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Pāreja uz 
vasaras laiku! 

„Ak, dzīve! Ko nu dzīve!„ – deju kopa „Gaspažiņas” svin savus 15
Ja Rojas kultūras centru pamatoti 

saucam par otrajām mājām, tad šajā 
ģimenē vienam no „bērniem”, dāmu 
deju kopai „Gaspažiņas”, ar koncertu 
„Ak, dzīve! Ko nu dzīve!„ 23. novem
brī tika atzīmēta 15 gadu jubileja. Tāds 
padsmitnieku vecums vien ir! Spridzī
gas, košas, aizrautīgas savu mēģināju
mos izkopto dejotprasmi demonstrēja 
„Gaspažiņu” dalībnieces – Raisa Zan
dere, Ilze Krišjāne, Skaidrīte Nicmane, 
Ārija Olande, Inta Plāte, Inese Priede, 
Aija Mitenberga, Ruta Duvalka, Maija 
Zembaha, Aina Dzeguze, Mārīte Maur
mane, Pārsla Mārtiņsone, Rasma Eisa
ka, Vizma Lāce, Valentīna Lapiņa un 
Liene Mieze.

Kad 2004. gadā vadītāja Ārija Veide 
izziņoja pieteikšanos jaunumam – Eiro
pas deju kopai, kā kolektīvu pirmsāku
mos sauca, atnācējas ieradās ar mērķi 
izkustēties un interesanti pavadīt brīvo 
laiku. Toreiz dejotājām ne prātā nebi
ja, ka varētu nākties uzstāties publikas 
priekšā. Tomēr jau, pienākot pavasarim 
un Rojas pagasta svētkiem, kolektīvs 
sniedza savus pirmos priekšnesumus. 
15 gadu laikā „Gaspažiņas” ir piedalī
jušās pasākumos daudzviet Latvijā un, 
protams, neiztrūkstoši dažādos notiku
mos Rojā. Savu „odziņu” piedod Ārijas  
„Gaspažiņām” rakstītās dejas, kuras 

savu kolektīvu repertuāram izmanto 
arī citi vadītāji. Viņas deja „Kučierpol
ka” senioru deju  jaunrades konkursā 
pat ieguva 1. vietu! Savukārt Vislatvijas 
senioru deju festivālā Olainē, kas bija 
veltīts Latvijas 100gadei, viņas dejas 
izpildīja visi apvienotie deju kolektīvi 
no Kurzemes.

Tā kā 15 gadu laikā pabūts un dejots 
dažādās vietās, ir iegūti dejas draugi, un 
daļa no tiem viesojās Rojā un piedalījās 
„Gaspažiņu” jubilejas koncertā. Labā
kais ciemakukulis šādā reizē, protams, 
ir deja, un to bija atveduši kolektīvi: 
„Preilene „un „Sniegaroze” no Siguldas, 
„Veldze” no Jaunolaines, „Ciecerīte” no 
Saldus, „Senlejas” no Jaunlutriņiem, 
„Magdalena” un „Aspazija” no Rīgas, 
„Madaras” no Kuldīgas un  tuvākie kai
miņi „Silvas” no Mērsraga.

Savus muzikālos sveicienus koncer
tā sniedza sieviešu vokālais ansamblis 
„Con Vita” un grupas „Roja” līderis, 
dziedātājs Jānis Kalniņš. Laba vēlēju
mus jubilejā kolektīvam teica Rojas 
novada domes priekšsēdētāja Eva Kār
kliņa, mājinieki – Rojas kultūras centrs, 
sieviešu koris „Kalva”, senioru koris 
„Banga”, bērnu deju kolektīvs „Pērkonī
tis”, amatierteātris,  senioru klubs „Lie
dags”, kā arī individuālie sveicēji. 

Svētku koncerts izskanējis. Paldies 

Kopā esošās un bijušās „Gaspažiņas”.                                                                                                                              A. Enzela foto

par 15 kolektīva gadiem gan esošajām, 
gan visām bijušajām dejotājām!

Sveicot „Gaspažiņas”, domes priekš
sēdētāja Eva Kārkliņa izteica minēju
mu, ka, skatoties jubilejas koncertā 

raito dejas soli, dalībnieču skaits va
rētu palielināties! Un kāpēc gan ne! 
Šīs jaukās dāmas tiekas ik trešdienu 
plkst. 19.00 Rojas kultūras centrā mē
ģinājumos, lai draudzētos ar deju, 

būtu kustībā un labi pavadītu laiku. 
Laipni lūgtas!

Dace Broka,
Rojas novada kultūras pasākumu 

organizatore

Ritma festivāls Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā

21. novembra pēcpusdienā visi mūzikas 
skolas audzēkņi pulcējās izstāžu zālē uz sol
fedžo stundu. Šajā reizē grūtais priekšmets 
,,Solfedžo” bērnu acīs kļuva par spēli. Jau 
festivāla nosaukums ,,Riri ritms” liek do
māt par to, ka galvenais elements ir ritms un 
dažādi uzdevumi, kas ar to saistīti.

Stundā nepieciešams arī novērtējums, 
tāpēc festivālu vērtēja nopietna žūrija. Žū
rijā darbojās skolas direktore Baiba Beraģe, 
ilggadējā solfedžo un mūzikas literatūras 
skolotāja Skaidrīte Brūšniece un Kristas 
mamma Signe Budzilko Kiršteine, kura pati 
mūsu skolas interešu izglītības ietvaros ap
gūst ģitāras spēli un sitaminstrumentu spē
li. Sekretāres pienākumus pildīja direktora 
vietniece mācību darbā Aija Kaļiņičenko. 
Vēlos pastāstīt, ka žūrijas komisija savu dar
bu uztvēra ļoti nopietni un taisnīgi izvērtēja 
katru izpildīto uzdevumu.

Runājot par uzdevumiem, kuri bija jā
izpilda katrai grupai, viens no grūtākajiem 
izrādījās grupas nosaukuma izdomāšana, 
taču rezultāti neizpalika. Savas prasmes rā

dīja ,,Klikšķīši”, ,,Jautrie spainīši”, ,,Manda
rīni” u.c. Lai pasākums būtu baudāms arī 
vecākiem un skolotājiem, katra grupa rādīja 
savu sagatavoto mājasdarbu. Tas bija priekš
nesums, kurā tika izmantoti dažādi ritma 
elementi. Kā atzīmē paši bērni, esot bijis 
interesanti skatīties citu priekšnesumus. Va
rējām vērot gan klikšķināšanu ar pildspal
vām, gan iepirkšanos veikalā, uzvedumu ar 
mandarīniem, spaiņiem, ķermeņa bungas, 
kā arī ritma partitūras dažādu zilbju skaņās 
un itāļu valodā.

Neizpalika arī uzdevumi, kas bija jāiz
domā un jāprezentē uz vietas. Katra grupa 
ieguva kādu nomināciju, taču galveno balvu 
saņēma 6. klases grupa ar nosaukumu ,,Vir
tuozie šampinjoni”, kuras sastāvā darbojās 
Megija Mitenberga, Gundega Gitendorfa, 
Anna Marieta Timma un komandas kaptei
nis Miķelis Gitendorfs. Apsveicam! Uzva
rētāji, starp citu, nopelnīja garšīgu kliņģeri 
un padalījās ar visiem klātesošajiem. Līdzās 
nominācijām audzēkņi saņēma dāvanas. 

