknēšanas staciju, tā
drīzumā tiks uzstādīta, un problēmām nevajadzētu rasties. Runājot
par papildu izmaksām un termiņa pagarinājumiem, tādas radušās arī
metāla konstrukciju dēļ. Proti, konstatēts, ka konkrētajiem apjomiem
tās konstrukcijas, kas ieplānotas, nav pietiekamas, lai būve būtu droša
un atbilstoša visiem noteikumiem. Sertificēts projektētājs un eksperti
atzina, ka ar sākotnēji plānotajām metāla konstrukcijām nav pietiekami,
lai noturētu slodzi, kas paredzēta. Tās nācās veidot daudz pamatīgākas,
un tas radīja gan sadārdzinājumu, gan trīs mēnešu pagarinājumu,”
atklāj Oskars Kupcis.
Vislielākais prieks par topošo estrādi ir arī tās idejas autoram
mūziķim un Rojas novada deputātam Jānim Kalniņam. Viņš pastāstīja,
ka ideja par estrādi briedusi jau gandrīz 20 gadu garumā, un arī estrādes

vieta ir viņa izraudzīta. Jānis Kalniņš:
„Man ir ļoti liels prieks par rezultātu,
jo reti, kad piepildās tik apjomīgas
idejas. Tā būs vieta, kur varēs notikt
dažādi pasākumi, neskatoties uz
laikapstākļiem. Tas ir būtiski, ņemot
vērā Latvijas mainīgās vasaras. Viss
notiks komfortablos apstākļos gan
māksliniekiem, gan skatītājiem.
Vai estrāde nav par lielu? Mums
ir jādomā grandiozi, nevaram būt
Estrāde varēs uzņemt 2000 skatītāju – 1000 sēdvietās un 1000 stāvvietās.
pieticīgi. Man ir svarīgi, lai Rojas
novads attīstās, mums, domei, ir
uzdevums pilnveidot infrastruktūru.
Tagad uzņēmējiem jādomā par to,
lai varam uzņemt pilsētas viesus.
Tas ir būtisks stimuls un palīgs
uzņēmējdarbības attīstībai. Ne
drīkstam domāt, ka Rojā kaut
kā ir par daudz. Arī piesauktā
sezonalitāte nav arguments, jo mēs,
ziemeļu valstis, dzīvojam laika joslā,
kur izteikta ir tieši vasaras sezona,
bet vai tāpēc nekas nav jādara?”,
jautā Jānis Kalniņš.
Šī gada janvārī par topošās
estrā
des māksliniecisko vadītāju
sāka strādāt Madara Aizgrāve. Kā
uzzinājām, pirmā estrādes sezona
jau saplānota. Estrādes atklāšanas
pasākums ieplānots 29. jūnijā, kad
uzstāsies Latvijas Radio bigbends
un koncertam sekos pirmā zaļum
balle. Pēc tam sekos pasākums pēc
Klātesošos uzrunā Rojas novada domes izpild
pasākuma, ar kuru „Bangas” lasītāji
Madara Aizgrāve ir pārliecinā direktors Jānis Pūce (no labās) un estrādes idejas autors
tiks iepazīstināti nākamajā izde
vumā. „Vasara būs raiba ar dažādu ta, ka kultūras pasākumi jaunajā Jānis Kalniņš.
žanru koncertiem. Piemēram, do estrādē būs labs papildinājums
mājot par jauniešu auditoriju, tiek visiem jau līdz šim Rojā esoša
plānots Ziemeļkurzemes dīdžeju jiem kultūras notikumiem.
salidojums. Ceram, ka sezonu
noslēgsim septembra vidū ar lustīgu rudens ziņģu pasākumu. Jā
patiesi, cilvēki jau interesējas, un iegādājas biļetes no visas Latvijas.
Domājot nākotnes perspektīvā, mūsu mērķis ir, lai Rojas brīvdabas
estrāde kļūst par skatuvi, kur notiek koncertu pirmatskaņojumi ne
tikai latviešu, bet arī ārzemju māksliniekiem. Arī pirmizrādes un
cita veida mākslas un kultūras žanra notikumi. Domāju, ka tas būs
labs papildinājums visiem jau līdz šim Rojā esošajiem iecienītajiem
un foršajiem kultūras pasākumiem”, savas nākotnes ieceres ieskicē
Madara Aizgrāve.
Brīvdabas estrādes kopējās izmaksas sastāda 3338 165,27 eiro. No tā
valsts budžeta dotācija ir 625 176,65 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības
Oskars Kupcis atzīst, ka šajā objektā ir prieks strādāt.
fonda līdzfinansējums – 600 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums –
M. Pāvuliņas foto
2112 988,62 eiro.

16. APRĪLĪ, OTRDIEN,

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLĀ

VECĀKU DIENA

Programmā:
No plkst. 14.00–19.00 tikšanās ar sporta skolas treneriem un
direktora p.i. L.Vērpēju, treniņu vērošana.
Treniņu nodarbību laiki:
1. Plkst. 12.45–14.05 koriģējošā vingrošana 1.–4. kl. grupai, pedogogs L. Vērpēja;
2. Plkst. 14.30–15.50 teorijas nodarbība MT-2 burāšanas grupai skolas klases telpā nr. 17,
treneris G. Reinholds;
3. Plkst. 16.00–18.00 teorijas nodarbība MT-6 burāšanas grupai skolas klases telpā nr. 17,
treneris G. Reinholds;
4. Plkst. 15.10–17.10 treniņš MT-5 basketbola grupas zēniem, trenere R. Bārdiņa;
5. Plkst. 17.00–19.00 treniņš MT-6 vieglatlētikas grupai, trenere A. Raspopova;
6. Plkst. 17.00–19.00 treniņš MT-6 basketbola meiteņu grupai, treneris V. Dombrovskis;
7. Plkst. 19.00–21.00 treniņš SMP-1 basketbola grupai, treneris V. Dombrovskis.

27. aprīlis – Lielā talkas diena visā Latvijā
Rojas novadā uz talku aicina Rojas novada dome un
Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere.

Rojā
9.00 pulcēšanās pie Rojas novada domes, lai izbrauktu uz Kalteni. Talkotāji maisus atkritumiem
var saņemt, zvanot Rojas novada domes izpilddirektoram Jānim Pūcem pa telefonu 27052492, vai
27. aprīlī 9.00 pie domes.
Kaltenē
9.30 tikšanās pie Kaltenes bibliotēkas (rīta tēja, kafija un darbu sadale).
10.30–13.00 Lielā talka jūras malā (aptverot Kalteni, Valgalciemu un Roju).
Pēc 13.00 pulcēšanās estrādē Rojas muzeja sētā (pusdienas, labāko talkas atradumu prezentācija un
apbalvošana). Vēlams paņemt mazu maisiņu sīko stiklu savākšanai. Atkritumu maisi un darba cimdi
būs sarūpēti.

