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Improvizēts ugunskurs Rojas vidusskolas telpās Gvido Zvaigznes un
pārējo barikāžu dalībnieku atcerei.
Albuma foto

20. janvāris – barikāžu aizstāvju atceres diena. Barikāžu
laiks ir apliecinājums tam, ka esam lieli un stipri, un varam
sasniegt jebko, ja vien esam vienoti un neatlaidīgi. Šajā
dienā daudzviet Latvijā tika iedegti barikāžu atceres ugunskuri, tai skaitā arī Rojas vidusskolā.

Liesmo barikāžu ugunskurs
Pirms 29 gadiem norisinājās svarīgi no
tikumi mūsu Latvijas neatkarības atgūšanai.
Barikāžu laiks. Par to runā skolā, ģimenē, jo
mūsu skolēnu vecvecāki ir piedalījušies šajos
notikumos. Vislabāk par to var pastāstīt tie
skolotāji, kuri paši bija uz barikādēm. Viņi
20. janvārī varēja lepoties ar piemiņas nozī
mi pie krūtīm, kura apliecina – jā, es tur biju,
es redzēju, es piedalījos. Pirmdienas rītā pie
skolas liesmoja atmiņu ugunskurs, smaržoja
piparmētru tēja, un kāras mutes notiesāja sa

smērētās zaptsmaizes. Bet pie Gvido Zvaigznes
piemiņas akmens dega svecītes, nu jau arī par
viņa mammu. Jā, tā ir mūsu skolas tradīcija
šajā dienā. Laba tradīcija, kura, cerams, tiks
saglabāta gadu no gada. Tā ir vēsture, kurā
daudzi no mums ņēmuši dalību. Ir izdots ne
skaitāms daudzums gan patiesu, gan ne tik pa
tiesu atmiņu un varoņstāstu par barikāžu laika
notikumiem, bet atmiņā saglabāts tas īstākais
un svētākais. Lai tā arī paliek…
Antra Ozollapa

„Pūcīšu” grupa pie sava pirmā barikāžu ugunskura skolas pagalmā.

Skolā galvenais ir domāt

Albuma foto

Par nekustamā īpašuma nodokļa
saņemšanu elektroniski
Ērtākai nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai, iesakām izmantot e-pakalpojumus.
Iedzīvotāju ērtībai nodokli ir iespējams apmaksāt caur latvija.lv vai savā internetbankā.
Lūdzam arī katram nodokļu maksātājam izvērtēt iespēju NĪN saņemt e-pastā un
paziņot par savu e-pasta adresi Rojas novada domes nekustamā īpašuma nodokļa
administratorei. Kontakti: alise.laksmane@roja.lv vai, zvanot pa tālruni 63220837.
Alise Lakšmane, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Par Rojas novada administratīvajā teritorijā
esošās jūras piekrastes joslas
pludmales nogabala nomas tiesību izsoli
Skolēnu ZPD lasījumos uzmanīgi ieklausās skolotāji I. Puntule (no kreisās), S. Mediņa, R. Koroļova,
A. Kurmiņa, M. Folkmane.
				
Albuma foto
Pagājušajā nedēļā „Latvijas Skolas somas” ietvaros
mūsu skolā viesojās ventiņu stāstniece un zāļu sieva,
vieslektore Līga Reitere. Viņai ir svarīgas vietējās tradīci
jas, valoda un tās vērtības. Sākumskolas 1.–3. klasei tika
novadītas glītrakstīšanas nodarbības. Kāda ir laba raks
tāmrīka izvēle, pirkstu vingrinājumi un galvenais – stāja
un attieksme pret uzdoto darbu. Kā mantru Līga Reitere
laiku pa laikam skaitīja saviem skolēniem klasē – visam
sava vieta, visam sava kārtība, visam sava daļa, visam
savs sākums, visam savs skaistums. Un pāri visam –
mugura taisna, kāda tava mugura, tāds tavs goda vārds.
Skaisti un spēcīgi vārdi. Kā izrādās, tas rakstāmrīks arī ne
vienmēr pareizi iegulst plaukstā – īkšķis nav tavs saim
nieks, nav tavs kungs, liec to pie darba, liec arī tam turēt
rakstāmrīku, nevis slēp to plaukstā. Un kad tas apgūts,
var ķerties klāt burtu veidošanai. Viss Līgas Reiteres dar
bošanās laiks ir pārpilns ar bagātu latviešu valodu – galva
uz pleciem ir, lai domātu, skolā galvenais ir domāt; kas
ātri kustas, ātri domā; paldies, ka tu dzīvo glīti un tev ir
glīta uzvedība, un, atvadoties sākumskolas skolēniem
viņa izsaka novēlējumu – lai tev tik laba diena, cik labs
esi pats. Labi vārdi, ar kuriem katru rītu var pavadīt arī
savus mīļos ikdienas gaitās.
Pamatskolas 8. un 9. klase pie stāstnieces apguva dia
lektu un apvidvārdu daudzveidību, kā arī valodas kultūru.
Stāstniece uzskata, ka latviešu valodas bagātība ir dialekts.
Mūspuses tāmnieku dialekts nav mums svešs. „Valuod pa
rād, kā cilēks dzīvo – tā viš rune un tād dziesam dzied. Kas
druoš rune, tas druoš turas uz savem kātiem,” – tā saka
 Cik jaundzimušo reģistrēti mūsu novadā
pagājušajā gadā?
 Cik laulības reģistrētas?
 Cik novadā iedzīvotāju?

