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4. maijs Rojas novadā un visā Lat
vijā bija īpaša diena, jo akcijā „Apskauj 
Latviju!” tika stādīti ozoli par godu 
Latvijas simtgadei.  Akcijas mērķis bija 
stādīt ozolus pie Latvijas robežas esošo 
45  pašvaldību teritorijās, lai ozoli ap
skauj un ieskauj Latviju. Rojas novadā 
tika iestādīti seši ozoli – Valgalciemā, 
Kaltenē, Rojā, Rudē, Melnsilā un Ģip
kā. Pie ozoliem tiks pievienota īpaša 
norāde, kas apliecina, ka tas ir Latvijas 
simtgades ozols.

Katrā novada ciemā pasākums bija 
plaši apmeklēts. Iedzīvotāji bija  pie
domājuši par svētku noformējumu un 
īpašo gaisotni – bija klāti galdi ar baltu 
galdautu, katrs bija sarūpējis kādu cie

nastu, tika vārīta zupa, lai pēc svētīgi 
padarītā darba kopīgi varētu kavēties 
atmiņās par piedzīvoto un apcerēt nā
kotnes plānus. Domes priekšsēdētāja 
vēlēja ļaudīm būt stipriem kā ozoliem 
un svinēt šos svētkus pie balti klātiem 
galdiem arī turpmāk un, lai ozoli turp
māk būtu svētvieta, kur novadniekiem 
satikties. 

Novada pirmais ozols tika iestādīts 
Valgalciemā pie „Gustu” mājām. Šis 
gods tika vecākajai valgalciemniecei 
Alvīnei Priedei. Egita Jansone kavējās 
stāstījumā par Valgalciema vēsturi. 
Pēc ozola stādīšanas, valgalciemnieki 
svētkus tupināja pie balti klāta galda 
saimnieces Ritmas Zālītes mājās 

„Viļņi”. Savukārt Kal
tenē pie bibliotēkas 
stipro ozo lu stādīja 
jaunākie kaltenieki, 
ar mērķi, lai Kaltenē 
būtu tik daudz bērnu, 
ka atkal būtu vajadzīga 
skola! Turpinājumā 
Gundega Balode aici
nāja ikvienu uz gardu 
zupu un dalīties 
atmiņu stāstos par 
Kalteni.

Trešo ozolu stādīja 
Rojā pie ambulances, 
un vieta nebija nejauši 
izvēlēta, jo tur savā 
laikā atradās jūrsskola, 
kas nodrošināja iespē

ju apgūt jūras zinības. Simboliski ozolu 
stādīt tika aicināti vecie zvejnieki Ivans 
Voroņuks un Viesturs Grosbahs, kā 
arī jaunie jūrnieki Rihards Jansons 
un Kristians Fricbergs. Svinīgi domes 
priekšsēdētājai Kurzemes reģiona 
VUGD Talsu daļas Rojas posteņa 
komandieris Juris Bieriņš pasniedza 
plāksni ar uzrakstu, ka tieši šeit augs 
Latvijas simtgades ozols, bet Valsts 
policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Talsu iecirkņa kārtības policijas 
nodaļas inspektors Jānis Langzams 
pasniedza apliecinājumu Rojas novada 
jaunsardzei un izteica pateicību par 
aktīvu dalību šajā pasākumā.  Pēc ozolu 
stādīšanas visi tika aicināti mieloties 
ar gardu zupu muzeja saieta vietā un 
kavēties atmiņu stāstos „Hāgenskalnu 
muzikantu” dziesmu pavadījumā, 
kā arī piedalīties Guntara Zvaigznes 
izstādes atklāšanā „Pie jūras”.

Arī Rudes ļaudis kuplā pulkā 
svinēja svētkus pie bagātīgi klāta 
galda un lielā zupas katla. Pirms ozolu 
stādīšanas jauniešu centrā tika izrādīta 
bērnu un vecāku iestudētā luga „Uz 
laimīgo zemi!”, kā arī radošo darbu 
izstāde. Bet, kas tie par svētkiem bez 
mūzikas  – par to Rudē parūpējās 
folkloras kopa „Milzkalnieki”, savukārt 
gardo zupu sagādāja pensionāru klubs 
„Rūķi”. Ozolu pie bērnu un jauniešu 
centra „Varavīksne” stādīja „Gada 
sportiste” Rojas novadā Līga Vecbērza 
un sportiskā Doniņu ģimene.

Par padarīto gandarīta ir gan novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 
(no kreisās), gan sportiskā Doniņu ģimene un Līga Vecbērza.

Paaudžu tikšanās – Ģipkā ozolu stādīja Ģipkas 
vecākais un jaunākais iedzīvotājs – Pauls Līkops un 
Ralfs Svitiņš. M. Pāvuliņas foto

Rojas novadā stādīja Latvijas simtgades ozolus  
un atzīmēja Baltā galdauta svētkus 

Melnsilā iedzīvotāji pirms ozola 
stādīšanas jau bija nodevušies sporta 
spēlēm, un pie balti klātā galda mielojās 
ar pašu vārīto zupu un sanestajiem 
cienastiem. Ozola stādīšana tika 
uzticēta melnsilniecei Zvaigznītei 
Perekrestei, kura, neskatoties uz 
cienījamo vecumu, spēja pamācīt 
stādīšanas palīgus Jāni Pūci un Ivaru 
Jaunozolu, bet par svinīgo noskaņu, 
deklamējot savu dzeju, parūpējās 
Zaiga Kilmite.

Ģipkā čaklās saimnieces Ieviņa 
Svitiņa un Agita Krauze bija 
parūpējušās par gardu zupu un viesus 
sagaidīja ar pašu ceptu, vēl siltu, spēka 
maizi! Ozolu stādīja jaunākais Ģipkas 
iedzīvotājs Ralfs Svitiņš kopā ar vecāko 
Ģipkas iedzīvotāju Paulu Līkopu.

Domes priekšsēdētāja pasākumā 
teica lielu paldies ikvienam, kurš 
pielika roku pie padarītā darba, 
bet īpaši pasākuma vadītājai Dacei 
Brokai, Dinai Veinbergai, kuras, 
īpaši šim pasākumam sacerēto 
vēstījumu, lasīja katrā ciemā, Jānim 
Pūcem un Ivaram Jaunozolam, 
kuri palīdzēja iestādīt katru ozolu, 
„Hāgenskalna muzikantiem” par to, 
ka raisīja svētku sajūtu un nerimstošu 
uzmundrinājumu pasākumā, stādītā
jiem un saimniecēm, kuras bija 
izvārījušas brīnumgardas zupas. 

Lai ozoli aug stipri un raženi kā 
novada ļaudis!

Marita Pāvuliņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

26.–27. maijā Rojas novada svētki!
Pilnu svētku programmu lasiet 26. maija 

„Bangā”.

Rojas novada kandidātu saraksti ir izlozēti sekojošā 
secībā: 

1. „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai” –  
                                 „Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK””;

2. „Latvijas Zaļā partija”;
3. „Latvijas Zemnieku savienība”. 

Līdz 16.  maijam vēlētāji var izmantot iespēju iecir
kni mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni savā pašval
dībā vai pašvaldībā, kurā vēlētājam pieder nekustamais 
īpašums. Iecirkni var mainīt elektroniski vai klātienē.

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no 
pulksten 7.00 līdz 22.00. 

Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā va
rēs nobalsot iepriekš. 

31. maijā: no plkst. 17.00–20.00
  1. jūnijā: no plkst.   9.00–12.00
  2. jūnijā: no plkst. 10.00–16.00

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt 
iecirknī, no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atra
šanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu 
dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta 
iesnie gums, kuru jānogādā  iecirknī, kurā vēlētājs re-
ģistrēts.  Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt  jebkura 
vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona 
iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas 
vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos:
29. maijā: no plkst. 16.00–20.00
30. maijā: no plkst.   9.00–13.00
31. maijā: no plkst. 17.00–20.00
  1. maijā: no plkst.   9.00–12.00
  2. maijā: no plkst. 10.00–16.00
  3. jūnijā: no plkst.   7.00–12.00

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 15. maijam veicams kārtējais nekustamā īašuma nodokļa maksājums.