Iedzīvotāju ievērībai!

Centralizēta lielgabarīta atkritumu izvešana Rojas novadā šogad nenotiks.
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Rojas ritmu 5 gadu jubilejā divu dienu garumā svin prieku
Dace Klabere

Jau piekto gadu pavasaris Rojā sākās ar vieglās un džeza mūzikas
ansambļu konkursu „Rojas ritmi”. Un šogad, pirmās nozīmīgās jubilejas
gadā, arī ar burvīgu koncertu, ko baudījām Rojas kultūras centrā.
Uz koncertu bija aicināti draugi,
kolēģi, mūziķi un mūzikas mīļotāji, lai
visi kopā svinētu dzīvi. „Svinēsim dzīvi,
svinēsim prieku!”, pirms koncerta klāt
esošos aicināja pasākuma organizatore
Baiba Beraģe.
Bet pirms koncerta nelielā videofil
mā atskatāmies uz konkursa piecu gadu
vēsturi.
Rakstnieks Viktors Igo ir teicis – ne
kāda armija nespēj apturēt ideju, kuras
laiks ir pienācis.
Taču idejām ir jārealizējas ar labu un
drosmīgu cilvēku prātu un roku starp
niecību, vai tās kā idejas arī paliks. Un
tieši no divu Rojas mūzikas un mākslas
skolas pedagogu – Marutas Zemtures
un Baibas Beraģes – sen lolotas idejas,
2015. gada pavasarī tapa pirmais vieglās
un džeza mūzikas ansambļu konkurss
„Rojas ritmi”. Pirmais gads konkursa
organizatoriem bija pilns satraukuma,
izaicinājumu un neziņas. Galvenais –
vai klausītājiem un dalībniekiem patiks
konkurss, kas sevī ietver tik daudz no
vitātes? Viss izdevās godam, un pirmais
vieglās un džeza mūzikas ansambļu
konkurss ieiet vēsturē ar 17 kolektīvu
piedalīšanos, un tas bija kā starts turp
mākajiem konkursiem.
2016. gads atnāk ar rekordlielu
konkursa dalībnieku skaitu, kas patī
kami pārsteidza konkursa organizē
tājus. Pirmoreiz par konkursa norises
vietu tiek izraudzīts Rojas kultūras
centrs. Konkursā piedalās jau 29 dažā
da sastāva ansambļi, kopskaitā 150 da
lībnieki. Nu jau droši var teikt, ka
konkursā bija pārstāvēti visi Latvijas
novadi. Tālākie ciemiņi bija mērojuši
ceļu no Rēzeknes un Alūksnes. Arvien
lielāku interesi par konkursu izrāda arī
Rojas novada iedzīvotāji, jo ansambļi
vienmēr spēlē dzīvā izpildījumā, tur
klāt noslēguma koncertā piedalās arī
žūrijas locekļi. Tas, kas kādreiz ir noti
cis, var arī nekad neatkārtoties, bet, ja
tas ir noticis divas reizes, noteikti no
tiks arī trešo reizi, vēsta tautas gudrība.
To pašu var teikt arī par konkursu, kas
2017. gadā notiek jau trešo reizi. Tajā
piedalās 21 ansamblis no 14 pilsētām

un novadiem. Žūrijas komisiju veido
talantīgi pedagogi un sava aroda izcili
meistari – klarnetists un pedagogs Jā
nis Ansons, ģitārists Kaspars Zemītis,
dziedātāja, vokālā pedagoģe Ieva Sutu
gova un pianists, aranžētājs Jānis Mil
tiņš. Pirmoreiz konkursa vēsturē tiek
pasniegta „Grand Prix” 100 eiro vēr
tībā, ko savā īpašumā iegūst Jāņa Iva
nova Rēzeknes mūzikas skolas džeza
ansamblis Toma Lipska vadībā. Savu
kārt konkursa patronese, Rojas nova
da domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
savu simpātijas balvu pasniedz Val
demārpils mūzikas un mākslas skolas
ansamblim „Piektais vilnis” (pedagoģe
Gunta Vecvagare). „Rojas ritmi 2018”
iezīmējas ar 185 dalībniekiem no vi
sām Latvijas mūzikas skolām. Viesu
vidū klarnešu ansamblis „Perpetum
mobile”, kuru vada mūsu konkursa
ilggadējs žūrijas pārstāvis Jānis An
sons, Ozolciema mūzikas skolas džeza
orķestris un mūsu skolas absolvente
Aija Barovska. Žūrijas komisijā lielis
ki cilvēki un mākslinieki – dziedātāja
Rūta Dūduma, akordeonists Kaspars
Gulbis, pianists Rihards Plešanovs un
klarnetists Jānis Ansons. Balvas tiek
pasniegtas visās konkursa kategorijās,
bet, skanot skaļām ovācijām, „Grand
Prix” pamatoti aizceļo pie sitaminstru
mentu trio – „Brāļi Grīnbergi”.
„Rojas ritmi” ir mazliet veiksmes
stāsts, kas no idejas līdz tā realizācijai
veidots un auklēts pašu rokām. Kon
kursa jubilejas dienā tā organizētāja
Baiba Beraģe pateicās Rojas novada
domes kolektīvam un tā priekšsēdē
tājai Evai Kārkliņai par atbalstu kon
kursa rīkošanā. Konkursa veiksmīga
norise nav iedomājama arī bez Rojas
Mūzikas un mākslas skolas pedago
giem, tehniskajiem darbiniekiem,
audzēkņiem un visiem čaklajiem no
vadniekiem, par ko arī viņiem visiem
sirsnīgs paldies.
Un tad jau klāt laiks arī lieliskajam
koncertam, kurā uzstājās vairāki ie
priekšējo gadu konkursanti no Babī
tes, Ādažiem, Ventspils, Valdemārpils,
Rojas un Ozolniekiem, slavenais sita

minstrumentu trio „Brāļi Grīnbergi”,
Ieva Sutugova un vokālā grupa „For
tuna”. Koncerta īpašie viesi – grupa
„Radio trio”. Koncertā gūtās emocijas
nav aprakstāmas, tās vajadzēja izjust
katram pašam. Skatītāji savas emoci
jas un patikšanu pauda nerimstošos
aplausos, bet trio „Brāļi Grīnbergi”
tika sumināti, visai zālei kājās stāvot.
Lielisku sniegumu demonstrēja arī
Ozolnieku MMS džeza orķestris, un
skatuvi burtiski uzspridzināja arī Val
demārpils MMS ansamblis „Piektais
vilnis”. Jau pagājušajā gadā no valde
mārpilnieku pāri plūstošās enerģijas
lūza krēsls un plīsa akordeona siksnas,
bet šogad pa gaisu lidoja arī izpildītāju
brilles un bungu vālīte. Neaizmirsta
mas emocijas izraisīja arī brāļu Grīn
bergu uzstāšanās.
Uz tā paša emociju viļņa, kurā mūs
ieveda iepriekšējie mākslinieki, no
klausījāmies arī Ievas Sutugovas un
grupas „Fortuna” priekšnesumus, bet
īpašo viesu statusā šogad bija „Radio
trio”, grupa, kas īpašus komentārus
neprasa. Kā jau tas pienākas jubilejas
reizē, koncerts bija patiešām izcils.
Arī nākamā, konkursa diena, pilna
pozitīvu emociju. Gan jau, ka pašos
konkursantos valdīja satraukums, bet
to droši vien manīja tikai bērnu peda
gogi un vecāki, kuri savus lolojumus
pazīst vislabāk. Nekas garām nepaslī
dēja arī žūrijas – Mārča Auziņa, Jāņa
Ansona, Ievas Sutugovas un Jāņa Mil