Skolotājas Inese Ozoliņa un Lita Krūmi
ņa, kuras sagatavo
ja bērnus, lai šis fes
tivāls varētu notikt, 
cer, ka visi ieguva 
pozitīvas emocijas 
un iedvesmu turp
mākajam darbam. 
Ir aizsākta jauna 
tradīcija. Nākamajā 
mācību gadā no
teikti visiem kopā 
būs atkal jauna sol
fedžo stunda!

Lita Krūmiņa

CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!
Nākamā „Banga” iznāks 20. decembrī. Izmanto-

jiet iespēju tajā bez maksas pateikt paldies līdzcilvēkiem 
par siltu vārdu, palīdzīgu roku, draudzību, un apsveikt 
svētkos savus mīļos, darbabiedrus, kaimiņus.

No 9. decembra līdz 7. janvārim būšu atvaļinājumā, 
tādēļ nākamo, svētku avīzi, veidos Marita Pāvuliņa. Ma-
ritai varat zvanīt pa telefoniem 63220834 vai 28385668. 
Ikdienā Maritu varēsiet sastapt arī Rojas novada domes 
2. stāvā sekretāres kabinetā.

Uz tikšanos nākamajā, 2020. gadā!
Dace Klabere, redaktore

Trešdien, 27. novembrī, ugunsgrēka 
rezultātā Rojas novadā dzīvojoša ģime
ne (mamma un 2 nepilngadīgi bērni) 
zaudēja savu vienīgo mājvietu. Tagad 
ģimenei jāmeklē cita dzīvesvieta un no 
jauna jāsarūpē ikdienai nepieciešamās 
lietas. Lai cietušie pēc iespējas ātrāk 
varētu iekārtot jaunu mājvietu un at
griezties ikdienas dzīvē, nepieciešami 
naudas ziedojumi, kurus var ieskaitīt 
bankas kontā: 

Lienei Voronovai 
LV15HABA0551013378472.

Ģimene būs pateicīga arī par man
tiskiem ziedojumiem: apģērbu, apa
viem, gultas veļu, segām, spilveniem, 
traukiem, mēbelēm, pārtiku u.c.

Ziedotājus lūdzam zvanīt: 
Lienei – tel. 29684776.

PASNIEGSIM ROKU! 

AICINĀJUMS 
SNIEGT 

PALĪDZĪBU 
ĢIMENEI, 

KAS CIETUSI NO 
UGUNSNELAIMES

Uzstājas bungu virtuozi.               Albuma foto

Svētdien, 8. decembrī,  
iedegsim 

jau otro Adventes svecīti!
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Rojas novada domē
Rojas novada domes 19. novembra 
sēdē tika izskatīti 13 darba kārtības 
jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dravas”, 
Rojas novads, 01.11.2019. izsoles rezultātus.

•	 Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 
2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 113 „Par piedalī
šanos projektā „Vai tu mīli jūru?””.

•	 Apstiprināt Rojas vidusskolas nolikumu.
•	 Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā Ro

jas novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītī
bas iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amatu 
vienības un pedagogu darba samaksu”.

•	 Dot atļauju Rojas kultūras centram publiskā 
pasākuma „Ziemassvētku tirdziņš” rīkošanai.

•	 Atdalīt no nekustamā īpašuma Rojas c. Upes 
iela, kadastra Nr. 8882 008 0877, jaunizveidoja
mu zemes vienību 300 m2 platībā, izveidojot no 
jaunizveidotās zemes vienības atsevišķu īpašumu, 
piešķirt adresi un īpašumam nosaukumu – Upes 
iela 2, Rojā, Rojas novadā, un noteikt zemes lieto
šanas  mērķi.

•	 Noteikt  visiem Rojas novada pašvaldības 
autoceļiem ziemas sezonā (no 01. novembra līdz 
31. martam) autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi 
(vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – 
automašīnu skaits diennaktī mazāks par 100).

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus
tamā īpašuma „Vanagi”, Žocene, Rojas novads.

•	 Sadalīt nekustamā īpašuma „Vanagi”, Žoce
ne, Rojas novads, zemes vienību ar kadastra apzī
mējumu 8882 006 0019, atbilstoši zemes ierīcības 
projektam divās atsevišķās zemes vienībās, sagla
bājot/piešķirot nosaukumus un zemes lietošanas 
mērķus.

•	 Noteikt zemes lietošanas mērķus zemei Jūras 
ielā 1A, Rojā, Rojas novadā.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Par nekustamā 
īpašuma nodokli 

2020. gadā izmaiņas nekustamā īpašuma no
dokļa aprēķinā nav paredzētas. Tomēr jārēķinās, 
ka izmaiņas 2021. gadā būs, jo pašlaik valdībā tiek 
strādāts pie jaunas kadastrālās sistēmas aprēķina 
ieviešanas. Attiecīgi 2020. gada kadastrālo vērtību 
aprēķinam tiks piemērota līdzšinējā kadastrālo 
vērtību bāze, kas noteikta 2014. gadā. Savukārt no 
2021. gada 1. janvāra ieviešamā kadastrālo vērtī
bu bāze tiks izstrādāta atbilstoši situācijai nekus
tamā īpašuma tirgū un izmantota tirgus darījumu 
informācija par diviem gadiem – no 2017. gada 
1. jūlija līdz 2019. gada 1. jūlijam.

Kā līdz šim, arī 2020. gadā Rojas novada 
dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas, 
kuru platība ir līdz 25 m2, bet nodoklis tiks ap
rēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, kā arī 
palīgēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība. 
NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem 
Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgās vai maz
nodrošinātās personas vai ģimenes statusu, 
daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām 
personām, atbilstoši likumam „Par nekusta
mā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 
2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 495. 

Atvieglojumus varēs pieprasīt personas, kas ir 
1. un 2. grupas invalīdi un personas, kurām pie
der nekustamais īpašums, un kurā ir deklarēts 
1. vai 2. grupas invalīds, kas ir šīs personas pir
mās pakāpes radinieks un ir deklarēts īpašumā, 
par kuru tiek pieprasīts atvieglojums. Atvieglo
jumi tiks piešķirti tikai par nekustamo īpašumu, 
kas ir īpašnieka deklarētā dzīvesvieta, un zemi 
zem mājas, ja īpašumā nenotiek saimnieciskā 
darbība, kā arī atvieglojums tiks piešķirts tikai 
gadījumos, ja nav NĪN nodokļa parādu un nav 
kavēts neviens maksāšanas ceturksnis. 

Iesniegums, lai saņemtu atvieglojumu par 
2020. gadu, jāiesniedz Rojas novada domē, klāt 
pievienojot invaliditātes apliecības kopiju. Ja 
invaliditātes statuss noteikts bez pārbaudes, tad 
iesniegumam nepieciešams pievienot attiecī
go lēmumu. To lūdzam izdarīt līdz 2020. gada 
1. martam. 

Aicinām izmantot arī portāla www.epakal-
pojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgā
dinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos epastā 
vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).

Nekustamā īpašuma speciāliste/ 
NĪN administratore

Alise Lakšmane

Muzikāli poētiska pēcpusdiena ar pirmo sniegu
Dienu pirms pirmās Adventes Rojas novada 

bibliotēkā notika muzikāli poētiska tikšanās 
„Kad runā sirds”. Apmeklētājiem bija iespēja ie-
klausīties Dzintras Dzeguzes /Roja/, Aijas Cel-
mas /Dobele/ un Intas Špilleres /Jelgava/ dzejas 
autoru lasījumā, ko muzikāli papildināja grupa 
„Divas balsis” /Jūrmala/.

