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Dace Klabere

Jau ceturto gadu par godu Latvi-
jas valsts neatkarības atjaunošanai 
4. maijā, paceļot valsts karogu un 
pulcējoties pie balti klātiem galdiem, 
tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Šī 
ir diena, kad ļaudis kavējas atmiņās 
gan par mūsu valsts izšķirošajiem 
notikumiem 1990. gada maijā un vēl 
senākiem notikumiem, gan nosprauž 
nākotnes mērķus stiprākai Latvijai 
tās nākamajā simtgadē. Dažu gadu 
laikā kopš jaunās tradīcijas pirmsā-
kumiem, būtiski ir mainījies sabiedrī-
bas vērtējums, un 4. maijs tiek uzska-
tīts par vieniem no nozīmīgākajiem 
valsts svētkiem.

Plaši Baltā galdauta svētki tika at-
zīmēti arī Rojas novadā. Kā pastāstīja 
BLPJC „Varavīksne” jaunatnes lietu 
speciāliste Māra Folkmane, Rudes ie-
dzīvotāji bija sanākuši kopā brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu centrā „Vara-
vīksne”. Atklājot svētkus, centra vadītā-
ja Inga Lēmane sveica visus klātesošos 
Latvijas Republikas Neatkarības dek-
larācijas atjaunošanas dienā, kuru var 
uzskatīt arī par otro Latvijas dzimšanas 
dienu. Rudes jauniešu centrā baltie gal-
dauti tiek klāti jau trešo reizi. To galve-
nā būtība ir kopā sanākšana un kopā 
būšana. Pēc Ingas Lēmanes uzrunas 
sekoja svētku koncerts, kurā uzstājās 
Luīze Sanija Tomasa, Katrīna Šnikval-
de un Miķelis Gitendorfs. Svētku tur-
pinājumā pasākuma dalībnieki ar lielu 
aizrautību iesaistījās viktorīnā „Mans 
Rojas novads”. Skaļākā viedokļu apmai-
ņa izvērtusies ar vēsturi saistītos jau-
tājumos. Piemēram, kādam nolūkam 
pagājušā gadsimta septiņdesmitajos ga-
dos uzbūvēta ēka Zvejnieku ielā 1, kādas 

iestā des vēl tur bijušas, kurā gadā uzstā-
dīti lielie Rojas burti, kurš bija idejas au-
tors, kas agrāk atradies pašreizējā muze-
ja ēkā, kas agrāk atradies DzKU telpās 
utt. Pēc viktorīnas visi atzina, cik labi 
ir atkārtot sen zināmo vai uzzināt ko 
jaunu. Skatoties senās fotogrāfijas, bau-
dot Dinas Čubas gardo skābeņu zupu 
un Guntas Lagzdiņas īpašo kliņģeri, 
svētku dalībnieki kavējās atmiņās par 
piedzīvoto Lubezeres pamatskolā, par 
kolhoza „Rojupe” čaklajiem darbinie-
kiem, jautrajām zaļumballēm, Rojupes 
sākumskolas Zinību dienām un sirsnī-
gajiem izlaidumiem. Kā atzina pasāku-
ma dalībniece Maija Zembaha, tas bija 
jauks, izdevies pasākums ar sirsnīgām 
sarunām, svētku noskaņojumu, iespēju 
satikt sen neredzētus cilvēkus un sir-
snīgu koncertu. Pasākuma organizētāji 
pateicas visiem apmeklētājiem par aktī-
vu līdzdalību! Paldies arī L. S. Tomasei, 
K. Šnikvaldei, M. Gitendorfam un viņu 
vecākiem. Paldies Kristapam Cielavam 
par pasākuma apskaņošanu un fotogra-

fēšanu, Gundegai Balodei par viktorī-
nas jautājumiem, Ainai Jungfermanei 
un Ilonai Klāviņai par fotogrāfijām.

Baltā galdauta svētkos pulcējās ļau-
dis arī Kaltenē, Valgalciemā, Melnsilā 
un Ģipkā. Melnsilnieki gremdējās ko-
pīgās atmiņās, minēja vecvārdus, cie-
nājās ar gardu zupu un klausījās savas 
novadnieces Zaigas Kilmites dzejas 
rindās. Valgalciemā tradicionāli svētku 
dalībniekus savās mājās uzņēma Ritma 
Zālīte. Šoreiz valgalciemnieki atcerējās 
ciema bijušās un esošās stiprās sievas 
Annas, ar īpašu cieņu pieminot Pin-
dzeļ’ Annu – slavenās baletdejotājas 
Veltas Vilciņas māti Annu. Kā vēlāk at-
zina paši cieminieki – tas bija labi kopā 
pavadīts laiks, tāpat kā kādreiz, kad 
kopā pulcējās veselas paaudzes!

Ģipkas ļaudis nemainīgi pulcējās 
pie balti klātiem galdiem blakus savam 
simtgades ozoliņam. Par svētku vietas 
noformējumu un gardu zupu bija parū-
pējušas Ieviņa Svitiņa un Ieva Krauze. 
Nedaudz jau gan svētkus pabojāja ne-

gaidītais aukstums, lietus un krusa, bet 
svētku organizētājas priecēja ikviens 
pasākuma apmeklētājs un jo īpaši vie-
si, kuri bija mērojuši ceļu no Rīgas un 
Talsiem, lai svētku dienā pabūtu kopā 
ar Ģipkas ciema ļaudīm. Kopā būša-

nas prieku baudīja arī Kaltenes ļaudis, 
pulcējoties pie balti klātiem galdiem 
atjaunotajā Kaltenes klubā. Cienājoties 
ar svētku mielastu, tika arī uzdziedāts, 
pieminēti vēstures notikumi un kaldi-
nāti nākotnes plāni.

Baltā galdauta svētki Rojas novadā

Kamēr vēl vārās zupa, ģipcenieki velta laiku sarunām.

Rudes iedzīvotāji priecājās par iespēju būt kopā.                             Albuma foto

Savu dzeju melnsilniekiem lasa Zaiga Kilmite.

Dace Klabere

26. aprīlī Rīgā Parlamenta ēkā uz sēdi 
pulcējās 9. Jauniešu Saeimas deputāti. 

Viņu vidū arī Rojas vidusskolas 10. klases 
skolniece Kitija Maišele.

Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamen-
ta projekts, kas jauniešiem dod iespēju 

paust un aizstāvēt savas 
idejas, kā arī tuvāk iepa-
zīt deputātu ikdienu. Jau-
nieši piesaka savas idejas 
vēlēšanām un vāc balsis 
to atbalstam gluži kā īstās 
vēlēšanās.

100 atbalstītāko ide-
ju autori iekļūst Jauniešu 
Saeimā un tiekas Latvijas 
parlamentā, lai diskutētu 
par aktuāliem jautāju-
miem, runātu no Saeimas 
tribīnes, satiktu aktīvus 
jauniešus no visas Latvijas, 
uzzinātu par likumdevēja 
darbu un iegūtu unikālu 
pieredzi! 

Šī gada Jauniešu Sa-
eimas centrālā tēma bija 
«Jaunietis. Latvija. Eiropas 
Savienība.» Jaunieši tika 
aicināti iesniegt idejas un 
diskutēt par sev aktuāliem 
jautājumiem, apzinoties 
sevi ne tikai kā daļu no 
Latvijas, bet arī Eiropas 

Savienības. Tēmas aktualitāte saistīta ar 
maijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vē-
lēšanām, kuru rezultāti ietekmēs ikvienu 
Eiropas Savienības iedzīvotāju. 

