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Uzstājas ģitārists, pasaules apceļotājs
Reinis Jaunais (Young). B. Olektes foto
Par Rojas kino brīvdienām lasiet 3. lpp.

Izskanējuši gadskārtējie Kaltenes svētki
Dace Klabere
3. augustā Kaltenē visas dienas garumā valdīja īpaši priecīga noskaņa.
Šajos, gadskārtējos Kaltenes svētkos,
dažādas aktivitātes sākās jau agri
priekšpusdienā un turpinājās visas
dienas garumā, kulmināciju sasniedzot vakarā, visiem svētku dalībniekiem pulcējoties ikgadējā saieta vietā
pie Kaltenes kluba.
Svētkus atklāja un klātesošos uzru
nāja Kaltenes svētku idejas autore un to
galvenā organizatore Gundega Balode.
Viņa izteica prieku par kārtējo tikšanos,
liekot akcentu uz jaunumiem, kas gada
laikā notikuši kaltenieku dzīvēs. Pro
tams, ka gada laikā piedzīvots daudz –
kāds ieguvis jaunus draugus, kāds –
darbu, bet vēl kāds – jaunu kleitu. Un
jaunumu netrūka arī šī gada Kaltenes
svētkos. Kā pastāstīja Gundega, svētku
organizētājiem, pirmoreiz sanākot kopā
4. maijā, radusies iecere par godu Kalte
nes svētkiem nodibināt kaltenieču kori.
Kā rakstīts vēstures liecībās, kādreiz Kal
tenē jau darbojies Kaltenes – Rojas ap
vienotais koris. Savukārt, lai apliecinātu
sevi kā īstenus Kaltenes patriotus, tika
izspēlēta spēle „Es mīlu Tevi, Kaltene”.
Tajā erudīti kaltenieki un gājputni (tā
Kaltenē dēvē vasarniekus), sadalījušies
divās komandās, demonstrēja savas zi
nāšanas par Kalteni, meklējot atbildes
uz jautājumiem par Kaltenes kalvām,
manītajām putnu sugām Kaltenes putnu
tornī, Kaltenes zivju ceha produkciju un
tamlīdzīgi. Piepalīdzot skatītājiem, abas
komandas lieliski tika galā ar uzdotajiem
jautājumiem, tādējādi apliecinot sevi
kā īstenus ciema patriotus gan vārdos
gan darbos. Spēle mijās ar jaunizveido
tā kora, Sanijas, Sintijas un Elizabetes
priekšnesumiem. Aizsteidzoties notiku
miem priekšā, pastāstīšu, ka koris Litas
Krūmiņas vadībā nolēmis savu pastāvē
šanu turpināt, par ko ir īsts prieks, jo tas
nozīmē, ka viņu uzstāšanos baudījām
pirmo, bet ne pēdējo reizi.
No pagājušā gada līdz šiem Kaltenes
svētkiem vairākas kaltenieku ģimenes
piedzīvojušas pašu brīnišķīgāko notiku
mu – mazuļa ienākšanu ģimenē. Tā kal
tenieka Jāņa Goldmaņa ģimenē mazajai
Alisei pievienojusies māsiņa Marlēna,
Zitai Šteinbergai piedzimusi meitiņa
Zoi, Līvai Virsnītei – dēliņš Haralds,
bet Kārļa Grendes ģimenei piepulcējies
Krišjānis. Pie piemiņas dāvaniņas tika
arī jaunā kalteniece Grēta Jansone, kura
svinību vietā bija ieradusies kopā ar ve
cākiem. Skanot skaļiem aplausiem, tika
sveikti jaunie vecāki un mazuļi, vēlot vi
ņiem augt veseliem un laimīgiem.
Ar aplausiem un mazām dāvaniņām

tika sveikti arī šīs dienas jubilāri – Ruta
Bērziņa, Marga Jurgenberga un Aurika
Krūmiņa.
Kaltenes svētkos liels notikums bija
arī Rojas Jūras zvejniecības muzejam, jo
šajā dienā skatītājiem tika atvērts muze
ja atklātais krājums, kas izvietots muzeja
filiāles – Kaltenes kluba telpās. Projekts
realizēts, pateicoties Valsts kultūrkapitā
la fonda un Rojas novada domes atbals
tam. Muzeju ekspozīcijās apmeklētājiem
apskatei izvietotie priekšmeti ir tikai
pavisam neliela daļa no vērtībām, kas
glabājas muzejos, jo ekspozīciju telpu
platība ir ierobežota. Savukārt apmek
lētājiem neredzamajās telpās – krāju
mā – tiek nodrošināti speciāli apstākļi,
lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu mu
zejos esošās bagātības no laika zoba ie
tekmes un nevērīgas cilvēku attieksmes.
Tomēr jāatzīmē, ka mūsdienu muzeju

Jācer, ka jaundibinātais Kaltenes koris mūs iepriecinās ne reizi vien.

Savās atmiņās ar Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāju Inesi
Indriksoni (no kreisās) dalās Lilita Freiberga.
apmeklētāji ir daudz redzējuši un vēlas
gūt maksimāli daudz zināšanu, sagaidot
kvalitatīvu, daudzpusīgu un interesantu
muzeju piedāvājumu, kas nosaka to, ka
muzejiem ir jāmainās un jāiet līdzi lai
kam, lai sniegtu iespēju muzeju apmek
lētājiem iepazīt un izzināt pēc iespējas
vairāk kultūrvēsturiskās vērtības un no
rises, dažādo laikmeta ietekmi uz priekš
metu. Svarīgi ir arī palīdzēt apmeklētā
jiem labāk izprast muzeja funkcijas un
uzdevumus, lai stimulētu sabiedrību
krāt un pētīt vēsturiskās liecības, domāt
par to saglabāšanu. Tāpēc varam ap
galvot, ka no šīs dienas Rojas muzejam
ir jaunsizaicinājums – rast līdzsvaru
starp iepriekš minētajiem aspektiem,
radīt daudzpusīgu, izziņas bagātu un
interesantu piedzīvojumu tā apmeklētā
jiem, un nodrošināt krājumā esošajiem
bilstošus glabāšanas
priekšmetiem at

apstākļus, saglabājot tos
nākamajām
paaudzēm.
Jaunizveidotais Rojas Jūras
zvejniecības muzeja atklā
Erudītajiem spēles „Es mīlu Tevi, Kaltene” dalībniekiem bija jāmeklē atbildes uz visdažātais krājums muzeja filiālē
dākajiem jautājumiem par Kalteni.
„Kaltenes klubs” būs pie
ejams gan individuālajiem
viesiem, gan tūristu grupām, iepriekš tiek spēlēta pareizajā laikā un vietā.
Kaltenes svētku svinēšana izvēr
piesakot apmeklējumu.
Savukārt kluba zālē bija izkārtota tās visas dienas garumā, tādēļ par
Guntas Krauleres gleznu izstāde. Pie to, lai kurkstošie vēderi netraucētu
bildīšu, ka Gunta ir ne tikai talantīga ballēšanās priekam, kā allaž gādāja
gleznotāja, bet arī tikpat talantīga dzej saimniece Dina Čuba ar saviem pa
niece, un mēs varam lepoties, ka varam līgiem, bet par dažādiem kārumiem
mazuļiem un atspirdzinošiem dzē
saukt Guntu par savējo, par kaltenieci.
Savu talantu kaimiņu ciemam rieniem rūpējās Egils Zigats.
Kaltenes svētki izskanējuši. Ar ne
šajā vakarā demonstrēja arī Rojas
amatierteātris ar izrādi „Ak, šī skais pacietību tiks gaidīti nākamie, lai atkal
tā lauku dzīve!” Skaļie aplausi un ne svinētu satikšanās prieku un visi kopī
Kaltenes svētkus vēsturei iemūžina
rimstošie smiekli liecināja, ka aktieri gi apmīļotu savu Kalteni – vienīgo vietu
ir uzdevuma augstumos un iz
rāde pasaulē, kur ceriņi zied līdz pat jūrai. Guntis Martužāns.
D. Klaberes foto

Informācija kultūras pasākumu apmeklētājiem

Audzēkņu papilduzņemšana

Lai izveidotu vienotu biļešu iegādes sistēmu pasākumiem, kas notiek Rojas kultūras centrā un Rojas
brīvdabas estrādē, no 2019. gada 1. augusta ir noteikta sekojoša kārtība: biļetes uz kultūras pasākumiem,
kurus neorganizē Rojas pašvaldības kultūras darbinieki, iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tikai ROJAS
NOVADA DOMES KASĒ (Zvejnieku ielā 3, Rojā), no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00–17.00
(pārtraukums no plkst. 13.00–14.00), piektdienās no plkst. 8.00–15.00.

