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Atmiņu pēcpusdiena Rojas bibliotēkā
Dace Klabere
Lai arī Skolotāju diena sen kā pagājusi, pateikt paldies savai pirmajai skolotājai un kopīgi gremdēties atmiņās nekad
nav par vēlu, tādēļ Rojas novada bibliotēka aicināja uz atmiņu pēcpusdienu
skolotājus, kuru ikdiena vairs nav saistīta ar skolu, audzināmo klasi, zvanu uz
stundām. Šajā atmiņu pēcpusdienā savās
atmiņās ar klātesošajiem par pirmajiem
darba gadiem, pirmajiem iespaidiem,
nonākot jaunajā darbavietā, pirmajiem
darba kolēģiem un pirmajiem skolēniem
stāstīja bijušās Rojas vidusskolas skolotājas Vaira Burkova, Veronika Grosbaha,
Skaidrīte Brūšniece, Dzintra Žuravska
un Biruta Andersone.
Visas skolotājas cienījamā vecumā, ar
bagātu dzīves un darba pieredzi, mīlestību un cieņu gan pret bijušajiem kolēģiem, gan audzēkņiem. Varu tikai apbrīnot šīs dienas viešņu fenomenālo atmiņu,
stāstot par savu pirmo pieredzi skolotājas
darbā un notikumiem, kas norisinājušies
pat vairāk kā pirms 50 gadiem.
Skolotājas Vairas Burkovas pirmā
darbavieta bijusi skola Kaltenē. „Ausekļu” īpašnieki bija emigrējuši uz Zviedriju, māja stāvējusi neapdzīvota, tādēļ tajā
iekārtoti dzīvokļi skolotājiem, bet blakus
esošajā ēkā – skola. Apvienotajās 1.–3.
un 2.–4. klasēs mācījušies ap 50 skolēnu. Skolotājiem bijis jāstrādā ar divām
klasēm reizē. Vaira Burkova atceras, ka
bērni bijuši brīnišķīgi – klusi, paklausīgi,
čakli. Viņiem daudz bijis jāstrādā patstāvīgi. Skolotāja katrai klasei varējusi veltīt
vien pusstundu, bet bērni izmācījušies
un izauguši par gudriem cilvēkiem. Skolotāja pārdzīvo, ka no viņas pirmajiem

Skolotāja Vaira Burkova.
audzēkņiem tikai trīs vēl dzīvi – Ilga
Vīksne, Silvija Alhimoviča un Antons Čeksters. Ilga bijusi gudrākā
meitene klasē, vēlākos gados arī pati
strādājusi par skolotāju. Jāpiemin, ka
tolaik skolotājai Burkovai pašai bijuši tikai 18 gadi. Ļoti trūcis skolotāju,
tādēļ vispirms bijis darbs, un tikai
pēc tam mācības. Skolotāja atceras,
ka skolas darbam viņas bijušas labi
sagatavotas, tikai dzīvei – nē. Grūtību netrūcis, jo visapkārt valdījusi
liela nabadzība. Skolotājai uz mūžu
iespiedies atmiņā, kā viņa dienu
pirms pirmās mācību gada dienas izprasījusi zirgkopim zirgu, lai brauktu
uz Valdemārpili pēc skolēnu burtnīcām. Zirgkopis gan brīdinājis, ka tas

ir tālu, bet jaunā skolotāja bijusi apņēmī- dzīves ceļš aizvedis uz Liepāju, kur strābas pilna, jo – kā gan mācīsies bez burt- dāts institūta bibliotēkā, bet, tā kā Rojā
nīcām! Vilšanās un bailes gan piezagušās dzīvojuši vīra vecāki, ceļš atkal atvedis uz
brīdī, kad jaunā meitene ieraudzījusi, cik Roju. Galvenais, ko skolotāja centusies iezirdziņš knaps un rati briesmīgā stāvoklī, mācīt bērniem, tā ir cieņa pret skolotāju,
bet atkāpšanās ceļa vairs nebija, jo sko- vecākiem un veciem cilvēkiem. Paralēli
lēnu burtnīcas bija pasūtījušas arī skolas darbam skolā, skolotāja Grosbaha bijusi
Rojā un Lubezerē. Tas nebijis vienkāršs liela dziedātāja. Savulaik dziedāts ansambrauciens, bet vienos naktī drosminiece bļos un koros, dziesma Veroniku pavada
bija mājās, un nākamajā rītā, 1. septem- joprojām. Viņa ir pārliecināta, ka dziesma
brī, devās uz skolu. Skolotāju galdiņu, palīdz cilvēkam dzīvot, un bez tās viņai
kuram zem vienas kājas bijis palikts būtu bijis daudz grūtāk.
ķieģelis, skolotāja apklājusi ar mammas
Skaidrīte Brūšniece savas skolotājas
izšūto sedziņu, bet vāzē ielikusi apkopē- gaitas sākusi, vēl mācoties Ventspils mūjas dārzā saplūktās puķes. Lai kā arī ne- zikas vidusskolas 4. kursā. Sagadījies tā,
gājis, skolotāja ar prieku atceras bērnus, ka Ances 8. gadīgajai skolai vajadzējusi
viņu vecākus, kaimiņus un uzteic viņu dziedāšanas skolotāja, savukārt Ances
vienkāršību un labestību. Pēc 13 Kaltenē mežniecības vīru korim – diriģenti. Skonostrādātiem gadiem, skolotāja kopā ar lotāja uzsver, ka tā viņai bijusi laba skosaviem audzēkņiem un meitu, kura sāka la. Lai arī viegli nebijis, jaunā skolotāja
iet 1. klasē, pārnāk uz jaunuzcelto Rojas darbam nodevusies ar sirdi un dvēseli.
vidusskolu. Kā saka skolotāja – viņas dzīvē sākusies pavisam cita ēra.
Ar labu vārdu skolotāja piemin arī
savu pēdējo audzināmo klasi, kurā
mācījušies Laimdota Grīnšteine,
Vilnis Morics, Vilnis Balodis, Ingrīda Bole, Alfons Jaunbērzs, Inta
Volbedahte, Marga Volbedahte un
citi. Pēc skolotājas Burkovas klasi
uz vienu gadu pārņēmusi skolotāja Skaidrīte Brūšniece un pēc
tam – Mārtiņš Veidemanis, kurš
klasi audzināja līdz pat tās vidusskolas izlaiduma dienai. Skolotājai
spilgtā atmiņā arī klase, kāda, viņas
vārdiem runājot, gadās vienreiz
mūžā. No klases 25 audzēkņiem
Skolotāja Skaidrīte Brūšniece.
20 mācījušies tikai labi un teicami.
No tiem 10 bijuši teicamnieki, bet pārē- Skaidrītei bijusi vien trīs gadu vecuma
jiem pieciem bijis pa vienam trijniekam. starpība ar viņas 8. klases skolēniem, kas
Klasē mācījušies Lita Krūmiņa, radījis zināmas bažas, vai viņu klausīs,
Eva Kārkliņa, Juris Ceplēvičs, taču viss mācību process noritējis bez
Inguna Bērziņa, Ansis Jirgens, starpgadījumiem. Vasarā Skaidrīte LuGundars Briedis, Irina Martin- bezerē satikusi skolas direktoru Oļģerjuka un citi. Audzēkņi mīlējuši tu Veinbergu, kurš viņai izrādījis jauno
literatūru un mūziku. Pēc stun- skoliņu un uzaicinājis strādāt. Skaidrītes
dām viņi vēlējušies vēl kopīgi sirds piederēja Rojai, tādēl viņa pēc obpalasīt, bet, kad pieteikta jaunā ligātajiem trīs nostrādātajiem gadiem
viela – klase aplaudējusi. Kā lai Ancē, atgriezās dzimtajā pusē. Sākot
šādi bērni neiespiestos atmiņā?
strādāt Lubezerē, viegli nebijis, jo bijuSkolotāja Veronika Grosba- šie meitenes skolotāji nu bija kļuvuši par
ha smej, ka viņai dzīve ir viens kolēģiem. Skaidrīte ar mīlestību atceras
mūžīgs ceļojums. Par skolotāju šo laiku, kad tik daudz ko mācījusies no
viņa sākusi strādāt vēl Valde- vecākajiem kolēģiem. Joprojām mīļā atmārpils vecajā skolā, mācījusi miņā arī skolas busiņa šoferis Leons Bamatemātiku, vēsturi, krievu va- lodis, kurš diendienā vadājis skolēnus un
lodu. Jāstrādā bijis arī pagarinā- skolotājus. Un tad jau klāt arī 1966. gads,
tajā grupā ar 41 bērnu. Pēc tam kad tiek atklāta jaunuzceltā Rojas vidusskola. Skolotāja to atceras kā brīnišķīgu laiku. Pirmoreiz saņemot
audzināšanā klasi, gan valdījušas
zināmas bailes, jo nebija pieredzes,
taču bērni bijuši mīļi un vecāki saprotoši. Kādreiz jau gadījies, ka direktors pateicis arī kādu stingrāku
vārdu, bet arī tos jaunā skolotāja
bija nopelnījusi, jo 25 gados jau
pašai vēl vējš galvā bijis. 1973. gadā
skolotāja Brūšniece uzaicināta
strādāt Rojas mūzikas skolā, kura
tobrīd bija iekārtojusies Rojas vidusskolas telpās, un tā sākās viņas
40 darba gadi skolā, kurai atdots
viss radošais mūžs un daļa sirds.
Skolotāja Veronika Grosbaha.