3. jūnijā Latvijā – pašvaldību vēlēšanas

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

te, kur Krišjānis Valdemārs pirmoreiz skatīja jūru
te esmu es, mana Roja!
mēs, no piekrastes cilts, esam jūras vēju še sēti
saules un sviedru sāļuma svētīti, balināti
sāpēm un grūtumam cauri izdziedāti
izraudzēti
iecepti simtgades klaipā melnā jo melnā
iegravēti un ieausti
akmenī kalti
nospiesti ceļos un atkal celti
koka karotēs grebti un krustos
nesaudzēti un pārvērsti pelnos
mīcīti mālā un svaidīti linu mārkos 
bet paceltu galvu raibi tautiskos brunčos
un pelēkos goda svārkos
jūra – sviedri, maize un sāls
daudzu gadsimtu līkloču lokos
esam pārdzimuši un pārsakņojušies tūkstoškārt
stipros jo stipros kokos
te esmu es, mana Kurzeme!
manas dzimtenes jūras robeža – 
lepno piekrastes silu iezīmēta
nu tev ir arī pa ozolam, Latvijā izauklētam
šeit nākam sadoties sirdīs caur vēju
kas ozolu bērnus vienos
sadoties rokās un domās
apkārt zemītei stipru jo stipru dzīvu spēkjostu sienot
Te, kur Krišjānis Valdemārs pirmoreiz skatīja jūru
savu pārliecību kā ozolu es ar lepnumu turu
vietā, kur senatnē pirmā jūrskola bija
gribu nosaukt pa burtam
nosaukt pa zilbei 
te sācies Tu, mana Latvija!
        /Dina Veinberga/
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Dace Klabere

29. aprīlī savu 55. gadskārtu atzī-
mēja Rojas kultūras centra kolektīvs. 
Savu jubileju kultūras centra ļaudis 
bija izdomājuši atzīmēt, pasniedzot 
dāvanu – veltījumu koncertu „Vienīgi 
jums”, mums – saviem skatītājiem un 
atbalstītājiem.

Kā atzīmēja pasākuma vadītāji Dace 
Broka un Jānis Kalniņš, pēdējie 5 gadi 
paskrējuši vēja spārniem, jo laiks kul
tūras centrā rit savādāk. Tās nav tikai 
365 dienas katru gadu, bet gan 5 Jūras 
svētki, 5 Lieldienu pasākumi, 5 Senās 
Uguns naktis, 5 Jaungada balles, 5 no
vada svētki – ap 50 lielāku un mazāku 
svētku ik gadu, ko apmeklē tūkstošiem 
skatītāju. Tūdaļ arī nelielā video sižetā 
varējām vērot pēdējo piecu gadu acu
mirkļus, pēc kā sekoja veltījuma kon
certs visiem tiem, kuriem pateicoties, 
tas ir bijis iespējams.

Koncerta pirmā dziesma izskanēja 
pateicībā visiem tiem bijušā z/k „Banga” 
darbarūķiem un viņu priekšsēdētājam 
Miķelim Lismentam, kas savulaik ielika 
pirmo pamatakmeni šī nama tapšanā. 
Veltījuma dziesmu izpildīja kultūras 
centra zelta fonds – senioru dāmu ko
ris „Banga”. Korim „Banga” ir 52 gadu 
stāžs, un tā dziedātājai Drosmai Spro
ģei ir bijis tas gods dziedāt uz šīs pašas 
skatuves arī kultūras nama atklāšanas 
koncertā 1962. gadā 1. maijā. Kā jau 
jubilejas reizē, netika aizmirsti arī tie, 
kas kādreiz bijuši pie kultūras nama va
dības stūres. Šajā vakarā kopā ar mums 
bija  ilggadējā kultūras nama direkto
re Zaiga Kilmite, kura kultūras namā 
nostrādājusi 13 gadus. Savukārt Ārijas 
Salmiņas  vadībā tapa koncerts kultūras 
nama atklāšanas svinībās un, kā stāsta 
vēsture, tās ilgušas divu dienu garumā. 
Bijušās vadītājas sveica jaunie tautas 
deju dejotāji Aigas Sīpolas vadībā. Par 
šo kolektīvu īpašs prieks, jo latvieši un 
tautas dejas ir tikpat nezūdoša vērtība 
kā latvieši un kora dziesma. Ar nākamo 
priekšnesumu paldies tika teikts Rojas 
novada domei, vietai, kurā tiek plānots, 
rēķināts un apgūts, lai kultūras centra 
kolektīvs varētu izpausties mums, 
skatītājiem par prieku. Uzstājās sieviešu 
koris „Kalva”. Diriģentu Jolantas Raugas, 
Baibas Muskares un koncertmeistares 
Brigitas Kvalbergas vadībā, „Kalva”  ir 
ne tikai  neiztrūkstošs Dziesmu svēt
ku dalībnieks, bet koncertējis arī 
Zviedrijā, Vācijā un pat tālajā Kanādā. 
Visvērtīgākā kultūras centra darbībā ir 
sadarbība, tāpēc nākamais priekšnesums 
tika veltīts Rojas novada pašvaldības 
iestādēm un invalīdu biedrībai. Uz 
skatuves visiem par prieku, Jāņa Kalniņa 
vārdiem runājot, žiperīgākās kundzes 
Rojā – deju kopa „Gaspažiņas”, kuras 
prasmīgi vada Ārija Veide. Kultūras 
darbs, tas ir dzīvesveids, kurā tu pats 
nepiederi sev. Nākamais priekšnesums 
ir veltījums visiem Rojas kultūras centra 
darbiniekiem, pašdarbniekiem un viņu 
tuviniekiem, kuriem nākas pieņemt to, 

ka citu svētki ir viņu darbs. 
Dāvanā šiem ļaudīm – 
glāze atmiņu vīna sieviešu 
vokālā ansambļa „Con Vita” 
izpildījumā. „Con Vita” 
meitenes vada diriģente 
Aiga Kaža, koncertmeistare 
Brigita Kvalberga.  Es 
personīgi ar prieku uzņēmu 
ziņu par „Con Vita” 
atdzimšanu, kurš tagad 
lieliski papildina ikvienu 
pašdarbnieku uzstāšanos. 
Šajā vakarā izskanējušais 
„Atmiņu vīns” ir viena 
no mīļākajām ansambļa 
dziesmām, kopš to radīja 
mūsu pašu komponists 
un ansambļa dibinātājs 
Ziedonis Linde. Kā apgalvo 
Dace Broka, laimīgs ir tas, 
kurš īstajā brīdī saņem 
palīdzību. Kultūras centra 
darbiniekiem allaž tiek 
sniegta palīdzīga roka 
brīžos, kad ziemas zaptsmaizēm 
vajadzīga maize vai zapte, zupai 
krējums, kūkas balvām, cienasti 
ciemiņiem, reklāmas un dekorācijas 
pasākumiem un tamlīdzīgi. Tad palīgā 
steidzas „Riesti”, „Dižmare”, „Kipītis 
Roja”, „Zivju namiņs”, „top!”, „Rauda”, 
„Krasts R”, „Otra puse”, „Gaisma AR” 
,Imants Ločmels, Eduards Kleinbergs 
un vēl un vēl. Pateicībā par sapratni 
un kopīgo darīšanu, viņiem uzstājās 
kultūras centra vismazākie ķipari 
– dejotāji. Bet nākamais veltījums 
izskanēja pašdarbnieku ģimenes lo
cek ļiem – pacietīgajām mammām 
un tētiem, gādīgajiem vecvecākiem, 
iecietīgajiem vīriem un sievām par to, 
ka viņi ir tik saprotoši, atbalstoši un 
nav greizsirdīgi uz kultūras centru. 
Ja nu tikai mazlietiņ, reizēm… Šo 
muzikālo velti pasniedza Jāņa Kalniņa 
vadītie Jāņabērni. Kur dziesma, tur 
deja, tādēļ nākamais veltījums visu 
laiku muzikantiem, dīdžejiem un tiem, 
kuriem patīk ballēties. Vai jūs ziniet, kuri 
ir aktīvākie ballētāji? Nu, protams, ka 
pensionāri, tādēļ Evas Fricbergas modes 
deju studijas „Elfas” jūrnieciņi savu deju 
velta visiem lustīgajiem ballētājiem, bet 
īpaši pensionāru klubiem „Liedags” un 
„Rūķi”. Dace Broka pateicās arī kultūras 
centra labajiem gariņiem. Ko gan 
mēs iesāktu bez Dinas Čubas siltajām 
zupām, kas tiek vārītas pat brīžos, 
kad vēja brāzmas pagales pa gaisu 
mētā? Vienmēr kultūras darbinieki 
var paļauties arī uz Didzi Alksnīti, 
Modri Sproģi, Juri Viļamas, Zandu 
Sigai, Lauru Kļaviņu, par pasākumu 
iemūžināšanu gādā Normunds Indāns, 
Andris Zemels, Egils Mūrnieks, Guntis 
Martužāns. Viņus ar dziesmu sveica 
viens no pirmajiem „Meklējam solistu” 
dalībniekiem, bijušais kultūras centra 
darbinieks Laimonis Zemels. Ko da rīt, ja 
pasākuma laikā pēkšņi pazūd elektrība, 
iestājas tumsa un šajā brīdī sekundes 
velkas kā stundas? Ko iesāktu, ja nebūtu 
transporta, ar ko kolektīviem nokļūt 