Kitija stāsta, ka savu ideju, ar kuru viņa 
startēja Jauniešu Saeimas vēlēšanās, viņa 
aizņēmusies no ASV. Idejas pamatdoma – 
līdz pamatskolas beigām skolēnam tiek 
mācīti visi dabas zinību priekšmeti, bet vi-
dusskolā jaunietis izvēlas mācīties priekš-
metus, kurus viņam vēlāk vajadzēs apgūt 
pastiprināti, studējot izvēlētajā specialitā-
tē. Kitijas ideja tika atbalstīta un nākama-
jā dienā tā jau kopā ar pārējām Jauniešu 
Saeimas atbalstītajām idejām atradās Saei-
mai uz galda izskatīšanai.

Parlamenta sēžu zālē vairāk jaunieši 
netiksies. Tālāk gada garumā jaunieši būs 
aicināti piedalīties dažādos labdarības pa-
sākumos un pirmais no tiem notiks jau 
9.–10. maijā, kad Jauniešu Saeimas depu-
tāti ir aicināti uz Jāņa Čakstes muzeja sa-
kopšanas talku.

Uz jautājumu, vai Kitija spēj sevi iedo-
māties esam īstajā Saeimā, meitene atbild 
ar pārliecinošu jā un min piemēru par Jau-
niešu Saeimas deputātu, kurš, sasniedzot 
21 gada vecuma, ir ievēlēts par Saeimas 
deputātu. “Galvenais ir visur piedalīties 
un būt aktīviem”, ir pārliecināta Kitija 
Maišele.

Kitija Maišele – 9. Jauniešu Saeimas deputāte

Kitija izmantoja iespēju nofotografēties kopā ar Saei-
mas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci.                  Albuma foto

Ģipkā bija piedomāts pie mazākā 
sīkuma, lai svētku svinēšanas vieta 
būtu skaisti dekorēta.

I. Krauzes foto
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Uzmanību!
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma  

nodokļa otrais apmaksas termiņš ir 15. maijs!

Rojas novada 16. aprīļa domes sēdē 
tika izskatīti 33 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta, speciālā 
budžeta, ziedojumu un dāvinājumu izpildes un finanšu pārskatus.

• Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” 2018. gada pārskatu.
• Apstiprināt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” 

2018. ga  da pārskatu.
• Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 2/2019 „Par Rojas novada pašvaldības 

2019. gada budžeta plānu”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2019 „Par grozījumiem Rojas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 30/2013 „Par pašvaldības no-
devām tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā””.

• Pilnvarot Rojas brīvdabas estrādes māksliniecisko vadītāju noteikt Ro-
jas brīvdabas estrādes organizēto pasākumu ieejas maksu gadījumos, kad 
ieejas maksu nenosaka mākslinieki, kuri uzstājas, un apstiprināt Rojas brīv-
dabas estrādes organizētajiem pasākumiem sekojošas biļešu nominālvērtī-
bas – 5,00 EUR, 7,00 EUR, 8,00 EUR, 10,00 EUR, 12,00, 15,00 EUR.

• Iesniegt pieteikumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā per-
sonām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs”, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajā ikgadējā pietei-
kumu pieņemšanā (kopējās attiecināmās izmaksas 1 175,34 EUR).

• Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja dalību Latvijas Valsts mežu at-
balstītajā Kurzemes kultūras programmā 2019 ar projektu „Pētniecisko darbu 
lasījumi: „Iepazīstam Rojas novadu – pirmā pietura Valgalciems, Kaltene”” 
(kopējais projekta finansējums – 3 283,63 EUR). 

• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas 
vidējā termiņa programmu 2019.–2021. gadam.

• Apstiprināt ar 2019. gada 1. maiju grozīto Amatu klasificēšanas rezultātu 
apkopojumu un Rojas novada pašvaldības darbinieku individuālās mēnešalgas 
un novērtēšanas rezultātu apkopojumu.

• Atbilstoši 2019. gada 22. marta Dāvinājuma līguma nosacījumiem pie-
ņemt dāvināto nekustamo īpašumu. 

• Ar 2019. gada 1. maiju ievēlēt par Rojas novada domes Zvejniecības un 
licencēšanas komisijas locekli Alfrēdu Liepnieku. 

• Izdarīt izmaiņas Rojas novada domes Komisijā pilsoņiem nepamatoti 
atsavinātās mantas vērtības noteikšanai locekļu sastāvā, apstiprinot par komi-
sijas locekli Andu Antani.

• Izdarīt izmaiņas Rojas novada domes Bibliotēkas krājumu komisijas lo-
cekļu sastāvā, apstiprinot par komisijas locekli Andu Antani.

• Atļaut Inesei Birziņai savienot Rojas ostas valdes locekļa amatu ar Sa-
lacgrīvas ostas valdes locekles amatu, Satiksmes ministrijas Juridiskā departa-
menta direktora vietnieces/ Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas amatu un 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu.

• Noteikt visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem vasaras sezonā (no 
1. aprīļa līdz 31. oktobrim) autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi.

• Ierosināt Zemkopības ministrijai organizēt valsts īpašuma nekusta-
mā īpašuma „Valsts mežs Ģipka”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8882 008 1067 daļu 0,0607 ha platībā bezatlīdzības nodošanu Rojas novada 
pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu kapsētas izveidi.

• Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu – starpgabalu „Jaunpriežkalni Rudē”, Rojas novadā. Noteikt nekustamā 
īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, ar starpgabalu robe-
žojošā nekustamā īpašuma īpašniekam.

• Nodot bez atlīdzības Zemkopības ministrijai nekustamos īpašumus „Jūr-
malnieku ceļš”, „Jāņa kroga ceļš”, „Dārtes dambis 2” un „Bezmeru ceļš”.  Nekus-
tamos īpašumus izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju 
nodrošināšanai. Nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot Rojas novada pašval-
dībai, ja tas vairs netiek izmantots iepriekš minēto funkciju nodrošināšanai.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma „Krākšas”, Rojā, Rojas novadā, sadalīša-
nu, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt 
jaunu nosaukumu un adresi: Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas nov., LV-3264. Apstip-
rināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vanagi”, Žocenē, Rojas novadā, sadalī-
šanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu, un apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta izstrādes nosacījumus.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skandenieki”, 
Rojas novads, sadalīšanai. Sadalīt nekustamo īpašumu atbilstoši zemes ierīcības 
projektam divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām jaunus nosaukumus.

• Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” darbinieku amatu sadalījumu pa algu 
grupām, darbinieku individuālās mēnešalgas un novērtēšanas rezultātu apko-
pojumu un pakalpojumu piedāvājumu un izcenojumu no 2019. gada 1. maija. 
Pieņemt zināšanai par daudzdzīvokļu mājām 2019. gadā plānoto un paveikto, 
SIA „Rojas DzKU” stratēģiju 2019. gadam un dzīvojamo māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu.

• Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu „Dravas”, Rojas novads. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē 
ar nosacīto cenu – EUR 12 000.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Meža-
gulbji”, Žocene, Rojas novads, „Saktas”, Žocene, Rojas novads, „Lejieši”, Žo-
cene, Rojas novads zemes vienību robežu pārkārtošanai. Veikt zemes vienību 
robežu pārkārtošanu nekustamajiem īpašumiem atbilstoši zemes ierīcības 
projektam un saglabāt tām esošos nosaukumus un adreses.

• Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Ilviju Vērpēju.
Informāciju sagatavoja 

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Nekustamā īpašuma izsole 
Rojas novada dome 2019. gada 29. maijā, plkst. 12.00, domes zālē, Zvej-

nieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, rīko nekustamā īpašuma – „Dravas”, Rojas 
novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās 
mājas, kūts un šķūņa, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena – 
EUR 12 000.

Objekta apskate piesakāma pa tālruni 27052492. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrē-

ties izsolei var Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, līdz 
29.05.2019. darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9.00 līdz 
12.00 un no plkst. 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Izsoles noteikumi publicēti www.roja.lv. 