(Turpinājums 2. lpp.)

Svinīgajā pasākumā šogad tiks godināti:
Ingrīda Miķelsone, Baiba Volaja, Svetlana Mediņa, Egils Zigats,
Ints Erķens, Uģis Kronbergs, Kitija Maišele, Alise Lakšmane.
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NOVADA DOMĒ
Rojas novada domes
28. oktobra ārkārtas sēdē
tika izskatīts 1 darba kārtības jautājums, kur deputāti lēma:

ATNĀC, PIEDALIES
un esi
INFORMĒTS!

Skolas ikdienas raibumi

Roja
13. NOVEMBRĪ plkst. 16.00
ROJAS KULTŪRAS CENTRĀ
ZVEJNIEKU IELĀ 5

PAŠVALDĪBU REFORMA
JAUTĀJUMI,
ATBILDES,
VIEDOKĻI
UN KOMENTĀRI

Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā „Silu komplekss”, Rojas novadā.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja
vietniece / domes sekretāre
Marita Pāvuliņa

TIKŠANOS ORGANIZĒ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un laikraksts “Latvijas Avīze”

AICINA ROJAS NOVADA IEDZĪVOTĀJUS
UZ TIKŠANOS AR MINISTRU JURI PŪCI,
lai diskutētu par pašvaldību reformu.
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(Turpinājums no 1. lpp.)
Skolotājas Birutas Andersones pirmā darbavieta ir Lubezeres skola, uz
kuru viņa nosūtīta strādāt pēc izglītības
iegūšanas Valmierā. Skolotājas dzimtā
puse ir Cēsis un 1955. gada 1. augustā
23.30 viņa ar pasta bānīti ieradusies Lubezerē. Sākotnēji jaunā skolotāja mitinājusies internātā, kur dzīvojuši arī skolas

Skolotāja Biruta Andersone.
direktors Oļģerts Veinbergs ar sievu
Ilgu. Bērniem mācījusi visu – rakstīšanu,
lasīšanu, dziedāšanu, darbmācību, vingrošanu. Pēc Lubezeres skolotāja 3 gadus nostrādājusi skolā Upesgrīvā, bet

10/29/19 1:47 PM

1961. gadā atgriezusies skolā Rojā,
kura tobrīd bija izvietojusies tagadējā
muzeja telpās. Tur skolotāja sastapās
ar kolēģēm Ainu Laubergu, Ernu
Zēģeli, Birutu Ūdri. Par apkopēju
strādājusi Elza Cibate. Te piebildīšu,
ka šī bija arī mana pirmā skola, bet
skolotāja Andersone – mana pirmā
skolotāja. Skolotājas man ielikto divnieku glītrakstīšanā, siltās tējas, apaļo
bulciņu un dzelteno jāņogu garšu,
kas auga skolas pagalmā, atceros
joprojām. Pagāja vien nieka nepilni 30 gadi, un uz Rojas vidusskolas „mazo galu” apgūt zinības pie
Dzejniece un rakstniece Dzintra Žuskolotājas Andersones jau devās ravska.
D. Klaberes foto
manas meitas… Sirsnīgs paldies
skolotājai par to, ko viņa ir iegulroka nespējusi pierakstīt. Viņa smej, ka
dījusi manī un manos bērnos!
daudz vieglāk esot uzrakstīt romānu vai
Savā pirmajā darba pieredzē un dzejoli nekā oficiālu iesniegumu!
piedzīvoto skolas gados dalījās arī
Savas pirmās skolotājas atcerējās
rakstniece un dzejniece Dzintra Žu- arī pārējie pasākuma dalībnieki, bet ar
ravska. Vai nav paradoksāli, ka cilvē- īpašu sirsnību savu pirmo skolu Talsos
kam, kuram par mūža galveno uzde- un mīļās skolotājas pieminēja Inese
vumu izvērtusies rakstniecība, visu Priede. Viņai cauri gadu desmitiem samūžu bijušas problēmas ar rakstīša- glabājusies arī skolotājas gatavotā karnu! Rakstīt glīti – to Dzintra mūža ga- tīte ar ierakstu, kas savu aktualitāti nav
rumā tā arī neesot iemācījusies. Sacerē- zaudējis arī šodien: Pati vērtīgākā īpašījumos viņa bieži nopelnījusi divniekus, ba dzīvē ir mūžīgā zinātkāre, kas gadu
jo darbi vienkārši nav bijuši salasāmi. gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no
Domas arvien tā skrējušas pa priekšu, ka jauna (R. Rodēns).