Rojas Mūzikas un mākslas skolā

26. augustā
DARBU ATSĀK

2019./2020. mācību gadā būs iespēja apgūt: klavier
spēli, akordeona spēli, vijoles spēli, ģitāras spēli, vokālo
mūziku, vizuāli plastisko mākslu, sitaminstrumentu un
flautas spēli.

Darba laiks no
7.30–18.00.

Pasākumu norises vietās ieejas biļetes varēs iegādāties arī pasākuma dienā 2 stundas iepriekš.
Uz daudziem pasākumiem ieejas biļetes iespējams iegādāties interneta vietnē: www.bilesuparadize.lv
Sekojiet līdzi informācijai!

Lai ikvienam izdodas izbaudīt sev tīkamāko kultūras pasākumu!
Eva Kārkliņa,
Rojas novada domes priekšsēdētāja

Papildus piedāvājam:
1. Sagatavošanas klasi „Mūzikas pamati”;
2. Sagatavošanas klasi „Mākslas pamati”;
3. Interešu izglītības programmas – iespēju apgūt
mūzikas un mākslas pamatus bez vecuma ierobežojuma.
Uzņemšana katru darba dienu no 10.00 līdz 14.00
Rojas Mūzikas un mākslas skolā (Strauta ielā 2). Sīkāka
informācija pa telefonu 28321318.

Rojas vidusskolas
„Pūcīšu” grupa.
 Zinību dienas

svinīgais
pasākums
2. septembrī 8.30.
Pēc pasākuma
klases stunda.
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Mūžs vienā kustībā
Dace Klabere
24. jūlijā savu 93. dzimšanas dienu
atzīmēja Hristina Maslobojeva. Jubilā
re dzimusi tālajā Viļānu pagastā, bet nu
jau kā 60 gadus par savējo sauc Roju. Kā
tikšanās reizē atzina jubilāre, viss viņas
mūžs paiet vienā kustībā. Aktīvie dar
ba gadi pavadīti zivju konservu fabrikā,
no kurienes Hristina 55 gadu vecumā
devās pensijā. Esot oficiālā atpūtā, Hris
tinas darbīgums neapsīka. Kā viņa pati
saka – ko varēju, to darīju. Un Hristina
dara joprojām. Dienā, kad viesojāmies,
Dzimšanas diena Hristinai Maslo
jubilāre jutās savārgusi, jo mocīja ceļa sā bojevai pagāja, pieņemot daudzos
pes, bet jau pēc dažām dienām viņa atkal sveicējus. Attēlā Hristina ar Rojas
šiverējusi dārzā, un dara to joprojām, jo
novada domes dāvātajiem ziediem.
esot taču jānoņem sīpoli un kartupeļi…
D. Klaberes foto
Garajā mūžā Hristina iepazinusi gan
skaistu mīlestību un bezgalīgus prieka mirkļus, gan skaudras zaudējuma sāpes.
Zaudējot gan vīru, gan dēlu un mazdēlu, Hristinas sirds tagad pieder diviem maz
dēliem un 6 mazmazbērniem.

Ģipkā atdzimst
teātra skatīšanās
Dace Klabere
10. jūlijs Ģipkas vēsturē ieies kā diena, kad vairāk nekā pēc 40 gadu pārtrauku
ma ciema ļaudis atkal varēja skatīties teātri. Ideja par teātra izrādīšanu Ģipkā šova
sar radās Rojas novada kultūras pasākumu organizatorei Dacei Brokai sadarbībā ar
aktīvu ģipcenieci Ieviņu Svitiņu. Runāts – darīts. Gandrīz 100 skatītāju bija sapul
cējušies, lai siltajā vasaras pēcpusdienā baudītu Rojas kultūras centra amatierteātra
iestudēto izrādi „Ak, šī skaistā lauku dzīve!”. Vairākiem ciema iedzīvotājiem tas
bija vienīgais kultūras baudījums daudzu gadu laikā, vēl kādam patīkama atslodze
pēc saspringtas darba nedēļas. Daudzo skatītāju vidū bija arī vairāki rojenieki, kuri