skatē vai uz koncertu? No šādām ķibelēm 
kultūras ļaudis glābj elektriķi Gatis 
Simanovičs un Ģirts Zanders, šoferīši 
Kārlis Pastors un Imants Krauze, Rojas 
DzKU rūķi un atbildīgie pašvaldības 
policisti. Un īpašs paldies arī domes 
izpilddirektoram Pūces kungam – par 
atbalstu un stiprā pleca sajūtu. Šiem 
kungiem par prieku dejoja „Elfas”. Visu 
pasākuma laiku pēc skaļajiem aplausiem 
zālē jūtams, ka skatītāji atbalsta visu 
uz skatuves notiekošo. Nākamais 
veltījums tieši viņiem, cilvēkiem, kas 
aktīvi apmeklē pasākumus. Kā piemērs 
tiek pieminēta Mudriņtante jeb Mudra 
Feifere, kura allaž ir skatītāju rindās, PII 
„Saulespuķe” kolektīvs, Rudīte Cietvīra 
ar saviem draugiem un pat kaimiņi 
engurnieki, kuri uz teātriem Rojā brauc 
pat ar veselu autobusu. Visiem kultūru 
atbalstošajiem ļaudīm par prieku 
uzstājās Rojas amatierteātris Gundegas 
Balodes vadībā. Kultūras centra paldies 
izskanēja arī radošajiem partneriem – 
„RojaL” komandai, Dzintrai Žuravskai, 
Dinai Veinbergai, Valteram Krauzem, 
Janai Duļevskai, Valmieras un Dailes 
teātrim un citiem. Kā apgalvo Dace 
Broka, tikai pa visiem kopā šis lielais 
akmens ir paveļams.   Deju šiem ļaudīm 
veltīja Pasaules līnijdeju čempiones 
katra savā vecuma grupā – Eva Fricberga 
un viņas audzēkne Adrija Švēde
Grīnberga. Nākamais priekšnesums tika 
veltīts visiem tiem, kuri, Daces vārdiem 
runājot, bijuši gatavi pavilkties līdz ar 
viņiem uz trakām lietām, pārvarēdami 
paši sevi – uzstāties solistu koncertos, 
demonstrēt modes, atnest savus mākslas 
darbus un veidot izstādes, sacensties 
kūku cepšanā, doties ar lāpām laivās 
pa upi,  nest sveces uz slapju ploci – 
bijuši atsaucīgi it visā. Viņiem uzstājas 
šī vakara pārsteigums – trīs tenori no 
Kaltenes – Oskars Jurgenbergs, Arvis 
Podiņš un Gabors Goldmanis. Trīs 
tenoru uzstāšanās izsauca neviltotu 
sajūsmu un neremdināmus skatītāju 
aplausus. Un tad beidzot ir klāt nākamais 

pārsteigums. Neziņa un intriga tika 
saglabāta līdz pat pēdējam brīdim, un 
te nu tā ir. Visiem, kuri kultūras centrā 
pavadīja neskaitāmas stundas, gatavojot 
koncertu, visiem tā atbalstītājiem un 
skatītājiem tiek pieteikts nākamais 
koncerta dalībnieks – maestro Raimonds 
Pauls! Atzīšos, pirmajā mirklī man tas 
šķita kā joks, ja vien pēkšņi visi skatītāji 
neceltos kājās, ar aplausiem un ovācijām 
suminot augsto viesi. Raimonds Pauls 
nekad nav bijis no runātājiem, tādēļ pēc 
īsas sasveicināšanās un pāris jokiem sev 
raksturīgajā manierē, viņš sēstas pie 
klavierēm, lai uz tām pavadītu Ivetas 
Akmeņlaukas izpildīto dziesmu. Par to, 
vai šajās minūtēs Ivetas sirsniņa pukstēja 
straujāk kā citkārt, varam tikai minēt. Un 
pēc dažām minūtēm sekoja nākamais, ne 
mazāk patīkams pārsteigums – skatītāju 
priekšā iznāca lieliskais dziedātājs, 
vairāku televīzijas un radio raidījumu 
vadītājs Zigfrīds Muktupāvels. Sveicot 
klātesošos svētkos, viņš Raimonda 
Paula klavieru pavadījumā nodziedāja 
dziesmu ciklu ar Jāņa Petera vārdiem. 
Kā atzina pasākuma vadītāja, lielāku 
dāvanu ne tikai kultūras centra jubilejā, 
bet arī Latvijas simtgades svinēšanas 
ieskaņai, mēs nevarētu vēlēties. Vēsturei 
tapa kopīgs zāles foto ar maestro un 
Zigfrīdu Muktupāvelu, bet pēc tam 
visi klātesošie vienojās kopīgā dziesmā 
„Kurzeme”.

Un tad jau klāt laiks saņemt dāvanas  
arī pašiem jubilāriem. Rojas kultūras 
centru sveica Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Tā kā 
šajā vakarā vairākkārt tika apspēlēta 
putnu tēma (tie bija izvietojušies arī 
uz skatuves uzziedējušajā ķirsī), viņa 
atzīmēja, ka, labvēlīgi sakot, tikai cilvēki 
ar putniem galvā, var radīt, vadīt un 
iepriecināt citus, jo tiem, ar standarta 
domāšanu un attieksmi pret lietām, 
nekas tāds nesanāktu. Viņa pateicās 
kultūras centra kolektīvam, pulciņu 
vadītājiem un koncertmeistarēm par 
ieguldīto darbu, un salīdzināja kultūras 

darba organizēšanu ar labas grāmatas 
lasīšanu, kuras laikā aizmirstas visas 
rūpes un mūs apņem tikai labas sajūtas.  
Sveicot svētkos, Eva Kārkliņa pasniedza 
Latvijas Republikas Kultūras ministres 
Daces Melbārdes parakstītu Atzinības 
rakstu kultūras centra direktorei Ārijai 
Veidei par ilggadēju un nozīmīgu 
ieguldījumu kultūras centra attīstībā 
un novada kultūrvides veidošanā. 
Domes priekšsēdētāja bija pilnvarota 
pasniegt Latvijas Kultūras ministrijas 
un Latvijas Nacionālā kultūras centra 
apbalvojumu Dacei Brokai par 
ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu 
novada kultūrvides veidošanā un 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
nepārtrauktības nodrošināšanā. Rojas 
novada domes vārdā Eva Kārkliņa 
pateicās un pasniedza Goda rakstus arī 
Marekam Štālam par radošu sadarbību 
Rojas novada kultūras pasākumu 
norisēs, Aigai Kažai, Baibai Muskarei, 
Jolantai Raugai, Evai Fricbergai, Jānim 
Kalniņam, Līgai Rukkei, Inārai Cālītei. 
Savukārt Rojas kultūras centrs pateicās 
saviem līdzgaitniekiem Gundegai Ba
lodei, Aigai Sīpolai, Arnim En zelim, 
Tatjanai Ābolkalnai, Brigitai Kvalbergai, 
Sandrai Kārkliņai, Didzim Alksnītim.