RMMS dalība konkursā ,,Jūras zvaigzne’’
18. oktobrī agrā rīta stundā trīs Kora
klases skolēni – Fricis Dravnieks, Luīze
Elza Bertholde un Keita Anna Mitenberga, kā arī viņu pedagogi devās uz Ventspili, lai kāptu uz nesen atklātās koncertzāles ,,Latvija” skatuves un piedalītos V
Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo,
duetu un trio konkursā „Jūras Zvaigzne”.
Konkursā piedalījās ap 80 dziedātāju no
21 Latvijas mūzikas skolas. Mūsu skolas
audzēkņi startēja konkurences ziņā visplašāk pārstāvētajā A (solistu) kategorijā. Mūsu Fricis tika pamanīts un saņēma žūrijas specbalvu par bezbailīgāko
uzstāšanos. Šogad žūrijas pienākumus
veica diriģents Jānis Ozols, diriģente
Nora Kalniņa un PIKC ,,Ventspils Mūzikas vidusskola’’ direktora vietniece un
Rojas MMS komanda godam pārstāvēja Roju konkursā Ventspilī.
komponiste Maija Solovjova.
Albuma foto
Liels paldies Fricim, Luīzei, Keitai, kā
arī skolotājām Litai Krūmiņai un Inesei Ozoliņai, koncertmeistarei Ilonai Stepanovai par ieguldīto darbu, kā arī audzēkņu
vecākiem par atbalstu! Paldies arī šoferītim Imantam par drošo braucienu!

RMMS direktora vietniece izglītības jomā Aija Kaļiņičenko

Paziņojums par mazdārziņu nomu
Visiem iedzīvotājiem, kuri noslēguši Rojas novada pašvaldībā lauku apvidus mazdārziņu zemes
nomas līgumus, tie jāatjauno līdz šī gada beigām. Saskaņā ar Rojas novada domes 15. oktobra sēdes
lēmumu, jaunie mazdārziņu līgumi tiks noslēgti uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu par iznomāto
zemes vienības daļu ne mazāk kā 3.00 EUR par mazdārziņu 0.03 ha platībā un ne mazāk kā 6.00 EUR
par mazdārziņu 0.06 ha platībā. Tā kā pašvaldības rīcībā ir vairāki desmiti brīvi mazdārziņi, gaidīsim
arī jaunus nomniekus.
Lai pārjaunotu mazdārziņu līgumus vai arī noslēgtu jaunu līgumu par mazdārziņa nomu, lūdzam
pirms ierašanās domē iepriekš sazināties ar nekustamo īpašuma speciālisti pa tālruni 63220837 vai,
rakstot e-pastu: alise.laksmane@roja.lv

Ievērībai!
Nekustamā īpašuma nodokļa IV maksāšanas termiņš – 15. novembris.