Dzintras Dzeguzes devums dzejā rojeniekiem 
ir labi zināms, jo Rojas bibliotēkā notikuši jau divu 
Dzintras Dzeguzes  autorkrājumu un vairāku kop
krājumu atvēršanas svētki. Savulaik Dzintra teiku
si, ka „vārdi nāk un iet, tikai jāpaspēj pierakstīt”. 
Ir pagājis laiks, un autorei tas joprojām izdodas, 
jo atkal ar jaunām rindām viņa mēģina pateikt sa
viem līdzcilvēkiem kaut ko no sev būtiskā.

Aija Celma sarunā ar portālu Skaties.lv teiku
si: „Es nepelnu naudu ar dzejošanu. Es to neda
ru naudas dēļ. Es rakstu tādēļ, ka man dzejoļi nāk, 
un kaut kur viņi jāliek. Ja dzejolis ir atnācis, ne jau 
es viņu turēšu skapītī. Katram ir savi hobiji. Ir cil
vēki, kuri ada, ir cilvēki, kuri kaut ko garšīgu gata
vo, ir cilvēki, kuri fotografē un kuri zīmē. Es zīmēt 
nemāku, es zīmēju ar vārdiem. Un ir jāpaspēj pie
rakstīt, jo doma pati raisās uz priekšu.” Aija lab
prāt piedalās dažādos dzejas pasākumos. Šai pēc
pusdienā vairāk dzirdējām Aijas Celmas dzejoļus 
bērniem no jaunākā kopkrājuma „Šūpuļpasaka”.

Inta Špillere kādā  intervijā 2017. gadā par sevi 
saka: „Maziem solīšiem esmu virzījusies dzejas pa
saulē, pamazām saprotot, kas cilvēkiem patīk, kas 
sirdis uzrunā. Ar maniem tekstiem ir tapušas pāri 

par 50 dziesmām. Man ir 
prieks, ka mūziķiem patīk 
mani dzejoļi, kuri pārtop 
dziesmās, kuras, savukārt, 
patīk klausītājiem. Kad 
Mārīte Bikovska man pa
līdzēja sarīkot manus pir
mos grāmatiņas atvēršanas 
svētkus, pirmo dziesmu 
ar manu tekstu kā dāvanu 
svētkos uzdāvināja Aigars 
Semēvics – „Kur esi tu”. Uz 
šodienu /2017/ man ir iz
dotas sešas autorgrāmatas 
un esmu piedalījusies čet
ros kopkrājumos. Ja mani 
uzaicina lasīt dzeju, es 
neatsakos.” Intas Špilleres 
dzeja ir par mīlestību, par 
skaistām atmiņām, cilvēku 
attiecībām un spēju pārva
rēt grūtības. 

Ggrupa „Divas balsis” sāka darboties no 
2017. gada sākuma – vienkārši kā Dainis un Bai
ba. Vēlāk pats no sevis atnācis nosaukums – divi 
dzied, tātad skan divas balsis. Grupa muzicē drau
giem, radiem un visiem, kas vēlas dzirdēt. Savu 
pirmo komponēto dziesmu „Ai, Latvija” ar Pētera 
Jurciņa vārdiem, klausītāju vērtējumam Dainis 
Turks atskaņojis jau 2017. gada rudenī, savukārt 
pasākuma apmeklētāju vērtējumam izskanēja 

Daiņa Turka dziesmas – veltījums sievai – „Zie
diņš” pirmatskaņojums.

Muzikāli poētiskā pēcpusdienā iepazītās auto
res mums atveda pirmo sniegu Rojā un dāvināja 
savu dzeju krājumus /arī no Engures pirmoreiz 
ciemos atbraukusī Inta Zaļuma/. Ikviens, kuram 
nebija iespēja pabūt kopā ar mums, laipni aicināts 
iepazīt autores,  lasot viņu darbus bibliotēkā.

Irēna Svitiņa

Uz poētisku tikšanos klausītājus aicināja Dzintra Dzeguze ( no krei-
sās), Aija Celma, Inta Špillere, Baiba un Dainis Turki.  I. Graudiņas foto

Skolas ikdiena, svētki un mācības

Kā katru gadu, Rojas vidusskolas kolektīvs 
pulcējās uz valsts svētku koncertu Rojas KC. Savu 
māku dziedāt, dejot un runāt dzeju parādīja „Pū
cīšu” grupas bērni, 1. klašu koris, 2.–4. klašu koris, 
vidusskolas meiteņu ansamblis, ģitārists Miķelis 
Gitendorfs, dejoja tautisko deju kopa „Pērkonītis”, 
bet dzejas pasauli atklāja Amanda, Eva, Adriana. 
Visu koncertu kopā ar J. Jaunsudrabiņa, K, Ulma
ņa darbiem un vārdiem sasaistīja Kitija Maišele un 
Eduards Olekts. Paldies visiem darītājiem un ko
lektīvu vadītājiem – Aigai Kažai, Inesei Ozoliņai, 
Aigai Sīpolai, Aijai Krontālei, Andai Sebrei – Līko
pai. Paldies direktorei Santai Veidei par sarūpēto 
dzimšanas dienas dāvanu skolēniem – folkloras 
vīru kopas „Vilkači” koncertu! Paldies sakām arī 
Marekam Štālam un direktora vietniecei ārpuskla

ses darbā Elīnai Memrikovai, uz kuras pleciem 
visa organizatoriskā puse. Kopība ir svarīga 
lieta, kā to uzsvēra arī valsts prezidents Egils 
Levits. 

Tikai dažas dienas iepriekš, 11. novem
brī – Lāčplēša dienā, svecīšu gaismā pie Gvido 
Zvaigznes pieminekļa, savu uzrunu teica Eva 
Kirilova un Megija Janševica. Meitenes pieda
lījās Valsts prezidenta kancelejas organizētajā 
Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gada
dienai veltītajā skolēnu radošo darbu konkur
sā, un abas arī viesojās pie Valsts prezidenta. 
Bet pa dienu meklējām stipriniekus skolas 
puišu vidū. Jau par tradīciju kļuvušais „Stip
rinieka” pasākums pulcēja plašu dalībnieku 
un līdzjutēju pulku. Un tā par stiprākajiem 
zēniem Rojas vidusskolā varam saukt Reini 
Robertu Reinholdu („Pūcītes”), Valteru Bērzi

ņu (1. klase), Mārtiņu Ābolu (2.–3. klašu grupā), 
Aigaru Bērziņu (4.–5. klašu grupā), Kristeru Pat
riku Feldbergu (6.–7. klašu grupā), Pēteri Alkšbir
zi (8.–9. klašu grupā) un vidusskolas Stiprinieks 
2019./2020. m. g. Miķelis Gitendorfs. SVEICAM!

Pēcsvētku nedēļā skolā notika erudīcijas kon
kurss „Ko tu zini par Latviju?” Konkurss bija sa
dalīts pa dažādiem vecuma posmiem. Bija jārod 
atbildes uz  skolēnu pašpārvaldes un skolotāju sa
gatavotajiem jautājumiem. Pasākumu vecāko klašu 
grupām profesionāli novadīja skolēnu pašpārvaldes 
priekšsēdētāja Patrīcija Kleinberga, un par prezen
tācijas māksliniecisko pusi uzslavas saņēma Patriks 
Upners.  Pavisam citāda aktivitāte un zinātkāre bija 
novērojama starp 1.–3. un 4. klašu komandām. Elī

na Memrikova vadīja konkursu sešām komandām. 
Bērnu zināšanu līmenis bija ļoti vienāds, tādēļ žū
rijai bija jāmeklē papildiespējas vērtēšanā. Šoreiz 
triumfēja komanda „Tautas bērni”.

