
Piektdiena, 2018. gada 13. jūlijs   Nr. 13(1234)

10. jūlija vakarā Rojas ostā ieradās 
37 jahtas no Somijas. 

D. Klaberes foto

Par pasākumu lasiet 2. lappusē.

Arī Rojas kultūras centra pašdarbnieki aktīvi piedalījās 
šajos pasākumos. Dziesmu svētku garu izdzīvoja mūsu no
vada dziedātājas – senioru dāmu koris „Banga” un sieviešu 
koris „Kalva”. Dziesmusvētkos, kad visi ir vienoti – gan da
lībnieki, gan skatītāji un pat nejauši garāmgājēji, nereti pār
ņem saviļņojuma un prieka trīsas, kas ļauj aizmirst gan garos 
mēģinājumu vakarus, gan grūtības un dažu labu neērtību. 
Tad esam lepni un pacilāti, un dziedāt netraucē ne lietus, ne 
stiprāka vēja brāzma. Ir tikai prieks un lepnums būt kopā ar 
visiem, un neizmērojams gandarījums. Arī mūsu senioru 
kora „Banga’’ kundzes, neskatoties uz saviem „zelta” gadiem, 
bija mundras Dziesmusvētku dalībnieces. Paldies diriģen
tei Aigai Kažai par kora uz svētkiem izdziedāto ceļazīmi! 
Kolektīvs jau pirmdienā, 2. jūlijā, senioru koru sadziedāša
nās koncertā, priecēja skatītājus Esplanādē un, protams, arī 
noslēguma koncertā Mežaparkā. Tāpat sieviešu koris „Kalva”, 
kura moto šajos svētkos bija 

„„Kalva” Rīgu dimdināja!”, sestdien un svētdien ievija sa
vas skanīgās balsis Dziesmu svētku lielkoncertos. Paldies di
riģentēm Jolantai Raugai un Baibai Muskarei! 

Šie svētki paliks kā neaizmirstams, pozitīvs pārdzīvojums 
ikvienai dziedātājai!

Zvejnieksvētku programma Rojā 
14. jūlijā

Vis` lunkanie un krampīgie rullē uz Roj`! – sporti pludmalē.
10.00  Rīta vingrošana ikvienam pie jūras kopā ar Kristīni Insbergu.
No plkst. 10.00  Sacensības pludmales volejbolā un futbolā 3/3.
11.00  JĀŅA KUĢENIEKA PIEMIŅAS TURNĪRS svara bumbu celšanā.
11.30  Virves vilkšana. 
12.00  Ūdensskrējiens.
15.00–17.45  Jautrās zvejniekspēles – nāras nešana, laivas vilkšana, enku-

ra celšana, cīņ`a’ plekst` u.c.
15.30  Auto stumšana – Ostas ielā.
Ja tu mīl` jūr` – nāc uz ost`!
10.00–19.00  Vizināšanās ar burinieku „Barbander” un leģendāro jahtu 

„Milda” – 5.00 EUR.
12.00–17.00  krasta apsardzes kuģa apskate.
Mazie rullē visur!
11.00–17.00  Starptautiskā kaķu izstāde Rojas KC, par maksu.
11.00  Rotaļa „Tautas bumba” bērniem 7–12. g. v. – komandā 5 dalībnie-

ki – pludmalē.
No 12.00  Piepūšamās un citas atrakcijas – pļaviņā, „Spuras” ūdens bum-

bas – pludmalē, izjādes ar zirgiem – par maksu.
12.00–15.00  Zvejniekspēles mazajiem – zivju ķeršana, makšķerēšana, 

vēršana u.c. pludmalē.
15.00  ZIVJU PASAKAS – JAUTRA BALLĪTE MAZAJIEM AR ROBERTU 

GOBZIŅU – auto stāvlaukumā pie jūras.
15.30–17.30  Zvejnieksvētku burbuļošanās kopā ar „Mārtiņa burbuļiem” – 

pļaviņā.
Jūr’s valdnieks laiž uz krast`!
13.00  DUETS KARAKUMS – muzicē NORMUNDS JAKUŠONOKS un 