Milzu soļiem paskrējuši pāris mēneši no skolas sākuma, un nu jau aiz muguras
arī rudens brīvlaiks. Tie, kuri seko līdzi skolas Facebook profilam, jau ir informēti
par to, kur esam piedalījušies, ko esam ieguvuši, ko esam samācījušies. Es apkopošu
svarīgāko par Rojas vidusskolas audzēkņu gaitām.
Sākšu ar to, ka Karjeras nedēļas ietvaros „Ielogojies nākotnē”, visi skolas audzēkņi
piedalījās dažādās diskusijās, intelektuālajos treniņos, viesojās Rojas uzņēmumos,
tuvāk iepazinās ar ugunsdzēsēju darbu un darbu PII „Zelta zivtiņa”, vidusskolas
skolēni izmēģināja kuģa vadību Novikontas Jūras koledžā. Skolā bija iespēja ņemt
dalību dažādās darbnīcās – sportiskajās, ar medicīnu saistītajās, izveicīgajās un
intelektuālajās.
Pirms rudens brīvdienām skolā norisinājās konkurss „Rojas vidusskolas veiklākā
meitene 2019”. Konkursā pa klašu grupām piedalījās 80 meitenes. Paldies sporta
skolotājām Rudītei Bārdiņai un Anetei Lindei par ieguldīto darbu un 11. klasei par
iejušanos tiesnešu lomās. Visām dalībniecēm PALDIES, bet veiklāko godā šoreiz –
Emīlija Blūma (grupa „Pūcītes”), Loreta Zālīte (1. klase), Māra Grīnīte (2.–3. klašu
grupa), Deizija Smaiže (4.–5. kl. gr.), Kerija Dinsberga (6.–7. kl. gr.), Kerija Elena
Kronberga (8.–9. kl. gr.), Egija Akmeņlauka (10.–12. kl. gr.) Vidusskolu šoreiz
pārstāvēja tikai 10. klases meitenes.
Ar konkursiem arī turpinām. Ja klase atsaucas skolotāja aicinājumam, tad ir iespēja
piedalīties, pilnveidoties un iegūt balvas dažādos konkursos. 5. un 9. klašu komanda
piedalījās Latvijas Zaļās kustības organizētajā „Piekrastes vērotāju” programmā,
sadarbībā ar ārvalstu organizācijām. Programmas mērķis ir veicināt izpratni par
bioloģisko daudzveidību piekrastēs, veicināt prasmju un iemaņu izkopšanu jūras
un kāpu vides aizsardzības problēmu risināšanā. Komanda jau septembrī Ventspilī
ņēma dalību „Clean Games” projektā, vācot un šķirojot mežā atstātos atkritumus.
„Piekrastes vērotāji” („Coast Watch”) no 20. septembra līdz 21. oktobrim veica
pētījumus, apsekojot piekrastes teritorijas, novēroto piefiksējot pētījuma anketās.
29. oktobrī komanda kopā ar skolotāju Undīni Lembergu piedalījās Talsos rīkotajā
otrajā Piejūras jauniešu forumā „Tīra un sakopta vide man līdzās”. Tajā tika ne tikai
izvērtēti pasaules talkas „Clean Games” un piekrastes vērotāju izpētes rezultāti, bet arī
bija iespēja praktiski un radoši darboties kā vides detektīviem un dizaina darbnīcā.
Foruma noslēgumā Rojas vidusskola saņēma atzinības rakstu par aktīvu līdzdalību
projektā. Vēl Rojas vidusskolas mazpulks un Vides pulciņš aicina iesaistīties
makulatūras un bateriju vākšanas konkursā. Šķirosim atkritumus un visu ārā metamo
makulatūru nogādāsim skolā, tā palīdzot skolai iegūt savā īpašumā zīmēšanas papīru.
Kas ir vareņiki? Uz šo jautājumu atbildi noteikti zina Rojas vidusskolas 9. klase.
Skolotājas Raidas Koroļovas mudināti, klase piedalījās „Zaļās karotītes” izsludinātajā
konkursā. Savā receptē skolēni izmantoja programmas „Skolas auglis” un „Skolas
piens” piedāvātos produktus, savu darbošanos piefiksējot video.
Oktobrī pie „Pūcītēm” un 1. klases skolēniem viesojās Slimību profilakses
un kontroles centra pārstāves ar vērtīgu lekciju par personīgās higiēnas un roku
mazgāšanas nozīmi ikdienā. Bērni izveidoja savu „netīro rociņu” izstādi, kā
atgādinājumu par to, cik netīras ir mūsu rokas, kaut arī to neredzam. „Pūcītes” kopā ar
sākumskolas 1.–3. klašu skolēniem piedalījās „Rīgas dzirnavnieka” organizētajā Putras
mēnesī. 1. klase runāja par veselīgu uzturu, iepazina graudaugu produktus, no kuriem
var pagatavot putru. Skolēni uzzināja, kāda būs mūsu veselība, ja ēdīsim putras, pētīja
„Herkulesa” auzu biezputras paciņas etiķeti un instrukciju, paši izmēģināja pagatavot
auzu pārslu un ķirbju biezputru. 3.a klase rakstīja dzejoļus par graudaugiem, vārīja
putras, mācījās veidot intervijas, filmēja video. Skolēni saprata, ka putrā ir spēks!
Jūrniecības nozares konkurss vidusskolēniem „Enkurs” tiek rīkots kopš
2007. gada ar mērķi iepazīstināt vidusskolēnus ar jūrnieku profesiju. Ar nelieliem
pārtraukumiem šajā konkursā piedalījusies arī Rojas vidusskola. Priecājamies un
lepojamies ar konkursa „Enkurs” komandu, kura sestdien, 2. novembrī, konkursa
atlasē Novikontas jūras koledžā ieguva ceļazīmi uz finālu 2020. gada pavasarī! Rojas
vidusskolas komandu godam pārstāvēja Emīlija Ozoliņa, Megija Janševica, Miķelis
Gitendorfs, Madars Gūtšmits, Eduards Olekts, Ernests Frīdenbergs, Ralfs Gleglu,
Markuss Daniels Zembahs, Mārtiņš Brauns, Valters Sigai, Dinārs Štāls. Lai izdodas!

„Enkurs” komanda pirms starta. 			

Albuma foto

Katru gadu Valsts prezidenta kanceleja organizē Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītu skolēnu radošo darbu konkursu. Konkursa
uzdevums ir sagatavot runu rakstiski vai videoformātā par konkrētu tematu, šogad –
„Mūsdienu varonības tēli Latvijā”. Jau trešo gadu šajā konkursā piedalās 7.a klases
skolniece Eva Kirilova. Un jau trešo reizi Eva ir uzaicināta ciemos pie Valsts
prezidenta. Eva atzīst, ka šogad gan prasības, gan temats bijis gana sarežģīts. Iepriekš
gan pētīts Valsts prezidenta Egila Levita runas stils, gan lasītas viņa runas. Centība
ir atmaksājusies, Eva ieguva 3. vietu 7.–9. klašu grupā. Šajā konkursā piedalījās arī
10. klases skolniece Megija Janševica, kura vidusskolas grupā arī ieguva ceļazīmi uz
tikšanos ar prezidentu. Sveicam meitenes!
Helovīns, visu svēto diena, spoku nakts. Cita atzīts, cita tik ļoti nopelts. Šogad
Skolēnu padome skolā vēlējās atzīmēt šo pasākumu ar jautru jampadraci. Un tas
nudien izdevās! Smiekli, jautras spēles, atrakcijas un vienkārši kopā būšana. Gan
organizatori, gan dalībnieki bija apmierināti ar jautro pasākumu.
Šonedēļ klāt jau Mārtiņi, kurus skolā, kā katru gadu, atzīmēsim ar tirdziņu.
Piektdien, kad iznāks laikraksts, tirdziņš jau būs „iztukšīts”. Gan mammu, gan
omīšu un krustmāmiņu sagatavotās veltes jau būs atradušas vietu bērnu vēderos. Jau
iepriekš saku paldies visām cepējām un atbalstītājām.
Nākošnedēļ jau Patriotu nedēļa ar Latvijas svētkiem un koncertiem, kuros arī
Rojas vidusskola ņems dalību. Un tuvojas arī lielo pārbaudes darbu laiks, jo, lai cik
neticami tas būtu, aiz kalniem nav vairs ne Ziemassvētki, ne 1. semestra noslēgums.
Antra Ozollapa
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Izglītības programmā
„Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana” – pirmais izlaidums
Rojas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts
Izglītības Attīstības aģentūru īsteno ESF projektu „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šajā projektā pieaugušām, nodarbinātām personām ir iespēja pilnveidot savu
profesionālo kompetenci, apgūt jaunas prasmes
un iemaņas.
Augustā Rojā neformālās izglītības programmā „Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana” mācības uzsāka 4 audzēknes – Gundega
Kiršteine, Anda Maslobojeva, Una Vecbērza un
Ruta Penēze. Izglītības programma Rojā tika
īstenota sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikumu un pasniedzējiem Ievu Misāni un Aivaru Varņecki. Programmas ietvaros
izglītojamie apguva visu četru vēsturisko novadu
tradicionālo ēdienu gatavošanas pamatus. Mācības Rojas iedzīvotājiem tiek realizētas sadarbībā
ar Rojas vidusskolu.
Vairāk vai mazāk visas kursu apmeklētājas ikdienā saistītas ar ēst gatavošanu, vienīgi Una smējās, ka ar ēst gatavošanu viņa esot uz jūs. Unai paticis viss kursos iemācītais, vienīgi pie sirds negājusi
no subproduktiem vārītā zupa. Turpmāk viņas ģimene varēs mieloties arī ar latgaliešu asuškām jeb