Informē SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra””
maksas, bet iesākumā tāda iespēja būs blīvāk apdzīvotajos
privātmāju rajonos.
Šobrīd uzņēmumā izveidota jauna organizatoriskā
struktūra, darbiniekiem precīzi definēti amata pienākumi,
un tiek strādāts individuāli pie pakalpojumu sniegšanas
kvalitātes paaugstināšanas, sastādīts divu gadu stratēģiskais
plāns, ņemot vērā arī auditoru rekomendācijas. „Ja
Maksa
Maksa
Iz(līdz 31.07.) (no 01.08.) maiņas darbiniekiem ir kādi ieteikumi vai vajadzības, jāsagatavo
redzējums. Arī problēmsituāciju risināšanā speciālistiem
Pozīcijas
1m3 = 0,158 t 1m3 = 0,105 t EUR
ir jāsniedz savs plāns – es uzdodu jautājumus, viņi atbild,”
NSA apglabāšanas pakalpoju
4,49
4,27
- 0,22 nosaka valdes loceklis.
ma komponente, EUR/m3
„Lejupslīde ir apturēta, strādājam ar augšupejošu
4,42
2,11
- 2,31
DRN, EUR/m3
tendenci. Ļoti labi noslēdzām pirmo pusgadu, lai gan bija
NSA savākšanas pakalpo
jātiek galā ar kreditoru saistībām un ar atlaišanas pabalstu
1,70
6,76
5,06
juma maksa, EUR/m3
izmaksām,” sacīja Ē. Zaporožecs. Izdevies pārtraukt
NSA apsaimniekošanas
uzņēmumam nelabvēlīgos līgumus, uzsākta pakāpeniska
10,61
13,14
2,53
maksa bez PVN, EUR/m3
inventāra un tehniskā aprīkojuma atjaunošana. Piemēram,
NSA apsaimniekošanas
iegādāta rezerves atkritumu savācējmašīna, dalīto atkritumu
12,84
15,90
3,06
maksa ar PVN, EUR/m3
savākšanas un atkritumu pārvadāšanas mašīna. Tāpat
klientiem tiek nomainīti iepriekšējie SIA „Eco Baltia Vide”
* NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi
atkritumu konteineri pret jauniem.
* DRN - dabas resursu nodoklis
Neskatoties uz pārmaiņām, sniegto pakalpojumu
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju par atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumiem maksāt mazāk, kvalitāte un izpilde nav traucēta. Joprojām tiek slēgti jauni
Ē. Zaporožecs aicina piekopt atkritumu šķirošanu un līgumi – no 31. marta līdz 30. jūnijam noslēgti 780 jauni
izmantot uzstādītos dalīti vākto atkritumu konteinerus līgumi, palielinot izvesto atkritumu apjomu. Uzņēmumam
tuvākajā apkaimē. Tā iedzīvotāji var samazināt izmaksas par izdevies sakārtot iepakojuma materiālu pāršķirošanas un
nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, savukārt tā materiāla realizēšanas sistēmu, bet kopš jūlija Tukuma
apsaimniekotājs – ietaupīt līdzekļus par dalīti vāktā pārkraušanas – šķirošanas stacijā ir iespēja nodot bīstamos
iepakojuma pāršķirošanu un noglabāšanu. Tuvākajā laikā SIA atkritumus. Bez maksas var nodot svina akumulatorus un
„AAS „Piejūra”” sakārtos dalīti vāktā iepakojuma šķirošanas elektropreces, par maksu – atstrādātas motoreļļas, eļļas
laukumus, saskaņojot adreses un to nepieciešamību ar
filtrus, absorbējošos materiālus un luminiscentās spuldzes.
pašvaldībām, izvietos savus zvanveida konteinerus dalīti
vāktajam iepakojumam, vairs neapsaimniekojot SIA „Eco Uzņēmuma birojos Talsos un Tukumā ieviests maksājuma
Baltia Vide” konteinerus, jo 10.08.2019. iepriekš minētais terminālis, kas klientiem par pakalpojumiem sniedz iespēju
uzņēmums pieteica līguma darbības pārtraukšanu. Tā maksāt ar bankas kartēm. Uzņēmums gatavo informatīvos
rezultātā būs panākta konsekventa pakalpojumu sniegšana. materiālus, ko izplatīt izglītības iestādēm.
“Iedzīvotāju izglītošana ir ļoti būtiska. Arī atkritumus
Jau šobrīd uzņēmuma mājaslapā www.piejuraatkritumi.
lv (sadaļā „pakalpojumi” – „šķirošanas konteineri”) ir šķirojot, jāzina, ko šajos dalītajos konteineros drīkst mest
publicētas kartes, kur norādītas dalīti vākto atkritumu un ko nedrīkst, jo par pāršķirošanu, kas ir manuāls darbs, ir
konteineru atrašanās vietas. Atkritumu šķirošana ilgtermiņā jāmaksā,” uzsvēra Ē. Zaporožecs.
dos iespēju iedzīvotājiem samazināt savus izdevumus, jo
SIA „AAS “Piejūra”” turpina darbu. Arī darbinieki,
pakalpojuma izmaksas zemākas nepaliks – valstiskā līmenī redzot, ka uzņēmums nav izputējis un sāk atkopties,
tiek runāts arī par turpmāku Dabas resursa nodokļa likmes attīstīties, ar lielāku degsmi un pašaizliedzīgu darbu veic
un degvielas akcīzes nodokļa palielināšanos.
savus dienesta pienākumus. Man patiešām ir prieks, ka tik
„Esam uzsākuši darbu pie pilotprojekta „Privātmāju
īsā laika sprīdī (četros mēnešos) izdevās saliedēt kolektīvu,
iedzīvotāju dalīto atkritumu savākšanas pakalpojums
Tukuma pilsētā”. Tukuma pilsētas privātmāju iedzīvotājiem mobilizēt daudziem darbiem, kas līdz šim viņiem nebija. Un
tiks piedāvāts jauns pakalpojums: stikla iepakojuma (tīru tā, kopīgiem spēkiem, visiem piedaloties un sadarbojoties
pudeļu un burku) savākšana. Šobrīd apzinām klientus, kuri šajā atdzimšanas procesā, tapa „zelta” ola.
Tomēr aktuāls paliek jautājums par kapitāldaļu turētāju
gribētu izmantot šo pakalpojumu. Plānojam pilotprojektu
rudenī uzsākt arī Talsos,” pastāstīja uzņēmuma valdes ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā. Šis jautājums, kā
loceklis. Uzkrātais stikla iepakojums tiks savākts bez sola Ē. Zaporožecs, tiek aktualizēts.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
no 2018. gada 29. marta nodrošina nešķirotu sadzīves at
kritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Talsu,
Jaunpils, Engures, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Dundagas
novadā. Viens no uzņēmuma sakārtošanas soļiem ir arī
jauna tarifa apstiprināšana, kas spēkā stājas 1. augustā.

Desmitiem cilvēku izmantoja iespēju noskatīties Rojas amatierteātra
iestudējumu. Skatītājiem aiz muguras visu pārrauga laukuma saimniece
Ieviņa Svitiņa. 					
D. Klaberes foto
nebija paspējuši izrādi noskatīties iepriekš un ļaudis no Rīgas, Jelgavas, Talsiem un
Dundagas, kuri savas vasaras un brīvdienas vada Ģipkā. Pēc izrādes noskatīšanās
daļa vasarnieku un vietējo ļaužu pulcējāmies pie kafijas tases, un vairāku stundu
garumā, cita starpā, atkal un atkal tika dziedātas slavas dziesmas meistarīgajiem
aktieriem, sevišķi uzteicot dzimušos aktierus Edmundu Jēgermani jeb Jopciku un
Ivetu Lakšmani jeb Tukiņ Liju.
Ideju un darba sparas Ieviņai netrūkst, un, ja vien būs vietējo atbalsts un ieinte
resētība, ģipcenieki atkal tiks iepriecināti ar jauniem pasākumiem.

Pateicība
Latvijas Kinematogrāfistu savienības vārdā vēlamies sirsnīgi pateikties par
atbalstu un sadarbību „Rojas kino brīvdienu” organizēšanā Rojas kultūras dzī
ves kolēģiem – Dacei Brokai, Ārijai Veidei, Marekam Štālam un Arnim Enze
lam, kuri savā nozarē ir lieliski speciālisti un ar kuriem ir liels prieks sadarboties
pasākumu organizēšanā. Roja tiešām var lepoties ar tik augsta līmeņa kultūras
profesionāļiem. No savas puses lielu paldies Jums saka arī režisori Laima Žurgi
na, Bruno Aščuks, Mareks Bērents un kino operators Miks Zvirbulis, kuri šogad
no sirds izbaudīja Rojas silto viesmīlību un brīnišķīgi organizēto pasākumu.
Uz turpmāko sadarbību raugoties un visu labu vēlot,
Latvijas Kinematogrāfistu savienības valdes priekšsēdētāja Ieva Romanova
un
Latvijas Kinematogrāfistu savienības projektu vadītāja Ieva Pitruka

Pateicība
Izsakām pateicību par atbalstu un sadarbību,
organizējot „ROJAS KINO BRĪVDIENAS” trīs dienu garumā:
kempingam „Melnsils” un personīgi brāļu Lagzdiņu ģimenēm; viesnīcai „Roja”
un personīgi Vaivodu ģimenei; viesnīcai „Mare” un personīgi Mateiku ģimenei;
veikalam „Ķipītis”, personīgi Duburu ģimenei; laikrakstam „Talsu Vēstis”; Rojas
DzKU; Beatei Olektei; Kristīnei Voldemārei; Rojas Jūras zvejniecības muzeja
Kaltenes filiāles komandai; Modrim Sproģim; Jurim unAnnai Viļamas; Iman
tam Ločmelam; Dinai Čubai; Inai un Regnāram Ozoliem un viņu audzēknēm
Kroftai un Loretai; Artim Zariņam; Tatjanai Kirilovai; Jānim Bērziņam; Sandrai
Lucānei; SIA „Drive-In” un Edgaram Mīlgrāvim; Guntim Martužānam; Vitai
Jostiņai; Mārim Grosbaham, Agneškai Foltin un Inesei Priedei.
Paldies mūsu sadarbības partneriem, LKS projektam „Kino visiem un visur
Latvijā” un Latvijas kinofonodokumentu arhīvam, kā arī par palīdzību informā
cijas izziņošanā Vladim Goldbergam, Ilzei Dobelei, Baibai Sipeniecei-Gavarei
un Ritvaram Bīderam.
Paldies ikvienam, kas vienkārši pajautāja – kā palīdzēt?
Pasākums tapa ar Rojas novada domes finansiālu atbalstu.
„Rojas kino brīvdienu” komanda:
Dace Broka, Ieva Pitruka, Ārija Veide, Mareks Štāls, Arnis Enzels