26. novembrī Rojas vidusskolas skolēnu paš
pārvalde ciemojās pie Dundagas vidusskolas sko
lēnu pašpārvaldes. Šis bija pirmais sadraudzības 
pasākums, kur jaunieši iepazina viens otru caur 
dažādām spēlēm un atrakcijām. Rojas vidusskolas 
pašpārvalde pateicas jaunajiem draugiem par silto 
uzņemšanu un gaida viņus ciemos uz Rojas vidus
skolas Ziemassvētku balli. 

Kamēr skolas jaunieši iepazīstas ar kaimiņu 
novada skolas dzīvi, visu novembra mēnesi „Pū
cīšu” grupa iepazina Rojas novadu. Pa grupām 
un individuāli tika gatavotas grāmatas par savu 
dzimto vietu – Roju, Rudi, Kalteni un Valgalcie
mu. Skolotājas Aiga un Aija saka paldies bērnu 
vecākiem par atsaucību! Mēneša noslēgumā iegū
tās zināšanas tika liktas lietā, risinot interesantus 
uzdevumus un dodoties foto orientēšanās pastai
gā. Nogurušās kājas mazās „Pūcītes” atpūtināja 
kafejnīcā pie Kristera mammas, baudot cepumus 
un siltu piparmētru tēju.

Pirms lielajiem semestra noslēguma pārbaudes 
darbiem, skolēni aktīvi piedalās arī dažādās olim
piādēs. Savus spēkus skolēni pārbaudījuši starp
novadu angļu valodas un bioloģijas olimpiādēs, kā 
arī komandas no 4., 6., 8., 10. un 11. klases pie
dalās starptautiskajā matemātikas konkursā, kas 
notiek tiešsaistē. Vēlam veiksmi un gaidām labus 
rezultātus!

Antra Ozollapa

3. b klase erudīcijas konkursā.             Albuma foto 

Smalkais stils Rojas muzejā
Rojas muzeja izstāžu zāle rotājas 

sniegbaltos toņos, kas vēstī ne tikai Zie
massvētku tuvumu, bet arī izceļ čakluma 
vērtību. Jau izsenis saimnieces ir dari
nājušas un dižojušās ar visdažādākajiem 
pašdarinātiem rokdarbiem, kas rotājuši 
gan māju, gan palīdzējuši pašām saim
niecēm rotāties un demonstrēt savas 
prasmes. Rojas muzeja ekspozīcijās vien
mēr godā celti mūsu pusē senākos laikos 
darinātie rokdarbi, bet kopš novembra 
beigām muzeja izstāžu zālē apskatāma 
žurnāla „Praktiskie rokdarbi” veidotā iz
stāde „Smalkais stils. Mežģīnes un rotas”, 
kur savus darbus izstādījušas tekstilnie
ku ģildes amatu meistare Dzintra Ozola, 
Tautas daiļamatu meistare Ineta Kras
tiņa, Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Rītausma” rokdarbniece Dagnija Liepa, 
rokdarbniece Dace Pušmucāne un amatu 
meistare Silvija Bērziņa. Izstādē aplūko
jami visdažādākie meistaru darinājumi 
– mežģīņu zeķes, tamborēti cimdi, skais
tos tērpos ietērptas autorlelles, adīts gal
dauts, mētelis, aukliņu kleita, pērļu rotas, 

ar Vidusjūras apgabala un īru mežģīnēm 
rotāti apģērbi un vēl daudzi citi rokdarbu 
smalkumi, kas vieš patiesu apbrīnu par 
meistaru veikumu, un ceļ godā rokdarbu 
prasmes, kas nav tikai sena, mūsdienās 
izzūdoša nodarbe, bet pārsteidz ar savu 
mūsdienīgumu un aktualitāti. 

Sirsnīgs paldies talantīgajām rokdarb
niecēm un žurnāla „Praktiskie rokdarbi” 
galvenajai redaktorei Dacei Deksnei par 
sadarbību ar Rojas muzeju, un ideju pirmo 
reizi žurnāla pastāvēšanas vēsturē veidot 
šādu izstādi. 

Rojas muzejs gaida viesos ik vienu ap
lūkot izstādi „Smalkais stils. Mežģīnes un 
rotas”, kas Rojas muzejā apskatāma līdz 
29.  februārim. Savukārt nākamā gada 
25.  janvārī aicināsim ciemos rokdarbnie
kus un interesentus, kad pie mums atkal 
viesosies visas izstādes meistares, lai dalītos 
savās zināšanās un prasmēs, kopā mācoties 
apgūt dažādas izstādē izliktajos darbos iz
mantotās darbu tehnikas. 

Inese Indriksone, 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Profesiju nedēļa 
PII „Zelta zivtiņa”

Novembra trešā nedēļa pirmsskolas „Zelta zivtiņa” bērniem 
bija ļoti darbīga. Bērni iepazina dažādas profesijas. Apmeklēja 
frizieres Ingu Zaueri un Aigu Sproģi, un pāris bērni tika pie 
jaunām frizūrām. Tika zīmētas sapņu frizūras. Pie uzņēmējas 
Sarmas Mateikas bērni apskatīja viesnīcu un iegādājās saldē
juma kokteiļus un mafinus. Skaņas un gaismas operators 
Mareks Štāls visiem demonstrēja skaņas un gaismas brīnumus, 
noslēgumā bērniem sarīkojot disenīti!

Bērnudārzā pie mazākajiem ciemojās ugunsdzēsējs Māris 
Popmanis, kurš līdzi bija atnesis dažādas ar savu profesiju 
saistītas lietas – ķiveres, apģērbu, ko bija iespēja pielaikot. Katram 
bērnam tika uzdāvināta krāsojamā grāmata. Kopā ar konditori 
Ilzi Šteinfeldi bērni gatavoja smilšu mīklu, cepa cepumus un 
tos dekorēja ar glazūru un cukura graudiņiem. Mazākie bērni 
ciemojās pie galdnieka Andra Krūzmaņa, kurš iepazīstināja ar 
savu profesiju, un bērniem bija radoši jādarbojas.

Noslēguma pasākumā bērni kopā ar pedagogiem Andželiku 
Duburi un Baibu Muskari spēlēja spēli „Kas strādā ar šo 
priekšmetu?”, šādā veidā iepazīstot 20 profesijas.

Milzīgs paldies mūsu atsaucīgajiem Rojas iedzīvotājiem, 
kuri bērnus uzņēma un iepazīstināja ar savām profesijām!

Skolotājas Andželika Dubure un Baiba Muskare 
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Dace Klabere

No šī gada 1. jūlija Krievija atļāvusi 
Latvijai un vēl 52 valstu pilsoņiem iece-
ļot Kaļiņingradas apgabalā, izmantojot 
vienreizējās elektroniskās vīzas, kas ļauj 
uzturēties Kaļiņingradas apgabalā līdz 
8 diennaktīm. Elektronisko vīzu izsniedz 
4 kalendāro dienu laikā un tā jāpieprasa 
Krievijas ārlietu ministrijas mājaslapā, 
pievienojot failu ar fotogrāfiju.

Izlasot šo ziņu, mūsu ceļotāju grupiņa 
sarosījās braucienam. Piedzīvojums sākās 
6. septembra agrā rītā – pulksten 4.30 
kolēģi mani gaidīja Pastendē. Liktenīgas 
sakritības dēļ, es tikai tajā naktī atgriezos 
no Vācijas, bet, operatīvi rīkojoties, noru
nātajā laikā biju norunātajā vietā.