biezpiena plācenīšiem saldā krējuma mērcē, kas
Unai padevušies sevišķi garšīgi. Gundega strādā
par pavāri, arī viņas ceptās kūkas pašas kūst mutē
un, neskatoties uz lielo pieredzi, katra stunda kursos nāca ar jaunu atklājumu. Līdz šim viņa nekad
nebija gatavojusi pelmeņus, tagad māksla rokā!
Un, lai arī Gundega nav sīpolu piekritēja, viņa
atzīst, ka pelmeņi, kas pildīti ar cūku iekšējiem
taukiem un ceptiem sīpoliem, garšojuši ļoti labi.
Andas ikdiena paiet, gatavojot visdažādāko zivju
produkciju savam uzņēmumam. Kursu noslēgumā viņa gatavoja ar malto gaļu un burkāniem
pildītu cūkas kuņģi. Anda zina teikt, ka tas ir sens
latviešu ēdiens, kas parasti gatavots pēc cūku bērēm uz Ziemassvētkiem vai Mārtiņiem. Savukārt
Rutas meistarstiķis bija žograuši, kuru tradicionālo sastāvu viņa bija papildinājusi ar āboliem un
biezpienu.
Visas kursantes ir ļoti apmierinātas ar kopīgi
pavadīto laiku labā kompānijā, lieliskajiem pasniedzējiem un jauniegūtajām zināšanām, un no
sirds pateicas kursu pasniedzējiem, Rojas novada
pašvaldībai un Rojas vidusskolai par atvēlētajām
telpām.
Projekta īstenošana ilgs līdz 2022. gadam, un
pieteikšanās nākošajai apmācību kārtai plānota
šī gada nogalē vai nākošā gada sākumā. Arī nākošajās projektu kārtās, sadarbojoties ar Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, Rojā uz vie-

Ģipkā tiekas Vedic Art nometnes
dalībnieki
Dace Klabere

noformētajā šķūnī, par kura mājīgo gaisotni šoreiz
bija gādājis arī mākslinieks Ingus Gustavsons. Tieši
Pagājušajā vasarā Ģipkā norisinājās Vedic Art pēc mākslinieka iniciatīvas, sadarbībā ar sertificētu
iedvesmas dienas, kurās bija aicināts piedalīties Vedic Art pasniedzēju Sandru Daneberguikviens interesents, kurš vēlējās sevi izzināt caur Erikssoni, vasarā tapa nometne, kura vairākiem tās
mākslas valodu. Oktobra nogalē visi nometnes dalībniekiem kļuva par pagrieziena punktu līdzšinējā
dalībnieki tika aicināti uz tikšanos, lai kopīgi dzīvē. Ingus patiesi priecājās, redzot šeit bijušos
atcerētos nometnē pavadītās dienas, tajā gūtās nometnes dalībniekus, viņu darbus un, uzklausot
atziņas, un vēlreiz izdzīvotu to emociju gammu, viņu stāstus par vasarā piedzīvotajām pozitīvajām
ko var gūt tikai, veidojot līniju, krāsu un dažādu emocijām. Maldīgs bija to cilvēku priekšstats,
formu zīmes uz audekla vai papīra.
kuriem likās, ka, piedaloties nometnē, jābūt vismaz
kādām priekšzināšanām par
zīmēšanu vai gleznošanu.
Vairums no nometnes
dalībniekiem ar otu pie
molberta sēdēja pirmoreiz,
varbūt arī tāpēc nereti
gadījās gan punā iedzīvoties,
gan degunu pārsist. Bet
tas bija nieks, salīdzinot ar
tām emocijām, ar kurām
saskārās ikviens nometnes
dalībnieks – no milzu prieka
par izdošanos, līdz asarām
par vaļā atrautu brūci, kas
nesadziedēta, jo neizprasta,
vilkusies līdzi daudzu gadu
garumā.
Es vasaras nometnē
Bijušais nometnes dalībnieks Gints Krauze vērtē sievas Agitas vei- nepiedalījos, bet, esot starp
kumu. Viņš atzīst, ka gleznošana ir laba meditācija, sevis izpausme šiem aizrautīgajiem, talancaur krāsām, taču viņam šajā procesā traucējušas akadēmiskās zināša- tīgajiem un drau
dzīgajiem
nas un izkoptā krāsu izjūta.
D. Klaberes foto nometnes dalībniekiem, arī
mani šajā drēgnajā oktobra
Laika apstākļi Ģipkā mūs šajā dienē nelutināja, sestdienā sildīja viņu siržu siltums, patiesais prieks
tādēļ izpalika sevis izzināšanas labirints un meditācija par otra panākumiem, sveču liesmiņas, karstā tēja
jūras malā, bet visi pulcējāmies „Joku” saimnieces un saimnieces Ieviņas uz ugunskura gatavotā brieIeviņas Svitiņas jau iepriekš iepazītajā, mākslinieciski ža gaļas zupa. 

IV Latvijas orķestru asociācijas festivāls
ieskandinās Kurzemi
Latvijas Orķestru asociācija (LOA) sadarbībā ar Profesionālās izglītības kompetences centru Ventspils Mūzikas vidusskola organizē IV Latvijas orķestru asociācijas festivālu, kurā piedalīsies 28 Latvijas
jauniešu un amatieru simfoniskie un kamerorķestri. Pasākums būs muzikāli daudzveidīgs un vērienīgs
kultūras dzīves notikums, kurš šogad notiks Kurzemes reģionā. 800 dalībnieku pulkā muzicēs arī Ziemeļkurzemes kamerorķestris, kurā spēlē audzēkņi, absolventi un pedagogi no Talsu, Dundagas, Rojas
un Tukuma mūzikas skolām. Esam LOA biedri kopš tās dibināšanas un mērķtiecīgi pilnveidojam savu
māksliniecisko varēšanu, piedalāmies dažādos novadu un valsts mēroga pasākumos, kā arī iekļaujamies
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku kustībā. Dalība Latvijas orķestru asociācijā mums ir
nesusi iespēju muzicēt uz lieliskām Rēzeknes GORA, Cēsu koncertzāles un Lielās Ģildes skatuvēm. Šogad festivāla koncertos skanēs latviešu klasiķu un mūsdienu komponistu oriģinālmūzika, kā arī pasaules
mūzikas akadēmisko žanru pērles un populāru melodiju aranžējumi.
Ikviens interesents laipni aicināts uz IV LOA festivāla koncertiem 29. novembrī plkst. 18.00,
kuri notiks vienlaicīgi Talsu tautas namā, Kandavas kultūras namā, Skrundas kultūras namā, Rojas
kultūras centrā, Kolkas tautas namā un Dundagas pils Lielajā zālē, bet 30. novembrī plkst. 15.00 uz
festivāla noslēguma koncertu Ventspils koncertzālē Latvija. Uz tikšanos!
Ziemeļkurzemes kamerorķestra diriģente Indra Sproģe