Rojas novada Sociālais dienests informē
Rojas novada Sociālais dienests tehniskos palīglīdzekļus
(piemēram, ratiņkrēslus, kruķus, rollatorus u.c.) izsniedz tikai
ārkārtas gadījumā un uz laiku, kamēr persona saņem tehnisko palīglīdzekli no Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra vai
iegādājas pati.
Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) ir VSIA
„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (NRC „Vaivari”)
struktūrvienība, kura nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pa
kalpojumu sniegšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1474 2. pie
likuma tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, VTPC izsniedz
personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus, kā
arī organizē tehniskā palīglīdzekļa individuālu izgatavošanu
un/vai izsniegšanu pie pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem
noslēgts pakalpojuma līgums.
Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa sa
ņemšanai, klients centrā iesniedz vai nosūta pa pastu:
 iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

 ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa sa
ņemšanai;
 bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.
Kuldīgas filiāle
 Adrese: Jelgavas iela 60, Kuldīga, LV-3301
 Tālruņi: 63320727, 26479363
 E-pasts: vtpc@nrc.lv
Darba laiks
 Pirmdienās: 8.30–17.00
 Otrdienās: Izbraukumu diena
 Trešdienās: 8.30–17.00
(Katra mēneša pirmajā trešdienā klientus neapkalpo!)
 Ceturtdienās Izbraukumu diena
 Piektdienās: 8.30–16.00
Neskaidrību gadījumos zvanīt 67552350 (Rīgas filiāle,
Ventspils iela 53, Rīga) vai Rojas novada Sociālai darbiniecei
Baibai Trūbiņai 63269551; 27234288.
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Uz vienas stīgas
„Saule, jūra, kino, mūzika – uz vienas stīgas!” bija šī gada Rojas kino brīvdienu moto, un tieši tā es sajutos, iepazīstoties ar šo dienu pasākumu afišu.
Afišas piedāvājums nudien uzrunāja
un solīja visdažādākos piedzīvojumus
kino gardēžiem – gan vēsturisku kadru
cienītājiem, gan romantiķiem, gan mūzikas mīļotājiem, gan dzīves filozofiem,
gan izsmieties alkstošiem.
Rojas kino brīvdienas iesākās Meln
silā – ciemā, kur daudzus desmitus
vasaru vadījis režisors Aivars Freima
nis. Šogad tur skatāmas viņa „Kuldīgas
freskas”. Tā ir pirmā un gandrīz vienīgā
dokumentālā filma Latvijas kino vēs
turē, kuras ideja balstās uz formu – fil
mā kā mozaīkā savirknētas 20 dažādas
Kuldīgas dzīves ainiņas no 1966. gada
vasaras. Tās pašas dienas vakarā šo fil
mu var noskatīties arī Kaltenē – ļoti fo
togēniskajā piejūras ciemā, kur ne reizi
vien uzņemti dažādu filmu kadri. Gan
Melnsilā, gan Kaltenē skatītājiem ir ie
spēja satikt režisoru Bruno Aščuku un
noskatīties viņa filmu par latviešu izce
ļošanu uz Brazīliju gadsimta sākumā –
„Vārpa – apsolītā zeme”. Un tematiski
ļoti iederīgi – baudīt brazīļu ģitāras vir
tuoza Eduardo Agni koncertu.
Ģitāra kā vienojošs muzikālais ele
ments ir neatņemama sastāvdaļa arī nā
kamajos kino brīvdienu vakaros. Piekt
dienas vakars kinozālē „Otra puse”
iesākas ar pasaules apceļotāja, ģitārista
Reiņa Jaunā (Young) solo koncertu, un
es varu tikai pabrīnīties, kā šīs savdabīgi
melodiskās un ritmiskās skaņas iespē
jams izvilināt no šķietami tik pazīstamā
instrumenta. Tikmēr pašā kinozālē, kas
vienlaikus ir āra restorāns, droši varētu
izkārt uzrakstu „brīvu vietu nav”. Taču
tiek rasti jauni un jauni risinājumi, kā
arvien lielākam interesentu pulkam dot
iespēju piedalīties šajā notikumā.
Līdz ar pēdējo kompozīciju uz skatu
ves nāk režisori Laima Žurgina un Ma
reks Bērents ar saviem stāstiem par Roju
un kino tapšanu. Kā pirmo skatāmies L.
Žurginas īsfilmu „Zvejnieksvētki Rojā”,
kas ikvienam rojeniekam atsauc atmiņā

pazīstamas vietas un cilvēkus, bet vi
siem pārējiem ļauj ielūkoties nemaz ne
tik senā pagātnē, kas šodienas skatītāja
acīm tik dīvaina šķiet.
Tikmēr „Strimalā” gardi iesmaržo
jas Dinas Čubas gatavotā „Kinozupa”un
kino entuziasts, kolekcionārs un kinome
hāniķis Jānis Freibergs piedarbina veco
kinoaparatūru ar 35 mm filmu lentēm,
lai uzticamajiem kinomīļiem dotu „otru
iespēju” izbaudīt pagātnes kino garšu.
Bet „Kinokrāns” pulcē skatītājus uz
režisores Elitas Kļaviņas debijas filmu
„Zorjana Horobraja” – skaudru stāstu
par dzīvi, līdz kura skatīšanai es tomēr
netieku, jo režisora Mareka Bērenta
stāstījums pirms topošās filmas „Savē
jie sapratīs. Astoņdesmitie. Jauna ēra”
fragmentu izrādīšanas, mani pievilina
palikt „Otrā pusē”. Kā lai nepaliek, ja
tikai Rojas kino brīvdienu skatītājiem
piedāvājumā ir arī tādi fragmenti, kam
filmas gala versijā vieta nesanāks?!
Solījums sevi attaisno. Dzīvojam un
smejam līdzi varoņiem uz ekrāna, un
tikai atskanot aplausiem, attopos, ka
jāsteidzas uz „Kinokrānu”, uz Alises
Zariņas filmu „Blakus”. Pēc īsiem reži
sores ievadvārdiem, kāri sekojam līdzi
notikumiem uz ekrāna – par kādas
meitenes un puiša satikšanos, saskatī
šanos un tapšanu par ceļabiedriem dzī
ves notikumu virpulī. Tik cilvēcīga un
reizē tik amizanta ir viņu kopā būšana,
ka smejamies, kā kutināti. Pāru attiecī
bu līkloči un ikdienišķi sīkumi, trāpīgi
izteicieni un sadzīviskas ķibeles, – pie
vilktas tuvplānā, tās uzrunā tik dzīvi,
ļauj atpazīt sevi, kādu savu līdzcilvēku,
un aizdomāties par tām izvēlēm, ko
savā dzīvē izdarām, un kas ir, bija vai
vēl tikai izrādīsies liktenīgas.
Pasākuma trešā diena sapulcina re
kordlielu jauno skatītāju pulku. Rojas
Kultūras centra lielajā zālē rāda animā
cijas filmu „Jēkabs, Mimmi un runājo
šie suņi”, un atkal jau gandrīz jāsaka –
brīvu vietu nav. Taču sēdvietu skaits
pirms seansa tiek dubultots un vieta
atrodas arī paklausīgajiem četrkājaina
jiem draugiem.