KASPARS TĪMANIS – pludmalē.
14.00  JŪRAS VALDNIEKA VIZĪTE ROJĀ – pludmalē.
14.40  JŪRAS SVĪTAS GODA IZBRAUCIENS ROJAS IELĀS, vienīgā pa-

saulē Zvejnieksvētku orķestra ZELMERI PRO pavadībā. Sagaidītāji ar puķēm 
un butēm viņus var sveikt maršrutā: Ostas–Jūras–Selgas–Talsu–Dzintara–Sau-
les–Meža–Talsu–Kosmonautu–Plūdoņa–Miera–Peldu–Torņa–Skuju–Akas–Peldu–
Miera–Kap teiņu–Vēžu–Zušu–Kuršu–Asaru–Vēžu–Kapteiņu–Selgas–Celtnieku–
Zvejnieku ielās.   Pavada Kabioklubs un brīvprātīgie braucēji.

16.00  CETURTAIS ZVEJNIEKU AMATU BRĀĻU SAIETS Zvejnieku sētā – 
atpūtas centrā „Otra puse”. Laipni lūgts un gaidīts ikviens zvejnieks!

10.00–18.00 Rojas Jūras zvejniecības muzejā zvejniekfilmas par z/k „Ban-
ga” laikiem. 

11.00  muzeja jaunās ekspozīcijas „Goda grāmata” kultūrā un sportā at-
vēršana.

Oskar`, nāk šu’ – atpūtas centrs „Otra puse”.
12.00–17.00 VISLATVIJAS OSKARU REĢISTRĒŠANĀS ar jestriem uzde-

vumiem – „Randiņš pie Anitas”. Aicināts ikviens tuvu vai tālu nākušais zvejniek-
dēla Oskara vārda brālis.  

Kam tīk muzīk’ un trik` – iet uz plac`! – autostāvlaukums pie jūras
16.00 Dziesma burās – dzied vīru koris BURINIEKS. 
16.30  DUETS SANTEHNIĶI – populāra mūzika uz santehnikas trubām.
17.30  MOTO ŠOVS – stiprs kā zvejniekdēls. Eiropas čempions superen-

duro Andris Grīnfelds. 
18.30 – dzied X Faktora Latvijā uzvarētājs ARTŪRS GRUZDIŅŠ.
Vis` Oskar` rullē uz Roj`!  Un vis` cit` arī !
No 20.00  LIELĀ SVĒTKU BALLE pludmalē – GACHO, Guntars Račs un 

„Saldās sejas”, „Marhils un draugi”, „Lauku muzikanti”, „Crazy Dolls”, „Roja”, „Otra 
puse” un Antra Stafecka, īpašie viesi Aija Andrejeva, Igo, Buks, Ainars Virga, Katrīna 
Bindere, Kristena Cīrule u.c., kā arī DJ Ufo, DJ Roberts Lejasmeijers un DJ JAX.

Pusnaktī – SVĒTKU SALŪTS virs jūras, kā arī izšaušanās debesīs no ka-
tapult` vis` vakar` garumā.
 Mazuļu un māmiņu istaba, ātrā medicīniskā palīdzība – ostas caurlaidē. 
 Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu tālrunis 112, pašvaldības policijas: 

28600215, glābēju uz ūdens: 29238127, diennakts taksometra: 28644440.
 Ieejas biļetes – iepriekšpārdošanā Rojas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv   

8.00 EUR, pasākuma dienā 12.00 EUR. Bērniem līdz 12. g. v. ieeja brīva.
 Tā kā vakara koncerti un balle notiek pludmalē, atcerieties par tai piemērotiem 

apaviem, kā arī plediem un sēdeklīšiem.

Latvija – rakstu rakstiem izdancota,  
greznām dziesmām piedziedāta

Rakstu rakstiem izdancota, greznām dziesmām piedziedāta šogad ir mūsu mīļā Latvija. Ir Latvijas simtgade, 
ir Dziesmu un Deju svētku gads, un katrs sevi cienošs pašdarbības kolektīvs ieliek savas mīlestības artavu kopējā 
Latvijas jubilejas svētku vainagā. 