Top garšīgie žograuši. No kreisās – Ruta Penēze, Gundega Kiršteine, Una Vecbērza, Anda Maslobojeva.
Albuma foto
tas būs iespējams piedalīties dažādās apmācību
programmās. Sīkāka informācija sekos, uzsākoties
5. projekta kārtai.
Informācija par projekta noteikumiem un prasībām atrodama interneta vietnē www.macibas

pieagusajiem.lv, Rojā Tūrisma informācijas centrā
vai pa telefonu 28630590.
Kristēne Voldemāre, projekta koordinatore,
Dace Klabere

Jubilejas pasākums BLPJC „Varavīksne”
Oktobrī BLPJC „Varavīksne” nosvinēja savu 13. dzimšanas dienu.
Jaunieši katru gadu gatavo jubilejas cepuma kūku, tā jau ir tradīcija.
Šogad jaunieši gatavoja divas kūkas. Zēni un meitenes šo kārumu
dekorēja ar centra apmeklētāju
vārdiem. Pasākuma ietvaros tika
apskatīti foto mirkļi par dažādām
bērnu un jauniešu aktivitātēm 13 ga
du garumā. Foto apskati sagatavoja
jaunieši Endijs Čerkašins un Kristaps
Lipatovs.
Svētku
turpinājumā
pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās
jautājumu un atbilžu viktorīnā par
Atcerei par jubilejas svinībām – svētku dalībnieku un viesu
centra dzīvi, aktivitātēm, pasākumiem kopīgs foto. Albuma foto
un realizētiem projektiem. Daudzi
jautājumi lika aizdomāties par ļoti plašo aktivitāšu un Rojas BLPJC „Strops” bērni un jaunieši, Jaunatnes
pasākuma piedāvājumu, kuri tika realizēti bērnu un lietu speciāliste Inga Grosbaha, interešu pulciņu
jauniešu brīvā laika pavadīšanai. Centra vadītāja Inga audzinātāja Kristīne Sauškina. Vislabākos vēlējumus
Lēmane novēlēja bērniem un jauniešiem darboties izteica bijusī BLPJC „Varavīksne” jaunatnes lietu
tikpat čakli kā līdz šim, un realizēt vēl daudz jauku, speciāliste Māra Folkmane, kas šim darbam veltījusi
interesantu pasākumu, kas dod prieku pašiem. Inga 10 gadus. Jubilejas pasākums aizritēja jaukā un
Lēmane pastāstīja, ka, realizējot dažādus projektus, atraktīvā noskaņā, kurā bērni un jaunieši izspēlēja
centrs ir ieguvis skaistu, labiekārtotu un mājīgu savas mīļākās spēlēs.
izskatu, kā arī sakārtotu apkārtni, kur var notikt
BLPJC „Varavīksne” Jaunatnes lietu
dažādi brīvdabas pasākumi. Centra jubilārus sveica
speciāliste – Lienīte Voronova

Saulespuķē gaida ciemos un
ēd veselīgi!
Oktobra sākumā Rojupes PII „Saulespuķe” bija
manāma liela rosība – aiz grupiņu durvīm varēja
dzirdēt, kā bērni aizrautīgi pētīja, runāja, klausījās,
dziedāja, gāja rotaļās, atcerējās daudz zināmo un
atklāja vēl nezināmo par rudens dārgumiem, kas
slēpjas mūsu dārzos. Augļi, dārzeņi, to vitamīni, patīkamās un nepatīkamās garšas, smaržas un izskats,
to visu atklāja un no jauna iepazina audzēkņi.
Pie veselīgā un svarīgā mūsu ēdienkartē pieder
arī dažādi graudaugi un putras, ko lietojam uzturā, tādēļ 10. oktobrī uz Putras Dienu Putras ciemā
aicināja Putras Bļodiņa. Bērni uz šo pasākumu bija
ieradušies ar dāvanām, lai izrotātu Putras Bļodu un
tā būtu visskaistākā bļoda visā ciemā.
Bērni minēja tautasdziesmu tikai pēc kustībām,
atsvaidzināja savas zināšanas par graudaugu izskatu
un īpašībām, pārbaudīja savu čaklo pirkstiņu veiklību, kā arī aptaustīja un sev līdzi paņēma izzinošu
materiālu par graudaugiem. Neizpalika rotaļas un
īpašais pārsteigums – Putras Bļodas sarūpētā pateicība par ciemošanos viņas ciemā un veselīgais auzu
pārslu putras trauciņš. Ja aiz durvīm dzirdams, ka
putras ir par maz, tad var secināt, ka „Saulespuķē”
visiem tās garšo.
Laiks iet uz priekšu, koku lapas iekrāsojas un saules
stari mūs silda retāk. PII „Saulespuķes” bērni nolemj
ciemos aicināt savus mīļākos cilvēkus. Kuri tie ir? Pro-