Līga Reitere. Stāstniece mudināja jauniešus padomāt un
izvērtēt – kāda ir bagāta valoda, un kas piesārņo valodu,
padarot to neatpazīstamu. Pārvarot dzīves šķēršļus, mai
nās arī valoda, dzīvesveids un attieksme pret valodu. Valo
da ir tā, kuru kopj, uztur un kultivē. Ja to palaiž savvaļā, tā
aizaug. Katram novēlam savā ikdienas valodā iekļaut vis
maz pāris mūspuses apvidvārdu, jo „dzimtā valoda nav tas
pats, kas valsts valoda. Visvieglāk un īstāk runāt ir dzimta
jā valodā, un tieši tā arī jāsaglabā un jākopj.”
13. janvārī Talsu ģimnāzijā notika starpnovadu
olimpiāde 8. un 9. klasei latviešu valodā. No Rojas vi
dusskolas piedalījās 8.a klases skolnieces Līna Jauno
zola un Paula Fjodorova (skolotāja A. Sprince), bet no
9. klases Anna Elīza Doniņa un Kerija Elena Kronberga
(skolotāja V. Mitenberga). Godalgoto 1. vietu 8. klašu
grupā ieguva Līna Jaunozola. Sveicam uzvarētāju un
sakām paldies skolotājai.
Šonedēļ savus zinātniski pētnieciskos darbus sko
lā aizstāv 11. klase. Zvejnieksvētku tradīcijas, stresa
cēloņi un sekas, reliģija, māņticība, ārstniecības augu
pirtsslotas, kofeīna ietekme un D vitamīna trūkums,
kaitīgās vielas rotaļlietās, fosfātjoni Rojas pludmalē un
skolēnu attieksme pret datorspēlēm – tādas tēmas divu
gadu laikā pētījuši audzēkņi. Recenzentu komisija uz
priekšlasījumiem Liepājā izvirzīja Tīnu Znamensku,
Anci Klaužu, Kitiju Maišeli, Alisi Maslobojevu, Vikto
riju Krailo, Kristapu Ričardu Freimani. Turēsim īkšķus
par mūsu jaunajiem pētniekiem.
Antra Ozollapa

Par to lasiet nākamajā „Bangā”,
kas iznāks 14. februārī.

Rojas novada pašvaldība rīko izsoli par zemes iznomāšanu mobilā pakalpojuma un tirdz
niecības objekta darbībai Rojas pludmalē. Rakstiskā izsole notiks 2020. gada 27. februārī
pulksten 12.00, Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā.
Neapbūvētā zemes gabala nosaukums: Jūras piekrastes josla, kadastra Nr. 8882 008 1065, pla
tība 140 m2.
Iznomāšanas mērķis: atpūtas iespēju nodrošināšana/sezonas (pavasara/vasaras un ru
dens/ziemas) objekta (kafejnīcas) izvietošana.
Izsoles nosacītā cena: EUR 800 (astoņi simti) un PVN apmērā par katru nomas sezonas gadu.
Iznomāšanas termiņš: nomas tiesības tiek izsolītas uz 10 (desmit gadiem) no līguma no
slēgšanas brīža.
Izsoles pretendentu pieteikšanās noteikumi: Par pieteikuma Pludmales nogabala no
mas tiesību izsolei, maksājama reģistrācijas maksa par Pludmales nogabalu 50.00 EUR. Re
ģistrācijas maksu izsoles pretendentiem neatmaksā. Dome rēķinu par iemaksāto izsoles re
ģistrācijas maksu neizraksta. Izsoles solis ir noteikts 10% apmērā no Sākumcenas (bez PVN).

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties klātienē Rojas novada domē vai pašvaldības
mājaslapā www.roja.lv.
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Rojas novada domē
Rojas novada domes
2020. gada 21. janvāra sēdē
tika izskatīti 20 darba kārtības
jautājumi, kur deputāti lēma:
• Apstiprināt: Rojas novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos
EUR 5 263 251,00 un izdevumos EUR 6 256 845,00;
Rojas novada pašvaldības 2019. gada speciālā
budžeta izpildi ieņēmumos EUR 101 527,00 un
izdevumos EUR 178 772,00; Rojas novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu
izpildi ieņēmumos EUR 4 381,00 un izdevumos
EUR 4 390,00.
• Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 1/2020
„Par Rojas novada pašvaldības 2020. gada budžeta plānu”.
• Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja
dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā
projektu konkursa mērķprogrammā „Muzeju
nozares attīstības programma” ar projektu „Ģipkas baznīcas stāsts”, kas paredz jaunas muzeja
izstādes izveidi Ģipkas evaņģēliski luteriskās
baznīcas torņa 2. un 3. stāvā. Kopējais projekta
finansējums – EUR 5530, garantējot Rojas novada pašvaldības līdzfinansējumu Rojas muzeja
izstādes „Ģipkas baznīcas stāsts” Ģipkas baznīcas
torņa 2. un 3. stāvā izveidei 10 % jeb EUR 553,09.
• Atcelt Rojas novada domes 2019. gada
17. decembra lēmumu Nr. 199 „Par piedalīšanos
projektā „Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma
izveide””.
• Izdarīt grozījumus Rojas novada domes
2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 „Par piedalīšanos projektā „Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide””.
• Atcelt Rojas novada domes 2019. gada
15. oktobra lēmumu Nr. 167 „ Par grozījumiem
Rojas novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 „Par piedalīšanos projektā „Piejūras
vides labiekārtošana Rojā””.
• Izdarīt grozījumus Rojas novada domes
2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 110 „Par piedalīšanos projektā „Piejūras vides labiekārtošana
Rojā””.
• Atcelt Rojas novada domes 17.03.2015. lēmumu Nr. 44 „Par brīvpusdienām Rojas vidusskolā” un noteikt, ka 2019./2020. mācību gada
otrajā semestrī Rojas vidusskolā skolēniem 1.,
2., 3., 4. un 5. klasē brīvpusdienu maksas apmērs
vienam izglītojamajam vienai dienai ir EUR 1,50.
• Pieņemt zināšanai SIA „Rojas DzKU”
2020. gada budžeta ienākumu un izdevumu tāmes.
• Apstiprināt Rojas novada administratīvajā
teritorijā esošā Rojas pludmales nogabala nomas
tiesību izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumus.
• Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par
iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rojas novada
pašvaldībā”.
• Noteikt, ka Rojas novada pašvaldības
2011. gada 20. septembra saistošo noteikumu
Nr. 22/2011 „Rojas novada teritorijas plānojums
2011.–2023. gadam”, punkta 6.13. MEŽI (M),
apakšpunktā 6.13.4.2., noteiktais ierobežojums –
„ciemu teritorijās aizliegtas kailcirtes” nav piemērojams.
• Piešķirt Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai daļu no ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma laikā no šī gada 24. janvāra līdz
10. februārim (ieskaitot). Domes priekšsēdētājas
Evas Kārkliņas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīt Rojas domes priekšsēdētāja vietniekam Haraldam Valdemāram.
• Atbrīvot Lindu Frīdenbergu no Rojas novada domes Administratīvās komisijas locekļa
pienākumiem.
• Piedāvāt vienoties par nekustamā īpašuma Selgas iela 10, Roja, Rojas novads, kadastra
Nr. 8882 008 0381, sadalīšanu dzīvokļu īpašumos, noslēdzot īpašuma reālās sadales līgumu.
• Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Bezmeri”, Rojas novadā, piešķirot atdalāmajam zemes gabalam jaunu nosaukumu un adresi „Bezmermājas”.
• Atzīt par starpgabalu nekustamā īpašuma „Ziedpļava”, Rojas novadā zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8882 004 0309 1.2100 ha
platībā.
• Noteikt no nekustamā īpašuma „Silu komplekss”, Rojas novadā, jaunizveidojamajai zemes
vienības daļai, kas uzmērīta apbūves tiesību reģistrēšanai 0.6000 ha platībā, zemes lietošanas
mērķi.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/
domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Piejūras vides
labiekārtošana Rojā

Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma
izveide

(Bruģētu laukumu izbūve Rojas
brīvdabas estrādes teritorijā.)

(Tualetes ēkas izbūve Rojas brīvdabas estrādes teritorijā.)

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un „Lauku atbalsta dienests” atbalstījis Rojas novada domes projektu par
Eiropas savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (EJZF) un Lauku attīstības programmas (LAP)
2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta
iesniegumuNr. 19-08-FL06-F043.0202-000003 „Piejūras vides labiekārtošana Rojā”. Projekta kopējās un
attiecināmās izmaksas 144322.56 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 128550.93 EUR. Projekta mērķis ir
nodrošināt piekrastes kāpu aizsardzību un saglabāšanu,
regulējot apmeklētāju un transporta plūsmu piejūras
parkā, izveidojot mūsdienīgi bruģētus parka laukumus.
Projekta ietvaros, izbūvējot bruģi Rojas brīvdabas estrādes teritorijā, tiks labiekārtota piejūras vide. Paredzēts
izbūvēt bruģētus automašīnu stāvlaukumus 3450 m²
platībā, kas dos tālākus impulsus konkrētās teritorijas
attīstībai un vides aizsardzībai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabots kopskats Rojas piejūras parka teritorijā, un ar stāvlaukumu izbūvi tiks nodrošināta teritorijas aizsardzība pret plūdiem, jo izbūvējamos laukumus
plānots paaugstināt.
Pēc iepirkuma procedūras konkursa rezultātiem,
būvniecības darbus veic SIA „AJOR”, būvuzraudzību
veic SIA „Akorda”.
Madara Aizgrāve,
Rojas brīvdabas estrādes vadītāja

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada
domes projektu par Eiropas
savienības Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda (EJZF)
un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana” projekta
iesniegumu Nr. 19-08-FL06F043.0202-000002 „Rekreāciju
teritorijas labiekārtojuma izveide”. Projekta kopējās un attieci16. janvārī topošajai tualetes ēkai tiks nosvinēti spāru
nāmās izmaksas 196707.15 EUR, svētki.
D. Klaberes foto
no kurām publiskais finansējums
ir 177036.43 EUR. Projekta mērķis ir uzbūvēt rekreācijas ēku un labiekārtot tās uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūru, aizsargājot piekrastes teritoriju un kāpu zonu. Projekta ietvaros Rojas
brīvdabas estrādes teritorijā tiek būvēta un labiekārtota sabiedriskās tualetes ēka. Projekta īstenošana uzlabos piekrastes infrastruktūru, saglabās kāpu zonu un paaugstinās jau esošās piekrastes
teritorijas kvalitāti, jo tiks nodrošināta un sakopta ikvienam apmeklētājam pieejama vide. Projekta
īstenošanas rezultātā tiks sekmēta mērķu sasniegšana saistībā ar klimata pārmaiņām.
Pēc iepirkuma procedūras konkursa rezultātiem, būvniecības darbus veic SIA „A CELTNE”,
būvuzraudzību veic SIA „Akorda”
Madara Aizgrāve,
Rojas brīvdabas estrādes vadītāja

Viens no atpazīstamākajiem dzejniekiem Rojā
Jau kopš 1982. gada Rojā tiek pasniegta
Pastariņa prēmija latviešu bērnu grāmatu
autoriem un grāmatu ilustratoriem. Arī
pagājušais gads Rojas novada bibliotēkā
ir pagājis zem Pastariņa zīmes. Maijā Rojā
tika pasniegta jau 19. Pastariņa prēmija
(prēmiju pasniedz ik pa diviem gadiem). Šī
gada prēmijas laureāti ir dzejnieks Kārlis
Vērdiņš, kura poēmu bērniem „Dilles tante”
Rojas bibliotēkas lasītāji atzina par labāko
bērnu grāmatu. Otrs prēmijas laureāts
ir mākslinieks, karikatūrists un grāmatu
ilustrators – Kristaps Auzenbergs, kura
grāmatu ilustrācijas bērni novērtējā par
visasprātīgākajām un mūsdienīgākajām.
Uz prēmijas pasniegšanas ceremoniju un
tikšanos ar visprasīgākajiem kritiķiem – lasītā
jiem – ieradās mākslinieks Kristaps Auzenbergs, diemžēl dzejnieks Kārlis Vērdiņš nevarēja ierasties, jo tajā laikā atradās Amerikas
Savienotajās Valstīs, kur kopš 2016. gada Vašingtona Universitātē Sentluisā studē radošās
rakstniecības studijā. Tomēr, kā pateicību par
izrādīto uzmanību, dzejnieks apsolīja uz tikšanos ar lasītājiem ierasties gada nogalē – decembrī.
Gada nogalē Rojas Kultūras centra konferenču zālē pulcējās gan skolēni, gan skolotāji,
gan citi novada iedzīvotāji, kuriem tikšanās ar
dzejnieku Kārli Vērdiņu ir pietiekami interesants
iemesls, lai apstātos un uz dzīvi paraudzītos ar
nedaudz citādu skatījumu, jo lasītās recenzijās
par Kārļa vērdiņa grāmatām gan pieaugušajiem,
gan bērniem ieintriģē: „…Kārļa Vērdiņa dzeja ir
mākslinieciski augstvērtīga… Kārlis Vērdiņš kā
dzejnieks ir artistisks un daudzveidīgs, turklāt
nepārtraukti attīstās… viņa darbi uzrunā pat tādus lasītājus un klausītājus, kam dzeja vispār nav
tuva… precīzi novērojumi par cilvēku dzīvi, par
kuriem, kā saka, nezini, smieties vai raudāt…”.
Dzejnieks Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvis
bakalaura un maģistra grādu, Latvijas Universitātē ieguvis filoloģijas doktora grādu. Strādā
par pētnieku LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, kā arī studē Amerikas Savienotajās
Valstīs. Bijis literatūras žurnāla redaktors. Strādājis V. Belokoņa izdevniecībā, Latvijas enciklopēdijas redakcijā. Publicē rakstus par literatūru
un grāmatu recenzijas, sarakstījis priekšvārdu
latviešu dzejas antoloģijai lietuviešu valodā. Sadarbojas ar dažādiem latviešu komponistiem un
mūziķiem. Atdzejojis Eiropas un ASV 19. un
20. gadsimta dzeju. Ir vairāku dzejoļu krājumu
autors, saņēmis dažādas literatūras prēmijas.
Viņa dzejas izlases ir iznākušas krievu, angļu,
čehu un poļu valodā, dzejoļi atdzejoti arī citās
pasaules valodās. Un vēl kāds interesants fakts –