Kultūras centra kolektīvu jubilejā 
sveica arī koris „Banga”, pensionāru 
klubi „Liedags” un „Rūķi”, invalīdu 
biedrība un visas pašvaldības iestādes, 
ar kurām jau gadiem ilgi kultūras 
centram izveidojusies cieša sadarbība. 
Kā savā apsveikumā sacīja Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja vadītāja Inese 
Indriksone – kāds gudrais reiz teicis, 
ka prieks ir zāles jebkurai kaitei. Tātad 
kultūras centra ļaudis rūpējas par to, 
lai mēs būtu ne tikai priecīgi, bet arī 
veselīgi. Lai arī turpmāk nepietrūkst 
radošu domu, nezūdošas iedvesmas, 
nerimstoša enerģija, lai šis avots nekad 
neizsīkst! Paldies par to, ka jūs esat un 
nemitīgi domājat par to, kā ar savu 
darbu iekrāsot mūsu dzīvi krāšņu 
jebkurā gadalaikā. 

Ar plašu koncertprogrammu kultūras centrs atzīmē 
55 gadu jubileju

Visiem klātesošajiem bija gods nofotografēties ar jubilejas īpašajiem viesiem – maestro Raimondu Paulu un Zigfrīdu 
Muktupāvelu.                                                                                                                                                                                                A. Zemela foto

Pastariņa prēmijas 2017 laureāti – rakstniece Luīze Pastore un 
ilustratore Elīna Brasliņa

Tā vien šķiet, ka šī gada aukstais pavasaris ir 
viens no galvenajiem palīgiem, kas mazajiem un 
lielajiem Rojas novada bibliotēkas apmeklētājiem 
palīdzējis no vairāk nekā 50, divos gados izdota
jām bērnu grāmatām, gandrīz vienbalsīgi izvēlē
ties jaunos Pastariņa prēmijas laureātus.

Vērtēšanas procesā tika iesaistīti gan lieli, gan 
mazi bibliotēkas apmeklētāji, Rojas vidusskolas 
skolēni, vietējā Rojas žūrija ar trim pieredzējušiem 
grāmatu mīļotājiem – latviešu valodas un literatū
ras skolotāju Mārīti Maurmani, Vecāku žūrijas pār
stāvi Lailu Olekti un Rojas vidusskolas bibliotekāri 
Antru Ozollapu, kā arī kompetenta Rīgas žūrija – 
Rakstnieku savienības pārstāvis, rakstnieks Valdis 
Rūmnieks, LNB bērnu literatūras centra vadītāja 
Silvija Tretjakova un māksliniece Anita Paegle.

Šī gada laureāti ir rakstniece Luīze Pastore un 
ilustratore Elīna Brasliņa. Abas laureātes Pastari
ņa atzinību ieguvušas, strādājot duetā pie piecām 
grāmatām, kuras izdotas 2015.–2016. gadā. Tā 
ir „Mākslas detektīvu” sērija, kurā ietilpst piecas 
grāmatas – „Pēdējais ķēniņš”, „Operācija „Maska””, 
„Svešinieka atnākšana”, „Neredzamais cilvēks” un 
„Pazudušais pērtiķis”. Šajos detektīvstāstos, kuru 
varoņi ir mazie detektīvi Teo un Poga, kas izmeklē 
ievērojamākos Latvijas mākslinieku mākslas dar
bu noslēpumus, rakstniece un ilustratore  aicina 
lasītāju nokļūt mākslas aizkulisēs, doties piedzīvo
jumu un noslēpumu pilnajā pasaulē, kas atrodas 
otrpus gleznām.

Luīze Pastore par rakstīšanu saka: „Rakstīšana 
atbrīvo no pienākuma izdomāt, ko iesākt ar savu 

dzīvi.” Autore latviešu literatūrā debitēja ar grāma
tiņu „Stāsts par Pakaļasti tiem, kas vēl aug”. Stu
dējusi Latvijas Kultūras akadēmijā un pagaidām 
raksta tikai bērniem. Kaut arī bērnu literatūrā 
ienākusi salīdzinoši nesen kā rakstniece, Luīze Pa
store ir saņēmusi divreiz Literatūras gada balvu, kā 
arī Jāņa Baltvilka balvu par par divām  „Mākslas 
detektīvi” grāmatām.

Elīna Brasliņa ir jaunā grafiķe, kura jau ir iz
kopusi atpazīstamu rokrakstu, tomēr spēj katrā 
grāmatā pieskaņoties tekstam un ieviest katrai 
grāmatai atšķirīgas, īpašas nianses. Māksliniece 
daudz strādā un sadarbojas ar vairākiem auto
riem, to starpā ar J. Zvirgzdiņu, M. Runguli, I. Sa
mausku. Jāpiebilst, ka Elīna Brasliņa jau ir ieguvusi 
atzinību par veiksmīgu debiju grāmatu ilustrāci

jā – Baltvilka balva nominācijā „Grāmatu māk sla” 
2016. gadā. Kultūras žurnāliste Santa Remere pauž 
viedokli: „Ar savu jauneklīgo, labi atpazīstamo 
rokrakstu, viņa aizrautīgi izmēģina atšķirīgus gra
fikas un zīmējumu stilus...”

Esmu lepna un priecīga, ka šīs divas jaunās, 
izzinošas  mākslas detektīvliteratūras radītājas, 
ciemosies pie mums! Aicinām skolotājus, bēr
nus un vecākus, kā arī katru, kuru saista bērnu 
literatūra, uz tikšanos ar Pastariņa prēmijas lau
reātiem un būt klāt prēmijas pasniegšanas cere
monijā – 25. maijā 12.00 Rojas kultūras centrā.

Rojas novada bibliotēkas 
 bērnu literatūras nodaļas vadītāja 

Iluta Graudiņa
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Dace Klabere

Aprīļa nogalē Rojas evanģēliski lute
riskā draudze uzņēma viesus no brāļu 
draudzes Heikendorfas (Vācija). Abu 
draudžu sadraudzībai rit jau 26. gads
kārta. Vēl pavisam nesen, pagājušā gada 
septembrī, Rojas evanģēliski luteriskās 
draudzes pārstāvjiem bija tas gods vie
soties Heikendorfā, tādēļ šoreiz ar prie
ku uzņēmām vācu draugus savās mājās.

Īpašs satikšanās prieks valdīja jau 
pirmajā tikšanās vakarā draudzes mājā. 
Draudzes ļaudis bija parūpējušies par 
vakariņu galdu tālajiem viesiem, pie 
kura raisījās saviesīgas sarunas, bija 
kopīga sadziedāšanās. Par to, ka mūsu 
draugi ir lieli dziedātāji, pārliecinājos 
jau, ciemojoties pie viņiem Vācijā. Kā zi
nāms, mūsu tautām ir daudz kā kopēja, 
tai skaitā dziesmu melodijas, par kurām 
tikai speciālisti zina teikt – tās ir latviešu 
vai vācu izcelsmes, un mūsu gadījumā 
tās vienlaicīgi tika dziedātas abās, gan 
vācu, gan latviešu valodā,  reizē.