tams, tie ir viņu vecvecāki. Ne jau katram ik dienu ir
iespēja pabūt kopā ar savu mazbērnu. Ir tādi, kuri
uzņēmušies atbildību par savām atvasītēm. Palīdzīga
roka noder vecākiem arī ikdienas darbā, atvedot un
aizvedot mazulīti uz pirmsskolas izglītības iestādi. Par
viņu rūpēm un gādību mazie „Saulespuķes” iemītnieki izveido savus īpašos ielūgumus un aicina savus mīļos uz pasākumu „Nāc pie manis ciemiņā!”.
18. oktobrī jau no paša rīta jūtams satraukums.
Katrs gaida ciemos savu vecmāmiņu, vectētiņu, omi,
opīti no visdažādākajām Latvijas vietām un pat arī
ārpus tās – no Anglijas, Rūjienas, Rīgas, Tukuma,
Skrundas, Kandavas, Dobeles, Laucienes, Anužiem,
Saldus, Rudes un Rojas. Gaidīts ir ikviens! Gaida
arī tad, ja attālums ir pārāk liels un atkalredzēšanās
prieks izpaliek, jo tas neliedz darboties un priecāties
kopīgi ar grupas biedru vecvecākiem.
Vecvecākiem bija iespēja ne tikai sasildīt savas sirdis ar bērnu izpildītiem muzikāliem pārsteigumiem,
bet arī kopā rotaļāties, dejot, radīt skaistas rotaslietas
un bilžu rāmīšus, kurus nu jau izrotā vakara gaitā
uzņemtā mīļbilde kopā ar savu mazbērnu.
Kopā pavadītais laiks paskrien nemanāmi un
ātri. Gribas novēlēt vairāk pabūt kopā, radoši darbojoties, priecājoties, un no sirds samīļojot!
Uz redzēšanos arī citos pasākumos mūsu iestādē !
PII skolotājas Alise Grīnīte un Ineta Olekte
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Pasākumu kalendārs
9. novembrī plkst. 18.00
Apvienība PANNAS TEĀTRIS piedāvā –
Iepazīšanās komēdija ar trillera elementiem

„VIŅI MELO LABĀK
jeb randiņš ar 50 gramiem balzāma”.
Izrādes režisors Juris Rijnieks, autors – dramaturgs Artūrs Dīcis, bet „viņu” lomās iejutīsies aktieri Aldis Siliņš un Ģirts Ķesteris.
Ieeja 15.00; 12.00; 10.00; 8.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv un Rojas novada domes
kasē, tel. 63232055. Pirms pasākuma biļetes varēs iegādāties Rojas KC. Tālrunis
informācijai 29196478 – zvaniet, rezervēsim un biļetes jūs gaidīs!
Darbosies kafejnīca „Tamdārza kulinārija” no viesu nama „Akmens
stāsti”.

PASĀKUMI PATRIOTU NEDĒĻĀ
11. novembrī plkst. 18.00

LĀČPLĒŠA DIENAS LĀPU GĀJIENS.

– Ikviens, liels vai mazs, tiek aicināts doties kopējā „Gaismas ceļā”, līdzi
ņemot lāpu vai svecīti. (Pulcēšanās no plkst. 17.45 stāvlaukumā pie viesnīcas
„Roja”);
– Ar klusuma brīdi godināsim Latvijas brīvības cīnītājus pie Gvido
Zvaigznes piemiņas akmens;
– Svētku uzrunas un Talsu zemessargu priekšnesumi – laukumā pie Rojas KC;
– Pēc pasākuma Rojas kultūras centrā Beates Olektes izstādes atklāšana –
fotogrāfijas no filmas „Dvēseļu putenis” Slokas kauju uzņemšanas laukuma;
– Turpinājumā dokumentālā filma „LEDLAUZIS „ KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS”” rež. P. Krilovs, filmas garums 52 min. Ieeja brīva.
Aicinām ievērot tradīciju šajā vakarā, iededzot svecītes logos
karavīru piemiņai.
16. novembrī plkst. 18.00
Latvijas valsts proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svinīgais
koncertpasākums, kurā tiks pasniegti Rojas novada apbalvojumi

„…LĪDZ APVĀRŠŅIEM IEMĪLĒT…”.
18. novembrī plkst. 14.00 un 17.00
jaunā latviešu spēlfilma

„DVĒSEĻU PUTENIS” (2019. g.).

Režisors: Dz. Dreibergs. Lomās: O. Brantevics, M. Vilsons, R. Kalniņa,
R. Celms, J. Reinis, R. Zeltiņš, V. Daudziņš, I. Florence, G. Gāga.
Filmas garums 2 h 05 min. Ieteicamais vecums 12+. Ieeja 3.00 EUR.
Biļetes varēsiet iegādāties iepriekšpārdošanā Rojas novada domes kasē no
11. novembra, kā arī pirms seansiem Rojas KC.
23. novembrī plkst. 13.00
deju kopas „GASPAŽIŅAS”
15 gadu jubilejas koncerts

„AK DZĪVE, KO NU DZĪVE!”.

Koncertā piedalīsies jubilāres „Gaspažiņas”, viņu draugu kolektīvi no
Saldus, Siguldas, Rīgas, Mērsraga, Jaunolaines, Dursupes, kā arī mājnieki –
grupas „Roja” solists Jānis Kalniņš, modes deju studija „Elfas” un sieviešu
vokālais ansamblis „Con Vita”. Ikviens mīļi aicināts, īpaši gaidītas bijušās
dejotājas.
Ieeja brīva.

Noslēgušās spiningošanas
sacensības
Rojas novada spiningošanas sacensības notika 3 posmos. Pirmais posms
notika 6. maijā Būšnieka ezerā. Piedalījās 20 spiningotāji 10 laivās. Vislielāko
lomu izvilka Andris Raspopovs un Gundars Briedis – 5,735 kg, 2. vieta Valdim
Kvālbergam un Ģirtam Freimutam – 5,675 kg, bet 3. vieta ar 4,195 kg lielu lomu
Dainim Kolātam un Aināram Osim. No visiem dalībniekiem tikai vienas laivas
spiningotājiem nebija loma.
2. posmā 10. augustā spiningotāji devās uz Sasmakas ezeru. Šoreiz piedalījās
24 dalībnieki 12 laivās. Lomi nebija tik lieli kā iepriekšējā posmā, tomēr tika
noteikti arī uzvarētāji. 1. vieta Zigurdam Krugaļaužam un Gaitim Grīnītim –
3,755 kg, 2. vieta Jurim Jērmanim un Oskaram Vaivodam – 2,835 kg, bet godpilnā 3. vieta Valdim Kvālbergam un Ģirtam Freimutam – 1,385 kg.
Noslēdzošais 3. posms tika sarīkots 26. oktobrī Engures ezerā. Bija ieradušies 16 dalībnieki. Pat brāzmainais vējš un lietus neatturēja spiningošanas
entuziastus doties uz ezera. Pēc 6 stundām pirmie spiningotāji ieradās krastā.
Šoreiz tikai piecās laivās bija lomi. Vislabāk veicās Dainim Kolātam un Aināram Osim – 4,685 kg liels loms. 2. vieta Zigurdam Krugaļaužam un Gaitim
Grīnītim – 3,680 kg, bet 3. vietā Valdis Kvālbergs un Ģirts Freimuts – viņiem
izdevās izvilkt 2 kg smagu līdaku.
Tika noteikts sacensību kopvērtējums. Zelta medaļas saņēma Zigurds Krugaļaužs un Gaitis Grīnītis, sudraba medaļas – Valdis Kvālbergs un Ģirts Freimuts, bet bronzas medaļas - Dainis Kolāts un Ainārs Osis. Uz sacensību noslēgumu bija ieradusies arī Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Viņa
pateicās Gaitim Grīnītim
par sacensību
organizēšanu.
Paldies
par
garšīgo zupu
Nivetai Grīnītei un Ivetai
Lakšmanei. Uz
tikšanos nākošajā sezonā!
Sporta
organizatore
Tatjana
Sacensību dalībnieki.
Albuma foto
Kirilova