vijā zināmi latviešu bērnu grāmatu rakstnieki
un ilustratori.
Pasākuma laikā klātesošajiem bija iespēja
iepazīties ar dzejnieka daiļradi un baudīt paša
autora priekšlasījumus (manuprāt, neviens
nevar labāk un precīzāk līdz klausītāja ausīm,
prātam un sirdij savu dzeju aiznest, kā pats
autors). Sarunā ar klātesošajiem ļoti spilgti atklājās arī dzejnieka brīnišķīgā humora izjūta.
Piemēram, uz jautājumu, kā izvēlēties pareizo dzīves ceļu nākotnē, Kārlis Vērdiņš atbild:
„Es neesmu nekāds labais piemērs tāpēc, ka
jau kopš bērnības man ir patikuši humanitārie priekšmeti. Esmu lasījis daudz grāmatu, un
man vienmēr ir patikusi literatūra, un tas nav
nekāds labais piemērs dzīvē, jo par to visu neko
daudz nemaksā. Tāpēc, ja jums ir izvēle, patīk
un padodas matemātika, tad ir vērts apgūt dzīvei kaut ko vērtīgāku un noderīgāku, citādi līdz
sirmam vecumam jums nāksies braukāt apkārt
un lasīt savus dzejoļus.” Savukārt uz jautājumu,
vai dzeja vispār ir vajadzīga, dzejnieks ar smaidu saka: „Vai vajadzīga dzeja un literatūra, es to
nekad neesmu sapratis. Tagad jūs ejat skolā, jūs
visus savāc un atved uz šejieni, un jūs klausāties dzeju, bet tad, kad jūs būsiet izauguši, jūs
Dzejniekam Kārlim Vērdiņam rakstīšana ir hobijs. neviens nekur nevedīs, jūs būsiet brīvi un varēD. Dambītes foto siet paši izdarīt izvēles. Pilnīgi pieļauju, ka daļa
no jums vairs neinteresēsies ne par dzeju, ne
dzejolis „Come to me” iekļauts Sautbenkas
par literatūru vispār. Tomēr šeit es redzu dažus
Mākslas centra ekspertu veidotajā piecdesmit pieaugušos, un man ir cerība, ka daži no jums arī
pēdējo gadu labāko mīlas dzejoļu izlasē.
izauguši interesēsieties par dzeju un literatūru.
Piekritīsiet, gana iespaidīga personība, lai man, Un tas jau nozīmē, ka dažiem dzeja ir un būs vašī raksta autorei un tikšanās organizatorei, pirms jadzīga, un tas, manuprāt, jau ir daudz.”
pasākuma būtu dūša papēžos, jo sevi nebūt neTurpinot mūsu sarunu, kurā ik pa laikam
uzskatu par dzejas pazinēju un lielu tās cienītāju. iesaistījās arī klātesošie ar jautājumiem, mēs uzziTomēr man par patīkamu pārsteigumu bija atklā- nājām, ko dzejnieks mācās Amerikā un kāpēc. Ļoti
jums, ka mums ir tas gods tikties un runāt ne tikai vienkārši – Latvijā ir izieti visi izglītības līmeņi, bet
ar ļoti izglītotu dzejnieku, bet arī ļoti vienkāršu cil- mūsdienu pasaulē, kur pat akadēmiskajā sfērā glovēku, kuram ir brīnišķīga humora izjūta un kurš balizācijas tendences ir ļoti manāmas, ar vietējo izir viens no nozīmīgākajiem un pazīstamākajiem glītību sāk kļūt par maz. „Mana lielā aizraušanās ir
savas paaudzes dzejniekiem Latvijā, un viens no pētniecība – šī ir joma, kurā nekad nav iespējams
pasaulē atpazīstamākajiem latviešu dzejniekiem.
paveikt visu. Tāpēc es mācos, jo ceru, ka man būs
Pasākumu atklāja Daces Brokas vadītā Rojas iespēja paveikt vēl daudz.”
Kultūras centra runas pulciņa dalībnieki – MiUz jautājumu, kāpēc kopš 1997. gada, kad pirķelis Gitendorfs, Eva Kirilova, Valters Sigai un mo reizi ir publicēti Kārļa Vērdiņa darbi, izdotās
Emīlija Ozoliņa, lasot poēmu „Dilles tante”. Pats grāmatas ir salīdzinoši nedaudz – 4 bērnu un 5 piedzejnieks atzina, ka šo poēmu viņš pirmo reizi augušo grāmatas – dzejnieks atbild, ka viņaprāt
dzird kā priekšnesumu. „Šodien es precīzi uzzi- svarīgāka ir kvalitāte, nevis kvantitāte, kad izdod
nu, ka poēmas lasījums ilgst precīzi 13 minūtes. visu, kas ir kaut kur uzskribelēts. Autors nevēlas
Atzīšos, ka grāmata tapa divos autobusa brau- pēc gadiem lasīt savu dzeju un kaunēties par tiem
cienos. Pirmā puse tapa autobusa braucienā uz pats savā priekšā. Un vēl dzejnieks sevi nosauc par
dzejas festivālu Tartu, bet otra puse, kad atkal sliņķi, jo dzejoļi nav pamatdarbs, dzejnieks ar savu
neviens mani nepieskatīja, atpakaļceļā uz Rīgu.” dzeju nepelna naudu. Dzejas rakstīšana ir hobijs,
Sasveicinoties ar klātesošajiem, dzejnieks iztei- tā ir patīkama nodarbe, kad gribas izteikties, un
ca lielu prieku un pateicību, ka viņa Dilles tanti kad vispār ir ko teikt.
Rojā mīl tik ļoti, ka pat piešķīruši Pastariņa prēIluta Graudiņa
miju, kuru pirms viņa ir saņēmuši daudzi Lat-
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Spilgtākie notikumi Rojas novadā 2019. gadā
Dace Klabere
JANVĀRĪ
 Rojas vidusskolā norit pasākums
Gvido Zvaigznes piemiņai, kuru filmē
arī „Panorāma”.
 PII „Saulespuķe” atklāj rotaļu istabu.
 Koris „Kalva” no Daugavpils
Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla
atgriežas ar II pakāpes diplomu.
 Nozīmīgu dzīves jubileju kopā ar
saviem talanta cienītājiem atzīmē mūsu
novada literāte un dzejniece Dzintra
Žuravska.
 Noslēdzoties projektam „Maz
upītes gultnes pārveidošana”, Mazupīte
sāk tecējumu uz jūru jaunā gultnē.