Vācu draugu vizīte Rojā ilga vien 

dažas dienas, tāpēc katras dienas gra
fiks bija pietiekami saspringts. Īsajā 
laika sprīdī ciemiņi paviesojās novada 
domē, kur domes priekšsēdētāja viņus 
iepazīstināja ar jau paveikto novada 
attīstībā un nākotnes plāniem, Rojas 
vidusskolā, Tūrisma informācijas cen
trā, sociālajā dienestā, multifunkcio
nālajā centrā „Strops” un daudzās citās 
vietās. Lielās talkas dienā viesiem bija 
ekskluzīva iespēja pavērot mūsu talkas 
norisi, pastaigāt pa Kaltenes akmeņai
no jūrmalu, kā arī paviesoties Kaltenes 
evanģēliski luteriskajā baznīcā un sa
sildīties ar karstas tējas malku kopā ar  
draudzes ļaudīm. Bet pēcpusdienā vie
siem bija lieliska iespēja piedalīties Lie
lās talkas noslēgumā muzeja sētā, kur, 
kā vienmēr, kūpēja lielais zupas katls un 
karsta tēja.

Savukārt svētdienā viesi un visi Ro
jas draudzes locekļi bija aicināti uz ko
pīgu dievkalpojumu Rojas evanģēliski 
luteriskajā baznīcā. Pēc dievkalpojuma 
pie klātesošajiem ar nelielu uzrunu 
vērsās Rojas grupas vadītāja Doroteja 

Kopīgs foto ar vācu draugiem pēc dievkalpojuma Rojas ev.lut.baznīcā.
 D. Klaberes foto

Rojā viesojās vācu draugi no Heikendorfas

Rojas vidusskola tika uzrunāta un 
piekrita piedalīties šajā dzīves prasmju 
konkursā 2.–9. klašu skolēniem, kurš 
norisinājās Druvas vidusskolā. Lai arī 
skolā mazpulku organizācija nav no
dibināta, skolotāja Raida Koroļova uz
ņēmās iniciatīvu saorganizēt komandu, 
lai pieņemtu šo izaicinājumu.

Kas ir Mazpulku pieccīņa? Tā ir in

dividuāla sacensība, kas notiek starp 
mazpulku dalībniekiem. Mazpulku 
organizētāji atjauno šo konkursu, lai 
atgādinātu bērniem un jauniešiem, ka 
dzīve kļūst skaistāka un laimīgāka, ja 
ikdienā bez pūlēm vari tikt galā ar pa
visam vienkāršām lietām – proti piešūt 
iztrūkušu pogu, iepriecināt ģimeni ar 
paša gatavotām brokastīm, droši sa

darboties ar vienaudžiem nestandarta 
situācijās, māki izrēķināt procentus no 
naudas summas, zini, kā sauc Latvijas 
upi, kurai brauc pāri u.c. darbus 
un praktiskas mācības. Komandas 
dalībnieki sacen sībām gatavojās 
individuāli, aicinot palīgā arī skolotājus. 
Jebkuras pūles un ieguldītais darbs 
atalgojas arī ar godalgotām vietām. 

4.–5. klašu grupā Kristapam Vecbērzam 
1. vieta, 6.–7. klašu grupā Miķelim 
Gitendorfam 1. vieta, 8.–9. klašu grupā 
Evai Kiršteinei 1. vieta. Paula Feldmane 
(3.b) un Kristaps Ričards Freimanis 
(8.kl) savās vecuma grupās ierindojās 
3.  vietā, bet Evija Mindere (4.a) un 
Megija Janševica (7.a) ieguva Atzinības 
rakstu. 

Paldies vecākiem, kuri palīdzēja 
sagatavoties šiem uzdevumiem, un 
paldies skolotājiem R. Koroļovai, 
ko mandas galvenajai vadonei, un  
M. Maurmanei, V Freimanei, M. Brus
bārdei, I. Mazkalniņai, A. Sebrei
Līkopai par palīdzību koman das 
sagatavošanas posmā. 

Antra Ozollapa

Mazpulku pieccīņa Kurzemē

Pozere.  Pozeres kundze 
bija atvedusi vēstuli no 
Heikendorfas draudzes 
mācītājas Simones Li
poltas, kura, cita starpā, 
vēlēja svētību visiem 
mūsu draudzes ļaudīm. 
Bet Pozeres kundze sa
vas nelielās uzrunas no
beigumā Rojas draudzes 
priekšniecei Maijai Zem
bahai pasniedza čeku 
2500 eiro vērtībā. Kā 
zināms, šie līdzekļi tiks 
ieguldīti baznīcas jumta 
nomaiņai. Pēc dievkal
pojuma visi klātesošie 
bija aicināti uz atvadu 
pusdienām draudzes 
namā. Tajās Doroteja 
Pozere pateicās par silto 
uzņemšanu un priecājās par redzē
to prezentāciju Rojas novada domē, 
kas apliecināja mūsu novada attīstī
bu, par Rojas vidusskolā sastaptajiem 
skolēniem un darbiniekiem, kas biju

ši pieklājīgi un atsaucīgi, par tikšanos 
ar invalīdu biedrības pārstāvēm un 
viņu aktivitātēm. Viss redzētais vācu 
draugos raisījis pozitīvas emocijas un 
pārliecību, ka viņu dāvātais materiā

lais atbalsts tiks izlietots lietderīgi. 
Kas tad ir partnerība? Tā ir uzticēša
nās vienam otram, atklātība, informē
tība un tolerance. 

Sūtījumus klienta pastkastēs pastniece Natālija Gurejeva 
prot ievietot tumsā un aizvērtām acīm
Dace Klabere

7. aprīlis bija pēdējā darbadiena 
rojenieku iecienītajai pastniecei Natā
lijai Gurejevai, mīļi sauktai par Nata
šu. Nataša ar ģimeni Rojā dzīvo kopš 
1980. gada. Sākotnēji mēģinājusi strādāt 
tirdzniecībā, bet, kā pati smej, abpusēja 
mīlestība tā arī neizveidojusies. Arī ar 
zivīm viņa nekad nebija strādājusi, un 
tad veiksmīgi sagadījies, ka pasts mek
lējis darbinieku. Kā teikusi draudzene, 
mudinot Natašu pieteikties šim darbam 
– pastā vienmēr būs darbs. Un taisnība 
jau viņai bijusi. Nataša atceras, ka sa
vulaik Rojā bijuši 4 pastnieki un visi uz 
pilnu slodzi. Tolaik cilvēki daudz vairāk 
abonēja presi. Bijis laiks, kad 3–4 rei
zes jābrauc atpakaļ uz pastu papildināt 
kravu, jo vienā reizē visu izvadāt bijis 
neiespējami! Īpašs bijis arī Ziemassvēt
ku laiks. Apsveikumu bijis tik daudz, ka 
darba laikā vienkārši nevarēja paspēt tos 
visus sašķirot, kur nu vēl iznēsāt. Tad nu 
apsveikumi vakarā nesti uz mājām, kur 
sašķiroti un nākamajā dienā nogādāti 
adresātiem. Tagad nomainījusies pa
audze, iestājies elektronikas laikmets, 
un līdz ar to pastnieka darba apjoms ir 
krietni vien samazinājies.

Bet toreiz, pirms gadsimta ceturk
šņa, jaunā pastniece ātri vien iemīlē
jusi savu darbu, jo viņai patīk darbs 

ar cilvēkiem. Pārsvarā Natašai iznācis 
sastrādāties tikai ar laipniem cilvēkiem, 
un ar daudziem no viņiem izveidojušās 
draudzīgas attiecības. Savu rajonu viņa 
pārzinājusi perfekti un, kad jautāju, vai 
grūtības nesagādāja tas, ka daudzdzī
vokļu kāpņu telpās vairs nav īrnieku 
sarakstu, viņa atsmej, ka saviem klien
tiem sūtījumus prastu iemest arī tumsā 
un ar aizvērtām acīm. Šodien īrnieki tā 
mainās, ka sarakstam vairs nav nozī
mes, un pārsvarā jau cilvēki pabrīdinot, 
ja maina dzīvesvietu Rojas ietvaros.