IESPĒJA IESNIEGT PROJEKTU PIETEIKUMUS EIROPAS JŪRLIETU UN 
ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA (EJZF) KONKURSĀ

Biedrība „Talsu rajona partnerība” ir 
izsludinājusi Eiropas jūrlietu un zivsaim-
niecības EJZF) fonda projektu konkursa 
kārtas uzņēmējdarbības atbalstam, vides 
saglabāšanas un klimata pārmaiņu mazi-
nāšanas pasākumiem un piekrastes kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai 
un popularizēšanai. 

Uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīs-
tīšanai projektu pieteikumus var iesniegt 
no 15. maija līdz 15. jūlijam. Atbalstu 
iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu 
un programmnodrošinājuma iegādei, 
būvniecībai un ar to saistītām aktivitā-

tēm, jaunu būvmateriālu iegādei, terito-
rijas labiekārtošanai. 

Vides uzlabošanas un klimatisko 
pārmaiņu mazināšanas pasākumiem 
atbalstu iespējams saņemt jaunu pamat-
līdzekļu, aprīkojuma iegādei, būvdarbu 
veikšanai, teritorijas labiekārtošanai, 
zvejas kuģa dzinēja nomaiņai.

Piekrastes kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšanai un popularizēšanai 
atbalstu iespējams saņemt jaunu pamat-
līdzekļu un programmnodrošinājuma 
iegādei un uzstādīšanai, muzeju ekspo-
nātu atjaunošanai, būvniecības izmak-

sām, būvmateriālu iegādei, un teritorijas 
labiekārtošanai. Plānotajām darbībām 
jābūt saistītām ar zvejas vai jūras kultū-
ras mantojuma saglabāšanu un/vai iz-
mantošanu.

Abās rīcībās projektus var iesniegt no 
17. maija līdz 17.  jūlijam Lauku atbalsta 
dienesta elektroniskās pieteikšanās sistē-
mā (EPS). 

Tuvāka informācija pieejama, zva-
not pa tālruni 22328884 administratīvai 
vadītājai L. Pļaviņai vai, rakstot e-pastā: 
talsu.partneriba@inbox.lv, biedrī bas mā -
jaslapā www.talsupartneriba.lv.

Klāt jau mācību gada pēdējais mēnesis. 
Maijs – kaut noslēdzošais, tomēr darbīgs, 
piepildīts ar notikumiem ne tikai mācību 
ziņā, bet arī pasākumu jomā. Atskatoties 
uz laiku, kurš bijis – liekas, kā tas var tik 
ātri paiet. Bet ceļš turpinās. Saņemti re-
zultāti par pēdējām mācību priekšmetu 
olimpiādēm. Ar izciliem panākumiem va-
ram apsveikt 7.b klases skolnieku Mārtiņu 
Vīksni un viņa skolotāju Maiju Leitarti  – 
Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 
iegūta 1. vieta. Reģiona olimpiādē angļu 
valodā ar labiem rezultātiem startējusi 
Laura Gerucka (6.b klase, skolotāja Lās-
ma Jaunozola), un labus rezultātus atklā-
tajā matemātikas olimpiādē Rīgā ieguva 
Dāvids Liepa (7.b klase, skolotāja Anita 
Kurmiņa). Saņemti rezultāti arī  starp-
tautiskajā matemātikas konkursā – spēlē 
„Ķengurs”. Vislabāko rezultātu Rojas vi-
dusskolai izcīnījis Dāvids Liepa, 7. klašu 
grupā 9. rezultāts no 1476 dalībniekiem. 
Labi rezultāti arī Kristeram Patrikam 

Feldbergam (6.a klase, skolotāja Laimdota 
Roze) un Oto Veinbergam (8.a klase, sko-
lotāja Virgīnija Mūrniece).  

12. aprīlī Rīgā norisinājās zinātniski 
pētniecisko darbu 43. valsts konference, 
kurā savus darbus aizstāvēja un prezentēja 
trīs Rojas vidusskolas 11. klašu audzēkņi – 
Hanna Kristiāna Voroņuka, Gustavs Zan-
ders un Emīls Martinovskis. Ir noteikts 
punktu skaits, lai nonāktu līdz aizstāvēša-
nai valstī. Zinātnieku un komisijas priekšā 
Emīls Martinovskis savu darbu „Basket-
bols Rojas vidusskolā un Rojas novada 
Sporta skolā” pārliecinoši aizstāvēja vis-
labāk, līdz augstai atzinībai pietrūka vien 
trīs punkti. Nenoliedzami, ka darbs pie 
ZPD liek censties, domāt, koncentrēties 
uz padarāmo darbu, un sagatavoties valsts 
pārbaudes darbiem.  Emīla darba vadītāja 
bija skolotāja Sarmīte Engīzere. 

Pirms 4. maija svētkiem, sākumskolas 
1.–3. klases jauktās komandās piedalījās 
erudīcijas konkursā „Ko tu zini par Latvi-

ju?” Pirmais uzdevums – vienoties par ko-
mandas nosaukumu, un tālāk jau atbildes 
uz jautājumiem un tautas dziesmu minēša-
na. Uzvarēja, protams, draudzība, un visas 
klases tika pie gardiem našķiem. Un ne-
viltots prieks un pārsteigums 3. maijā gai-
dīja visus pusdienotājus skolas ēdamzālē. 
Mums bija pašiem savs garais galds ar Balto 
galdautu – kā svētku priekšvēstnesis un at-
gādinājums! Un pusdienas pie tik tīra un 
spoža galdauta, nudien, garšoja daudz la-
bāk. Sakām paldies virtuves darbiniekiem. 

Skolas sabiedriskā dzīve ir ļoti aktīva, 
pateicoties Vecāku domei. Rotaļas Liel-
dienās, Lielās talkas aktivitātes un vēl citi 
pasākumi, kuros jūtams Vecāku domes 
atbalsts. Tādēļ Rojas vidusskolas lielie un 
mazie 10. maijā plkst. 12.30 aicina mam-
mas un tētus, vecmāmiņas un vectētiņus 
un visus pārējos tuvos ģimenes locekļus 
uz Ģimenes dienas koncertu  Rojas kultū-
ras centrā. Uz tikšanos!

Antra Ozollapa

Mācību gads jau finišā 

2019. gada 29. aprīlī Rīgā „Hotel 
Roma” notika iestudējuma „Čikāgas pie-
cīši. Leģendu atgriešanās” preses konfe-
rence, kurā piedalīties bija uzaicināti arī 
Rojas bērnu ansamblis „Jāņabērni” un 
Rojas brīvdabas estrādes vadītāja M. Aiz-
grāve, lai prezentētu jauno estrādi. Rojas 
jaunā paaudze (Daniels Dans Gitendorfs, 
Marta un Rūta Jansones, Katrīna Šnik-
valde un Samanta Paula) kopīgi ar iestu-
dējuma aktieriem un ansambļa „Čikāgas 
piecīši” dalībnieci Loriju Vudu nodziedā-
ja leģendāro „Čikāgas piecīšu” dziesmu 
„Septiņjūdžu  zābakos”. 

Šogad aprit 30 gadi, kopš ansambļa 
„Čikāgas piecīši” vēsturiskā koncerta 
Mežaparka estrādē, kas pulcēja vairāk 
kā 100 000 skatītāju. Šis fakts bija ierosi-
nājums Jaunā muzikālā teātra radošajai 
komandai veidot muzikālu iestudējumu 
par šo leģendāro ansambli. Iestudējuma 
režisors Valdis Lūriņš atklāj: „Top izrā-
de, kurā mēs rādīsim, kādi bija un kādi 
arī nebija „Čikāgas piecīši”. Tā būs izrā-
de par to, kādus mēs viņus iztēlojāmies 
un kādus viņi redzēja mūs tajā laikā, kad 

1989.  gadā uzstājās Ogrē un le-
ģendārajā Mežaparka koncertā. 
Protams, noteikti būs arī aktuali-
tātes no šodienas.” „Čikāgas pie-
cīši”, braucot apkārt pa Latviju, 
allaž koncertos iesaistīja vietējos 
bērnus, tāpēc arī šajā izrādē katrā 
pilsētā piedalīsies labākie vietējie 
bērnu kolektīvi. Rojā „Čikāgas 
piecīšiem”  piedziedās  „Jāņabēr-
ni” (mūziķa Jāņa Kalniņa vadībā). 