Aptuveni 5 stundas braucām līdz 
Lietuvas–Krievijas robežai Ķibar
tai–Čerņiševskoje. Ņemot vērā mūsu 
iepriekšējo negatīvo pieredzi, kad, 
braucot mājās no Grodņas, mēs uz 
Baltkrievijas–Lietuvas robežas pava
dījām 7 stundas, šoreiz mūsu grupas 
vadītāja robežas šķērsošanu bija elek
troniski pieteikusi uz konkrētu laiku 
noteiktā vietā. Lai arī tādēļ nobraucām 
liekus vairākus desmitus kilometru, tas 
bija tā vērts – robežu šķērsojām pārdes
mit minūšu laikā.

Vēl pāris stundu brauciena un esam 
Kaļiņingradā. Jau laicīgi esam rezer
vējuši divus apartamentus, kuri pāris 
dienu būs mūsu rīcībā. Lielākajā no 
apartamentiem (73 m2) ir divas gu
ļamistabas, nevainojami iekārtota van
nasistaba un pilnībā aprīkota virtuve. 
Tajā apmetamies 5 cilvēki, bet pārējie 
divi – blakus mājā. Esam pieteikuši arī 
viesu mājā pieejamu ar malku kurinā
mu krievu pirti un baseinu, taču komu
nikācijas kļūdas dēļ pirts mums šoreiz 
izpaliek. Viesu mājā nakšņojām divas 
naktis un katram no mums tas izmak
sāja apmēram 33 eiro.

Līdz 1945. gadam Kaļiņingrada bija 
Austrumprūsijas galvaspilsēta Kēnigs
berga, bet vēl tagad, iebraucot Kaļiņin
gradas apgabalā no Lietuvas puses, 

uzraksti vēstī, ka esam iebraukuši Ka
ralaučos. Kēnigsberga jeb Karalauči 
bija senās Prūsijas centrs ar bagātīgu 
vēsturi, taču Otrais pasaules karš pilsētu 
pilnībā nopostīja. Centrā bija sagrautas 
80% ēku. Sagrauto ēku vietā tika uzbū
vētas piecstāvu un deviņstāvu padomju 
arhitektūras „pērles”. Tomēr centrā sa
glabājušies daži pilsētas vārti, baznīcas, 
parki, zooloģiskais dārzs, labs bruģis, 
dažviet tramvaja sliedes un nolaižamie 
tilti. Šobrīd būvniecībā dominē pseido
vācisks stils, un vismaz Pregolijas upes 
krasti arvien vairāk sāk izskatīties civili
zēti. Kaļiņingradā mūs, latviešus, uztver 
kā viesus no Eiropas, un viņu atsaucību 
un laipnību sajutām ik uz soļa. Lai pēc 
iespējas tuvāk iepazītos ar pilsētu, mums 
bija sarunāta ekskursija, un precīzi no
runātajā laikā pie mūsu viesu mājas pie
brauca gids ar busiņu. Vairāk nekā trīs 
stundu garumā tikām iepazīstināti ar 
pilsētas interesantākajām vietām un tās 
vēsturiskajām bagātībām. Katram, kurš 
vēlas iepazīt šo pilsētu, iesaku izman
tot gida pakalpojumus. Mums bija ļoti 
zinošs gids, īsts savas pilsētas patriots, 
kurš mūs izvadāja arī pa tādām vietām 
pilsētā, kur mēs noteikti nenokļūtu, ja 
mēģinātu iepazīt pilsētu paši.  

Nākamajā ekskursijas dienā brau
cām uz Dzintara muzeju pilsētiņā Jan
tarnij, kas atrodas aptuveni 50 km aiz 
Kaļiņingradas pie Baltijas jūras.  Tā ir 
vienīgā vieta pasaulē, kur koncentrējas 
90% pasaules dzintara krājumu, viena 
no vērtīgākajiem minerāliem pasaulē. 
No 60 m augstuma paveras skaista pa
norāma uz karjeru, kur joprojām mūs
dienās tiek iegūts dzintars. Izrādās, ka 
dzintara raktuves ļoti līdzinās zelta rak
tuvēm, un, tāpat kā Amerikā visus pada
ra trakus zelts, Kaļiņingradā visus trakus 
padara saules akmens – dzintars. Arī 
mēs izmantojām iespēju izmēģināt dzin
tara zvejnieka lomu. Bruņojušies ar ma
zām lāpstiņām, mini karjerā mēģinājām 
atrast „dārgo sveķu” lāsītes. Tas nav grū
ti, ķērās labi, bet, tā kā neesmu dzintara 
piekritēja, savu lomu atdevu draudzenei. 

Dzintara piramīdā sasmēlušies enerģiju vieglajā, atvēsinošajā gaisā, bijām 
gatavi turpmākajam ceļojumam.         G. Mucenieka foto

Šāds mistiskais mežs esot tikai di-
vās vietās pasaulē. Mežā valda kapa 
klusums, neskan arī putnu balsis. 
Klusums ir tik spiedīgs, ka liekas, ka 
tūlīt atvērsies zeme uz to pasauli. 

R. Bovkunas foto

Nopirkuši suvenīrus un sasmēlušies 
enerģiju vislielākajā Dzintara piramī
dā, devāmies uz nākamo pilsētu, seno 
kūrortu Raušenu, mūsdienās sauktu 
par Svetlogorsku, kas tiek dēvēta arī 
par „Mazo Šveici”. Tajā pastaigājāmies 
pa skaistāko piekrastes kūrortu, kas 
20. gadsimta sākumā bijusi iemīļota 
turīgo kēnigsbergiešu atpūtas vieta. 
Mūs pārsteidza kluso ieliņu burvība, 
kur pagātne savijusies ar tagadni vienā 
veselumā, un pasaku namiņi ar sarka
niem dakstiņu jumtiem, tornīšiem un 
brīnišķīga balto smilšu pludmale. Kāp
nes uz krastmalas promenādi ar krāšņu 
akmens mozaīkas saules pulksteni, kas 
rotāts ar astroloģiskajām zīmēm un ka
lendāru, pati promenāde vairāk nekā 
divu kilometru garumā un panorāmas 
laukums ar skatu uz baltajām smilšu 
kāpām un jūru, stipri vien pārspēja kū
rortpilsētiņā Nidā (Lietuvā) redzēto.

Vakarā, lai arī noguruši, bet laimīgi, 
nolēmām pārbaudīt iepriekšējā dienā 
gida stāstīto par labākajiem pilsētas 

restorāniem. Saprotamu iemeslu dēļ, 
uz restorānu braucām ar sabiedrisko 
transportu. Pilsētas transporta biļetes, 
tāpat kā daudz kas cits, maksā smiek
līgu naudu, un pavisam drīz mūsu eks
kursantu grupiņa jau maršēja pa Kaļiņ
ingradas centru, nevarot vien izvēlēties, 
kurš restorāns tajā vakarā kļūs par 
mūsējo. Izvēle krita par labu „Madam 
Fišer”, kurš iekārtots vācu stilā. Tādā 
pat stilā ģērbtas arī laipnās viesmīles, 
kuras gatavas izpildīt jebkuru mūsu vē
lēšanos. Pāris minūšu laikā mūsu gru
pai tiek noorganizēts kopīgs galds un 
vakara baudīšana varēja sākties. Klusi
nātā mūzika, siltu gaismu izstarojošās 
lampiņas uz katra galda, gardais ēdiens 
un izcilais alus, kas garšoja pat rūdī
tiem alus pretiniekiem, interesantās 
sarunas  par dienā piedzīvoto – tas viss 
mūs vedināja nesteigties un izbaudīt ik 
mirkli šajā viesmīlīgajā vietā, kamēr aiz 
logiem lija lietus, dunēja pilsēta un sa
bozušies steidzās gājēji.