Sieviešu kora „Kalva” moto bija – „„Kalva” Rīgu dimdināja”.

Katerinai Olektei šie bija pirmie pieaugušo 
Dziesmusvētki.

Dziesmusvētku estrādi pieskandināja arī senioru kora „Banga” dāmas. Gājienā Rojas dziedātājām pievienojās 
arī izpilddirektors Jānis Pūce, domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, domes priekšsēdētājas vietnieks Haralds 
Valdemārs un deputāte Inga Otmane.

(Turpinājums 2. lpp.)
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Informācijai!
Reizi gadā, septembra otrajā 

svētdienā – Tēva dienā, kas šogad 
būs 9. septembrī, savu dzīvesvietu 
Rojas novadā deklarējušie vecā
ki, kuri nav noslēguši laulību un 
ir atzinuši paternitāti kopīgajam/
iem bērnam/iem, reģistrējot lau-
lību Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas Laulību zālē, tiek atbrīvoti 
no minētā pakalpojuma samaksas.

Neskaidrību gadījumos lūdzam 
sazināties ar Rojas novada Dzimt
sarakstu nodaļas vadītāju Liānu 
Bērziņu pa telefonu 29231680 vai 
63232056.

Rojas novada 19. jūnija domes sēdē tika izskatīti 
21 darba kārtības jautājums, kur deputāti lēma:

Dziesmu svētku noskaņu piedzīvoja arī deju kopa 
„Gaspažiņas”. 9. jūnijā Olainē notika Latvijas senioru 
deju lielkoncerts „Latvija – dejas dzīpariem vīta’’, veltīts 
Latvijas simtgadei. Sadejoja vairāk nekā 600 dejotāji – 
seniori no visas republikas: Vidzemes, Zemgales, Kur
zemes, Latgales un Rīgas. Koncerta programmā bija 
iekļautas un visi deju kolektīvi no Kurzemes svētkos 
izpildīja trīs „Gaspažiņu” vadītājas Ārijas Veides sace
rētas dejas – „Austi, saulīt, rītā agri”, „Caur sidraba bir
zi gāju” un „Ziķerdancis”. Arī Latgales kolektīvi dejoja 
Ārijas radītas dejas. Senioru dāmu deju kopu kustība 
Latvijā ir plaši pārstāvēta visos novados un, ļoti iespē
jams, ka arī šie kolektīvi nākotnē varēs vienoties kon
certā Dziesmu un Deju svētkos.

Lai dziesma un deja priecē sirdi ikvienam un piešķir 
košumu ikdienā! 

Ārija Veide

8. jūlija vakarā man bija tas prieks piedzīvot savus 
pirmos Dziesmusvētkus klātienē. Līdz šim tie tika 
baudīti tikai ar televīzijas palīdzību un svētkos pieda
lījusies biju tikai kā tautas tērpu gludinātāja un dzie
dātāju mājās gaidītāja. Tāpēc šoreiz esmu bezgala pa
teicīga par man uzdāvināto iespēju svētdien būt vienai 
no daudzajiem tūkstošiem skatītāju, kuri elpoja vienā 
ritmā ar 274 jaukto koru, 89 sieviešu un 27 vīru koru, 
39 senioru koru, 50 pūtēju orķestru un 94 deju kolek
tīvu dalībniekiem.

Rīga bija tieši tik viesmīlīga un dziedoša, kā tika so
līts un gaidīts – tramvaji bija pārpildīti, cilvēki tajos – 
laipni, izpalīdzīgi un jau dziesmu varā. Arī ielās tik 
daudz cilvēku tautastērpos iespējams redzēt tikai reizi 
piecos gados – Dziesmusvētkos.