Par Rojas novada pensionāru
padomes priekšsēdētāju ievēl
Ināru Martinovsku
Dace Klabere
9. oktobrī Rojā notika Rojas novada pensionāru sapulce. Žēl, ka uz to bija
ieradušies tik maz interesentu, jo savā ziņā sapulce bija vēsturiska – tajā ilggadējā pensionāru padomes priekšsēdētāja Ilona Zvaigzne nodeva vadības grožus
jaunievēlētajai pensionāru padomes priekšsēdētājai Inārai Martinovskai.
Šāds notikumu pavērsiens Inārai bija pārsteigums. Pagaidām viņai ir vairāk
nezināmā, kā zināmā, taču savu palīdzību Inārai piedāvājusi gan Ilona Zvaigzne, gan Rojas novada pensionāru kluba „Liedags” vadītāja Dzintra Pētersone.
Ināra arvien ir bijusi ļoti aktīva un tāda ir joprojām – viņai tuva ir ceļošana,
dejas un sports. Arī tagad, domājot par nākotnes iecerēm, esot jaunajā amatā, pirmais, kas Inārai nāk prātā, ir kopīga, vecumam un iespējām atbilstoša,
sportošana. Protams, būs arī pensionāru iecienītās ekskursijas un dažādi citi
kopības sajūtu veicinoši pasākumi.

29. novembrī plkst. 18.00
IV Latvijas orķestru asociācijas festivāla ietvaros notiks

Piedalīsies Juglas mūzikas skolas simfoniskais orķestris, Baldones un Vecumnieku novadu jauniešu simfoniskais orķestris un kamerorķestris ‘Gaudea
mus Orchestra”.
Koncertā skanēs latviešu klasiķu un mūsdienu komponistu oriģinālmūzika,
kā arī pasaules mūzikas akadēmisko žanru pērles un populāru melodiju aranžējumi jauniešu orķestriem. Ieeja brīva.

„NEKAS MŪS NEAPTURĒS”.

ZIEMASSVĒTKU DĀVANU
UN NAŠĶU TIRDZIŅŠ.

Dalību tirdziņā aicinām pieteikt līdz 12. decembrim,
tālrunis 29196478.

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

Nodot var šādus būvgružu veidus:
• gāzbetonu;
• ķieģeļus;
• asfalta betonu.
Būtiski:
• bez maksas tiks pieņemti tikai tīri
būvgruži (bez piemaisījumiem);
• ja ievestajos būvgružos tiks konstatēts piemaisījums, par to tiks piemērota
pilna nodošanas maksa – 71,44 EUR/t
(bez PVN).
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā,
aicinām sazināties ar uzņēmumu, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju
Tālrunis: +371 63123306;
e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv

Sludinājumi
Mirušo piemiņas
dievkalpojumi 24. novembrī
 Rojas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā 13.00
 Kaltenes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā 16.00.
DAŽĀDI
Rojā, Krasta ielas rajonā, atrasts zelta
auskars ar zaļu actiņu un kristāliņiem.
Auskaru var saņemt informatīvā izdevuma
„Banga” redakcijā Zvejnieku ielā 3, Rojā.
Sirsnīgs paldies tiem čaklajiem
Rojas sporta skolas audzēkņiem,
kuri skolas brīvlaikā treneres Anitas
Raspopovas vadībā nogrāba lapas manas mājas pagalmā.
Brigita Fīrmane

Līdzjūtības

Jel neraudiet, mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau.
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Vilmu Vilkristi mūžībā pavadot.
Bijušie darbabiedri

30. novembrī plkst. 18.00
Jaunā latviešu spēlfilma

14. decembrī laikā no plkst. 12.00–14.00
Rojas kultūras centra laukumā notiks

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” no 2019. gada 1. novembra līdz 31. decembrim poligonā
„Janvāri” (Laidzes pagasts, Talsu novads)
piedāvā iespēju bez maksas nodot tīrus
būvgružus (bez piemaisījumiem).

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un tava mūža
stāsts.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Aleksandru Brikinu zaudējot.
Rojas novada represēto apvienība

JAUNIEŠU UN AMATIERU SIMFONISKO UN
KAMERORĶESTRU KONCERTS.

Viesos būs arī režisors ANDRIS GAUJA.
Harizmātiskais mūzikas producents Ralfs (Andris Keišs) sava nepiekāpīgā
rakstura dēļ pārliecina sievu un mīļāko sadzīvot vienā īpašumā, kur turklāt vēl
mīt viņa divpadsmitgadīgā meita. Pretēji gaidītajam, eksperiments pārvēršas
nežēlīgā cīņā katram par savām interesēm.
Lomās: Kristine Nevarauska, Andris Keišs, Elza Gauja, Dārta Stepanova.
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iegāde pirms seansa. Filmas garums 1 st 39 min.

Bezmaksas būvgružu nodošana
poligonā „Janvāri”

Policija ziņo
Laika posmā no 24.10.2019. līdz 05.11.2019.
Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 5 klienti, izteikti 4 mutiski
brīdinājumi, uzrakstīts 1 rakstisks brīdinājums, izpildīti 3 atsevišķie uzdevumi.
Izskatītas 2 sūdzības. Viena persona, kura nebija spējīga patstāvīgi pārvietoties,
nogādāta savā dzīves vietā. Veikta sadarbība ar Valsts vides dienestu 1 gadījumā. Pēc vētras uz Valgalciemu izsaukta VGD, lai no ceļa braucamās daļas
aizvāktu nokritušu koku, kurš radīja bīstamību satiksmei un Rojas DzKU uz
kādu no ielām, kur nogāzies koks.
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

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

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
Izsakām līdzjūtību Saivai Lazovatijai, brāli zaudējot.
SIA „Būvserviss Roja” kolektīvs
Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt.
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.
Izsakām līdzjūtību Janai Zembahai,
tēvu mūžībā pavadot.
Kolēģes Selgas 1b

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