tiņa – modrajām acīm un
smalkajai dzirdei. Tai pašā
laikā ikviens žūrijas komi
sijas locekļu novērojums,
un vērtējums tiek izdarīts ar
mērķi veicināt jauno mūzi
ķu izaugsmi, un tas šajā ga
dījumā ir pats galvenais.
Šī gada „Grand Prix”
ieguva PIKC „Ventspils
mūzikas vidusskola” grupa
„Rock Teen” (ped. Astra
Plostniece un Reinis Krū
ziņš).
No Rojas mūzikas un
mākslas skolas konkursā
godalgoto 3. vietu ieguva
klavieru duets (A. L. Gūt
šmite, I. Grīnīte, ped. Lita

Divu dienu garumā Katerīna Olekte (no kreisās) un Aija Barovska meistarīgi tika galā ar konkursa vadītāju lomu.

„Grand Prix” ieguvējai, grupas „Rock Teen” meitenēm bija grūti valdīt prieka asaras.
Krūmiņa). 3. vieta kvartetu-kvinteru
katogorijā arī Rojas mūzikas un māks
las skolas ansamblim „Sikspārnīši”
(F. Dravnieks, L. E. Bertholde, S. Paula,
T. Dravniece, P. A. Bertholde, ped. Lita
Krūmiņa).
Konkursa noslēgumā Rojas mūzikas
un mākslas skolas direktors Jānis Kivils

Konkursa organizatore, sirds un
dvēsele Baiba Beraģe.

pateicās visiem konkursa dalībniekiem
par lielisko sniegumu, aizrautīgo uz
stāšanos un ieguldīto darbu. Savukārt
žūrijas pārstāve Ieva Sutugova pateicās
visiem, kas sekmē jauniešu vēlmi mu
zicēt, vēlot arī turpmākas izdošanās un
vienmēr atcerēties, ka katri griesti ir ti
kai jauna grīda. 

Vissirsnīgākie pateicības vārdi Rojas novada domei, Rojas mūzikas un
mākslas skolas kolektīvam! Īpašs paldies mākslas skolas pedagoģei Līgai Rei
nei-Smilgainei un mākslas nodaļas interešu izglītības audzēknēm, Rojas
kultūras centram, Arnim Enzelam, Marekam Štālam, Aijai Barovskai, Katerīnai Olektei, Helgai Gūtšmitei, Evitai Riekstiņai – Maurei, Andrim Zemelam,
Liānai Bērziņai, Initai Cīrulei, IK „Dižroze” un Sandrai Lucānei, SIA „Zītari
LZ” un Elitai Šteinfeldei, viesnīcai „Mare” un Sarmai Mateikai, Laurai Kļaviņai,
Rojas muzejam un Inesei Indriksonei, Rojas DzKU par atbalstu V Vieglās un
džeza mūzikas ansambļu konkursa „Rojas ritmi 2019” organizēšanā un veiksmīgā
norisē.
Baiba Beraģe

Latvijas „Skolas Somas” projekti un olimpiādes
Latvijas projekta „Latvijas skolas
soma” ietvaros Rojas vidusskolā marta
un aprīļa mēnesī, par savu darbu, par
dzīvesveidu un sasniegumiem savā
pieredzē dalījušies vairāki viesi. ROJA
ART LAB iniciators un organizētājs
Māris Grosbahs stāstīja par savu piere
dzi, organizējot un vadot mākslas no
darbības, performances un keramikas
apdedzināšanu. No 1997.–2006. ga
dam Māris Grosbahs aicināja dažādu
jomu māksliniekus darboties nometnē
ROJARAKU. Pateicoties šo mākslinie
ku iedvesmai un radošajam potenciā
lam, Rojā tapuši dažādi mākslas darbi,
kurus vēl tagad varam redzēt Rojas
kultūrvidē. Vēlāk ROJARAKU pārtapa
mākslas laboratorijā ROJA ART LAB,
kuras intensīvā programma piesais
ta dažādu paaudžu starptautiskos un
vietējos māksliniekus. Māra Grosbaha
veidotais Zilais cerību sivēns jau tapis
par Rojas atpazīšanas zīmi, un mazie
sivēni joprojām draiskojas uz „Ķipīša”
jumta. M. Grosbahs stāstīja arī par ke
ramikas cepļa tapšanu, par milzu tem
peratūru, kura jāsasniedz krāsnī, lai
varētu apdedzināt mālu, un uzaicināja
visus, kuri vēlas papraktizēties angļu
valodā, vasarā kā brīvprātīgajiem pie
strādāt par tulkiem ārzemju māksli
niekiem.
Kas nepieciešams, lai tava veselība
būtu perfektā līmenī? Pie skolēniem
viesojās cilvēks ar misiju uzlabot ve
selības līmeni Latvijā – Aksels Cīrulis.
Un jāsāk par to domāt jau skolā. Viņš
spēja aizraut klausītājus ar atraktivitāti

un savu personīgo piemēru. Dalījās ar
tikai uz sevi pārbaudītām metodēm.
Viņa mācība bija maksimāli vienkāršot
sarežģīto. Sākt mīlēt un novērtēt sevi,
ieklausīties sevī.
Pagājušajā nedēļas nogalē māksli
nieču Andas Lāces un Viktorijas Ekstas
vadībā notika mākslas meistarklases
4.–11. klasēm. Nodarbības organizēja
Laikmetīgās mākslas centrs, kurš pēta
un vada laikmetīgās mākslas procesus
Latvijā un starptautiski. Mākslinieces
bija sagatavojušas uzdevumus, kuri
rosināja domāt par pasauli, kurā dzīvo
jam šodien un dzīvosim rīt. 4.–6. klašu
grupa veidoja no papīra performances,
paši meistaroja garas otas, rakstīja novē
lējumus un rakstura īpašības. 7.–11. klašu
grupa strādāja ar foto, veidojot emociju
gammas, iejūtoties dažādos tēlos, iz
mantojot mīmiku.
Līdztekus dažādiem projektu pa
sākumiem skolā galvenais tomēr ir
mācību darbs. Turpinās olimpiāžu
laiks, un mūsu skolēni tajos labprāt
piedalās. Talsos notika starpnovadu
olimpiāde vizuālajā mākslā. Godal
gotas atzinības rakstus tajā ieguva
Miks Kristians Kilmits, Aleksa Šeina
(9.a klase), Līna Jaunozola un Bea
te Emīlija Zeļģe (7.a klase), Adrija
Cielava (5.a klase), Amanda Lindsija
Petraša (4. klase) un Marta Jansone
(1. klase). Diplomu par savu darbu sa
ņēma Ilva Kučere (6.b klase). Paldies
skolotājām Daigai Kirkopai un Ingri
dai Ķauķei par ieguldīto darbu. Labus
rezultātus Rojas vidusskolas skolēni