Izrādē leģendārā ansambļa 
dalībniekus atveidos aktieri un 
dziedātāji: Mārtiņš Brūveris, 
Mārtiņš Egliens, Inita Sondo-
re, Ginta Krievkalna, Marģers 
Eglinskis, Rolands Beķeris un 
Ieva Sutugova.  

Ar muzikālā iestudējuma 
„Čikāgas piecīši. Leģendu at-
griešanās” pirmizrādi jaunuzceltā Rojas 
brīvdabas estrāde šī gada 5.  jūlijā, plkst. 
19.00, uzsāks savu pirmo sezonu. 

Biļetes pieejams visās „Biļešu paradī-
zes” kasēs un https://www.bilesuparadize.
lv/lv/events/event/72730, kā arī, sākot no 

7. maija, biļetes varēs iegādāties uz vie-
tas Rojā, kultūras centra 2. stāvā, blakus 
konferenču zālei. Plašāka informācija, 
zvanot – 26323572.

Madara Aizgrāve,  
Rojas brīvdabas estrādes vadītāja

„Jāņabērni” un „Čikāgas piecīši”. Publicitātes foto

„Čikāgas piecīši. Leģendu atgriešanās” pirmizrādē 
Rojā uz skatuves kopā ar aktieriem un dziedātājiem 
būs arī „Jāņabērni”

Mācāmies darot, darām mācoties

Čaklie talcinieki gandrīz pilnā sastāvā.                                                         Albuma foto

Atbalstot nepieciešamību veicināt at-
bildību pret vidi, kurā dzīvojam, Rojas 
vidusskolas Dome nolēma iesaistīties 
Lielās Talkas iniciatīvā. Uzkopšanas dar-
biem izraudzījāmies vietas, kur skolēni 
visvairāk pavada laiku – skolas apkārtne 
un iecienītās pastaigu vietas. 

27. aprīļa rītā skolas Zaļajā klasē sa-
tikās ap 50 talcinieku. Darbi tika katram 
pēc izvēles un patikšanas – lasīt atkritu-
mus, likt melnzemi uz dobēm vai izlīdzi-
nāt skaidas krosa trasē. Plāns – 2 stun-
das aktīvi strādājam, tad mielojamies ar 
„cirvja kāta zupu”, ko dāsni sarūpējuši 
Skolas Domes vecāki.

Rojas Domes piegādātie atkritumu 
maisi ātri vien tika sadalīti naskajiem gājē-
jiem, kas devās pastaigu vietas atbrīvot no 
atkritumiem. Tikmēr kāpā pie skolas rik-
šiem vien skaidu čupas tika izvadātas pa 
vietām, kur jāapklāj priežu saknes un jāat-
jauno amortizējošais krosa celiņa segums. 

Cita grupiņa, sekojot skolas dārznie-
ces Mirdzas padomam, dāsni saveda un 
izlīdzināja skolas saimniecības pārziņu 
sagādāto melnzemi uz dobēm.

Kamēr vārījās slavenā „cirvja kāta 
zupa”, paspējām arī apkārtni uzpost, lai 

vieta jauniem čiekuriem kur krist. Bet 
tēti un lielie puiši vēl paspēja skudru pūz-
nim jaunu rāmi uztaisīt. Tagad nejaušs 
garāmgājējs mūsu skudras nesamīs!

Un tad jau klāt brīdis, kad mieloties ar 
zupu, kas pēc čaklās strādāšanas garšo-
ja divreiz labāk. Par mūsu gardo ēdienu 
teicām paldies saimniecītēm un pārējam 
Skolas Domes kolektīvam, kas parūpējās, 
lai viss būtu gana un viss tik labi izdotos!

Kad ugunskurā pēdējā ogle bija izdzisusi, 
devos apskatīt paveikto. Liels bija mans 
pārsteigums un milzīgs gandarījums – 
par to, cik apbrīnojami daudz padarīts!
Ir labi padarīta darba prieks un gandarī-
jums! Paldies visiem, kas piedalījās vai kā 
citādi atbalstīja! Kopā mēs varam paveikt 
tik daudz! 

Skolas Domes vecāku vārdā,
Kristīne Maslovska 
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„Jau otro gadu ir sagadījies tā, ka 
mūsu  koncerts notiek tieši 4. maijā. 
Tā ir diena, kad mēs teicām „PAR”. 
Teicām „PAR” mūsu brīvībai. Šo die
nu varam saukt arī par mūsu valsts 
otro dzimšanas dienu. Vai tas nav 
lieliski? Mēs varam būt savās mājās, 
savu cilvēku vidū, dziedāt savas dzies
mas, būt kopā un svinēt šādā veidā 
šo dienu!” Ar šādiem Rojas novada 
pasākumu organizatores Daces Brokas 
vārdiem 4. maija vakarā noslēdzās ro
jenieku visgaidītākais un vismīļākais 
pasākums – Meklējam solistu. Piekrī
tu katram Daces teiktajam vārdam, jo 
esmu pārliecināta, ka šajā dienā katrs 
pasākuma apmeklētājs uzklāja baltu 
galdautu un  baudīja pusdienas īpašā 
svētku noskaņā kopā ar saviem tuva
jiem un mīļajiem. Vakara pasākums 
bija kā šīs dienas kulminācija. Nevarē
ja nesajust īpašo un spēcīgo enerģiju, 
kura plūda no zāles uz skatuvi un at
pakaļ, īpaši brīdī, kad visi apmeklētāji 
zālē, kājās stāvot, vienojās kopīgā dzies
mā – Renāra Kaupera un Ingas Cirpes 
„Mana dziesma”. Asaras acīs un kamols 
kaklā no saviļņojuma bija gan uz skatu
ves esošajiem, gan ne vienam vien arī 
skatītāju zālē. 

Rojenieki šim pasākumam gatavojas 
jau agrā pavasarī, kad vēl tikai no 
neoficiāliem avotiem klīst runas, ka Dace 
ar Jāni atkal meklē solistus. Gatavojas 
gan tie, kuri tikai vēlas apmeklēt šo 
pasākumu, izbrīvējot sev brīvu vakaru, 
gan tie, kuri tikai klusībā pie sevis apsver 
iespēju būt par dalībniekiem. Un tad ar 
trīcošu sirdi, saņemot uzaicinājumu no 
Daces vai Jāņa, cīnās ar sevi starp piekrist 
vai nepiekrist.  Paldies jums par to, jo ar 
šo, it kā neprātīgo lēmumu, jūs sagādājat 
prieku un kolosālas emocijas ne tikai 
citiem, bet arī sev. Tiesa, lai līdz priekam 
nonāktu, priekšā ir milzīgs darbs, kas 
mērāms daudzās mēģinājumu stundās 
kopā ar Āriju, Jāni, Daci, Evu, Mareku, 
Modri.

Personīgi nepazinu nevienu no 
šī gada atrastajiem solistiem, tomēr 
tas nemazina pārsteiguma, apbrīnas 
un sajūsmas sajūtu, vērojot katru 
priekšnesumu. Ja pasākums sākas 
ar čigānu mūziku un ugunīgām 
dejotājām, tad priekš manis tas jau 

ir izdevies, bet ja tajā skan arī „Prāta 
vētras” dziesma, tad tā jau ir garantija, 
ka būšu uzlādēta ar pozitīvām 
emocijām uz ilgu laiku. Izvēlēties tik 
populāra dziedātāja zināmu dziesmu, 
manuprāt, ir liels risks, jo, tīšām 
vai netīšām, klausītājs skanējumu 
salīdzinās ar oriģinālo izpildījumu. 
Paldies Mārim Popmanim! Tas, ko 
es dzirdēju, un, spriežot pēc skatītāju 
aplausiem un ovācijām zālē pēc 
dziesmas, nelika vilties – skanēja 
lieliski. Tā vien šķiet, ka citu dziesmu 
pat grūti iedomāties dziedam jaunu, 
izskatīgu puisi, kurš vēl ir tik bīstamas, 
grūtas un vīrišķīgas profesijas pārstāvis 
kā ugunsdzēsējs.