Dziesmusvētku nedēļas noslēgums sākās ar deju 
koncertu Daugavas stadionā. Deju kolektīvu sniegumu 
ar aizturētu elpu skatījos televīzijā, klusībā sūtot raita 
soļa un visa izdošanos vēlējumus kādam tuvam cilvēk
bērnam, kurš, tāpat kā es, arī piedzīvoja savus pirmos 
Dziesmusvētkus, izdejodams tos trīs koncertos „Māras 
zeme” Daugavas stadionā. Pēc tiem nogurums bija tik 
liels, ka mazais dejotājs, nonākot Dziesmusvētku noslē
guma koncertā Mežaparkā, aizmiga, koncerta sākumu 
nesagaidījis.

XXVI Vispārējo dziesmu un XVI Deju svētku no
slēguma koncerta „Zvaigžņu ceļā” programma bija vei
dota ciešā sasaistē ar Dziesmusvētku vēsturi un gājumu 
līdz mūslaikiem. Kopā ar dziedātājiem, dejotājiem un 
instrumentālās mūzikas izpildītājiem devāmies ceļā, 

atceroties latviskās kordziesmas vēsturiskos punktus 
un izcilās personības, kas cieši saistītas ar Dziesmu
svētku tradīciju.

Pirmie Dziesmusvētki šie bija arī rojeniecei, 10. kla
ses absolventei Katerīnai Olektei. 2015. gadā Katerīna 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas kora sastāvā pieda
lījusies Skolēnu Dziesmusvētkos un tur piedzīvotais 
Katerīnai deva pārliecību, ka jāpiedalās arī lielajos 
Dziesmusvētkos. Lai to īstenotu, meitene pirms diviem 
gadiem iestājusies korī „Kalva”.

Pēc pāris dienām, kad pirmās spēcīgās emocijas jau 
rimušas, Katerīna joprojām ar prieku atceras Dzies
musvētkos piedzīvotās emocijas. Kā stāsta Katerīna, 
viņai patīk visi koncerti, kuros uzstājas kori ar savu 
iespaidīgo dziedāšanu. Pagājušajā gadā viņa cita kora 
sastāvā piedalījusies arī Pasaules koru olimpiādē, kurā 
dziedājuši kori no visas pasaules – arī tajā valdījusi 
īpaša atmosfēra. Bet Dziesmusvētkus Katerīna uzskata 
par kaut ko ļoti vērtīgu un uzsver, ka tas ir liels gods – 
dziedāt uz lielās Dziesmusvētku estrādes, redzēt virsdi
riģentus, satikties ar citiem kolektīviem. Īpaši Katerīnai 
patīk vīru kori, kuru spēcīgās balsis pieskandina visu 
Mežaparku.

Kad pirmais nogurums bija izgulēts, Olektu ģime
ne vēlreiz noskatījusies Dziesmusvētkus televīzijā. Kā 
apgalvo Katerīna, pašai dziedot, viņa dzird tikai at
sevišķas balsis, nevis visu skanējumu kopumā, tādēļ 
viņai īpašs prieks par to stundu, kad sieviešu koriem 
bija pauze, kas izmantota, lai noklausītos koru skanē
jumu kopumā. Visemocionālākais viņai licies brīdis, 
īpaši jau ģenerālmēģinājuma laikā, kad pēc sieviešu 
kora daļas izdziedāšanas, koristes gājušas cauri skatī
tāju ejām, un daudzi no apkārtējiem skatītājiem viņām 
ar aizkustinājuma asarām acīs uzgavilējuši, aplaudējuši 
un pateikušies. „Tas bija tik emocionāli, ka aiz laimes 
gribējās raudāt! Es sajutos tik pagodināta un novērtēta! 
Ir tik jauki, ka tas, kas tevi priecē, priecē arī citus cilvē
kus!” – savu prieku pauž Katerīna un turpina – „Mani 
sajūsmina arī iespēja tuvumā redzēt diriģentus. Terē
zija Broka, Edgars Račevskis – ikdienā tu tādas perso
nības nesastapsi. Kad gāju pie Račevska pēc autogrāfa, 
bija sajūta, ka ap viņu staro gaisma! Tās ir tādas emo
cijas! Kaut kas īpašs bija arī sadziedāšanās – citi dejoja, 
citi dziedāja, un tā līdz pat saullēktam! Dziesmusvētku 
laikā piedzīvoju mirkļus, ko nekur citur nav iespējams 
nedz iegūt, nedz izbaudīt. Mirkļus, kas radīja pacilātī
bas un laimes sajūtu. Skatījos, klausījos, un no laimes 
man gribējās raudāt!”