uzrādīja ģeogrāfijas olimpiādē. 1. vietu
ieguva Mārtiņš Vīksne (7.b klase),
kurš pārstāvēs mūsu skolu Kurzemes
reģionālajā ģeogrāfijas olimpiādē.
Atzinības rakstu ieguva Dāvids Liepa
(7.b klase), un ar labiem rezultātiem
izcēlās arī Līna Jaunozola (7.a) un
Miķelis Gitendorfs (9.a). Sakām pal
dies skolotājai Maijai Leitartei.
Lai uzlabotu finanšu pratību jau
niešiem vecumā no 13–15 gadiem
(7.–9. klase), jau otro gadu Finanšu
nozares asociācija, Junior Achievement
Latvia un Izglītības un zinātnes darbi
nieku arodbiedrība aicināja reģistrēties
„European Money Quiz” viktorīnai,
kura notika 26. martā tiešsaistē bez
maksas mācību platformas „Kahoot!”
vietnē. No mūsu skolas aicinājumam
atsaucās 8.a klase (skolotāja Raida Ko
roļova). Viktorīna ietvēra jautājumus
par finansēm, matemātiku, kiberdrošī
bu un tiešsaistes banku.
Savus divpadsmit „mūža gadus”,
kas pavadīti skolā, Kaltenes klubā
22. martā izdzīvoja, izdziedāja, izspēlēja
skolas absolventi – 12. klase. Par sevi
pasmejoties, sevi uzlielot un savas
nākotnes vīzijas izstāstot, divpadsmitie
bija radījuši jauku, sirsnīgu kopā
būšanu. Lai jums izdodas, jaunieši,
piepildīt, pārpildīt un izdzīvot savus
nākotnes sapņus!
Šonedēļ skola dūc un skan. Jebkurā
brīvā stūrī vai klasē tiek mēģināts,
noslīpēts priekšnesums, darināti tērpi,
veidotas dekorācijas un priekšnesumam
nepieciešamie atribūti. Proti, milzu

10. klase ar skolotāju Aigu Kažu izpildīja „Prāta vētras” izpildīto „Lidmašīna”.
Albuma foto
soļiem tuvojas pozitīvo emociju piedalīšanos saņem visas klases, bet
šovs „Ko tu proti?”. Fonogrammas godalgotos diplomus iegūst: 1.–3. klašu
sarūpētas, dziesmu vārdi un deju soļi grupā – 1. klase, 4.–6. klašu grupā –
apgūti un – ŠOVS VAR SĀKTIES. 4. klase, 7.–9. klašu grupā – 8.a klase,
Klātesošie tiek iepazīstināti ar žūriju, 10.–12. klašu grupā – 10. klase, bet
kurai priekšā smags darba posms. Šo skatītāji par savu simpātiju atzina
atbildību uz saviem pleciem šoreiz 6.a klasi un Verku Serduchku. Paldies
nes – Dace Broka, Gundega Balode un visiem skolas audzēkņiem un klašu
Jānis Kalniņš. Konkursu aizsāk Rojas audzinātājiem, paldies vecākiem un
vidusskolas vismazākie – „Pūcītes – skolas vecāku domei, kura palīdzēja
kuriem konkurentu nav, jo viņi ir noorganizēt šo pasākumu. Paldies arī
vislabākie. Un tālāk viss veļas milzīgā, Elīnai, direktorei Santai par pasākuma
raibā karuselī. Dažādas dziesmas un koordinēšanu, Marekam un Arnim
dejas, krāšņi tērpi, parūkas un grims. par atskaņošanu un Patrīcijai, Agitai,
Katra klase padomājusi, lai viņu Kārlim un Robertam par pasākuma
priekšnesums ar kaut ko piesaistītu vadīšanu. Domāju, ka mums visiem
skatītājus. Žūrijas uzdevums, nudien, bija labs noskaņojums un patīkami
nav viegls, tādēļ viņi piešķir arī pavadīts laiks.
savas simpātiju balvas. Pateicību par
Antra Ozollapa

BANGA 2019. gada 12. aprīlis

Tikšanās ar dabas
pētnieku Vilni Skuju
Dace Klabere
29. martā visiem interesentiem bija ekskluzīva iespēja tikties ar vienu no pieredzējušākajiem dabas pētniekiem Latvijā,
ornitologu Vilni Skuju.

Vilnis Skuja – labākais dabas
komentētājs.
D. Klaberes foto
Iepazīstinot ar sevi, Vilnis
smai
dot atklāja, ka joprojām
sevi lepni dēvējot par rojenieku,
kaut arī Rojā vairs nedzīvo kopš
1974. gada. Savukārt par to, ka
arī mēs, rojenieki, joprojām uz
skatām Vilni par savējo, liecināja
pilnā bibliotēkas telpa klausītāju.
Uz tikšanos bija atnākuši gan Viļ
ņa bijušie skolasbiedri, skolotājas,
kaimiņi, draugi, dabas mīļotāji.
Stāstot par sevi, Vilnis ir vār
dos skops, taču par jebkuru mežā
sastapto dzīvo radību, viņš ir ga
tavs stāstīt stundām. Viens no
Viļņa vaļaspriekiem ir fotografē
šana, tāpēc mūsu tikšanās izvēr
šas, klausoties Viļņa aizrautīgajā
stāstījumā par paša iemūžināta
jiem fotomirkļiem – dzīvniekiem
un putniem, ar kuriem Vilnis ne
jauši vai apzināti saticies uz vie
nas meža takas. Tā šajā pēcpus
dienā ar Viļņa starpniecību tuvāk
iepazīstam vāveres, jenotus, tiņus,
caunas, zaķus, lapsas, vilkus, dze
ņus, briežus, mežacūkas, aļņus un
citus dzīvniekus, putnus un viņu
paradumus.
Vai zinājāt, ka briežiem ragi