Jūra, mūzika, kino un skatītāji – uz vienas stīgas. 						
Prieks satikt filmas tapšanā iesais
tītos – Jēkaba lomas ierunātāju, Rojas
puisi, Eduardu Olektu; un ielūkoties
aizkadru pasaulē, ko pēc filmas piedāvā
režisors Edmunds Jansons.
Rojas kino brīvdienu kulminācija
tradicionāli ir vakara pasākums Rojas
pludmalē. Šoreiz pludmale ir ļaužu pār
pilna jau pēc bērnu seansa. Te valda īsta
vasaras galvaspilsētas sajūta – visi smai
dīgi, priecīgi, bauda sauli, jūras viļņus,
vēro neskaitāmās jahtas, kas sacenšas re
gatē „Rojas lielā balva 2019”. Te ir iespēja
arī malkot kafiju un mazināt izsalkumu
izbraukuma kafejnīcās, baudīt piekrastes
mieru pastaigu takās, bet vakarpusē bez
steigas ļaut saulei ieslīdēt jūrā ģitārspēles
meistara Mārča Auziņa pavadījumā.
Pludmales seansa skatītājus sagaida
Roja Art Lab šī gada rezidentes Agne
skas Foltin sarūpētais pārsteigums –
popkorna stends. Klasiskais kino kā
rums tiek ikvienam, kas uz kino vakaru
ierodas laicīgi. Un veidojas saruna. Sa
runa starp mākslu un dzīvi.
Uz sarunu pie lielā ekrāna ieradies

arī leģendārais Rīgas kinostudijas ope
rators Miks Zvirbulis, kurš vēl pavisam
nesen atzinības aplausus baudīja Kan
nu kinofestivālā. Sarunā ievijas krāsai
ni atmiņu stāsti par filmēšanas reizēm
Rojā un Kaltenē, kā arī par to, kā tapa
„Akmeņainais ceļš” (rež. R.Kalniņš) –
filma, ar ko šī gada kino brīvdienas būs
galā. Pateicoties siltajam fēnam, kas pūš
no jūras puses, filmu skatīties ir viegli.
Un ticiet vai ne, jūras skatiem un Ro
jas vārdam kinolentē te ir pavisam cits
smeķis, nekā pirms daudziem gadiem
šo filmu skatoties, sēžot uz dīvāna kaut
kur Rīgā, Priekulē vai Liepājā.
Ar gupas „Prāta vētra” dalībnieka
Kaspara Rogas sveicieniem no tālās
Ķīnas uz ekrāna parādās viņa režisētā
filma „Meklējot Mr. Kauliņu” un aizved
mūs līdzi naudas, draudzības un džung
ļu pasaulē. Tas ir dokumentāls stāsts ar
spēcīgu sižeta līniju par cilvēku, kurš no
pārticības un bagātas dzīves ir iekūlies
parādos, pazudis no visu redzesloka, un
tad no jauna sastapts dziļi džungļos, ar
jaunām iecerēm, tām pašām nelaimēm

E. Lāča foto

un neizsīkstošām cerībām par to, ka
nākošreiz veiksies labāk. Kaspars Mr.
Kauliņa idejām notic divreiz. Kauliņa
jaunā draudzene saka, ka nav cilvēka,
kam viņa varētu uzticēties vairāk kā
Kauliņam. Iespējams, viņa bijusī sieva
arī tā domāja. Un arī līdzšinējie sadar
bības partneri. Bet dzīve kārtējo reizi
izspēlē savus trikus, atstājot skatītāju
pārdomās par to, kas ir šie cilvēki, ku
riem mums tik ļoti gribas noticēt? Kādu
cenu par to esam gatavi maksāt? Un ar
kādām emocijām dzīvot tālāk?
Skan aplausi. Un tie skan ne tikai
filmu radošajām komandām, bet arī vi
siem kino brīvdienu radītājiem. Paldies
lieliskajam piecniekam – Dacei Brokai,
Ievai Pitrukai, Ārijai Veidei, Marekam
Štālam, Arnim Enzelam – par brīniš
ķīgi noorganizētajiem pasākumiem!
Paldies Rojas novada pašvaldībai un ik
vienam, kas palīdzēja šīm kino brīvdie
nām īstenoties. Ar nepacietību gaidām
nākošo satikšanos jūras krastā pie lielā
ekrāna!
Kristīne Maslovska

Roja Art Lab 2019
Uz jautājumu – kas ir māksla – vis
tradicionālāk atbilde iekļauj priekšstatu
par mākslu kā patiku rosinošu gleznu vai
skulptūru. Vairums piekritīs, ka māksla
ietver dažādus izpausmes veidus, tādus
kā mūzika, teksts, fotogrāfija, teātris, un
iespēju radīt gan materiālas, gan nemate
riālas vērtības. Tomēr mūsdienās arvien
skaļāk sevi piesaka viedoklis, ka māksla
ir ikviena radoša izpausme; un tā ne tikai
veicina skaistuma izjūtu, bet arī provocē
viedokļu sadursmi, rosina pārdomas, ai
cina uz sarunu, paver iespēju līdzdarbo
ties. Un tieši eksperimentālā attieksme
pret idejām, mākslu un telpu ir tā, kuras
ietekmē tiek radīti mākslas darbi.
Šādā rakursā sevi piesaka arī ekspe
rimentālā jaunrades darbnīca Roja Art
Lab, kas dažādos formātos Rojā tiek
īstenota jau kopš 1997. gada. Roja Art
Lab idejas autors un ilggadējs kurators ir
dzimis un audzis rojenieks, tagad Viļņas
Mākslas akadēmijas pasniedzējs, māks
linieks Māris Grosbahs, kas šo projektu
realizē ar Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Kurzemes reģiona pārvaldes, Rojas nova
da domes u.c. atbalstītāju palīdzību. Šā
das darbnīcas mērķis no vienas puses ir
piedāvāt rosinošu vidi un iespējas māks
liniekiem izmēģināt ko jaunu, iedrošināt
kopdarbiem, sadarbībai un pašizpausmei
noteiktā telpā un laikā. No otras puses, tā
ir iespēja Rojai un tās cilvēkiem iesaistī
ties projekta norisē gan kā vērotājiem,
gan kā aktīviem līdzdalībniekiem.
Arī šogad no 21. jūlija līdz 3. augus
tam Roja pulcēja 10 māksliniekus ar da
žādu pasaules valstu kultūru pieredzi un
atšķirīgu izvēlēto mākslas virzienu, lai
strādātu ar Rojas vidi un tās cilvēkiem,
radītu darbus, ļautu iepazīt savu unikā
lo domāšanas veidu, un tā atstātu savus
nospiedumus Rojas pilsētvidē gan tieši,
gan netieši.
No vairāk kā simts pieteikumiem
atlases komisija dalībai programā izvēlē
jās: Agnieszka Foltyn (PL/NO), Boohri
Park (KR/DE), Christoph Mugge (DE/
SE), Elīna Ruka (LV), Gints Gabrāns
(LV), Robert Luzar (SI/CA/UK), Ronit
Porat (IL), Ursula Achternkamp (DE),
Petr Laden un Masha Fomenko /Great