Baudot jauno dzīvi, Natašai visvai
rāk pietrūkšot saskarsmes ar cilvēkiem, 
draudzīgās attiecības. Ar citiem bijis jā
aprunājas, ar kādu jāsasveicinās, bet vēl 
ar kādu tikai jāsasmaidās. Pēc Natālijas 
domām, cilvēki ir tik dažādi, bet labo 
un atsaucīgo ir daudz vairāk. Ja pretī 
gadījies labs cilvēks, pastniece ar prieku 
atsaukusies, bet speciāli ar savu drau
dzību nevienam nav uzbāzusies.

Natašas lielā mīlestība ir grāmatas 
un dzīvnieki. Lielajā pasta somā vien
mēr atradies arī kāds kārums četrkājai
najiem draugiem, kas viņu arvien sa
gaidījuši un nepacietībā pīkstējuši, līdz 
ar viņiem sasveicinās un pasaka labu 
vārdu. Gan, dzīvojot Rīgā, gan pārvā
coties uz Roju, Natašai vienmēr bijuši 
arī pašai savi suņi. Šķiroties no beidza
mā suņa, viņa vietu Natašas sirdī  ieņē

mis kaķis. „Nu kas gan ir mājoklis bez 
dzīvnieka?”, retoriski vaicā Nataša. Bet, 
runājot par savu otro kaislību, grāmatu 
lasīšanu, viņa uzsver, ka bez grāmatām 
savu dzīvi nespēj iedomāties. Varbūt tas 
ir mammas nopelns, kura strādājusi par 
bibliotēkas vadītāju? Atceroties bērnī
bas gadus, Nataša teic, ka visu varējusi 
izdarīt, ja vien zinājusi, ka pēc padarītā 
darbiņa varēs palasīt. Protams, neizpa

likusi arī lasīšana ar lukturīti zem segas, 
lai mamma nepamanītu un nerātos.

Pie brīva laika un jauna režīma cil
vēki pierodot ātri. Natašai padomā 
darbi, piemēram lielā grāmatu, avīžu 
un žurnālu šķirošana, kas jau sen pra
sījušies padarāmi. „Pirmajam laikam 
darbs nodrošināts un tālāk jau redzēs”, 
ar optimismu nākotnē skatās Natālija 
Gurejeva. 

Nataša ar savu uzticamo palīgu velosipēdu, ar kuru gadu gaitā nobraukti 
neskaitāmi kilometri. 

D. Klaberes foto

Tūrisma 
sezonas 
atklāšanas 
pasākums ar 
velo 
orientēšanos!

Velo entuziasti un aktīvā dzīvesvei
da piekritēji! 

20. maijā 11.00 visi aicināti piedalī
ties izzinošā velo orientēšanās pasāku
mā „PA VECO JŪRNIEKU PĒDĀM” 
un kopīgi ieripot 2017. gada vasarā!

Maršruta posmā RojaKalteneRoja, 
kopīgi iepazīsim zvejnieku un burinie
ku būvētāju ciemu no cita skatu punkta. 
Aptuvenais distances garums 20 km. 

Piedalīties tiek aicināti visi, kas vēlas 
aktīvi pavadīt savu brīvo laiku draugu 
vai ģimenes lokā. Viss, kas jums nepie
ciešams, ir velosipēds. Komandas sastā
vā no 2–5 cilvēkiem. 

Starts pie Rojas TIC – Selgas ielā 
14e. Pasākuma noslēgums un koman
du sveikšana plkst. 20.00 Rojas muzeja 
sētā. 

Lūgums komandām savu dalību pie
teikt līdz 18. maija vakaram, rakstot uz 
tic@roja.lv vai, zvanot pa tel. 28630590, 
norādot savas komandas sastāvu, no
saukumu un kontaktinformāciju.

Kristīne Voldemāre,  
Rojas TIC vadītāja

Muzeju nakts 
20. maijā Rojas muzejā

 ¾ 18.30–19.30 Jautri un nopietni 
par Rojas laiku.

 ¾ 19.30–20.00 „Ceļojums 4. di
mensijā laikā”(vada E. Mūrnieks).

 ¾ 20.00–21.00 Koncerts „Flamen
ko laiks” – ģitāras un krāšņas dejas fla
menko ritmos.

 ¾ 21.00–22.00 Mākslas filma „To 
atceras tikai vilcieni”. Muzeja zupas 
baudīšana. 

 ¾ Vakara gaitā radošās darbnīcas 
un izzinošas aktivitātes lieliem un ma
ziem.

 ¾ 20. maijā Rojas muzejs apmeklē
tājiem atvērts līdz 23.00
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Laikraksts iznāk kopš 
1987. gada 3. jūlija. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā. 

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

Sludinājumi
13. maijā plkst. 13.00

Narcišu balle
Rojas novada stipro ģimeņu godināšana.

Ielūdz Rojas novada dome, klubiņi  „Liedags”, „Rūķi”,  in-
valīdu biedrība, pensionāru padome un Rojas kultūras centrs.

20. maijā plkst. 13.00
Koncerts bērniem 

“Jautrais pavasara stāsts”.
Ielūdz vokālā studija „Jāņabērni” un E. Fricbergas deju studija „Elfas”.
Īpašie viesi:  ansamblis „Dzeguzīte”(Rīga).

ROJAS NOVADA SVĒTKI – PAVISAM DRĪZ!
Svētku ieskaņa – piektdien, 26. maijā

Rojas izstāžu zālē
17.00 Ligitas Vilciņas gleznu izstādes atklāšana.
Rojas KC
18.30 Gata Rozenfelda fotoizstādes atklāšana.
19.00 Rojas amatierteātra izrāde „Trīnes grēki”.

Svētku diena – sestdiena 27. maijs
Mazajiem – Bērnu  rīts „Pārsteigumu karuselis” un mazo novadnieku kon-

certs, piepūšamās atrakcijas un velokarti, sejiņu apgleznošana, balonu locīšana, 
vizināšanās ar zirgiem, burbuļošanās ar lielajiem „Mārtiņa burbuļiem” u.c.

Sportiskajiem un aktīvajiem – Sacensības makšķerēšanā, futbolā, strītbolā, 
volejbolā un zolītē, „Rojas kauss 2017” – BMX, In-line un skeitborda sacensī-
bas, sup dēļu parāde un supošana kopā ar  „SPURU”, atraktīvās atrakcijas – 
sumo, jenga, lielā riču-raču un kriketa spēles.

Sirsnīgai kopā būšanai – 14.00 – svētku gājiens, mazuļu un rojenieku godi-
nāšana, svētku „Paldies” teikšana, pašmāju mākslinieku un viesu uzstāšanās – 
LR Zemessardzes orķestris, grupa „Astro’n’out”, Igo. 

Svētku jautrībai – balle no šlāgera līdz rokenrolam ar Iru Krauju Dūdumu 
un „Kraujas band” un pusnakts ugunsšovs  „Gaisma nes gaismu”.

Un vēl – amatnieku tirdziņš, kūku un vīnu parāde-degustācija, Dz. Žurav-
skas grāmatas atvēršanas svētki, izstādes: „Roja – senā un jaunā” un E. Gē-
gernieces un I. Avetisjanas gleznu izstāde, zemessardzes piedāvātās aktivitātes, 
SPURAS brīvdabas kino laivu piestātnē  u.c.

Sīkāka informācija nākamajā avīzes nummurā. Sekojiet reklāmai!
Priecāsimies arī par jūsu ieteikumiem un līdzdalību svētku notikumu 

veidošanā!

Pasākumu kalendārs
PĀRDOD
 Lietotu vācu firmas malkas gazi-

fikācijas apkures katlu HV „KUNZEL”, 
jauda  30 kw. Zvanīt 29655062.

 Elektrisko ūdens boileru (80 l), 
vannu L150, vannasistabas jaucējkrā
nu, rokas dušu. Lēti. Zvanīt 28634741.

DAŽĀDI
 Kvalitatīvi celtniecības un remont

darbi. Zvanīt 26512231, 29245389.
 Restorāns-bārs „Mare” Rojā klāj 

galdus un izīrē telpas pasākumiem. 
Bēru mielastam nav maksa par telpu 
nomu. Telefons 29169490.

 Veikalā „Masters” Rojā trešdie-
nās atsevišķām preču grupām atlaides. 
Telefons 29174414.