Nākamajā rītā sākās mūsu mājup
ceļš. Atpakaļceļam esam izvēlējušies 
citu maršrutu, lai pa ceļam Kuršu kāpā 
apskatītu dejojošo mežu. Mistiskais 
mežs savu nosaukumu ieguvis, patei
coties dīvainajām koku formām, kas 
atgādina virtuozu deju. Ieskatoties rū
pīgāk, var redzēt, ka gandrīz visi koki 
ir izlocītas formas un noteikti var ap

galvot, ka to augšanas procesu nav 
ietek mējuši cilvēki. Priedes saliekušās 
kūkumos, savijušās spirālēs, iegriezu
šās gredzenos. Koki kāpas nostiprinā
šanai iestādīti 1961. gadā, un tikai pēc 
vairākiem gadiem cilvēki ievērojuši, ka 
koki aug, dīvaini sagriezušies. Lai arī 
veikti neskaitāmi pētījumi, patiesais 
šāds koku augšanas iemesls joprojām 
nav atklāts. Daži pētnieki izteikuši ie
spējamību, ka to radījuši spēcīgie vēji, 
bet to nav iespējams pierādīt. Lai pēc 
iespējas ilgāk šo reto dabas parādību 
saglabātu neskartu (šāds mežs esot tikai 
divās vietās pasaulē), mežā izveidotas 
pastaigu laipas, bet visiespaidīgāk sa
vijušies koki apjozti ar nožogojumu. 
Dejojošais mežs atrodas Krievijas pusē, 
bet, atbraucot mājās un pārlapojot al
bumus, atradu fotogrāfiju, kurā mēs ar 
draugiem esam nofotografējušies pie 
dejojoša koka Kuršu kāpā Lietuvas teri
torijā. Klaipēdā vēl izmantojām iespēju 
apskatīt pēc 3,5 gadu rekonstrukcijas 
atvērto Jūras muzeja akvāriju, un tad 
jau mūsu ceļš ved mājup, jo nākamā jau 
atkal bija darbadiena. Paldies maniem  
ceļabiedriem par kopīgi pavadīto laiku, 
interesantajām sarunām, smiekliem, 
saprašanos no pusvārda un nesavtīgām 
rūpēm par to, lai ikviens no mums jus
tos labi. Uz tikšanos nākamajā ekskur
sijā ziedošajā maijā! 

Jaunatklātā Kaļiņingrada

Par sabiedrības informēšanu saistībā 
ar ugunsdrošību

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turp
māk – VUGD) statistika liecina, ka gandrīz katrs ceturtais 
ugunsgrēks izceļas dzīvojamās mājās. Arī lielākā daļa no 
ugunsgrēkos bojāgājušo un cietušo cilvēku skaita ir saistī
ta ar ugunsnelaimēm mājokļos. Daļu no traģēdijām varēja 
novērst, ja vien mājokļos būtu izvietoti dūmu detektori, kas 
ar skaņas signālu vēstītu par telpās radušos sadūmojumu un 
ļautu iemītniekiem savlaicīgi izkļūt no bīstamās vides, un iz
saukt ugunsdzēsējus glābējus.

Vairāk nekā 60% ugunsgrēku iespējamais iemesls ir bijusi 
neuzmanīga rīcība ar uguni, kas ietver neuzmanīgu smēķē
šanu telpās vai ēdiena gatavošanu, kā arī citus ugunsdrošības 
noteikumu pārkāpumus, izmantojot atklātu uguni. Tas liecina 
par to, ka vislielāko ugunsnelaimju postu rada cilvēku neuz
manība, bezatbildīga rīcība un arī nezināšana, kā pasargāt sevi.

Sadzīves problēmas nereti patērē visu sabiedrības uzma
nību, un drošības jautājumi tiek atlikti uz nenoteiktu laiku. 
Tomēr atliktas rūpes par ugunsdrošību noved pie traģiskiem 
cilvēku dzīvību un materiālo vērtību zaudējumiem.

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ugunsdrošības prasī-
ba, kas nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu 
detektoriem, bet privātmājām jābūt nodrošinātām arī ar 
ugunsdzēsības aparātu. 

Dūmu detektors jāuzstāda pie griestiem tajās telpās, kurās 
pārsvarā uzturas vai guļ iemītnieki (skatīt ražotāja instrukciju).

Detektora apkope ir vienkārša. Nepieciešams savlaicīgi no
mainīt bateriju, un ik pa laikam ar kontroles (testa) pogu pār
baudīt tā darbspēju.

Ugunsdzēsības aparāts ir efektīvākais līdzeklis ugunsgrē
ka dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā. Atceries, ka dzēst 
ugunsgrēku ar ugunsdzēsības aparātu drīkst tikai tad, ja dzēšana 
nerada draudus tavai dzīvībai! Pievērs uzmanību marķējumam! 
Dzēstspējai jābūt vismaz 21A 113B. Vizuālo apskati veic pats 
katru gadu, bet tehnisko apkopi – sertificētos apkopes punktos 
saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu.

Drošībai mājoklī var noderēt:
 ¾ Par gāzes noplūdi signalizējošs detektors. Tas obligāti 

jāuzstāda, ja mājā atrodas gāzes aparāts, kura kopējā minimālā 
siltuma jauda ir lielāka par 50 kw, kā arī, ja gāzes aparāts atrodas 
pagrabā vai cokolstāvā;

 ¾ Tvana gāzes (CO) jeb oglekļa monoksīda detektors;
 ¾ Ugunsdzēsības pārklājs. Speciāls liesmu izturīgs pārklājs, 

ko var izmantot nelielu ugunsgrēku dzēšanai. Uzsedzot pārklāju, 

samazina skābekļa piekļuvi degšanas vietai, un ugunsgrēks tiek 
noslāpēts. Degošais priekšmets ar pārklāju ir jānosedz pilnībā, 
un to nedrīkst noņemt, kamēr degšana nav pilnīgi beigusies un 
degošais priekšmets atdzisis.

Vēršam uzmanību, ka:
 ¾ Reizi 10 gados ir jāveic elektroinstalācijas pārbaude;
 ¾ Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā 

reizi 5 gados;
 ¾ Ja objektā ir gāzes aparāts, dabīgās ventilācijas kanālu 

pārbauda un tīra ne retāk kā reizi 3 gados;
 ¾ Ēkas dūmvads jātīra katru gadu pirms apkures sezonas 

sākuma, pie viena pārbaudot apkures iekārtas vai ierīces stāvokli;
 ¾ Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīce ir jātīra vēl vis

maz reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā 
gada 1. martam).

Pārbaudes un tīrīšanas darbus veic speciālisti. Speciālists par 
tīrīšanas rezultātiem vai tehniskā stāvokļa pārbaudi sagatavo 
aktu.