ir turnīra ierocis, lai izrādītos sa
vām dāmām? Kamēr brieži riesto,
apkalpojot savu harēmu, jaunie
briedēni rotaļājoties badās, tre
nējoties pieaugušo dzīvei. Riesta
laikā brieži tikpat kā neēd, jo viss
viņu prāts aizņemts ar meitenēm
un sāncensību. Pēc nedēļām trim
dzīvnieka rezerves ir izsmeltas un
brieža bullis pakāpeniski paliek
lēns un mierīgs, atiet no cīniņa
un viņam vajag laiku, lai atgū
tos. Nodarbošanās ar mīlestību
briežiem prasa ceturtdaļu svara.
Ja ziema uznāk auksta un snie
gota, tā mīlestības novārdzināta
jam dzīvniekam var būt nāvīga.
Vilnis zina teikt, ka buļļiem ragu
izaudzēšana ir tāda pat slodze
kā mātītēm grūsnība. Lielie ragi
izaug četru mēnešu laikā un pa
ņem no dzīvnieka organisma visu
kalciju. Dažķārt mednieki brīnās,
kāpēc, pēc ragiem spriežot, liels
un spēcīgs bullis kļuvis vilkiem
par ēsmu. Pirmkārt, viņš ir iztē
rējis resursus, lai šie ragi izaugtu,
pēc tam riesta laikā iztērējis visus
spēkus un, pienākot ziemai, nav
pietiekami uzēdis, lai izdzīvotu.
Ragi parāda dzīvnieka veselību. Ja
nav veselība kārtībā, lielu, skaistu
ragu nebūs. Lieli ragi nozīmē bul
li spēka plaukumā un briedenēm
tas ir īsti pa prātam. Tie iedveš
bijību arī sāncenšiem.
Vēl uzzinām par dzeņu un dzil
nu garajām mēlēm, kas kā apkak
les aptinušās ap putnu galvām, bet
mēles kauliņi veido ādas tuneli ap
galvu, pa kuru mēle staigā, par je
notu viltīgo dabu, ar kuru tas var
sacensties ar pašu lapsu, par caunu
nedarbiem vistu kūtīs utt.
Tikšanās laiks pagāja vienā
mirklī. Ikvienā dabas pētnieka
vārdā bija sajūtama viņa saikne
ar dzīvniekiem un mīlestība uz
dabu. Man patika dabas pētnie
ka Jāņa Ozoliņa teiktais par Vilni
Skuju – viņš ir dabas komentē
tājs, pats labākais. 

Iespēja paklausīties dabas pētnieka stāstījumu pulcināja pilnu
bibliotēkas lasītavu.
I. Graudiņas foto
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Sociālā dienesta atgādinājums
klientiem trūcīgas un maznodrošinātas
personas (ģimenes) statusa iegūšanai
Ministru Kabineta 2010. gada 30. marta no
teikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 13.3. punktā noteikts, ka materiālās si
tuācijas izvērtēšanai, iesniedzējs deklarācijai
pievieno izrakstu no katra atvērtā kredīties
tādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas
konta par pēdējo pilno triju kalendāra mē
nešu ienākumiem un saņemtajiem maksāju
miem pirms šo noteikumu 3. punktā minētā
iesnieguma iesniegšanas.
Ņemot vērā, ka Rojas novada sociālajam
dienestam kopš š.g. marta mēneša ir pieeja
VID kontu reģistram, lūdzam ievērot MK
noteikumu prasības un iesniegt izdrukas no
visiem atvērtajiem norēķinu kontiem, vai arī

uzrādīt kredītiestādes izsniegtu izziņu par
norēķinu kontu slēgšanu, pretējā gadījumā
sociālajam dienestam ir pamats uzskatīt, ka
klients nesniedz pilnvērtīgu informāciju, uz
kā pamata tiks pieņemts lēmums par trūcīgas
vai maznodrošinātas personas (ģimenes) sta
tusa atteikumu.
Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvanīt so
ciālās palīdzības organizatorei L. Geruckai:
tel. 27234286 vai vērsties sociālajā dienestā
Rojā, Celtnieku ielā 6.
Sociālā dienesta pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 9.00–13.00; 14.00–18.00
Trešdienās: 9.00–13.00; 14.00–16.00
Piektdienās: 9.00–15.00

ĢIMENE PĒC UGUNSNELAIMES LŪDZ
LĪDZCILVĒKU PALĪDZĪBU
Svētdien, 31. martā, ugunsgrēks nopostīja
dzīvojamo māju Rojā. Māja vairs nav atjauno
jama, tādēļ ģimenei, kura tur dzīvoja, jāmeklē
cita dzīvesvieta. Ugunsgrēks atņēma ģimenes
māju ar visām dzīves laikā sarūpētajām man
tām. Sadega mēbeles, apavi, apģērbs, trauki,
pārtikas rezerves, elektropreces, dokumenti
u.c. Ģimene pēc ugunsnelaimes lūdz palīdzību.
Iespēju robežās pašvaldība palīdzēs
ugunsgrēka izraisīto seku mazināšanā, to
mēr nepieciešams arī līdzcilvēku atbalsts.
Lai ģimene iespējami drīz varētu likvidēt
ugunsgrēka izraisīto postījumu un iekārtot
Pēc notikušā ugunsgrēka māja vairs nav
jaunu mājvietu, nepieciešami naudas zie atjaunojama.
Albuma foto
dojumi, kurus var ieskaitīt ugunsnelaimē
cietušās ģimenes kopējā bankas kontā:
LV35HABA0552038820014, Sintijai Mauriņai.
Ģimene būs pateicīga arī par mantiskiem ziedojumiem: sieviešu un vīriešu apģērbu, apa
viem, gultas veļu, segām, spilveniem, traukiem, sadzīves priekšmetiem, mēbelēm, pārtiku.
Ziedotājus lūdzam zvanīt ģimenei: 22468851 (Mudīte) vai 27115668 (Danuta), vai arī sazinā
ties ar Rojas novada sociālā dienesta biroja administratori/sekretāri Ivetu Neimani – tel. 28909271.
Palīdzēsim ugunsgrēkā cietušajiem uzsākt jaunu dzīvi!