Paldies Signei Kalmanei! Rojenieki 
ir pieraduši smaidīgo un pozitīvo Signi 
redzēt dejojam katrā pasākumā, kurā 
piedalās deju studijas „Elfas” meitenes. 
Viņas priekšnesums man bija un reizē 
arī nebija pārsteigums, jo likās, ka 
viņai vienkārši nevar neskanēt. Būt uz 
skatuves, Signei ir pašsaprotama lieta, 
to varēja redzēt. Būt kopā ar savām 
meitenēm, tas ir tik droši un pierasti! 

Paldies Dacei Kirilovai! Man līdz 
šim ir bijis priekšstats, ka lauku darbos 
rūdīti ļaudis ir mazrunīgi, nevaļīgi un 
iesaistīt viņus kādās nebūt avantūrās, 
kuras pie tam ir saistītas ar uzstāšanos,  
ir neiespējamā misija. Tomēr Dace 
pierādīja, ka ne jau darbs ir tas, kas 
ietekmē izvēli darīt vai nedarīt kaut ko 
ikdienā neierastu. Svarīgs ir nebēdnības 
gars, kas mums liek iesaistīties pat 
tur, kur kādreiz ir šķitis, ka nekad es 
to nevarēšu izdarīt, jo es nedziedu, 
neesmu muzikāla, nevaru… Var un 
vajag! Un šī uzdrīkstēšanās paliks 
atmiņā uz visu mūžu un sildīs sirdi pat 
tad, ja nekad vairs neko tādu nedarīs.

Paldies Jolantai Doniņai! Nepa zīstot 
Jolantu personīgi, man tomēr ir šķitis, 
ka arī Jolanta var dziedāt. Priecājos, ka 
nebiju kļūdījusies, viņas priekšnesums 
to lieliski pierādīja, un lik tenīgās 
sievietes tēls viņai ļoti piestāvēja. Visa 
mana sapratne par mūziku aprobežojas 
tikai ar patīk vai nepatīk, tomēr šķiet, 
ka Laimas Vaikules dziesmas nav viegli 
izpildīt. Viņas īpašais balss tembrs 
un valodas skanējums ir tas, kas liek 
dziesmai iekarot klausītāju sirdis. Jolanta 

Pasākuma veidotāju un dalībnieku smaidīgās sejas liecina, ka viss izdevies lieliski!        
     I. Zemeles foto

to nekopēja, tāpēc viņas 
izpildījumā dziesma ieguva 
citādu skanējumu, drusku 
mierīgāku un daudz sieviš
ķīgāku.

Paldies Dāvim Štein
bergam! Dāvja priekšne
sums mani nudien pārstei
dza. Es nezinu, kāda ir Dāvja 
muzikālā gaume, bet domā
ju, ka tā noteikti nav šlāger
mūzika. Tas gan netraucēja 
Dāvim izpildīt šo dziesmu 
ne sliktāk kā pašam Edvī
nam Zariņam! 

Paldies Armandam In
driksonam! Ja to, ko dara, 
dara ar azartu, prieku un 
degsmi, tad tas nevar neiz

Pamatprincipi paliek, zināšanas 
jāpilnveido

26. aprīļa pēcpusdienā Rojas novada bibliotēkā aicinājām 
uz tikšanos ar novada dārznieci Daci Zembahu, kura savas zi
nāšanas dārzkopībā vienmēr cenšas papildināt ar visu jauno. 
Bulduru dārzkopības tehnikums /tagad vidusskola/ pabeigts 
divreiz – sākotnēji  vairāk apgūta ziedkopība, dārzu plāno
šana, otrreiz – vairāk par kokiem, parku dārzniecību. Var 
droši apgalvot, ka Daci saista viss – sākot ar tikko iestādītu 
augu, līdz pat 100 gadīgiem kokiem. Viņas padoms noderē
jis gan vecu muižu parku sakopšanā, gan privātmāju dārzu 
labiekārtošanā. Dārzkopības pamatprincipi nemainās, atzīst 
Dace, bet vienmēr bijis interesanti dažādos semināros uzzināt 
par jaunākajām tendencēm. Lai gan viņai jau ir sertifikāts par 
koku vainagu veidošanu,  pagājušajā gadā Dace piedalījusies 
seminārā Valpenē, kurā lektore no Dobeles dārzkopības in
stitūta stāstījusi par šo tēmu, rādīti paraugdemonstrējumi, un 
arī pašiem bijis jāveido. „Man patīk saglabāt kaut ko no vecā, 
nevis visu nozāģēt un sastādīt vietā jaunus,” par saviem uzskatiem dārzu kopšanā saka 
Dace. Cilvēki arvien vairāk pievēršoties dažādu dārzu veidošanai – ābeļu, smiltsērkš
ķu, krūmmelleņu. Lauku ceļotājs kopā ar Dobeles dārzkopības institūtu izdevis bukletu 
„Vēsturiskais un mūsdienu dārzs”, Rojas novads gan tur neesot pārstāvēts.

Turpmākajā sarunā Dace stāsta par savu pieredzi, kad vislabāk apgriezt kokus un 
krūmus, kad un ar ko pēc apgriešanas stādi jāpiebaro. Esot dzirdēts, ka „Maximā” 
pirktie rododendru stādi neaugot. Dace tam nepiekrīt – stādi ir labi. Galvenais pareizi 
sagatavot stādīšanas vietu un zemi, pietiekami laistīt un pareizi piebarot, skatoties, 
cik kuram augam vajag. Zemenēm, piemēram, noteikti jādod mazāk, lai ogas nepa
liek skābas. Rojas novada smilšainajā s augsnēs īpaši jūtams kalcija un bora trūkums. 
Uzzinām par dažādiem minerālmēslu veidiem, kādi kuriem augiem vēlamāki, un arī 
to, ka it kā speciāli vienam augam, piemēram, tomātiem domātie minerālmēsli sastāva 
ziņā īpaši neatšķiras no zemenēm vai kartupeļiem paredzētā mēslojuma. 

Par rozēm Dace saka – jo vairāk čubināsiet, jo skaistāk ziedēs. Mums taču arī patīk, 
ja mūs kāds sačubina. Un stādīt ieteicams vietā, kur tiek klāt vējš, lai mūsu piejūras 
mitrajā gaisā neveidotos miltrasa.

Jautājumu un padomu bija daudz, ne visus uzskaitīt. Pieminējām arī Rojas 
sakoptākās un ne līdz galam sakoptās vietas, ceriņus, kuru jūrmalā kļūst mazāk/
savulaik Imantam Ziedonim tieši ziedošie ceriņi raisīja atmiņas par Kurzemes 
jūrmalu/, secinājām, ka savos dārzos reizēm cenšamies būt pārāk sakopti un kārtīgi, 
neļaujot augiem nobriest un uzkrāt spēkus pārziemošanai. Ticu, ka vismaz kāds no 
Daces padomiem noderēja mūsu apmeklētājiem, un, ja pēc laika būs aizmirsies, 
zināsiet, kur viņu meklēt – kādā no Rojas lielajām dobēm.

Irēna Svitiņa

Tūrisma sezonas atklāšanas velo brauciens
Maijs pie mums iesākās ar diezgan netipiskiem laikap

stākļiem – slapju sniegu un nepatīkamu aukstumu. Bet tas 
netraucēja 4. maija rītā nelielai kompānijai pulcēties uz ikga
dējo tūrisma sezonas atklāšanu pasākumu, ko organizēja Ro
jas tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Voldemāre.