Dace Klabere

Latvija – rakstu rakstiem izdancota,  
greznām dziesmām piedziedāta

(Turpinājums no 1. lpp.)
• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 

2017. gada publisko pārskatu.
• Atbilstoši normatīvajos aktos noteikta

jai kārtībai, laikā no šī gada 6. augusta līdz 
šī gada 10. augustam Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrā „Varavīksne” organizēt 
bērnu vasaras dienas nometni 20 Rojas no
vada bērniem.

• Ar 2018. gada 19. jūniju izdarīt grozī
jumus Rojas novada domes Dzīvokļu komi
sijas sastāvā.

• Apstiprināt dalības maksu vienai per
sonai regatē „Rojas lielā balva” 2018. gadā 
no 21.–22. jūlijam, EUR 15,00 (piecpadsmit 
eiro) apmērā komandai.

• Dot atļauju Rojas novada Jūras zvejnie
cības muzejam publiskā pasākuma „Kaltenes 
svētki” rīkošanai.

• Dot atļauju Rojas novada Jūras zvejnie
cības muzejam publiskā pasākuma „Rudens 
tirgus svētki” rīkošanai.

• Piešķirt Rojas novada domes priekšsē
dētājai daļēju ikgadējo apmaksāto atvaļinā
jumu no šī gada 20. jūnija līdz 09. jūlijam.

• Veikt izmaiņas Rojas ostas valdes sastāvā.
• Uzdot SIA „Rojas DzKU”, kurā Rojas 

novada domei pieder 100% kapitāla daļu, 
organizēt un no 2018./2019. gada apkures 
sezonas nodrošināt daudzdzīvokļu māju 
„Šalkas” un „Mežrozes”, Rudē, Rojas novadā 
apkuri, noslēdzot līgumus ar dzīvokļu īpaš
niekiem.

• Precizēt lēmumu par zemes nomu SIA 
„Tele 2”.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Sel
gas ielā 44, Rojā, Rojas novadā.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Gundegas”, Rojas novadā.

• Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamajam īpašumam „Zāles” 
Rudē, Rojas novadā.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunkras
ti”, Rojas novadā, zemes vienībai zemes lie
tošanas mērķi.

• Noteikt nekustamā īpašuma Ķirķraga 
ielā 54, Rojā, Rojas novadā, zemes vienībai 
zemes lietošanas mērķus.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Ploči”, Rojas 
novadā, zemes vienībai zemes lietošanas mērķi.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Meža No
ras”, Pūrciemā, Rojas novadā, zemes vienībai 
zemes lietošanas mērķus.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Jūrasputni”, Kaltenē, 
Rojas novadā zemes vienībai.

• Pēc civiltiesiskās apdrošināšanas faktu 
apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot ori
ģinālus, iesniegšanas Rojas novada pašvaldī
bā, Rojas novada pašvaldības izpilddirekto
ram izsniegt SIA „L TIPS”, atļauju publiskā 
pasākuma „Zvejnieksvētki Rojā” rīkošanai.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 