Circus of Failure/(RU). Ar to, kā katrs
no viņiem izjuta Roju un izvēlējās pa
pildināt tās pilsētvidi, varējām iepazīties
projekta svinīgajā noslēgumā.
Kā pirmo iepazīstam vācu izcelsmes
mākslinieka Kristofa Miges vides objektu
„Baltijas jūras bruņurupucis” jūras krastā
pie galdniecības. Ikviens interesents to var
aplūkot joprojām, līdz brīdim, kad jūra
paisumā vai vētras cīņās to pārklās. Šis
vides objekts ir kā skulpturāla iejaukšanās
esošajā krasta stiprinājumā. Tur atrastie
betona gruvešu gabali ir papildināti ar
izlietām betona formām un kopā veido
šķietamu ieeju bunkurā, kas pēc formas
atgādina abstraktu bruņurupuci. Kristofs
bruņurupučus savā darbā bieži izmanto
kā patvēruma metaforu. Tāpat arī trijstū
ris ir forma, kas bieži atkārtojas Kristofa
darbos (un ir starptautiski pazīstams sim
bols civilā aizsardzībā). Šī darba mērķis ir
panākt, lai garāmgājēji aizdomātos par
cilvēces pastāvēšanai būtiskiem jautāju
miem. Vai bunkuri ir nepieciešami? Kam
varam dot piekļuvi drošajai oāzei, kas ir
mājīgi iekārtota, bet no ārpuses šķiet kā
draudīgs cietoksnis? Cik ilgi mēs varētu
izdzīvot bez apkārtējās pasaules ietekmes?
Turpat netālu, akmeņu pudurā vir
zienā uz molu, latviešu māksliniece
Elīna Ruka ielaiž jūrā „Vēl vienu Rojas
dižakmeni”. Akmens, kas ticis pie Elīnas
darinātas zaļas galvas rotas, nu gozēsies
līdzās saviem brāļiem, kam zaļganos jū
raszāļu matus māte daba dāvājusi. Vai
tas tur vēl ir? Jāiet skatīt.
Taču pavisam noteikti vēl var pagūt
apskatīt Elīnas Rukas izstādi Rojas tūris
ma informācijas centrā (TIC). Desmit
dienas pēc kārtas Elīna iemūžināja fo
togrāfijā kādu Rojas jūrmalas skatu, un
katras dienas izjūtas atainoja tās dienas
jūras fotogrāfijas improvizācijā.
Turpat Rojas TIC atrodas arī vācu
mākslinieces Ursulas Akternkampas in
teraktīvais objekts „Ir piektdiena!” Tā
radīšanā Ursulu iedvesmoja “Raida Roja”
Facebook vietnē redzētās padomju laika
fotogrāfijas, kurās attēloti cilvēki 1. mai
ja demonstrācijās ar plakātiem rokās. Šie
skati Ursulai sasaucās ar 16 gadus vecās
zviedrietes, vides aktīvistes Grētas Tūnber

gas iniciatīvu: sākumā vienatnē, bet vēlāk
iedvemojot jauniešus 105 pasaules valstīs
piektdienā iziet demonstrācijās, protestē
jot pret klimata krīzes ignorēšanu. Ursulas
veidotais baneris ir bez uzrakstiem, bet ar
logiem dzīvās dabas atainojumam. Pirmā
performance tika veltīta tīrai jūrai, vējam
un svaigam gaisam. Ja arī tu vēlies iesais
tīties šajā akcijā, katru piektdienu Ursulas
radīto baneri vari aizņemties Rojas TIC
un doties atbalstīt tās dabas dāvanas, kas
svarīgas arī tev.
„Es nekad viņu nepazinu” ir Ronitas
Porat foto kolāža, kas izvietota bijušā
veikala „Kaija” logos. Ronita ir Izraēlas
māksliniece, un šī darba nosaukums
saistīts ar viņas vectēvu, kurš piedzi
ma Rīgā, bet vēlāk emigrēja uz Izraēlu.
Izzinot Rojas vēsturi periodā starp di
viem pasaules kariem (20.-30. tie gadi),
Ronita pētīja fotogrāfijas Rojas muzeja
arhīvā, kā arī tā laika populāro žurnālu
„Atpūta”. Rojā mākslinieces uzmanību
piesaistīja pamestās ēkas, kurās dzīve
ritējusi pirms krietna laika, un viņa izvē
lējās veidot lielformāta kolāžas logiem,
sapludinot Rojas dzīves elementus ar
mākslinieces iztēli, kuros izmantoti attē
li no muzeja materiāliem un dabas motī
viem. Ronitas Rojas redzējums skatāms
kā foto stāsts. Cerību, ka šīs kolāžas biju
šā veikala logus rotās pastāvīgi, ir izteicis
ne viens vien.
Upes ielas sākumā (netālu no vei
kala Maxima) garāmgājēju uzmanību
piesaista neliela koka būve, kas rosina
piesēst uz tā kā soliņa, bet īsti pēc soli
ņa neizskatās. Tas ir korejiešu izcelsmes
mākslinieces Boohri Park veltījums Ro
jai „1.605 m²”. Izmēru ziņā šis vides ob
jekts atbilst telpai, kas bija Boohri privā
tā telpa, dzīvojot Rojā, viesnīcā – 1,605
kvadrātmetri. Tā ir maza telpa vienam
cilvēkam dzīvošanai, bet, ja to pašu tel
pu atvēl kolektīvai lietošanai, vieta, kur
apsēsties sanāk diezgan daudziem.
Poļu izcelsmes māksliniece Agniesz
ka Foltyn plašākai Rojas sabiedrībai pa
zīstama kļuva jau Rojas kino brīvdienās.
Ideja izveidot popkorna stendu pirms
pludmales kino seansa pieder viņai, un
kopā ar brīvprātīgiem palīgiem no Rojas

Roberta Luzar performancē aktīvu dalību ņēma arī skatītāji.
M. Grosbaha foto
tā arī tika realizēta. Projekta noslēguma
dienā šis pats stends pārvērtās par Delfu
Orākula templi, kurā drosmīgākie varē
ja uzdot sev interesējošos jautājumus un
caur pītiju (sieviešu kārtas mēdiji) muti
saņemt dievu vēstījumu sengrieķu garā,
kā arī īpašās „zāles” labākas nākotnes
piesaistīšanai.
Rojas estrādē izturīgākie projekta
noslēguma dalībnieki varēja piedalīties
Roberta Luzar performancē „Demons
trācija 13: kā evakuēties” – ar baloniem
pašradītas sirēnas ierosināti, vadīt citus
un sekot citu norādēm izkļūšanai no
skatītāju rindām. Fragmentus no šīs un
citām šī mākslinieka performancēm var
atrast arī Roja Art Lab Facebook vietnē.
Bet tikmēr uz skatuves vietu ieņem
mākslinieku pāris no Krievijas – Petr
Laden un Masha Fomenko jeb apvienī
ba „Lieliskais izgāšanās cirkus” (Great
Circus of Failure) ar savu performanci
„Laipni lūgti Rojā”. Tās laikā performan
ces dalībniekiem dota iespēja interaktīvi
manipulēt ar fonā dzirdamo audioie
rakstu un izmēģināt dažādus rīkus, kas
var (vai varbūt nevar) tikt izmantoti paš
radītā cirkū.
Projekta noslēdzošais darbs skatī
tājus aizved uz smilšaino Rojas plud
mali un piedāvā paskatīties uz to ar

virtuālās realitātes rīkiem. Tas ir Latvi
jas mākslinieka Ginta Gabrāna autor
darbs „SAN Roja”, ko iespējams lejup
lādēt kā aplikāciju mobilajās ierīcēs no
vietnes san.lv, un atkarībā no atrašanās
vietas Rojā, vērot dažādus papildināju
mus tai realitātei, kurā atrodamies. Ar
šo Roja piepulcējas tām retajām pasau
les pilsētām, kur papildinātās realitātes
instalācijas iespējams baudīt klātienē.
Lejuplādējot SAN applikāciju un atro
doties Rojas piekrastes zonā, par to var
pārliecināties ikviens.
Vai tu jau esi pabijis kādā no Roja
Art Lab projekta aktivitātēm? Ja nepa
spēji satikt kādu no 160 māksliniekiem,
kas šajos daudzajos gados ir piedalīju
šies projektā, vari doties aplūkot projek
ta „pēdu” nospiedumus, kas apskatāmi
Rojas pilsētvidē – kopumā vairāk nekā
30. Ne viens vien skeptisks garāmgājējs
jau ir kļuvis par uzmanīgu skatītāju, bet
vērtētāji – par aktīviem projekta līdzda
lībniekiem. Ieplāno laiku nākošā gada
notikumiem un ļauj, lai māksla runā arī
caur tevi!
Vairāk informācijas, foto, video atro
dami „Roja Art Lab" Facebook lapā un
interneta vietnē www.rojalab.lv
Kristīne Maslovska,
Roja Art Lab brīvprātīgais palīgs
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Kas labi iesākts – jāturpina!
17. augustā „Dzelžos”