 Labdarības koncertā „Roku rokā” skaļus smieklus zālē
izraisīja Rojas amatierteātra uzvestais skečs.
 Pirmssvētku tirdziņš Rojā allaž pulcē daudz apmeklētāju.
M. Pāvuliņas foto

FEBRUĀRĪ
 Rojas Jūras zvejniecības muzeja
pasākumā „Selgas ielas stāsti” atceras
bijušo universālveikalu.
MARTĀ
 Savu 91. dzimšanas dienu nosvin
kalteniece Elza Zandersone.
 Rojas Jūras zvejniecības muzeja
pasākumā pulcējas bijušie zvejnieku
kolhoza „Banga” kuģu remonta ceha
ļaudis un citi interesenti.
 PII „Zelta zivtiņa” atzīmē valodas un runas svētkus.
 25. martā pie Likteņakmens piemiņas brīdis komunistiskā genocīda
upuriem.
 Interesenti Rojas novada bibliotēkā tiekas ar dabas pētnieku, ornitologu, bijušo rojenieku Vilni Skuju.
APRĪLĪ
 Kopsapulcē tiekas Rojas invalīdu
biedrības biedri.
 „Rojas ritmu” piecu gadu jubilejā
Roju divu dienu garumā pieskandina
jaunie mūzikas talanti no visas Latvijas.
 Topošajai Rojas estrādei nosvin
spāru svētkus.
 Rojenieki piedalās Lielajā talkas
dienā.
 Ar novadniekiem tiekas Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.
 Laukumā pie kultūras centra lieli
un mazi novadnieki lustējas Lieldienu
aktivitātēs.
 Lieldienu vakarā novadniekus
iepriecinaRojas amatierteātris.
 Dzintrai Žuravskai izdod jaunu
romānu „Kā pa plānu ledu”.
 Rojas bibliotēkā interesenti tiekas
ar dārzkopības speciālisti Daci Zembahu.
 10. klases skolniece Kitija Maišele kļūst par 9. Jauniešu saeimas deputāti
un piedalās sēdē Parlamenta ēkā.
MAIJĀ
 Visā novadā plaši tiek atzīmēti
Baltā galdauta svētki.
 Izskan rojenieku gaidītais un iemīļotais pasākums „Meklējam solistu”.
 Ar velobraucienu maijam netipiskos laika apstākļos – aukstumā un lietū –
tiek atklāta tūrisma sezona Rojas novadā.
 18. maija Muzeju nakts pulcē
simtiem cilvēku Rojas Jūras zvejniecības muzejā.
 Rojas Mūzikas un mākslas skolā
kārtējais izlaidums.
 Savus svētkus atzīmē Rojas novada ilggadējie laulātie pāri.
 Rojas ostā viesojas projekta partneri.
 Noskaidroti „Pastariņa prēmijas”
laureāti.
 25. maijā – Eiropas Parlamenta
vēlēšanas.
 Plaši tiek atzīmēti Rojas novada
svētki.
JŪNIJĀ
 6. jūnijā savu 90. jubileju svin
Irēna Lēnerte.
 Rojā 19. reizi pasniedz Pastariņa
prēmiju.
 Ar uzvaras kausiem no Zviedrijas atgriežas Rojas sporta skolas jaunie
basketbolisti.

 Valsts svētkiem veltītajā pasākumā klausītājus patīkami pārsteidza vīru kvintets – Arvis Podiņš (no labās), Oskars Jurgenbergs,
Aivars Lakšmanis, Artūrs Čeksters, Māris Popmanis.

 Aizkustinošs brīdis sieviešu kora „Kalva” jubilejas koncertā – uz skatuves dziedātājas un viņu bērni.
 Rojas Jūras zvejniecības muzeja pētniecisko darbu lasījumā Kaltenes klubā. Lektori
Zintu Valdmani (no labās) sveic Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un muzeja vadītāja Inese Indriksone.
D. Klaberes foto

 Lībiešu krasta rīkotajās Mājas
kafejnīcu dienās piedalās arī Ģipkas
„Joku” saimniece Ieviņa Svitiņa un
„Brāļtīrumu” saimniece Romēna Namniece.
 Rojas pludmalē paceļ pirmo dabas pieejamības sertifikāta NaaC karogu.
 Piepildās rojenieku sen lolotais
sapnis – tiek atklāta Rojas brīvdabas
estrāde.
 Saulgriežu vakarā Ģipkā muzicē
Kārlis Kazāks.
JŪLIJĀ
 Dabas takā Žocenē atklāj virtuālos skatu torņus.
 Zvejnieksvētki Rojā pulcina
pašmāju ļaudis, tuvus un tālus ciemiņus.
 24. jūlijā savu 93. dzimšanas dienu atzīmē Hristina Maslobojeva.
 No 25.–27. jūlijam Rojas novadā
norisinās vienmēr gaidītās „Rojas kino
brīvdienas”. Trīs dienas saule, jūra,
kino un mūzika uz vienas stīgas.
 Projekta ietvaros labiekārto peldvietas Rojā un Kaltenē.
 Īstenots projekts „Rojas Romas
katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”.
AUGUSTĀ
 No 5.–9. augustam Brīvā laika
pavadīšanas un jauniešu centrā „Varavīksne” notiek Rojas novada domes
Eiropas sociālā fonda projekta „Esi
vesels – ieguldījums tavā nākotnē”
ietvarosorganizētā nometne „Spirgts
un vesels”.
 Sporta diena Rudē.
 Ģipkas „Jokos” atzīmē Ģipkas
jūrskolas 150 gadu jubileju.
 Rojā norisinās „Roja Art Lab
2019”.