 Veikalā „Masters” Rojā pieņem 
remontā un apkopē:

 motorzāģus;
 zāles pļāvējus, trimmerus;
 laivu motorus.
Veic nelielus metināšanas darbus. 

Telefons 29174414.

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 Salvim un 
tuviniekiem, Gunāru Palmani 
mūžībā pavadot.

SIA „Brāļi Plus” kolektīvs 

Sāpēs smeldzīgs kā vijoles stīga
Ir šis pēdējais dzīvības ceļš.

Izsaku līdzjūtību tuviniekiem, 
no Gunāra Palmaņa atvadoties.

Drosma Sproģe

Nav rītdienas, ir tikai vēja balss,
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, 
Gunāru Palmani zaudējot.

Kaimiņi Pēterhofi

Gatavosimies  
Rojas novada svētkiem kopā!

Piesaki savu iecienītāko mazo uzņēmēju Rojas novadā!
Aicinām iedzīvotājus pieteikt savu iemīļotāko, laipnāko un jaukāko mazo uzņē-

mumu, individuālo komersantu vai pakalpojumu sniedzēju Rojas novadā, bez kura 
nav iedomājama jūsu ikdiena vai svētku reizes!

Līdz 21. maijam gaidīsim jūsu ieteikumus  pa tālruni 63220835, 29431096 vai 
pa e-pastu marita.pavulina@roja.lv.

Piesaki, jo mums ir ar ko lepoties!

Tirgošanās iespēja Rojas novada svētku laikā!
Rojas novada pašvaldība piedāvā tirgotājiem iespēju tirgot savu produkciju Ro-

jas novada svētku laikā. Īpaši tiks gaidīti tirgotāji, kuru preču sortimentā ir suvenīri, 
mājražotāju produkcija, zivis, lauksaimniecības produkti, ķermeņa apgleznošana, 
paštaisītas rotas, pašgatavoti mākslas izstrādājumi, gleznas vai Latvijā ražoti mājas 
vīni un sidri. Tirgošanās vieta  laukumā pie kultūras centra – vietā, kur norisināsies 
svētki – 27. maijā no plkst. 12.00. Elektroenerģijas pieslēgums netiks nodrošināts.

Dalības maksa atbilstoši Rojas novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. 7/2015 1.2. punkta 1.2.6. apakšpunktam: Suvenīri, mājražotāju produkcija, zivis, 
lauksaimniecības produkti, ķermeņa apgleznošana, paštaisītas rotas, pašgatavoti 
mākslas izstrādājumi, gleznas, ielu muzikantu, iluzionistu un citi muzikāli un 
mākslinieciski priekšnesumi, Latvijā ražoti mājas vīni un sidri – 15,00 eiro. 

Pieteikšanās līdz 23. maijam, maksājums jāveic līdz 24. maijam (ieskaitot), 
sūtot pieteikumu elektroniski roja@roja vai, iesniedzot personīgi Rojas novada 
domē, Zvejnieku ielā 3.

Pieteikuma anketa atrodama pašvaldības mājaslapā www.roja.lv!

Aicinām pieteikties Rojas novada svētku gājienam!
27. maijā plkst. 14.00 novada svētku ietvaros norisināsies tradicionālais svētku 

gājiens, kurā aicinām piedalīties Rojas novada iestāžu, uzņēmumu darbiniekus, 
nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāju grupas un citus interesentus. Piedaloties 
gājienā, aicinām parūpēties par noformējumu, taču tas nav obligāts nosacījums. 

Lūgums gājienam pieteikties līdz 25. maijam uz e-pastu: rojaskn@inbox.lv vai 
pa tālruni 63232282, norādot sekojošu informāciju: 

1) Iestādes/kolektīva pilns nosaukums;
2) Neliels apraksts par iestādi, īsa informācija (3-4 teikumi), kuru dzirdēsiet kā 

uzsaukumu gājiena laikā. 
Pievienojies, jo mums ir ar ko lepoties!

Svētkos būtu īstā reize novērtēt vietējās kūkas un vīnus. Kūku cepēji un 
vīna darītāji – atsaucieties! Piedosim svētkiem garšu! 

Pieteikties Rojas KC, pa e pastu rojaskn@inbox.lv vai pa telefoniem 
29196478, 63232282.

Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā
Galerijas ART izstāde „Pavasara noskaņas” no 1.–25. maijam.   Izstādē pie-

dalās mākslinieki Elita Blumbaha, Jana Dziemido, Simona Aveniņa, Karīna Krau-
ze, Antra Kalēja, Māra Kondrāte, Laura Kļaviņa, Kristīne Cimermane.

No 4.–25. maijam apskatāma Guntara Zvaigznes izstāde „Pie jūras”. 

26. maijā 17.00 tiks atklāta rojenieces Ligitas Vilciņas gleznu izstāde „Za
ļāks par rozā”. Izstādes atklāšanā tikšanās ar mākslinieci.

Lieldienu basketbola turnīrs Vīnē
Katra diena ir kā jauns piedzīvo-

jums, kas iepriecina un sasilda – tieši 
tā arī jūtamies pēc brīnišķīgas 8 dienu 
ekskursijas uz Vīni. Tik jauku noti-
kumu mums sagādāja Rojas novada 
sporta skola, tās direktore Tatjana Ki-
rilova, trenere Rudīte Bārdiņa un Rojas 
novada dome. Protams, ka tas bija liels 
izaicinājums U12 basketbolistiem un 
U13 basketbolistēm. Paldies par iespēju 
piedalīties turnīrā!

Lieldienu turnīrs basketbolā notika 
no 9. līdz 16. aprīlim, un tajā piedalījās 
20 Rojas jaunie basketbolisti (meitenes 
un zēni), mērojoties spēkos ar Beļģijas, 
Itālijas, Vācijas un Zviedrijas koman-
dām. Vīnes basketbola turnīrā bija 
5000 basketbolisti no 23 valstīm dažā-
dās vecuma grupās.

Rojas U12 zēnu komandas spēļu 
bilance bija  2 uzvaras un 2 zaudējumi, 
bet U 13 meiteņu komandas spēļu bi-
lance: 2 uzvaras un divi zaudējumi, ar 
iespēju kvalificēties turpmākajām spē-
lēm, jo meitenes savā apakšgrupā iegu-
va 2. vietu. Taču, tiekoties nākošā die-
nā ar Itālijas komandu, tika piedzīvots 
zaudējums, un cīņa par godalgotajām 
vietām nenotika. 

Gan zēni, gan meitenes piedalījās 
stafetē ar basketbola spēles elemen-
tiem, kur zēniem veicās labāk nekā 
meitenēm, jo viņi tika nākamajā kārtā. 
Bija prieks vērot basketbolistu spraigo 
cīņu, kurā piedalījās tik daudzu valstu 
komandas, visu pavadīja gan muzikāli 
priekšnesumi, gan atraktīvi uzmun-
drinājumi, fotografēšanās ar Lieldienu 
zaķi, kas bija turnīra simbols.

Mums bija lieliska iespēja apskatīt 
Vīnes skaistākās vietas un izsmaržot 
ziedošos plūmju, japāņu ķiršu, ceriņu, 
kastaņu ziedus, tulpes un narcises. Bija 
ļoti pavasarīgs, jauks laiks! Basketbo-
listi tika izvadāti ekskursijā pa Vīni, 
apskatīja Šēnbrunas pili, kas ir viens no 
nozīmīgākajiem Austrijas kultūras un 
arhitektūras objektiem, un iekļauj ēku 

kompleksu ar galveno pili, plašu par-
ku, strūklakas, pat zooloģisko dārzu u.c.