Kopā būšanas prieks „Saulespuķē”
15. marta rīts Rojupes PII „Saulespu
ķe” iesākās svinīgi un gaiši. Jau tradicionāli
5–7 gadu vecuma bērni skanīgi izdziedāja un
izspēlēja latviešu tautasdziesmas dziedāšanas
svētkos „Saulespuķes Cālis-2019”! Prieks par
katru mazo dziedātāju, kurš nenobijās kāpt
uz skatuves un sniegt savu sagatavoto priekš
nesumu! Šī gada pasākumā žūrija saskatīja
gan drošāko, smaidīgāko un nosvērtāko, gan
arī skanīgāko Cāli – Rebeka Gideka ar latv.
t. dz. „Maza, ruda vāverīte” (5/6 g. vec. gr.) un
Katrīna Šnikvalde ar latv. t. dz. „Auklē mani,
māmuliņa” (6/7 g. vec. gr.). Paldies visiem ve
cākiem, kuri piedomāja pie tērpa un atribūti
kas sava bērna priekšnesumam!
Kad mūsu iestādes dziedāšanas svētki bija
noslēgušies, pirmajā pavasara dienā sagaidījām
ciemiņus – Rojas pirmsskolas grupiņas „Pūcī

tes” bērnus, skolotājas un vecākus, lai visi kopā
baudītu sadziedāšanās prieku! Paldies viņiem
par šīs jaukās tradīcijas turpināšanu! Jau atkal
bija iespēja parliecināties par to, ka latviešu tau
tasdziesmas ir interesantas un pašiem bērniem
saistošas.
Marta mēnesis mūsu iestādē noslēdzās ar
TEĀTRA nedēļu. Tajā katru dienu bija iespē
ja biļešu kasē simboliski iegādāties biļetes un
vērot gan skolotāju, gan, protams, arī pašu
bērnu sagatavotos uzvedumus, leļļu un bilžu
izrādes.
Tikpat čakli un rosīgi kā mazās skudras,
turpināsim baudīt nesen atnākušo pavasa
ri ar lieliem un maziem darbiņiem, siltiem
smaidiem un kopā būšanas prieku!
Mūzikas skolotāja
Sanita Maure-Burkova

No 1. maija
tiek mainīta
atkritumu
nodošanas
kārtība
Kā informē SIA „Atkritumu ap
saimniekošanas sabiedrība „Piejūra””,
no šī gada 1. maija tiek mainīta atkri
tumu pieņemšanas kārtība Rojas atkri
tumu pārkraušanas-šķirošanas stacijā.
Tajā vairs netiks pieņemti iedzīvotāju
ievestie sadzīves atkritumi. Izmaiņas
tiek veiktas ar mērķi pildīt pašvaldī
bas saistošos noteikumus, kuri pa
redz, ka „Atkritumu radītājam, kura
īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir
konkrēta dzīvojamā telpa individuālā
mājā, un, kurš to lieto, mājsaimnie
cībā radušies atkritumi jāievieto tikai
tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā
ar noslēgto līgumu ar komersantu, ir
paredzēts konkrētās mājas apkalpoša
nai”. Jaunās kārtības mērķis ir panākt,
lai privātmāju īpašnieki sadzīves atkri
tumus neizmestu mežā vai neievietotu
daudzdzīvokļu māju konteineros, tā
dējādi paši nemaksājot par to apsaim
niekošanu. Iedzīvotāji, kuri vēl nav no
slēguši līgumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, tiek aicināti to izda
rīt līdz 1. maijam.
Nemainīga atkritumu apsaimnieko
šanas kārtība paliek juridiskajām per
sonām un privātpersonu šķirotajiem
atkritumiem. Bez maksas jopro
jām
varēs nodot PET pudeles un kanniņas; sulas un piena pakas; metāla iepakojumus (skārdenes, kārbas,
bundžas, vāciņus); plēves (LDPE);
polietilēna maisiņus; kartona kastes;
makulatūru; stikla iepakojumus (pudeles, burkas); sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plītis, televizorus,
datorus, veļas mazgājamās mašīnas
u.c.); metāllūžņus.
Savukārt par maksu var nodot
nolietotas riepas (96,80 EUR/t);
azbestu saturošus būvmateriālus (111,96 EUR/t); logu stiklu
(35,01 EUR/t); luminiscentās spuldzes (0,25 EUR/gab.), liela izmēra
atkritumus (86,44 EUR/t); būvniecības atkritumus (86,44 EUR/t) nešķirotus sadzīves atkritumus (juridiskajām personām) – 68.23 EUR/t.
Līguma noslēgšanu Rojas novadā
var pieteikt, rakstot uz e pastu info@
piejuraatkritumi.lv, vai zvanot uz tālru
ņa numuru 63123306.
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra”” pateicas esoša
jiem un potenciālajiem klientiem par
sapratni un sadarbību!
Dace Klabere

VUGD: kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!
Līdz ar pavasara iestāšanos, ugunsdzēsēji glā
bēji ikdienu steidzas dzēst vairākus kūlas uguns
grēkus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die
nests (VUGD) atgādina, ka kūlas dedzināšana ir
aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku dzīvību un
īpašumu, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai!
Kūlas ugunsgrēku izcelšanās iemeslus visbie
žāk saista ar neuzmanīgu rīcību ar uguni.
VUGD pieredze liecina, ka ik pavasari daļa
iedzīvotāju cenšas apkopt savas nesakoptās terito
rijas – daļa aizdedzina neapkoptās platības ļaunprā
tīgi, daļu nodedzina bērni vai pusaudži spēlējoties
vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet daļa no kūlas
ugunsgrēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunsku
riem vai arī nevērīgi izmestiem izsmēķiem.
2018. gadā valstī reģistrēti 2088 kūlas uguns
grēki, kuros cietuši seši cilvēki, kā arī iznīcinātas
29 ēkas. Kūlas dedzināšanas rezultātā pērn izdega
2018 hektāri Latvijas teritorijas, kas ir par 18% vai
rāk nekā 2017. gadā, kad izdega nesakoptās terito
rijas 1648 hektāru platībā.
KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU KŪLAS
DEGŠANU?
Lai pavasarī neveidotos kūla un lai samazinātu
kūlas ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem un pašval
dībām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī – jāno
pļauj zāle un jānovāc atkritumi. Teritorijas sakop
šana ir jāveic sistemātiski, regulāri to attīrot no

degt spējīgiem atkritumiem, un teritoriju ap ēkām
10 metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un
nenovākto kultūraugu atliekām. Sakoptā īpašumā
pavasarī neveidosies sausā zāle un nebūs iespēja
ma tās degšana.
Ir nepieciešama aktīvāka pašvaldību iesaistīša
nās gan, sakopjot teritoriju, gan pašvaldības sais
tošajos noteikumos nosakot pienākumu un nosa
cījumus teritorijas sakopšanai, kā arī, kontrolējot
šo nosacījumu izpildi.
KO DARĪT, JA DEG KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas uguns
grēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD uz vienoto
ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un
jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk
jāapraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir
jānosauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs,
un jāatbild uz dispečera jautājumiem.
Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzē
sējiem glābējiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi
varētu savlaicīgi ierasties notikuma vietā, pirms
liesmas ir izplatījušās lielā platībā un apdraud tu
vumā esošās ēkas.
VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR DZĒST KŪLAS
UGUNSGRĒKU?
Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas dzēšanu
pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās, tad vis
pirms vajadzētu objektīvi izvērtēt esošo situāciju