 Ģipkā ar Rojas amatierteātra
iestudējumu atdzimst teātra skatīšanās.
 Izskan gadskārtējie Kaltenes
svētki.
 17. augustā – kārtējie Melnsila
brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra organizētā sporta aktivitāšu diena.
 17. augustā – zaļumballe Valgalciemā.
 51. gadskārtu atzīmē Rojas Jūras
zvejniecības muzejs.
 Pabeigti ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbi Rojā.
 Rojas novada bibliotekāres dodas pēc pieredzes uz Igauniju un Somiju.
 23. augustā „Baltijas ceļam – 30”
ietvaros Rojas brīvdabas estrādē notiek
koncerta „Es saku tavu vārdu: Brīvība”
pirmizrāde.
 24. augustā ar akustisku saulrieta koncertu uz plosta Rojas upē izskan
ikgadējie Rojas upes svētki „Gaismas
ceļš”.
 24. augustā Rudē – sporta diena.
 31. augustā – „Senā ugunsnakts”
Rojas pludmalē pulcē simtiem cilvēku.
SEPTEMBRĪ
 Rojas muzejā notiek atceres pasākums māksliniecei Marijai Muceniecei–Induss.
 Rojas novada Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra jaunieši un
darbinieki dodas pieredzes apmaiņas
braucienā uz Liepāju un Nīcu.
 Ģimenes daktere Ingrīda Miķelsone nodod savu praksi Mārai Melderei.
 Rojas muzeja sētā ļaudis iepērkas
Rudens tirdziņā.
 Noslēdzas Rojas brīvdabas estrādes pirmā sezona.
 Rojas evaņģēliski luteriskā drau-

dzes pārstāvji dodas ciemos pie vācu
draugiem uz Heikendorfu.
 Noslēdzas „Rojas apļu” sezona.
OKTOBRĪ
 Rojas bibliotēkā viesojas Anševicu tandēms.
 Sākas sezona medībām ar dzinējiem.
 Atpūtas braucienā dodas Rojas
vidusskolas skolotāju kolektīvs.
 Rojā viesojas 20 cilvēki no Invalīdu
un viņu draugu apvienības „Apeirons”.
 Rojas MMS viesojas dziedātāja
Ieva Sutugova.
NOVEMBRĪ
 Ināru Martinovsku ievēl par Rojas novada pensionāru padomes priekšsēdētāju.
 Rojas novada bibliotēkā muzikāli
poētiska tikšanās „Kad runā sirds”.
 Noslēdzas spiningošanas sacensības.
 Izglītības programmā „Latvisko
ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana” – pirmais izlaidums.
 13. dzimšanas dienu atzīmē BLPJC
„Varavīksne”.
 Ģipkā tiekas Vedic Art nometnes
dalībnieki.
 IV Latvijas orķestru asociācijas festivāls ieskandina Kurzemi, tai skaitā Roju.
 Rojas MMS komanda godam
pārstāv Roju konkursā Ventspilī.
 Atmiņu pēcpusdienā Rojas bibliotēkā tiekas pensionētās skolotājas.
 Kaltenes klubā notiek Rojas Jūras
zvejniecības muzeja pētniecisko darbu
lasījums „Iepazīstam Rojas novadu un
mūsu novadniekus”.
 Rojas KC atklāta Beātes Olektes
fotogrāfiju izstāde.
 11. novembrī ciema ļaudis piedalās Lāčplēša dienas Lāpu gājienā.

 Svētku koncerts Rojas MMS izstāžu zālē „Latvija sirdī”.
 16. novembrī Rojas KC Latvijas
republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svinīgs pasākums „…līdz
apvāršņiem iemīlēta”, kurā godina novada ļaudis un bauda svētku koncertu.
 Imants Ločmels kļūst par trīskārtēju čempionu novusā.
 Rudes jaunieši piedalās erudīcijas pasākumā jauniešu centrā „Mīlu
tevi, Latvija!”.
 No speciāla zivju būra izceļ taimiņu vaisliniekus.
 Rojā viesojas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Juris
Pūce.
 Rojā atver veikalu dzīvniekiem
„Ķepas un astes”.
DECEMBRĪ
 Rojenieku vērtējumam tiek izrādīta Andra Gaujas jaunā filma „Nekas mūs
nepaturēs”. Viesojas arī pats filmas režisors Andris Gauja un aktrise Elza Gauja.
 Rojas bibliotēkā muzikāli poētiska pēcpusdiena.
 Muzejā atklāj izstādi „Smalkais
stils. Mežģīnes un rotas”.
 Deju kopa „Gaspažiņas” svin
15 gadu jubileju.
 Mūzikas skolā notiek ritma festivāls.
 14. decembrī Rojā pirmssvētku
tirdziņš un Rojas lielās egles iedegšana.
 Ar Rojas novada sporta skolas
U14 zēnu basketbola komandas uzvaru
noslēdzies LJBL basketbola turnīra pirmais aplis.
 Ar dvēselisku koncertu Rojas KC
savu 25. jubileju atzīmē koris „Kalva”.
 29. decembrī Rojas KC notiek
labdarības pasākums „Roku rokā”, ar
nolūku vākt ziedojumus ugunsnelaimē
cietušajai Voronovu ģimenei. 
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Pasākumu kalendārs
25. janvārī KINO DIENA
MAZAJIEM UN LIELAJIEM.
Plkst. 15.00 mazajiem