Šoreiz brauciena dalībnieki varēja iepazīties ar Rojas 
vēsturi, vēsturiski nozīmīgām ēkām Rojā. Velo brauciens 
tika noslēgts Kaltenes klubā.

Pirmā pietura – bijusī Rojas muzeja ēka Liepu ielā 8. 
„Palejas” bija ēkas senākais nosaukums, pirms Rojā tika ie
viesti ielu nosaukumi. Šeit mūs sagaidīja īpašuma tagadējā 
saimniece Inita Ozolniece, kura pastāstīja par šīs, gandrīz 
simtgadīgās ēkas vēsturi un cilvēkiem, kas šeit dzīvojuši. 
Nākošais pieturas punkts atradās turpat netālu – vecā ap
tieka Liepu ielā 3. Arī šī ēka ir ar savu vēsturi, jo aptieka šeit 
atradās tikai no 1922. gada, bet pirms tam šeit bija veikals, 
kas piederēja Tīmertu ģimenei. Šis Rojas  ciemā bijis jau 
otrais veikals, tāpēc sākotnēji veikala saimniekiem ar tirdz
niecību gājis diezgan pagrūti. Pirmais Rojas ciema veikals, 
kas piederējis ebrejam Laksim, atradies tā sauktajā Vēver
ciemā (tagadējais Talsu ielas rajons). 

Tālāk brauciens turpinājās pa Krasta ielu līdz viesu 
namam „Pilavas”, kur saimniece Laima Landmane mūs 
iepazīstināja ar savu vaļasprieku – aušanu. Laima ne tikai 
auž  uz klasiskajām stellēm, bet prot arī celot jostas ar da
žādiem seniem rakstiem. Kamēr klausījāmies Laimas stās
tījumā, aukstā lietus brīze bija pārgājusi un varējām doties 
tālāk. Pirms kāpām uz velosipēdiem, vēl iepazināmies ar 
blakus esošās ēkas „Jūrnieki” (Liepu iela 20) vēsturi, kura 
piederējusi Mucenieku ģimenei. Šeit dzimusi un dzīvojusi 
slavenā latviešu grafiķe Marija IndussMuceniece. Māksli
nieces veidotie darbi ir kļuvuši par ļoti nozīmīgu latviešu 
profesionālās grafikas mākslas daļu. Marija IndussMuce
niece nesusi Rojas vārdu tālu pasaulē, darbos bieži attēloti 
Kurzemes (Rojas) zvejnieki un viņu darba ikdiena. Māk  
slinieces radītais oforts „Rojas zvejnieki” atrodas slavenajā 
Luvrā, bet Parīzes pilsētas muzejā atrodas ogles zīmējums 
„Vējš no jūras”.

Tālāk brauciens mūs ieveda vienā no senākajām mājām 
Rojā – Žulniekos, kas celtas jau 1800gadu sākumā. Mājas 
saimniece Jolanta Plaude mums pastāstīja daudz interesanta 
par savas dzimtas un mājas vēsturi. Izrādās, ka no Žulnie

ku sētas uz Zvejnieku sētu Brīvdabas muzejā Rīgā ir aizvesta 
tīklu būda un klēts. Bet arī šeit, Žulniekos, izskatās gandrīz 
kā Brīvdabas muzejā, jo saimnieki cenšas saglabāt autentisko 
vidi un iekārtojumu savā īpašumā. Pa ceļam uz Kaltenes klu
bu vēl piestājām pie viesu nama „Vanaturs”, kur tikāmies ar 
Georgu Avetisjanu.  Viņš mums pastāstīja par sava projekta 
„Dzimtene. Valstī garākais ciems” tapšanu un atzinību, kādu 
tas guvis gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. Georgs 
mūs iepazīstināja arī  ar saviem jaunajiem projektiem, kuri 
ir tapšanas stadijā. Novēlam Georgam veiksmi un izdošanos 
viņa radošajā darbībā un ceram arī nākotnē Rojas pusē iepa
zīties ar viņa jauno projektu rezultātiem.

Kad nonācām Kaltenes klubā, bijām patiesi priecīgi, jo 
sākās jauna lietus brīze un visi bijām nosaluši. Saku lielu 
paldies Kaltenes kluba saimniecei Skaidrītei Kučānei par 
silto zupu nosalušajiem velo braucējiem. Sirsnīgs paldies 
Guntai Rožkalnei, kura mūs cienāja ar pašas gatavotu zivju 
kulināriju, mājas vīniem un čatnijiem.

Paldies atsaucīgajiem brauciena dalībniekiem un īpaša 
atzinība pašam mazākajam velo braucējam Kārlītim par iz
turību visa brauciena garumā.

Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja 
Kristīne Voldemāre

Dace Zembaha snie
dza izsmeļošas atbildes 
uz visiem klausītāju uz
dotajiem jautājumiem.

I. Graudiņas foto

Svētku sajūtu nevar nopirkt, to var tikai radīt

doties! Es teiktu – īsts šov
menis! Uzspridzināja ska tītāju zāli ar 
savu atraktivitāti. Mans kompliments 
par superīgo uzvalku. Ne katram būtu 
drosme uzvilkt tik pamanāmu skatuves 
tērpu un iznest to par visiem simts pro
centiem. 

Paldies Ivo Cielavam! Ņemot vērā 
to, ka Ivo nedzīvo Rojā, var tikai zīlēt, 
kā viņš spēja apvienot savu darbu ar 
mēģinājumiem Rojā. Ivo ir muzikālā 
izglītība, viņa darbs ir saistīts ar mū
ziku, tomēr nevar aizmirst, ka viņš 
spēlē pūšaminstrumentu, nevis ir vo
kālais pedagogs. Ivo priekšrocība bija 
tā, ka viņš pats dzird, cik pareizi vai 
nepareizi dzied, un tai pat laikā viņa 
muzikalitāte uzliek viņam dubultu 
atbildību nenodziedāt šķībi.

Paldies Svetlanai Mediņai! Baudot 
Svetlanas priekšnesumu, es vēlējos 
nokļūt bērnībā un dzirdēt viņas 
balsi dziedam šūpuļdziesmu. Šķiet, 
nav melots pasākumā izskanējušam 
apgalvojumam, ka bērni viņai līp 
klāt. Es do māju, ka viņai līp klāt arī 
pieaugušie, smeļoties no viņas mieru 
un maigumu. 

Laimīgas apstākļu sakritības dēļ 
pasākumu noskatījos abas reizes. Man 
nebija garlaicīgi arī otrajā koncertā. 
Viss, kas notika uz skatuves, bija patiesi 
un dzīvi, tas nebija atkārtojums. Tomēr 
es pamanīju kādu būtisku atšķirību, par 
kuru man ir patiess prieks – ja pirmajā 
koncertā dziedātāji nemanāmi,  tomēr 

nervozēja, tad otrajā koncertā viņi paši 
izbaudīja savu priekšnesumu. Un tā bija 
viņu alga, šīs maģiskās pāris minūtes uz 
skatuves, kad tu pats priecājies par savu 
baiļu un nedrošības pārvarēšanu. Kad 
tu pēc daudzu mēģinājumu stundām 
beidzot vari lepoties ar sava darba 
rezultātu. Kad tu esi radījis svētkus pats 
sev, saviem tuvajiem un pilnīgi svešiem 
cilvēkiem.