Atceries – ugunsgrēka gadījumā zvani – 112.
Priekšnieka pienākumu izpildītājs, ģenerālis K. Eklons

Tā nav dzīve, tas ir kino

Dace Klabere

Tā par savu jauno filmu „Nekas mēs neapturēs” sarunā ar skatītājiem 
Rojā vairākkārt uzsvēra tās režisors un scenārija autors, mūsu novadnieks 
Andris Gauja. Filmas stāsts veidojies ilgā laika periodā. Tas sācies kā stāsts 
par šķiršanos, bet, pakāpeniski veidojot scenāriju, Andrim gribējies atrast 
atbildi uz jautājumu, kas tad īsti ir latviešu šķiršanās cēloņi kopumā. Fil
mas gaitā arī izkristalizējas viena no atbildēm – tā ir stūrgalvība. Tieši šī 
rakstura šķautne bieži vien kļūst par iemeslu, kāpēc cilvēki nespēj palikt 
kopā. To arī redzējām filmā – nemitīgi gājieni pret gājieniem, nespēja pie
kāpties, nespēja pārvarēt savu lepnumu, stūrgalvību, iedomību. Andris 
Gauja ir pārliecināts, ka no tā, no mūsu nepiekāpīgajiem raksturiem, arī 
ceļas visas mūsu problēmas, jo arī viņš pats savā personīgajā dzīvē ir pie
dzīvojis līdzīgas izjūtas.

Savukārt Elza Gauja, kura filmā spēlē visnoslēpumaināko varoni, uz
sver, ka patiesībā auksta, salta, nežēlīga cilvēku uzvedība norāda uz viņa 
vājuma izpausmēm, un savā ziņā tas ir viņu aizsargmehānisms. Ikviens no 
mums vēlas, lai viņu samīļo, lai viņam pievērš uzmanību, tai skaitā Elzas 
spēlētā filmas varone.

Filmā pamatīgi pastrādājis arī mūsu novadnieks Jurģis Krāsons. Kā pa
stāstīja filmas režisors, Jurģis filmas vajadzībām uzbūvējis divus daudzstā
vīgus kino paviljonus, kas bijis pārsteigums pat pašiem filmas veidotājiem, 
un pirms filmas skatīšanās, Andris pamet intrigu skatītājiem, lai tie filmas 
laikā mēģina uzminēt, kuras no celtnēm ir īstas, bet kuras tikai filmas vaja
dzībām uzbūvētas no nulles.

Kļūdaini iesniegtas informācijas dēļ, „Bangā” filma bija pieteikta kā ko
mēdija. Par to Andris tikai pasmaidīja, teikdams, ka viņam gribētos, lai 
skatītāji filmā arī saskatītu ko tādu, par ko pasmaidīt, paskatīties uz to caur 
komisko prizmu, bet ar veselo saprātu. 

Šīs krāsmatas ir viss, kas palicis pāri no 27. novembra uguns-
grēka „Ošleju” mājās Rojā. Mājas virtuvē bija uzstādīts arī dūmu 
detektors, bet, tā kā degšana bija sākusies pašā augšā mājas bē-
niņos un uguns strauji izplatījās, brīdī, kad iestrādājās dūmu 
detektors, bija jau par vēlu kaut ko glābt. Tas gan nenozīmē, ka 
no  dūmu detektoriem nebūtu jēgas. Tieši otrādi – tie var glābt 
simtiem dzīvību un ēku. Arhīva foto

Filmas režisors Andris Gauja ar sievu, vienu no galvenās lomas at-
veidotājām filmā, aktrisi Elzu Gauju.                                    D. Klaberes foto
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi 

Līdzjūtības

Policija ziņo

Jūrai nepietrūkst vārdu,
Cilvēkam cilvēka pietrūkst,
Kuri kā gliemežvākam
Skanēt dvēselei liek.

Izsakām līdzjūtību Astrīdai Āboliņai, 
Laimoni mūžībā pavadot.

Bijušie darbabiedri Ģipkā

Daudz darba stundu kopā nostaigājām, 
Gan prieku mēs, gan bēdas pratām kopa vīt, 
Bet šodien mums no Tevis jāatvadās.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, no Ilonas 
Zvaigznes atvadoties.

Latvijas Zaļās partijas Rojas nodaļa

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem, no 
Ilonas Zvaigznes atvadoties.

Rojas senioru koris „Banga” un 
diriģente Aiga Kaža

Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.

Skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem, no 
Ilonas Zvaigznes atvadoties.

Rojas novada dome

Būs, kam dziļi, dziļi sirdī  
Sāpju rētas sūri smelgs.  
Vēji, šalciet, vēji, dziediet  
Mūžs ir bijis goda vērts.

Skumstam līdz ar visiem, kam tuva un dār
ga bija mūsu ilggadējā senioru kora „Banga” 
dziedātāja un kora prezidente 

ILONA ZVAIGZNE.
Rojas kultūras centra kolektīvs

Met sāpi debesīs 
un ja to zibens neķer, 
tā kļūst par zvaigznīti 
kas spoža trīs.

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Juri Viļamu, 
no tēva atvadoties.

Rojas vidusskolas kolektīvs

PĀRDOD
 Lēti lietotu veļasmašīnu Samsung (60×38 cm) 

un lietotu siltā ūdens boileru (vertikālo).
Zvanīt 26759376.

ATDOD
 Mazlietotu guļošo slimnieku gultu un ra-

tiņkrēslu. Zvanīt 29333927.

Jauno gadu iesāksim 
ar jaunu kalendāru pie sienas! 

Rojas novada kalendārs 2020. gadam būs 
nopērkams no 10. decembra Rojas Tūrisma in-
formācijas centrā, Rojas Jūras zvejniecības muzejā 
un Kaltenes klubā. Kalendārs var būt arī lieliska 
dāvana kaimiņiem, draugiem vai ģimenes locekļiem.

18. decembrī no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 17.00 Rojā, Selgas ielā 2 (pie veikala)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:

•	 ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinā
juma vēstuli – BEZ MAKSAS
•	 ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
•	 bez nosūtījuma – 25,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
•	 1 projekcija 9,00 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)

* KARDIOGRAMMA 5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījumu)
* D vitamīna noteikšana 6.00 EUR

Lūdzam veikt PIERAKSTU uznoteiktu laiku pa tālruni 20014393 (Latvi-
jas aptiekā). Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111.

PAKALPOJUMU NODROŠINA 

Pasākumu kalendārs

DARBS

14. decembrī laukumā pie Rojas 
kultūras centra plkst. 12.00–14.00 

ZIEMASSVĒTKU DĀVANU UN 
NAŠĶU TIRDZIŅŠ, kā arī:

 Ziemas jautrie sporti maziem un lieliem
 Radošā darbnīca 
 Ziemas zupa par ziedojumiem 

          ugunsgrēka nelaimē cietušajai ģimenei
 Plkst. 13.00 animācijas filma „Auniņš Šons” kultūras centrā, ieeja brīva.
Dalību tirdziņā aicinām pieteikt līdz 12. decembrim pa tālruni 29196478. 

Plkst. 17.00 
ROJAS LIELĀS EGLES IEDEGŠANAS SVĒTKI.

Dziedot, dejojot, smejot, uguņojot kopā ar  lācēnu Otto, vāverīti Kuplastīti 
un Ziemassvētku vecīti, liksim mūsu eglei sākt mirdzēt! 

15. decembrī plkst. 13.00
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

ar sociālā dienesta uzaicinājumu.
Aicinām pievienoties un pasākumā satikt Ziemassvētku vecīti arī tos 

mazuļus, kuri nav bērnudārzu audzēkņi. Vecākiem pieteikt dalību pa telefonu 
29196478 un laicīgi, līdz pasākuma sākumam, uz kultūras centru atgādāt 
svētku paciņu ar bērna vārdu.