„Karalienes Korgijs” –

pilnmetrāžas animācijas filma.
Sirsnīgs stāsts par britu karaļnama
sunīti, kas paņēmis brīvsoli un uz
laiku izbēdzis, lai iekultos dažādos
jautros piedzīvojumos. Filmas garums 1 h 32 min. Ieeja 2,00 EUR.
Plkst. 19.00 lielajiem dokumentālā filma

„Valkātājs” –

par aizbraucējiem, iebraucējiem un tiem, kas dzīvo uz robežas.
Mežā pie Eiropas Savienības austrumu robežas naktī satiekas
nelegālie imigranti un vietējais iedzīvotājs Pepiņš. Šī tikšanas ir
nejaušība vai rūpīgs plāns?
Pirms filmas tikšanās ar tās režisoru Ivaru Zviedri, kuru esam
iepazinuši ar citiem viņa darbiem (filmām „Dokumentālists” par
Purva Intu un „Zāģeri”).
Ieeja 3,00 EUR, biļešu iegāde pirms seansa.
1. februārī plkst. 19.00

„Pilsēta pie upes”,

spēlfilma. Režisors Viesturs Kairišs.
Ansim ir nevainīga profesija – daiļkrāsotājs, un viņš ir pieprasīts pie visām varām, kas nomainās īsā laika posmā pagājušā
gadsimta 30. gadu beigās. Patosa pilnos ulmaņlaikus nomaina
skarbie komunistu, tad nacistu režīmi... Viņa iecerētā ir ebreju
meitene Zisla, taču jaunās sievietes tēvs liek mīlai šķēršļus. Sagadās tā, ka šajā laikā Anša dzīvē uzrodas arī glītā latviete Naiga.
Starp trīs varām, kas sabradā Anša pilsētu, divām sievietēm, kas
plosa viņa sirdi, iespējama tikai viena izvēle...
Filmas garums 1 h 58 min.
Ieeja 3,00 EUR, biļešu iegāde pirms seansa.
8. februārī plkst. 18.00
TEĀTRU TENORI KONCERTĀ

„LŪK, MANA SIRDS!”

Iemīļotas dziesmas jaunos sabalsojumos, eleganti joki un
mīlestības pilni pārsteigumi!
Koncertā piedalīsies no Latvijas Nacionālās Operas un Baleta teātra – Juris Jope, no Operetes teātra galveno lomu atveidotājs – Emīls Kivlenieks, aktieri no Latvijas Nacionālā teātra būs
Mārtiņš Brūveris un Kristians Kareļins un liepājnieks, Jaunā
Muzikālā teātra aktieris Marģers Eglinskis. Dziesmu pavadījumu
nodrošinās pianista Anatolija Livčas instrumentālā grupa
(ģitāra – Ainis Rudzītis, sitaminstrumenti – Uģis Krūskops,
taustiņi – izcilais pianists – Anatolijs Livča).
Pasākuma vadītāja lomā iejutīsies atraktīvais un spilgtais
Latvijas Nacionālā teātra aktieris Kristians Kareļins.
Ieeja 20,00; 15,00; 12,00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv un Rojas
novada domes kasē.

Skolēniem būs iespēja ēnot
piecus RTU zinātniekus Eiropas
Kodolpētniecības centrā Šveicē
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) pieciem vidusskolēniem piedāvā iespēju
uzzināt, kā strādā zinātnieki pasaulē lielākajā zinātniskajā laboratorijā – Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN), piesakoties kļūt par viņu ēnām un īsi pēc
Ēnu dienas – 18. februārī – doties uz Šveici un klātienē iepazīt zinātnieku ikdienu
CERN.
Augstas enerģijas daļiņu fizikas pētniecības centrā, kur tiek veikti globāli atklājumi, piemēram, ir izgudrots internets, strādā vairāki zinātnieki no Latvijas. RTU aicina
pieteikties skolēnus no visas Latvijas «ēnot» CERN zinātnisko līdzstrādnieku, RTU
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra direktoru profesoru Tomu Torimu, CERN Inženierijas nodaļas robotikas jomas pārstāvi Artūru
Ivanovu, kā arī CMS (The Compact Muon Solenoid) eksperimenta Latvijas grupas
pārstāvjus – vadītāju Dr. Kārli Dreimani, līdzstrādnieku Dr. Viesturu Veckalnu un
inženieri Gunti Pikuru.
Vidusskolēniem būs iespēja RTU zinātnieku vadībā doties izzinošā ekskursijā
CERN un iepazīt, kā dažādu jomu izcili pētnieki strādā pasaulē lielākajā un iespaidīgākajā zinātniskajā laboratorijā. Skolēni uz Šveici dosies ar lidmašīnu 18., bet atgriezīsies – 20. februārī. Ceļa un viesnīcas izdevumi tiks apmaksāti.
Pieteikšanās vakancēm mājaslapā enudiena.lv tiks atvērta 24. janvārī, un pretendentiem vakancēm jāpiesakās līdz 27. janvārim. Lai pieteiktos, Ēnu dienas
mājaslapas vakanču sadaļā jāizvēlas uzņēmums «Rīgas Tehniskā universitāte» un
vēlamā zinātnieka „Ēnu diena Eiropas kodolpētniecības centrā (CERN)” vakance.
Piesakoties vakancei, pretendentiem jāpievieno arī motivācijas vēstule un jāpamato sava interese par CERN un RTU zinātnieku darbu tajā, ko CERN vēlētos
uzzināt un kur pēc vidusskolas absolvēšanas vēlas turpināt mācības. Skolēni, kuri
iegūs iespēju doties uz CERN, tiks paziņoti 29. janvārī. Ēnu dienas mājaslapā var
pieteikties ēnot arī citus RTU zinātniekus, kuri strādā RTU fakultātēs Rīgā un
filiālēs ārpus tās.
Gundega Preisa, RTU Ārējās Komunikācijas nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: 67089134, 29828666

Rojas vidusskola aicina skolēnus
vākt makulatūru un izlietotās
baterijas
Rojas vidusskola piedalās „Zaļās jostas” kampaņā „Tīrai Latvijai” organizētajos konkursos un aicina skolēnus vākt
makulatūru un izlietotās baterijas. Konkursi ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu
taupīšanā.
Bateriju vākšanas konkursa uzvarētājus
noteiks gan pēc savāktā izlietoto bateriju
apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes sa-

vāktā bateriju apjoma. Baterijas iespējams
vākt līdz 2020. gada 2. martam.
Par katru savākto makulatūras tonnu skola saņems otrreizēji pārstrādātu
papīru. 1. semestra laikā esam savākuši un nodevuši 1060 kg makulatūras.
Konkursa ietvaros makulatūra jāvāc līdz
2020. gada 13. martam.
Lielu paldies saku Rojas vidusskolas
9. klases puišiem, kuri regulāri palīdz
ienestsavākto makulatūru skolā!
Undīne Lemberga, tel. 26209513

VALENTĪNDIENAS BALLĪTE

21. martā plkst. 19.00
BAIBAS SIPENIECES-GAVARES STĀVIZRĀDE
ar bufetes elementiem

„VIENREIZ JAU VAR!”