VALGALCIEMA ZAĻUMBALLE.
No plkst. 18.00 līdz 19.00 jautras aktivitātes bērniem.
Plkst. 19.00 – Valgalciema dižošanās: Egitas stāsti un ciema „štelles”, Sigitas
dzejas lasījumi, Lindas, Aijas un Jāņa muzicēšana, Valgalciema teijāteris.
Pēc tam atelpa un svētku zupas baudīšana.
Plkst. 21.00 atkalredzēšanās ar pašu Gūtenmorgenu – viesos aktieris ANDRIS
KEIŠS, saruna un kopīga filmas „GŪTENMORGENS UN VIENCIEMS” skatī
šanās.
No plkst. 22.30 līdz 03.00 ZAĻUMBALLE, muzicēs atraktīvais RIKARDIONS.
Būs apskatāma izstāde „Zīņ`s no Valgalciem`”.
Darbosies bufete. Ieeja brīva.
23. augustā,
atzīmējot BALTIJAS CEĻA 30. gadskārtu,
no plkst. 21.00 visā Selgas ielas garumā tiks iedegts

GAISMAS CEĻŠ.
Pievieno savu sveces gaismiņu arī tu!
31. augustā plkst. 20.00 Rojas pludmalē

SENĀS UGUNS NAKTS.

* Koncertu jūrai, aizejošai vasarai un mums visiem sniegs ANTRA
STAFECKA ( balss) un JĀNIS ČUBARS (ģitāra).
* ar uguns skulptūru „UGUNSGARS” pārsteigs radošā apvienība „Akciju
sabiedrība”.

23. augustā plkst. 21.21
Koncertuzvedums

„Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”
„Baltijas Ceļam – 30” ietvaros.
Ieeja: 8.00–15.00 EUR, Rojas novada domes kasē vai
www.bilesuparadize.lv. Bērniem līdz 5 gadu vecumam
ieeja bez maksas, ja neaizņem atsevišķu sēdvietu.
7. septembrī plkst. 19.00
Koncerts „Aija Andrejeva un draugi”.
Koncertā skanēs gan Aijas visu laiku labākās dziesmas, gan dziesmas no
dziedātājas pēdējā albuma „Mēs pārejam uz tu”, kas ir mākslinieces pārdzīvojums
un piedzīvojums.
Šajā koncertā kopā ar Aiju uz skatuves būs viņas draugi – Alex, Ansis, Jānis
Aišpurs un Dj Rudd un pavadošais sastāvs: Kaspars Ansons (ģitāra), Jānis
Kalniņš (ģitāra), Kaspars Pļavnieks (bungas), Toms Veismanis (basģitāra),
Toms Mikāls (taustiņi), Anna Zankovska un Santa Šillere (piebalsis).
Koncertuzveduma informatīvais atbalstītājs – Kurzemes Radio.
Ieeja: 8.00–15.00 EUR, Rojas novada domes kasē vai www.bilesuparadize.lv
7. septembrī plkst. 15.00
Joku plēšana latviskā garā

„LUSTĪGĀ ZIŅĢU UN DANČU ANDELE”
Kas notiek, ja uz viena tirgus plača satiekas spraunas, mazliet paziedējušas,
bet visnotaļ mutīgas kurzemnieces pašos labākajos spēka gados un smuki, jauni,
dziedoši un spēlējoši puiši un meitas no Latgales?
Šajā koncertprogrammā uz vienas skatuves satiksies spraunās kurzemnieces –
Liepājas aktrišu kopa „Atštaukas” (Ināra Kalnarāja, Marita Stelmakere, Aina Ka
rele, Dace Liepa, Vija Āboliņa, Anda Albuže) un enerģijas pilnie latgalieši – jautrā
postfolkloras grupa „Rikši” (Ēriks Zeps, Ivars Utāns, Madara Broliša, Mārcis Lip
skis, Jurģis Lipskis). Režisors – Valdis Pavlovskis.
Ieeja: 7.00–12.00 EUR, Rojas novada domes kasē vai www.bilesuparadize.lv. Bēr
niem līdz 5 gadu vecumam uz visiem pasākumiem ieeja bez maksas, ja neaizņem
atsevišķu sēdvietu.
Pasākumu dienās biļetes iespējams iegādāties arī pie estrādes ieejas,
2 stundas pirms pasākuma līdz pasākuma sākumam.

23. augustā „Baltijas ceļam – 30” ietvaros
notiks koncertstāsta
„Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA” PIRMIZRĀDE
Rojas brīvdabas estrādē – vasaras koncertzālē – kā
veltījums „Baltijas ceļam – 30” tiek veidots īpašs koncertuz
vedums „Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”, kas top sadarbībā
ar Latvijas Nacionālo teātri.
Šis notikums pirms trīsdesmit gadiem, bija viena no
cilvēku pirmajām protesta izpausmēm pret pastāvošo varu
un cīņu par savas valsts neatkarības atgūšanu. Latviešu
kultūras sabiedrības pārstāvji šos protestu izpauda savos
darbos – dzejnieki protestēja caur dzejas rindām, mūziķi
caur nošu rakstiem un dziesmām, mākslinieki caur otas
un krāsu triepieniem, teātra ļaudis, iestudējot izrādes par
sabiedrībā aktuālajām tēmām. Viens no šāda protesta pau
dējiem bija arī dziedātājs un komponists Niks Matvejevs,
kurš sakomponēja trīs ciklu kopumu ar latviešu dzejnieku
V. Belševicas, I. Ziedoņa un franču sirreālista Pola Eliāra
dzeju (M. Čaklā atdzejojumā) par tēmu – BRĪVĪBA. Cikls
„Brīvība” šajā koncertstāstā piedzīvos savu pirmatskaņojumu.
Režisors Gundars Silakaktiņš: „20. gadsimta 80.–90. ga
dos Latvijas iedzīvotāji konfrontēja militāru lielvaru un iz
cīnīja neatkarību Baltijas dziesmotajā revolūcijā. Tās gaitā
dziedošie latvieši saglabāja ticību nevardarbīgai politiskai
rīcībai, stādamies pretī bruņotiem padomju karavīriem „ar
gara spēku pret karaspēku”.

Rojas upes svētki
Gaismas ceļš
24. augustā
ar akustisko
saulrieta koncertu
uz plosta Rojas upē.
Pulksten 21.30 akustiskais koncerts uz upes
pie tilta. Muzicēs Ingus
Ulmanis un Aigars Voitišķis. Laivu nomu pieteikt iepriekš, zvanot pa telefonu
28630590 (vietu skaits ierobežots). Cena 5.00 EUR
no personas. Ģimenēm
atlaides.
Pasākumu organizē Rojas TIC un Rojas Tūrisma
biedrība.

Sporta diena Rudē
24. augustā 11.00

Programmā:
 komandu sporta veidi;
 individuālie sporta
veidi līdz 14 gadiem;
 individuālie sporta
veidi no 15 gadiem;
 ģimeņu stafetes.
Vecāku vietā drīkst būt
vecvecāki,
krustvecāki,
tantes, onkuļi. Sporta spēlēs sacensības notiks tikai
tad, ja būs nokomplektētas
attiecīgajā sporta veidā
3 komandas. Dalībnieku
pieteikšanās no 10.30. Apbalvošana individuālajos
sporta veidos pulksten
14.30, sporta spēlēs uzreiz
pēc sacensību beigām.