un pārliecināties, vai dzēšanas darbi neapdraudēs
iedzīvotāja veselību un dzīvību.
Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt apdzēst
ar ūdeni, smiltīm, vai arī, izmantojot koku za
rus, piemēram, egļu zarus. Nav ieteicams mēģināt
liesmas apdzēst, tām uzkāpjot virsū, jo, iespējams,
apavu zole var neizturēt uguns radīto karstumu,
kā arī no karstuma var aizdegties drēbes. Dzēšot
liesmas vai glābjoties no tām, ir jāstāv izdegušajā
pusē, aptuveni 1–2 metru attālumā no liesmām, jo
tādejādi, ja liesmas pēkšņi mainītu virzienu, iedzī
votājs būtu mazāk apdraudēts. Saprotot, ka kūlas
ugunsgrēka dzēšana nav droša, iedzīvotājam, lai ne
apdraudētu savu veselību un dzīvību, ir jāpārtrauc
liesmu dzēšana un jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā.
KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR KŪLAS
DEDZINĀŠANU?
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontro
lē, vai tiek ievērotas „Ugunsdrošības noteikumu”
prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta
administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Ad
ministratīvo pārkāpumu kodeksu.
Normatīvajos aktos ir paredzētie šādi sodi:
• atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkā
pumu kodeksa (LAPK) 179. panta ceturtajai
daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu
fiziskajām personām 280 līdz 700 eiro;
• atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai par

zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos,
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140
līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700
līdz 2900 eiro;
• saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada
19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības
noteikumi” 21. punktu, zemes īpašniekiem
(valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai
objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Par šīs prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK
179. panta pirmajai daļai VUGD uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet
juridiskai personai – no 280 līdz 1400 eiro.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD
sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram
sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja
ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts
Eiropas Savienības platību maksājums.
Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka kāda per
sona dedzina kūlu, tad nekavējoties ir jāzvana
ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112, kā arī
jāziņo Valsts policijai par pārkāpēju.
Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece, VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250,
e-pasts: inta.palkavniece@vugd.gov.lv
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Pasākumu kalendārs
13. aprīlī plkst. 14.00

Koncerts „SKAŅU PAVASARIS”.
Piedalās: A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas ka
merorķestris un koris; J. Norviļa Madonas mūzikas sko
las simfoniskais orķestris un koris; Rojas mūzikas un
mākslas skolas koris.
Diriģenti: Mārtiņš Bergs, Diāna Vaice, Inese Ozoliņa.
Laipni gaidīti! Ieeja brīva.
13. aprīlī plkst. 19.00
Raimonda Paula un Andra Bērziņa koncerts

„Es šonakt sēdēšu uz jumta”.

Ieeja 15.00; 12.00; 10.00; 8.00 EUR. BRĪVU VIETU NAV!
No plkst. 18.00 darbosies viesu mājas „AKMENS STĀSTI” kafejnīca „TAM
DĀRZU KULINĀRIJA”.
21. aprīlī, Pirmajās Lieldienās, no plkst. 12.00 līdz14.00
pļaviņā pie Rojas kultūras centra

„JAUTRĀS LIELDIENAS” lieliem un maziem.
 Pavasari ieskandinās muzikālā
apvienība „Bulceņas” (Engure)
 Sportiskas aktivitātes
 Piepūšamās atrakcijas – bez maksas
 pašu grillēts našķis saimnieces
				Dinas vadībā
 „Mini zoo” garauši un putniņi
 Šūpošanās
 Radošā darbnīca
 Plkst. 13.30 animācijas filma „LOTE UN PAZUDUŠIE PŪĶI”
Rojas KC mazajā zālē, ieeja 2.00 EUR

Kā rīkoties, liedagā
pamanot roņu mazuli
Dace Klabere
Ronēni līdz Rīgas jūras līča piekrastei lielākoties nokļūst no Igaunijas. Mar
tā un aprīlī pelēko roņu mazuļi dzimst uz Igaunijas piekrastes salām un līdz
Latvijas pludmalei nokļūst peldus.
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 mierā
un jāturas no tā pa gabalu. Nekādā gadījumā nedrīkst to dzīt jūrā, bakstīt, grūst
vai kā citādi aiztikt.
Ja ronēns izskatās novārdzis, nevis vienkārši aizmidzis, vai pat ievainots,
jāzvana uz Dabas aizsardzības pārvaldi pa tālruni 29198590. 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. Tieši 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. 

Kopsapulcē tiekas
Rojas invalīdu biedrība

21. aprīlī, Lieldienu vakarā plkst. 18.00
ROJAS AMATIERTEĀTRA PIRMIZRĀDE B. Jukņēviča

27. aprīlī plkst. 13.00

Senioru kluba „RŪĶI” balle.

Tālrunis informācijai: 26320936, Broņislava.
27. aprīlī plkst. 13.00 2. stāva konferenču zālē

Pavasarīgā hennas zīmēšanas meistarklase –
peoniju ziedu zīmēšana 3D tehnikā. Meistarklasi vadīs
hennas māksliniece un pasniedzēja Ance Mežavilka.
Meistarklasē uzzināsi:
• Kāda ir hennas zīmējumu vēsture
• Kas ir hennas pastas sastāvā
• Kādu vēstījumu pauž peonijas ziedi
• Kā bez priekšzināšanām izveidot hennas zīmējumus sev pašai
• Kā kopt hennas zīmējumu, lai tas ilgāk turētos
Dalībnieki tiek gaidīti gan ar, gan bez priekšzināšanām. Nodarbības ilgums 2 h.
Dalības maksa: 12.00 EUR. Tālrunis informācijai: 26453399, Ance.
4. maijā plkst. 18.00 un plkst. 20.00
9. muzikāli atraktīvais pozitīvo emociju šovs

„MEKLĒJAM SOLISTU!”

Biļešu iepriekšpārdošana no 15. aprīļa! Ieeja 5.00 EUR.
4. maijā plkst. 22.00–03.00

PAVASARA BALLE ar grupu „ROJA”.

Ieeja 5.00 EUR. Galdiņus lūdzam rezervēt iepriekš.

ROJAS NOVADA SVĒTKUS
ŠOGAD ATZĪMĒSIM 1. JŪNIJĀ.

Ja vēlies līdzdarboties, ir kāda ideja, ko kopīgi varam realizēt vai ieteikumi –
nāc, raksti, zvani! E-pasts: kulturascentrs@roja, tel. 29196478, 29646228.
RADĪSIM SVĒTKUS KOPĀ!
Līdz 1. maijam mazajā zālē
Rojas MMS interešu izglītības audzēknes
DINAS SIMSONES PERSONĀLIZSTĀDE

„PUTNI”.

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

Lieldienu
dievkalpojumi
Kaltenes evaņģēliski luteriskā baznīcā
Lielās Piektdienas dievkalpojums
19. aprīlī 17.00;
Lieldienu dievkalpojums
21. aprīlī 8.00.