UZMANĪBU! Papildizrāde plkst. 16.00.
Ieeja 15,00; 12,00; 10,00 EUR.
Biļetes uz šo pasākumu var iegādāties tikai www.bilesuparadize.lv.

SIA „Būvserviss Roja”, reģistrācijas
Nr. 41203007854, vajadzīgi:

 pavārs (alga 600–900 EUR, darbs maiņās);
 bāra un virtuves, viesnīcas darbinieki sezonā.
Alga 3.00–5.00 EUR/stundā. Zvanīt 29169490.
DAŽĀDI
 Vajadzīga aprūpētāja. Ir iespēja dzīvot uz
vietas. Zvanīt 28308124.
Ceturtdien, 30. janvārī, Rojas novada bibliotēkas SLĒGTAS. Seminārs Talsu galvenajā
bibliotēkā.

Līdzjūtība
Norims sāpes, skumjas klīdīs,
Dzīve sauks jūs tālāk iet.
Tomēr kādu īsu brīdi
Te pie manis atnāciet.
Izsaku līdzjūtību Judītei Haselbaumai, no
mammas atvadoties.
Astrīda
Sāpēs smeldzīgs kā vijoles stīga
Ir šis pēdējais dzīvības ceļš.
Izsakām līdzjūtību Judītei Haselbaumai ar
ģimeni, mammu un vecomammu zaudējot.
Lipsku ģimene
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība ģimenei, Andri
Aļeksejevu mūžībā pavadot.
SIA „Banga Ltd” kolektīvs
Klusums,
Tevis vairs nav,
Tikai atmiņas,
Kas aizkustina dvēseli,
Vārdi, kas nepateikti, – skan.
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, no
Andra Aļeksejeva atvadoties.
Pirvicu un Folkmaņu ģimenes

Precizējums

veltīta Annas Sakses „Pasakām par ziediem”.

Būsiet laipni gaidīti!

Bērnudārza audzēkņi iepazīstas ar Agnijas Stakas
ilustrēto grāmatu izstādi Rojas bibliotēkā
Krāsojamie kalendāri gan nebija sveši, jo pastā redzēti
pārdošanā citu mākslinieku ilustrētie kalendāri. Vislielāko prieku bērniem sagādāja iespēja fotografēties kopā
ar trim sivēntiņiem, vilku un kazlēniem. Paldies ilustratorei par jauko izstādi, kā arī mīļajai bibliotekārei Ilutai
par jauko stāstījumu un izstādē izvietotajiem materiāliem. Paldies, ka bija iespēja redzēt Rojupes PII „Saulespuķe” bērnu un vecāku veidoto Ziemassvētku darbiņu
izstādi.
PII „Zelta zivtiņa” skolotāja Iveta Rozentāle
 Mazie apmeklētāji un viņu skolotāja Iveta uzmanīgi ieklausās bibliotekāres Ilutas (no kreisās stāstījumā.
Albuma foto

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

DARBS

„Visa pasaule pasakās”

Sagatavoja Dace Broka,
Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

PII „Zelta zivtiņa” grupu „Burbulēni” un „Karūsiņas” bērni divas dienas viesojās bibliotēkā, lai vērotu A. Stakas ilustrēto grāmatu izstādi. Uzzinājām, ka
māksliniece ilustrējusi vairāk nekā 180 bērnu grāmatas
ar latviešu tautas pasakām, liela daļa no tām bija izvietotas izstādē. Bērniem ļoti patika didaktiskais materiāls,
kurā bija jāsalīdzina grāmatā redzamais pasakas varonis
ar pasaku mājiņā mītošajiem varoņiem, jāmeklē puķu
podos un uz plauktiem izvietotie ilustrēto putnu, kukaiņu, priekšmetu attēli un jāsaskaita. Bija iespēja izfantazēties, kā izskatās lapsenes pūznī un lapsas alā, kā arī
salīdzināt grāmatas ilustrācijas ar lielākām ilustrācijām.
Liels atklājums bērniem un arī mums bija ilustrētie pasaku kalendāri, jo domājām, ka tādi vairs netiek izdoti.

PĀRDOD
 Vasarā zāģētu malku. 30 EUR/m3. Zvanīt
29169490.

tematiska pēcpusdiena

Rojas novada bibliotēkā

ar atraktīvo muzikantu RIKARDIONU.
Galdiņus lūdzam rezervēt iepriekš līdz 12.02. Tel. 29196478.
Ieeja 6,00 EUR.

PĒRK
 Vieglās automašīnas piekabi „Zubrjonok”.
Zvanīt 26759376.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas,
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību Aigai Sīpolai, vectēvu
mūžībā pavadot.
Rojas vidusskolas kolektīvs

31. janvārī 15.00

14. februārī plkst. 23.00 līdz 3.00

Sludinājumi

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

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

Tehnisku iemeslu dēļ 10. janvāra „Bangā”
rubrikā Dzīvesziņas bija ieviesusies kļūda. Pēdējā rindā pareizi bija jābūt:
Milda Helmane
(11.10.1932.–29.12.2019.)
Atvainojos tuviniekiem!
Dace Klabere

Iedzīvotāju
ievērībai
Informējam, ka Rojas pašvaldības
policija uz laiku nestrādā.
Apmeklētājus Rojas pašvaldības
policijas telpās katru trešdienu no
9.00 līdz 12.00 pieņem Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Krista Brīvere, tālrunis
27855933.
Ārkārtas gadījumā zvanīt uz
Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Talsu iecirkni, tālruņi 110
vai 63202722.
Atvainojiet par sagādātajām neērtībām!

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