Pasākums ir beidzies, un ir drusku 
žēl, ka tā. Vēl nupat bija laiks, kad 
vairāku mēnešu garumā visi gūlās un 
modās ar domām par to, kā tas būs… 
Pasākumam bija pakārtota katra 
dalībnieka ģimene un darbs. Beidzot 
mamma būs mamma, tētis būs tētis, 
sieva būs sieva, vīrs būs vīrs, draugs būs 
draugs un darbinieks būs darbinieks 
uz pilnu slodzi. Viss būs ierasti un 
paredzami, kā bija līdz šim, bet – esiet 
uzmanīgi, apetīte rodas ēdot. Ja vienreiz 
kādai pozitīvai neprātībai ir teikts „jā”, 
tad pastāv iespēja, ka tāda reize var 
pienākt vēl. Godīgi sakot, es to pat 
novēlu katram – pieņemt izaicinājumu, 
uzdrošināties un izdarīt, jo, kā teica 
pasākuma vadītājs Jānis: „Svētku sajūtu 
nevar nopirkt, to var tikai radīt.”

Paldies pasākuma viesiem, bez 
kuriem pasākums nebūtu izvēr
ties tik krāsains – čigānu dziesmu un 
deju grupai RADA, Aijai Barovskai, 
iluzionistam Robijam Trankalim! Pal

dies draugiem un drošajam plecam 
uz skatuves – Evai Fricbergai un viņas 
vadītās deju studijas ELFAS meitenēm – 
Megijai Bramanei, Beātei Bekmanei, 
Adrijai Arakai, Signei Kalmanei! Paldies 
gaismu un skaņas meistaram Marekam 
Štālam! Paldies Didzim Alksnītim, bez 
viņa spējām būt ātram un nemanāmam 
būtu bijis grūti! Paldies frizierītēm – 
Initai Cīrulei, Undai Kristapsonei un 
grima speciālistei Janai Bernadskai – bez 
jūsu prasmīgajām rokām nevarēja iztikt 
neviens, kurš atradās uz skatuves! Paldies 
Modrim Sproģim par fonogrammu 
ierakstu un piemiņas disku katram 
dalībniekam! Paldies Mārtiņam Veļam 
par videoprojekciju! Paldies Ārijai 
Veidei, jo elpot uz skatuves dziedot 
ir jāmāk, un Arnim Enzelim! Paldies 
Andrim Zemelam par kvalitatīvajiem 
foto un Guntim Martužānam par 
video ierakstu – pateicoties jūsu 
darbam, par šo pasākumu runās tālu 
aiz mūsu novada robežām, un jūsu 
darbam nākotnē būs vēsturiska vērtība! 
Paldies Ieviņai Svitiņai par ar mīlestību 
ceptajām un dāvātajām kūciņām garajā 
ģenerālmēģinājuma vakarā! Paldies 
dziedāšanas skolotājam un pasākuma 
vadītājam Jānim Kalniņam! Paldies 
Dacei Brokai – pasākuma veidotājai un 
vadītājai, kura, kā teica Jānis Kalniņš, 
darīja visu pārējo!

Pasākuma apmeklētāja Iluta

„Žulnieku” saimniece Jolanta Plaude (no kreisās) 
iepazīstināja klātesošos ar savas mājas vēsturi.

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

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

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

Sludinājumi 

Policija ziņo 

Pasākumu kalendārs

DAŽĀDI
 Darbu uzsāk veļas mazgātava Rojā, 

Bangu ielā 2. Telefons informācijai 
29169490.

 Meklē logu apdares meistaru Rojā. 
Telefons 26256128, Dzintra.

DARBS
SIA „Būvserviss Roja”, reģistrācijas 

Nr. 41203007854, vajadzīgi
 pavārs, alga 500–700 eiro, darbs mai

ņās;
 bāra  un virtuves darbinieki sezonā, 

alga 3.00–5.00 eiro stundā.
Zvanīt 29169490.

Restorāns-bārs „Mare”
Rojā sniedz pakalpojumus: 

•	 galda klāšana jubilejām, kristī
bām, kāzām un bērēm;

•	 pēc pasūtījuma sagatavo aukstās, 
karstās gaļas plates, ruletes un 
salātus;

•	 izbrauc pie klienta un klāj galdus 
mājās. 

Telefons 29169490.

Laika posmā no 25.04.2019 līdz 08.05.2019 
Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 7 izsaukumiem, par savām tiesībām un pienākumiem 
konsultēts 1 klients, izteikts 1 mutisks brīdinājums, saņemta 1 mutiska sūdzība. 
Šajā laika posmā ir notikusi sadarbība ar Valsts policiju. 

 SIA „Rojas DzKU”, reģistrācijas 
Nr. 49003000396 aicina pieteikties darbā 
uz vasaras sezonu Rojas brīvdabas estrādē 
sētniekuapkopēju.

Darba alga – 600.00 EUR mēnesī (bru
to).

Savu pieteikumu var iesniegt SIA „Ro
jas DzKU”, Selgas ielā 8, Rojā vai, sūtot uz 
dzku@roja.lv

25. maijā – Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Datums

Iecirknis Nr. 847
Zvejnieku iela 5, 

Roja, Rojas novads, 
LV3264

ROJAS KULTŪRAS 
CENTRS
Telefons: 

63232282, 27873075

Iecirknis Nr. 848
Kaltenes klubs, Kaltene, 
Rojas novads, LV3264
KALTENES KLUBS

Telefons:
63220185, 29398404

Iecirknis Nr. 849
„Varoņi”, Melnsils, 

Rojas novads, LV3264
VAROŅI
Telefons:

62360290, 26276987

Iecirknis Nr. 850
„Rude”5, Rude, 

Rojas novads, LV3264
BĒRNU UN JAUNIEŠU 
INICIATĪVU CENTRS 

„VARAVĪKSNE”
Telefons:

63260290, 26122844
20.05.2019. 17.00–20.00 17.00–20.00 17.00–20.00 17.00–20.00 
21.05.2019. 09.00–12.00 09.00–12.00 09.00–12.00 09.00–12.00
22.05.2019. 17.00–20.00 17.00–20.00 17.00–20.00 17.00–20.00 
23.05.2019. 09.00–12.00 09.00–12.00 09.00–12.00 09.00–12.00
24.05.2019. 10.00–16.00 10.00–16.00 10.00–16.00 10.00–16.00 
25.05.2019. 07.00–20.00 07.00–20.00 07.00–20.00 07.00–20.00 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir iespēja balsot iepriekš 
trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, dažas stundas dienā:

– trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00–20.00,
– ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00–12.00,
– piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00–16.00.
Vēlēšanu dienā, sestdien, 25. maijā, iecirkņi strādās no 

plkst. 7.00 līdz 20.00.
Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildus balsošanas iespēja 

iepriekšējā balsošanā – vēlēt jebkurā citā iecirknī Latvijā. 
Tomēr, izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas 
būs jāpavada iecirknī, jo, lai nodrošinātu principu „viens 
vēlētājs – viena balss”, iecirkņa darbiniekam, pirms vēlēšanu 
materiālu izsniegšanas būs jāsazinās ar vēlētāja iecirkni, lai 
pārliecinātos, ka vēlētājs nav jau nobalsojis.

Savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot PMLP izsūtītajā 
paziņojumā. Ja paziņojums netika saņemts, tad – pa tālruni 
67049999 vai www.pmlp.gov.lv.

No 20. maija līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, vēlētāji, 
kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, 
varēs pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā.  Lai pieteiktu 
balsošanu dzīvesvietā jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:

– vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,

– adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju 
kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, 
vai, ja vēlētājs neatrodas sava iecirkņa teritorijā iepriekšējās 
balsošanas dienās – vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā iecirknī. 
Iesniegumu iecirknī var nogādāt jebkura vēlētāja uzticības 
persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vār
dā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos:
– pirmdien, 20. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00,
– otrdien, 21. maijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00,
– trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00–20.00,
– ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00–12.00,
– piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00–16.00,
– sestdien, 25. maijā: no plkst. 7.00–12.00.
Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēša

nu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadī
jumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt 
ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulk
sten 20.00.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai 
personas apliecība.

21. maijā 17.00 pie Rojas avotiņa
ģimenes pasākums

„Maziem mirkļiem 
liela nozīme!”