Rojas evaņģēliski
luteriskā baznīcā
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
18. aprīlī 16.00;
Lielās Piektdienas dievkalpojums
19. aprīlī 15.00;
Lieldienu dievkalpojums
21. aprīlī 13.00.

Rojas katoļu draudzē
14. aprīlī Pūpolu (palmu) svētdienas
dievkalpojums;
21. aprīlī Lieldienu dievkalpojums.
Dievkalpojumu sākums 9.00.
PĀRDOD
 Labiekārtotu, privatizētu trīsistabu
dzīvokli Rudē. Cena runājama.
Telefons 25524076.
DARBS
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA
„Banga Ltd”, reģ. nr. LV 41203031343,
Rojā piedāvā darbu noliktavas strādniekiem. Samaksa no 500–750 EUR mēnesī.
Tālrunis 26032412.
26. aprīlī 16.00
Rojas novada
bibliotēkā
tematiska pēcpusdiena

„Ak, šī skaistā lauku dzīve!”.

Režisore: Sigita Līdaka
Lomās: Diāna – SARMĪTE SMILGA,
Sinta – ILUTA GRAUDIŅA,
Saimnieks – OSKARS MITENBERGS,
Saimnieka māte – INESE PRIEDE,
Policists – GAITIS GRĪNĪTIS,
Jopciks – EDMUNDS JĒGERMANIS,
Tukiņ Lija – IVETA LAKŠMANE,
Pastniece – INESE ČIBLE,
Čukstiņš – NIVETA GRĪNĪTE.
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.

Sludinājumi

„Dārza sirdsdarbi pavasarī”.
Pieredzē dalīsies dārzniece
Dace Zembaha. Visi laipni gaidīti!

Bibliotēkas nedēļa
Kaltenes bibliotekā
Dace Klabere
Martā Rojas invalīdu biedrības biedri pulcējās kopsapulcē, lai pārrunātu
pagājušā gada notikumus, atskaitītos par finanšu jautājumiem, uzklausītu do
mes pārstāvi un kaldinātu plānus nākotnei.
Kā ziņoja biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde, šobrīd biedrībā ir
150 cilvēku. Mūžībā pagājušajā gadā aizgājuši 8 biedri.
Rojas invalīdu biedrību pamatoti varam dēvēt par vienu no aktīvākajām
visā Rojas novadā. Taču viens nav karotājs, tādēļ biedrības priekšsēdētāja ar
pateicību atzīmēja kuratorus, kuri allaž gatavi palīdzēt un atbalstīt – Ēriku Jug
bārdi, Mārīti Ļeonovu, Jautrīti Megni, Baibu Rozefeldi un Mārīti Dēringu.
Plecu pie pleca strādājot un ar domes atbalstu atskaites periodā 146 senio
ri sveikti kāzu jubilejās, 50 dzīves jubilāri sveikti ar ziediem un saldumiem,
40 biedri svētku reizēs apmeklēti mājās.
Tikšanās ar Zviedrijas vēstnieci Rojas kultūras centrā, piedalīšanās Lielajā talkā
un Rudens tirdziņā, Dzejas dienu pasākums ar pašmāju dzejnieču piedalīšanos,
Mārīšu salidojums, olu ripināšana Lieldienās, Narcišu balle un vasaras saulgriežu
svinēšana, sporta dienas – tā ir tikai maza daļiņa no invalīdu aktivitātēm.
Savukārt Rojas domes Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane pastās
tīja klātesošajiem par novada domes šī gada budžetu, Rojas novadā realizē
tajiem projektiem, tai skaitā Rojas jauno brīvdabas estrādi, kas izraisīja plašu
interesi klausītājos.
Sapulces nobeigumā Erna Grīnvalde aicināja savus biedrus padomāt par
jaunām aktivitātēm, idejām un priekšlikumiem invalīdu biedrības ikdienas
dzīves dažādošanai. 
PIEKTDIENAS ROZE
No sirds pateicamies Rojas novada domei un priekšsēdētājai
Evai Kārkliņai, Rojas novada kultūras darba organizatorei Dacei Brokai, Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un
pedagogiem, grupas „Roja” vadītājam Jānim Kalniņam, resto
rāna „Mare” darbiniekiem un īpašniecei Sarmai Mateikai par
1949. gada 25. marta represiju piemiņai organizēto pasākumu un
sirsnīgo atmiņu pēcpusdienu.
Rojas novada represēto apvienība

Policija ziņo
Laika posmā no 20.03.2019. līdz 10.04.2019. Rojas pašvaldības
policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 12 izsaukumiem, par savām tiesībām un pienāku
miem konsultēti 3 klienti, izteikti 3 mutiski brīdinājumi, uzrakstīti 7 rakstiski
brīdinājumi, izpildīts 1 atsevišķais uzdevums. Konstatēts, ka no kādas daudz
dzīvokļu mājas Rojā izvestas mēbeles, kuras izmestas mežā. Tiek noskaidrotas
pārkāpumā iesaistītās personas, uzsākta administratīvā lietvedība.
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

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

26. aprīlī 18.00 tikšanās ar Slīteres Na
cionālā parka ekspertu, zoologu Vilni Sku
ju pasākumā „Daba un mēs”.
20.00 Guntas Rožkalnes gatavotās pro
dukcijas degustācija.
Līdz maija beigām bibliotēkā apskatā
ma Jelgavas mākslas skolas audzēknes, no
vadnieces Martas Kurmiņas darbu izstāde.
Visi laipni gaidīti!

Pateicība
Vislielākie mīļas pateicības vārdi Rojas
Jūras zvejniecības muzeja vadītājai Inesei
Indriksonei un muzeja filiāles Kaltenē
saimniecības pārzinei Skaidrītei Kučānei
par lieliskās labsajūtas un mājīguma ra
dīšanu, par patiesu vēlmi palīdzēt jaunie
šiem Rojas vidusskolas 12. klases vakarā
š. g. 22. martā. Par gaismiņu brīnumu uz
buršanu paldies Jānim Kalniņam. Paldies
visiem vecākiem, skolotājiem un mūsu
draugiem, kuri bija kopā ar mums šai la
bestības pilnajā vakarā.
12. klases skolēni,
audzinātāja, vecāki.

Līdzjūtības
Aizveras zemes vārti,
Aizkrīt zemes atslēdziņa.
Gulēt man zem zemītes,
Kamēr saule debesīs.
(t. dz.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Janī
nai un piederīgajiem, no dzīvesbiedra
atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība
Viss nepazūd, kad, tēti, kapu kalnā
Pār tevi vēsas smilšu saujas krīt.
Vēl paliek siltums, ko tu dzīvē devi,
Un kaut kur dziļi sirdī sāpes mīt.

Skumstam kopā ar piederīgajiem,
no Arvīda Damberga atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

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