21. decembrī plkst. 17.00
Sieviešu kora KALVA 25 gadu jubilejas KONCERTS

„SIDRABIŅA LIETIŅŠ LIJA”.
Ieeja brīva. Īpaši mīļi aicinātas bijušās KALVAS dziedātājas.

22. decembrī plkst. 12.00
Atraktīva un piedzīvojumu pilna izrāde visai ģimenei

„NEMO UN DRAUGI NO MADAGASKARAS”.
Nāc un satiec savus iemīļotos varoņus dzīvē – 14 lieliski personāži!

Ieeja bērniem 4.50 EUR, pieaugušajiem 6.00 EUR, biļešu iegāde pirms izrādes.

22. decembrī plkst. 17.00
Mūsdienu deju studijas „Elfas” koncerts

„Ielūdz ELFAS”.
Ieeja brīva.

25. decembrī plkst. 17.00
Koncerts ZIEMA.

Koncertā tiks izdziedāts ziemas stāsts, kas sevī ietver latviešu komponistu skaņ
darbus un tautas dziesmas, arī pasaulē zināmas melodijas, kas sakņojušās vācu, 
basku, īru un citās kultūrās. Izmantojot plašo instrumentāriju, katrs skaņdarbs 
veidots kā skanoša glezna, ļaujot klausītājiem piedzīvot katram savu ziemas stāstu.

Kristīne Kalniņa – balss, vijole, kokle
Marts Kristiāns Kalniņš – balss, oboja, harmonium, klavieres
Edgars Kārklis  – balss, stabules, dūdas, akordeons
Ilze Grunte  – ģitāras, arfa
Gints Sola  – ģitāras
Biļešu cena – 12.00; 10.00; 8.00 EUR. Iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv 

un Rojas novada domes kasē (tel. 63232055), tālrunis informācijai 29196478.
Koncerts „Ziema” būs lieliska dāvana Ziemassvētku vakarā  un jauks no-

tikums Ziemassvētku laikā. 

28. decembrī plkst. 18.00
Filma „Jaungada taksometrs 2”.

Režisors Māris Martinsons.
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iegāde pirms seansa.

29. decembrī plkst. 15.00 
Labdarības koncerts „Roku rokā”.

Palīdzēsim ugunsnelaimē cietušajai Voronovu ģimenei.
Ieeja par ziedojumiem.

31. decembrī plkst. 23.00–04.00
VECGADA VAKARA BALLE.

Par jautrību gādās muzikanti „LUSTĪGAIS BLŪMĪZERS”
un Dailes teātra aktieris GINTS ANDŽĀNS.

Ierašanās no plkst. 22.30–23.00. Pieteikumus galdiņiem pieņemam līdz 
30. decembrim. Ieeja 7.00 EUR, ieejas biļešu iegāde Rojas kultūras centrā.

Tālrunis 29196478.

UZMANĪBU!
Vislatvijas tūre ar BAIBAS SIPENIECES STĀVIZRĀDI

„VIENREIZ JAU VAR!/Ar bufetes elementiem” 
iegriezīsies arī Rojā!

Izrāde notiks 2020. gada 21. martā plkst. 19.00 Rojas kultūras centrā.
Ieejas biļetes uz tūres pasākumiem jau tiek tirgotas. Vēršam uzmanību, ka 

biļešu tirdzniecība notiek TIKAI Biļešu paradīzes kasēs un www.biļešuparadize.lv 
Ja biļešu iegādei internetā vajadzīga palīdzība, nāciet – palīdzēsim!

Ieeja 15.00; 12.00; 10.00 EUR.
Informāciju sagatavoja Rojas novada kultūras darba organizatore 

Dace Broka

19. decembrī plkst. 12.00
Rojas kultūras centra konferenču zālē

(2. stāvā) tikšanās ar
Pastariņa prēmijas laureātu, dzejnieku

Kārli Vērdiņu.

Rojā, Zvejnieku ielā 1 darbu sācis
sejas kopšanas procedūru 

kabinets.
Pieteikties pa telefonu 22464161.

SIA „Rojas DzKU”, reģ. nr. 49003000396, 
aicina  darbā namu apsaimniekotāju. Darba 
alga 950.00 EUR mēnesī (bruto). Pieteikumu 
iesniegt SIA „Rojas DzKU” Rojā, Selgas ielā 8 
vai, sūtot uz e pastu dzku@roja.lv

Ziemassvētku dievkalpojums
Rojas katoļu baznīcā 
24. decembrī 17.30.

Laika posmā no 19.11.2019 līdz 03.12.2019 
Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 5 klienti, izteikti 
5 mutiski brīdinājumi, uzrakstīts 1 rakstisks brīdinājums, izpildīts 1 atse
višķais uzdevums. Izskatīta 1 mutiska sūdzība. Veikta sadarbība ar Valsts 
policiju un Neatliekamo medicīnisko palīdzību un Valsts robežsardzi.  

23. un 24. novembrī mūsu novu
sa spēlētājs Imants Ločmels piedalījās 
Kijevā notiekošajā FINSO kausa izcī
ņas devītajā, noslēdzošajā, posmā. Šajā 
sacensībās Imants individuāli palika 
ceturtajā vietā, bet dubultspēlē ar rē
zeknieti Alekseju Kručānu atkal plūca 
uzvaras laurus.

Pagaidām FINSO kausa izcīņas kop
vērtējumā Imants ir otrajā vietā. 22. de
cembrī notiks gada labākā spēlētāja tur
nīrs, tādēļ atliek vēlēt – lai veicas! 

Spēles Kijevā noritējušas ļoti aukstās telpās un novusa galdi tik 
ļoti vilkuši, ka reizēm Imants lūdzis Dievu, lai vispār kauliņam trā-
pītu, bet tas viss neliedzis viņam atkal atgriezties mājās ar izcīnītu 
uzvaru.                                                                                       D. Klaberes foto

Imants atkal plūc uzvaras laurus

Šoruden, esot Turcijā, 
mūsu grupu pārsteidza ie
spaidīgais klaiņojošo suņu 
daudzums. Tie bija visur – uz 
ielām, parkos, pie viesnīcām, 
kalnos, pat veikalos. Pilnīgi 
visi suņi ir čipoti un labi paba
roti. Kā uzzinājām no gida, par 
suņiem rūpējas valsts. Suņi 
bija relaksēti un ļoti draudzī
gi. Kad pie viesnīcas noliecos 
kādu suni paglaudīt, man tū
daļ piesteidzās vēl divi, un nu 
visi trīs man tik ļoti glaudās 
klāt, lūgdamies, lai viņus pa
bužina, ka mēs sapratām – jā, 
suņi ir gan pabaroti, bet tik ļoti 
viņiem pietrūkst mīlestības. 

Aicinājums uz lekciju
Pavisam nemanot, 21. gadsimtā esam ļāvuši pārtikas industrijai ieviest  

tehnoloģiskas izmaiņas mūsu uztura ražošanā bez organisma bioķī misko 
procesu izprašanas. Tā rezultātā mūsu uzturs šodien ir kardināli atšķirīgs 
no tā, ko daba cilvēkam ir paredzējusi.

Laipni aicinām tevi uz informatīvi izglītojošu lekciju, kā ikdienā pa
sargāt sevi un savu ģimeni, nodrošinot stipru veselību, 11. decembrī 
plkst. 18.30 Rojas kultūras centrā. 

D. Klaberes teksts un foto

Fotoskats