domes sekretāre Gunta Dambiņa

Pirmās lauku sporta ve
terānu sporta spēles tika 
sarīkotas 1963.  gadā. Tās 
ieguva lielu popularitāti 
un kļuva par ikgadēju Lat
vijas sporta dzīves tradī
ciju.   Šogad tika sarīkotas 
jau 55.  sporta spēles Latvi
jas simtgades zīmē. LSVS 
55. sporta spēles tika atklā
tas 21. jūnijā Jelgavā, bet 
noslēgums notika 24. jūnijā 
Likteņdārzā. Pavisam šogad 
piedalījās 9 valstu sportisti 
no Lietuvas, Igaunijas, Vā
cijas, Anglijas, Baltkrievijas, 
ASV, Krievijas, Ukrainas 
un Latvijas. 55. sporta spē
les ietvēra 30 sporta veidus, 
kurās piedalījās ap 4000 
da lībnieku. Sacensības no
tika 13 vecuma grupās no 25–90 un vairāk 
gadiem. Vecuma grupā 90+ startēja 3 sporta 
veterāni. Visplašāk pārstāvētas bija 40+, 50+, 
60+ vecuma grupas. Vislielākais dalībnie
ku skaits bija no Rīgas. Sacensības kuplināja 
dalībnieku bērni un mazbērni no 4 līdz 10 ga
du vecumam. Kopā sportisti pārstāvēja 68 
pašvaldības. Pacelt Latvijas karogu sacensību 
atklāšanā bija uzticēts Olimpiskajam čempio
nam Dainim Kūlam, daudzkārtējai   Pasaules 
un Eiropas čempionātu medaļniecei Maijai 
Jākobsonei un Pasaules un Eiropas rekordis
tam 10cīņā veterāniem Valdim Celam, bet 
sporta spēļu lāpu aizdedzināja Olimpiskais 
čempions Jānis Lūsis.

Arī Rojas novads piedalījās LSVS 55. spor
ta spēlēs 7 sporta veidos  vieglatlētikā manēžā 
Rīgā (7 dalībnieki), pavasara krosā Jēkabpilī 
(6 dalībnieki), telpu futbolā Valmierā (10), 
novusā Ķekavā (6), zolītē Ķekavā (2), galda 
tenisā Salaspilī (4) un vieglatlētikā Jelgavā (13). 

Vieglatlētikas sacensībās, kuras notika no 
21.–22. jūnijam Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā 
stadionā, Rojas komanda kopvērtējumā ierin
dojās 23. vietā starp 38 novadu komandām. 
Pēc vieglatlētikas nolikuma bija nepieciešamas 

25 ieskaites, ko mūsu vieglatlēti arī izpildīja. 
Rojas novada vieglatlētu bilance – trīs pirmās 
vietas: I. Trukšānei 100 m un 200 m skrējienā, 
S. Ābelei 400 m skrējienā. Četras otrās vietas: 
R. Krūmiņam 100 m un 200 m skrējienā, 
I. Trukšānei lodes grūšanā, Ģ. Zanderam šķēpa 
mešanā. Septiņas trešās vietas: G.  Doniņam 
3000 m un 5000  m soļošanā, E. Fricbergai 
100 m skrējienā, L. Lismentei 100 m skrējienā, 
tāllēkšanā, lodes grūšanā, Ģ.  Zanderam 
tāllēkšanā. Paldies novada pārējiem viegl
atlētiem – V. Poremskim, U. Kronbergam, 
J. Doniņai, I. Ločmelam, V. Puriņai, kuri deva 
savu artavu vieglatlētikas kopvērtējumam.

Paldies par dalību 55. sporta spēlēs Rojas 
novada novusistiem – I. Ločmelam, J. Ābolam, 
A. Buholcam, V. Dzeguzem, J. Pumpiņam, 
M. Pabērzai, galda tenisistiem – J. Klāviņam, 
U. Brūvelim, A. Šulcam, D. Zvirbulim, zolītes 
spēlētājiem – I. Kleinbergam un I. Zūbergam.

Aicinu novada iedzīvotājus trenēties 
sev tīkamajā sporta veidā un nākošajā gadā 
papildināt Rojas novada sportistu pulku, lai 
piedalītos LSVS 56. sporta spēlēs.