Pabijām arī Svētā Stefana katedrālē, 
meitenes bija uzbraukušas 136 metru 
augstajā baznīcas tornī, no kura paveras 
skaists skats uz pilsētu. Vakara pastai-
gā pa naksnīgoVīni apskatījām Operas 
namu, Vīnes domi, nofotografējāmies 
pie J.V. Gētes statujas un noguruši, 
bet jautrā noskaņojumā devāmies uz 
skolu, kur nakšņojām. Jāmin, ka gan 
spēļu halles, gan halle, kur tikām ēdi-
nāti, atradās vairāk kā 10 km attālumā 
no nakšņošanas vietas, tādēļ visur bija 
jāpārvietojas ar metro, kas arī bija liels 
piedzīvojums gan basketbolistiem, gan 
pieaugušajiem.

Tālāk zēni devās uz Prater – Vīnes 
populārāko atrakciju parku, kur varēja 
izbaudīt dažādas atrakcijas. Tā ir ideāla 
vieta pastaigām un atpūtai, kur var iz-
braukt ar gigantisko Ferris ratu, no kura 
var lūkoties uz Vīni no 60 m augstuma. 
Nākamajā dienā devāmies uz Jūras 
māju, kas iekārtota astoņos stāvos, kurā 
ir akvāriji ar haizivīm, rajām, bruņu-
rupučiem, kā arī var apskatīt dažādus 
eksotiskos tropu rāpuļus, pabarot pēr-
tiķīšus un 9. stāvā izbaudīt panorāmas 
skatu uz Vīnes raibajiem jumtiem.

Mājupceļā pāris stundas veltījām 
čehu pilsētiņas Mikulovas apskatei. Pil-
sētiņa pārsteidza ar senatnīgumu un 
skaisto pili. Neskatoties uz nogurumu, 
uzkāpām kalnā, kura virsotnē bija senā-
kā celtne pilsētiņā –13. gs. baznīca. Atkal 
pavērās skats no putna lidojuma un šķie-
tami lika sajusties omulīgāk, gurdums 
pārgāja, un mēs sapratām, ka brauciens 
„Vīne 2017” ir vairāk nekā izdevies.

 Liels paldies mammām, kuras bija 
gan līdzjutēji, gan bižu pinējas, gan fo-
togrāfes un filmētājas, gan tulki, kā arī 
palīdzēja treneriem tikt galā ar dažā-
dām sadzīviskām lietām. Protams, vis-
lielākais paldies brauciena iniciatorēm 
Tatjanai Kirilovai un Rudītei Bārdiņai!

Zane Alkšbirze

No 17.–23. aprīlim visās Latvijas 
bibliotēkās atzīmēja Bibliotēku nedē-
ļu. Šogad tās vadmotīvs – „Bibliotē-
kas un sabiedrība vienotas kopīgiem 
mērķiem”, turpinot iepriekšējā gada 
Bibliotēkas nedēļas iesākto tēmu par 
sadarbību, attiecībām sadarbībā, sa-
darbībai kopienā un kopienas attīstības 
labā. Daļā sabiedrības joprojām dzīvi ir 
stereotipi par to, kas ir bibliotēka un ko 
tā dara, tāpēc vēlamies pastāstīt, ko mēs 
ikdienā darām. 

Nedēļas piecu darba dienu Rojas 
bibliotēkā un četru darba dienu Kalte-
nes ciema bibliotēkā ietvaros:

• apkalpoti lietotāji: Rojas bibliotēkā 
126, Rojas bērnu literatūras nodaļā 64, 
Kaltenes ciema bibliotēkā 36;

• izsniegti eksemplāri: Rojas biblio-
tēkā 313, Rojas bērnu literatūras nodaļā 
67, Kaltenes ciema bibliotēkā 114;

• reģistrēti jauni lietotāji: Rojas bib-
liotēkā 10, Rojas bērnu literatūras no-
daļā 1, Kaltenes ciema bibliotēkā nav;

• sniegtas uzziņas: Rojas bibliotēkā 32, 
Rojas bērnu literatūras nodaļā 5, Kalte-
nes ciema bibliotēkā 2;

• datorus lietojuši: Rojas bibliotēkā 37, 
Rojas bērnu literatūras nodaļā 24, Kal-
tenes ciema bibliotēkā 6; 

• palīdzēts veikt maksājumus inter-
netbankā: Rojas bibliotēkā 5 un darbī-
bām e-pastā 1; konsultācijas par mobilā 
telefona iestatījumiem 3, palīdzība dar-
bībām VID mājas lapā 1; 

• palīdzēts kopēšanā/printēšanā: Ro-
jas bibliotēkā 6, Kaltenes ciema biblio-
tēkā 2.

Bibliotēkas apmeklētājiem Rojas 
bibliotēkā piedāvājām apskatīt divas 
izstādes: bibliotēkas lasītāja foto izstādi 
par ceļojuma iespaidiem „Kubas val-
dzinājums” un litaratūras izstādi „Tau-
tas mīlēta dzejniece”, veltītu Kornēlijas 
Apškrūmas 80. jubilejai. Nedēļas vidū 
aicinājām uz romāna „Ielāps uz goda 
biksēm” atvēršanu un tikšanos ar auto-
ru Aivaru Aiviekstu. Bērnu lietratūras 
nodaļā bija skatāma Pastariņa prēmijas 
laureāta Pētera Brūvera 60. jubilejai vel-
tīta izstāde.

No mūsu sadarbības partneriem 
AS „Virja AK” iepirktas, apstrādātas un 
izvietotas izstādē jaunas grāmatas par 
pašvaldības līdzekļiem: Rojas bibliotē-
kā 38 par 324,56 eiro /tai skaitā bērnu 
literatūras nodaļai 15/, Kaltenes ciema 
bibliotēkā – 21 grāmata par 198 eiro.

Regulāri bibliotēkās notiek ikdienas 
darbi: periodisko izdevumu reģistrāci-
ja, grāmatu labošana, kārtošana, dienas 
statistikas apkopošana, SBA pasūtīju-
mu reģistrēšana u.c. No lietotāju apkal-
pošanas brīvajā laikā Rojas bibliotēkā 
turpinās darbs ar iespieddarbu cenu 
salīdzināšanu un ievadīšanu/labošanu 
Talsu reģiona elektroniskajā kopkata-
logā. Novadpētniecības kopkatalogā 
ievadīti dati par nozīmīgākajiem raks-
tiem informatīavjā izdevumā „Banga”, 

papildinātas novadpētniecības, tema-
tiskās un bibliotēkas vēstures mapes, 
Rojas mājas lapai sagatavots raksts par 
bibliotēkā notikušo tikšanos. Sapakotas 
vairākas kastes makulatūras un nodo-
tas AS „Piejūra”, tādējādi papildinot 
PII „Zelta zivtiņa” krājumus akcijai. 
Nosūtīta apliecinājuma vēstule dalībai 
projektā „Valda Grēviņa dzejas vakars 
Latvijas bibliotēkās”. Sagatavota un no-
sūtīta Valsts zonālā arhīva Ekspertīzes 
komisijai apstiprināšanai Lietu nomen-
klatūra. Bērnu literatūras nodaļā no-
tika šī gada Pastariņa prēmijas žūrijas 
apspriede un kandidātu noteikšana – šī 
gada laureāti – rakstniece Luīze Pastore 
un ilustratore Elīna Brasliņa.

Kaltenes ciema bibliotēkā turpināta 
svītrkodu līmēšana grāmatās, kārto ta 
bibliotēkas palīgtelpa, šķirota maku-
latūra un kārtoti novadpētniecības 
materiāli.

„Bibliotēkas nepastāv vakuumā.
Tāpēc atļaušos apgalvot – bibliotēkas 
pakalpojumus nevar dalīt tradicionālos 
un inovatīvos. Dzīvotspējīgi un jēgpil-
ni ir tikai tādi bibliotēkas pakalpojumi, 
kas patiešām ir vajadzīgi sabiedrībai. 
Tieši tāpēc bibliotekāriem vissvarīgākā 
prasme ir mācēt ieklausīties cilvēkos 
sev apkārt un atsaukties viņu vajadzī-
bām.” /U. Zariņš, LBB valdes priekšsē-
dētājs/

I. Svitiņa,
Rojas novada bibliotēkas vadītāja

Bibliotēku nedēļa Rojas novada bibliotēkās
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