Bērnu vasaras nometne
„Spirgts un vesels”
No 5. līdz 9. augustam Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu
centrā „Varavīksne” notika Rojas novada domes Eiropas So
ciālā fonda projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”
līguma Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros organizētā nometne
„Spirgts un vesels”. Nometnes mērķis bija popularizēt veselī
gu dzīvesveidu 20 bērniem vecumā no 8 līdz 13 gadiem.
Nometnes sākumā dalībnieki, lai viens otru labāk iepazītu,
iesaistījās dažādās grupas saliedēšanās aktivitātēs. Pēc tam visi
bērni ar lielu interesi un centību veidoja nometnes karogu,
izvērtēja savu ēdienkarti atbilstoši veselīga dzīvesveida
principiem, apgleznoja stikla burciņas, gatavoja veselīgus
salātus un meklēja E vielas populārākajos našķos.
Nometnes trešā diena tika veltīta sporta spēlēm Rojas
stadionā un pārgājienam gar jūras krastu. Ceturtajā dienā
nometnes dalībnieki pārvarēja savas bailes un šķēršļus
virvju trasē „Kaķa taka”, kā arī izbaudīja visdažādākās
atrakcijas Ventspils Bērnu pilsētiņā.

Lai visas nometnes laikā iegūtās vērtīgās atziņas
neaizmirstos, pēdējā dienā bērni tās apkopoja grāmatiņā
„Spirgti un veseli”. Savukārt spilgtākos notikumus dalībnieki
atcerējās, veidojot prezentācijas par piecās dienās piedzīvoto.
Visvairāk bērniem patikusi virvju trase, burciņu apgleznošana
un sporta aktivitātes. Nometnes skolotājām Kristīnei
Sauškinai un Ludmilai Ozolai vislielāko gandarījumu devis
tas, ka visi dalībnieki uzdevumus pildījuši ar lielu interesi
un aizrautību. Nometnes brīvprātīgā darbiniece Ieva Alksne
atzīst, ka ieguvusi jaunu pieredzi un jaunus draugus. Ieva
stāsta: „Katru dienu bija prieks doties uz nometni, jo zināju,
ka būs jauni piedzīvojumi, ka diena tiks pavadīta produktīvi.
Bija prieks palīdzēt Mārai, Kristīnei un Ludmilai, kā arī prieks
par lieliski pavadīto laiku kopā ar nometnes dalībniekiem.”
Liels paldies visiem dalībniekiem, viņu vecākiem un visiem
tiem, kas iesaistījās dažādos ar nometni saistītos procesos!
Nometnes vadītāja Māra Folkmane

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

Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

Koncertstāstu izdzīvos un izdziedās Latvijas Nacionālā
teātra aktieri – Agnese Cīrule, Zane Dombrovska, Līga Zeļ
ģe, Gundars Grasbergs, Egils Melbārdis, Uldis Siliņš, Rai
monds Celms, Kristaps Ķeselis, jaunā dziedātāja Kristīne
Matvejeva un mūziķu grupa Raimonda Macata vadībā. Re
žisors un scenārija autors Gundars Silakaktiņš, scenogrāfs
Aigars Ozoliņš, kostīmu māksliniece Jurate Silakatiņa, gais
mu mākslinieks Oskars Pauliņš, horeogrāfe Inga Krasovs
ka, muzikālā producente Zane Dombrovska.
Koncertuzveduma finansiālie atbalstītāji – Valsts
Kultūrkapitāla fonds un Kurzemes plānošanas reģions,
Rojas novada pašvaldība. Informatīvi atbalsta – Kurzemes
Radio.
Biļetes var iegādāties visās “Biļešu Paradīzes” tirdzniecī
bas vietās, Rojas novada domes kasē un pasākuma vakarā,
sākot no plkst. 19.30 pie estrādes ieejas.
Bērniem līdz 5 gadu vecumam, ieeja bez maksas, neaiz
ņemot atsevišķu sēdvietu.
Madara Aizgrāve,
Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles –
mākslinieciskā vadītāja
Tel. nr. 26323572, estrade@roja.lv

Aicina

Rojas Jūras zvejniecības muzejs

Kapu svētki

18. augustā 12.00 Ģipkas „Jokos”
tiks atzīmēta Ģipkas jūrskolas 150
gadu jubileja. Aicināti visi ģipcenieki,
lai kopā atcerētos dzīvi Ģipkā pirms
daudziem gadu desmitiem. Līdzi var
paņemt nelielu groziņu, būs arī uz
ugunskura vārīta zupa.
* * *
Mūsu novadniecei, pasaulē atzītajai
māksliniecei Marijai Induss – Muceniecei – 115.
22. augustā pulksten 17.00 Rojas muzejā ar pianistes Helgas Gūtšmites klavierkoncertu atklāsim
māksliniecei Marijai Induss – Muceniecei veltīto piemiņas izstādi.
Izstādē būs aplūkojami mākslinieces darbi, kā arī sniegts ieskats par
mākslinieci, viņas dzīvi un darbiem.
Pēc koncerta sarunas par mākslu,
par mākslinieci un viņas darbiem ar
mākslas zinātnieci, Latvijas Mākslas
akadēmijas pasniedzēju Ingrīdu Burāni.
* * *
14. septembrī ikgadējais Rudens
tirgus Rojas muzeja sētā. Aicinām
pieteikties tirgotājus, zvanot pa tālruni 29432899 vai rakstot uz e-pastu
muzejs@roja.lv

Sludinājumi
PĀRDOD
 Vienistabas dzīvokli Rojā. Zvanīt
29443963.
 Lēti jaunu ledusskapi Indesit (mazo),
nelielu koridora iekārtu, tvaika nosūcēju
Electrolux (90 cm garš, piemērots lielām
plītīm). Zvanīt 29913881.
DARBS
 Ģimenes ārsta prakse, reģ. nr.
30095412507, Rojā, piedāvā darbu
medmāsai vai ārsta palīgam. Alga
815 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Zvanīt 29376950.

Policija ziņo
Laika posmā no 23.07.2019. līdz
14.08.2019. Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem
konsultēti 4 klienti, izteikti 22 mutiski brī
dinājumi, izpildīti 5 atsevišķie uzdevumi,
saņemtas un reaģēts uz 2 mutiskām sūdzī
bām, sastādīti 2 Administratīvā pārkāpu
ma protokoli, un 1 protokols – paziņojums.
Mājās nogādātas 2 personas, kuras nebija
spējīgas patstāvīgi pārvietoties. Kāpu zonā
likts nodzēst 2 ugunskurus. No kāpu zonas
izraidīti 3 auto vadītāji ar savām automašī
nām. Kopā ar apsardzi nodrošināta sabied
riskā kārtība visos pasākumos, ko organi
zējusi Rojas novada dome.
Laikraksts iznāk kopš
1987. gada 3. jūlija.
Iespiests Talsu tipogrāfijā.

18. augustā
Valgalciema kapos
plkst. 10.30
Kaltenes baznīcas kapos
plkst. 11.30
Rojas kapos plkst. 13.00

Līdzjūtības
Vakaros, kad klusas skumjas
Tā kā sniegi sirdī krīt,
Atkal mēs tāpat kā senāk
Nāksim tevi apraudzīt.

Izsakām līdzjūtību Guntim Dīri
ņam ar ģimeni, vecotēvu mūžībā
pavadot.
SIA „L.M. TRANS” kolektīvs

Tā es aizeju projām pa staru,
Kādu dziesmu atstājot jums.
Ko gan vēl es novēlēt varu?
Varbūt zvaigzni,
Kas debesīss skumst…

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
ZITU KĀLI mūžībā pavadot.
Kaimiņi Zvejnieku ielā 18

Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
GUNĀRU LAZDIŅU mūžībā pava
dot.
Ģipkas evaņģēliski luteriskā draudze

Tu aizgāji un neatgriezies,
Uz ceļa paliek bēdu ēna melna.
Vēl durvis skumji trīs,
Kad aizejot tās skāra tava delna.

Bēdās jūtam līdzi Sandrai Lazdi
ņai, no tēva atvadoties.
SIA „Riesti” kolektīvs

Kur gaitai jāapstājas,
To nezina neviens.
Tik dienas gados krājas
Un ātri projām skrien.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Dzin
trai un pārējiem tuviniekiem, no
tēva un mūsu biedra VALDA MAĶINSKA atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Bezmaksas izdevums.
«BANGA» iznāk 2 reizes mēnesī:
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