 Foto orientēšanās;
 Atjautības uzdevumi;
 Sportiskas aktivitātes.
Lietus gadījumā pasākums notiks 

BLPJC „Strops” telpās.
Pieteikties pasākumam līdz 20. mai jam 

pa telefonu 27873075 vai 28689293.
Informējam, ka pasākuma laikā notiks 

fotografēšana.

Sākam kopā gatavoties 
Rojas novada svētkiem

Šī gada svētkos tiks organizēta aktivitāte – „Pikniks pļaviņā”! 
Aicinām pieteikties mājražotājus un mājsaimnieces no Rojas no
vada, kurām padodas gatavot dažādus gardumus – konditorejas 
un kulinārijas izstrādājumus, zivtiņas, gardus sāļos vai saldos 
ievā rījumus, mājas sierus, mājas vīnus un citus gardumus. Pasā
kuma mērķis ir iepazīstināt svētku apmeklētājus ar mūsu vietējo 
cilvēku garšīgajiem piedāvājumiem un nodibināt jaunus kontak
tus!

Sīkāka informācija un pieteikšanās Rojas tūrisma informācijas 
centrā, Selgas ielā 14e, pa tel. 28630590 vai epasts: tic@roja.lv. 

Rojas novada 
bibliotēkā maijā

1. Rojas MMS interešu izglītības 
audzēknes Dinas Simsones glezni
ņas. Dina Mākslas skolā mācās otro gadu, un nupat nesen Kultūras centrā 
varējāt skatīt viņas gleznotos putnus. Pie mums vairāk pārstāvēti zaķi, tā 
kā varam teikt – bibliotēkā Lieldienas turpinās.

2. Ikviens rojenieks būs dzirdējis par mūsu novada svarbumbu cēlājiem 
Ināru un Juri Martinovskiem. Esam saņēmuši viņu atļauju izstādīt godam 
nopelnītos diplomus, medaļas un kausus.

3. Gaidot Rojas svētkus, vienuviet sagrupējām rakstus par Rojas dienu 
norisi gadu gaitā, sākot no pirmajiem pagasta svētkiem 2000. gadā.  Ja vien 
ir garāks brīvbrīdis , noteikti būs interesanti pārlasīt toreizējo svētku norisi 
un skatīt cilvēkus, arī tos, kuru vairs nav mūsu vidū.

Irēna Svitiņa 

10. maijā plkst. 20.00
Rojas amatierteātra režisore Sigita Līdaka 
aicina uz sava otra „bērna” Valdemārpils 

amatiertēātra „Atspulgs” izrādi – V. Pumpure
„Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass!”.

Ieeja simboliska, tikai 1.00 EUR, 
biļešu iegāde pirms pasākuma.

11. maijā plkst. 16.00
Deju studijas „Elfas” ielūdz uz raibraibu pavasara koncertu

„ELFAS UN PAVASARIS!”.
Ieeja brīva.

17. maijā plkst. 19.00
Spēlfilma „Blakus”, 2019.

Režisores Alises Zariņas debijas pilnmetrāžas filma.
Filmas garums 1h 40 min. Ieeja 3.00 EUR.

26. maijā plkst. 13.00
Trim tirim – sadziedam pa trim! Bērnu popgrupu

„Dzeguzīte” (vad. Zigda Mārtinsone ,Rīga), „Tonis” 
(vad. Kristīne Kristberga, Talsi ) un „Jāņabērni” (vad. Jānis Kalniņš, Roja)

DRAUDZĪBAS KONCERTS.
Ieeja brīva.

Līdz 30. maijam Rojas KC mazajā zālē apskatāma
AINAS PĒTERSONES izšūto gleznu izstāde

„MANS VAĻASPRIEKS”.

Rojas novada svētki\un vasara drīz būs klāt!
30. maijs, piektdiena.
17.00  Egila Mūrnieka foto izstādes atklāšana muzejā.
18.00  Arņa Enzeļa foto izstādes atklāšana Rojas KC.
Pētera Sidara brīvdabas izstādes „Akmeņi” atklāšana  pļaviņā pie Rojas KC 

pirms vakara pasākuma, sekojiet reklāmai.

1. jūnijs, sestdiena
9.00 Rojas modināšana svētkiem.
9.00–11.00 Makšķerēšanas sacensības bērniem līdz 12. g. v. ploča dīķī.
No 10.00 Pludmales volejbols, futbols, strītbols – informācija sekos. 
No 11.00 Svētku tirdziņš.
11.00 Sacensības inline, bmx, skeitbordā „ Roja Ride 2019” – skeitparkā.
11.00 Dz. Žuravskas jaunās grāmatas „Kā pa plānu ledu” atvēršanas svētki 

Rojas bibliotēkā.
No 11.00–16.00 Latvijas Jūras spēku kuģa un Latvijas kara flotes simtgadei 

veltītās izstādes apskate ostā.
11.00–13.00 Bērnu rīts „Dziedam, dejojam, rotaļājamies” – mazo novada 

mākslinieku koncerts, rotaļas un burbuļošanās, mini zoo. 
12.30 Jaunā kuģīša „Miķelis” vārda došanas svinības ostā un iepazīšanās ar 

Rojas Sporta skolas jauno jahtiņu.
13.30 Dabas pieejamības sertifikāta izsniegšana un NaaC karoga uzvilkša

na – pludmalē.
14.00 Svētku gājiens „Sveiciens vasarai!” Aicinām iestādes, uzņēmumus, 

kolektīvus, draugus, kaimiņus, ģimenes – ikvienu kopīgi izveidot jautru, asprā
tīgu un krāsainu svētku gājienu.

14.30 Svētku atklāšana, novada jaundzimušo mazuļu sveikšana, grupas 
„Baritoni„ koncerts.

No 16.00 Pikniks pļaviņā – baudīsim Rojas novada mājražotāju un māj
saimnieču gardumus.

16.00–18.00 Savējo un viesu koncerts, hennas zīmējumi, radošās darbnīcas, 
sportiskas izklaides un aktivitātes.

17.00–19.00 „Čiliņš” SUP nomas „Spura” placīti ar grupas „1 May” solistu/
ģitāristu Reini Rutkovski, duetu „Tehnikums” un DJ Ilmi. 

20.00 Vakara koncerts „Mans draugs Mārtiņš Freimanis”. Piedalās Ivo Fo
mins, Lauris Reiniks, Madara Grēgere, Katrīna Bindere, Artūrs Gruzniņš, An
dris Ērglis un pavadošā grupa.

No 22.00–03.00 Balle ar grupu „Keksi”.
Svētku roze – svētki ir īstais brīdis pateikties līdzcilvēkiem par 

labiem darbiem, labu satikšanu, atsaucību un izpalīdzēšanu. Pre
tendentus svētku rozei pieteikt pa telefoniem 63269092, 29913881 
vai epastā avizebanga@roja.lv

Svētkos noder ikviena laba doma un kopīga darbošanās, 
tāpēc esam atvērti tavām labajām idejām skaistai mūsu svētku norisei!

13. jūlijā – Zvejnieksvētki Rojā!
Pirmās 500 rojenieku biļetes uz vakara balli pludmalē  

par 6.00 eiro varat iegādāties  Rojas KC 1. stāvā.

Programmā:

LABVĒLĪGAIS TIPS, BERMUDU DIVSTŪRIS, OZOLS, 
IVO FOMINS, MĀKOŅSTŪMĒJI, grupa ROJA, 

DJ ROBERTS LEJASMEIJERS, DJ JAX.
UN BŪS VĒL …DISKO BĀRS EZĪTĪS MIGLĀ UN 

PUSNAKTĪ SALŪTS VIRS JŪRAS. ATBALSTA – ROJAS DOME.
Vēlāk biļetes iepriekšpārdošanā 8.00 EUR.  

Pasākuma dienā 12.00 EUR.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja brīva.


	1-2_Banga_2019_05_10_grey
	3,4_Banga_2019_05_10_MJ