Sporta organizatore T. Kirilova

Roja startēja 55. sporta spēlēs

Rojas vieglatlētu komanda (nepilnā sastāvā).     Albuma foto

Dace Klabere

10. jūlijā Rojas ostu apmeklēja lielākā Somijas jahtkluba „Me
rikarfut” 37 jahtas. Kā pastāstīja Rojas ostas pārvaldnieks Jānis 
Megnis, jahtklubā ir vairāk nekā 5000 biedru un viņu viesošanās 
Rojā nebija nejauša. Rojas ostas pārvaldes pārstāvji mērķtiecīgi 
apmeklē izstādes, kurās pulcējas burātāji un popularizē Roju kā 
interesantu galapunktu. IgaunijasLatvijas Pārrobežu projekta 
„Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igau
nijā un Latvijā” ietvaros Rojas ostā pēc jahtu sezonas beigām tiks 
veikta ostas padziļināšana, bet nākamgad tiks stiprināti krasti un 
uzstādītas peldošās piestātnes. Projekta ietvaros ir paredzēti arī 
šādi marketinga pasākumi, reklamējot jahtu tūrismu Rojas ostā. 
Somu viesi bija ļoti apmierināti ar Rojas ostas apmeklējumu un 
šķiroties apliecināja, ka viņiem atklājies jauns ceļamērķis. „Kaut 
vai tikai desmitā daļa no šī jahtkluba katru gadu ieradīsies Rojā, 
tas jau būs ļoti daudz”, savu prieku par izveidojušos sadarbību 
pauda ostas pārvaldnieks.

Viesus sveica Rojas novada domes priekš-
sēdētāja Eva Kārkliņa un ostas pārvaldnieks 
Jānis Megnis.                                D. Klaberes foto

Rojā ierodas Somijas 
lielākā jahtkluba burātāji

IMANTS ANDERSONS 
(28.07.1940.–31.12.2017.)

MARTA GROSBAHA 
(15.11.1939.–30.12.2017.)

VELTA PĻAVNIECE 
(22.10.1937.–05.01.2018.)

JURIS RUTENBERGS 
(13.08.1939.–06.01.2018.)

MONIKA USAŅA 
(26.03.1931.–06.01.2018.)

TEKLA DIMANTE 
(16.11.1929.–15.01.2018

MILDA RUDBAHA 
(28.11.1926.–27.01.2018.)

ILMĀRS ANBANKS 
(09.05.1954.–08.02.2018.)

DINA OZOLA-OZOLIŅA 
(14.01.1965.–13.02.2018.)

ROBERTS BENFELDS 
(05.05.1938.–15.02.2018.)

GUNDARS CIŠEIKO 
(18.11.1964.–16.02.2018.)

ROBERTS ROZENTĀLS 
(07.02.2002.–19.02.2018.)

JĀNIS ZIHMANIS 
(08.01.1958.–19.02.2018.)

MĀRIS SILMANIS 
(07.10.1961.–19.02.2018.)

DZIDRA LAIMDOTA 
JUNGFERMANE 

(11.11.1937.–21.02.2018.)

NORMUNDS GAVARS 
(09.09.1958.–02.03.2018.)

VALDIS OLEKTS 
(25.09.1944.–06.03.2018.)

INDRA KANAŠKA 
(03.01.1939.–11.03.2018.)

ANNA SIMANOVIČA 
(05.10.1922.–18.03.2018.)

VENERANDA 
GŪTŠMITE 

(21.02.1935.–21.03.2018.)

JURIS BULLIS 
(30.07.1952.–21.04.2018.)

ULDIS BLUMBAHS 
(03.06.1952.–04.05.2018.)

LAIMONIS ILGVARS 
LANDMANIS 

(05.02.1927.–15.05.2018.)
VIKTORS JEFIMOVS 

(14.10.1957.–26.05.2018.)
PĀRSLA MARIJA OLGA 

GRASBERGA 
(10.02.1942.–31.05.2018.)
JAŅINA KLEINBERGA 
(12.03.1934.–02.06.2016.)

ĢIRTS ŠTEINFELDS 
(11.11.1930.–13.06.2018.)

ELVĪRA GREIDIŅA 
(10.11.1930.–19.06.2018.)

STAŅISLAVA ADAMKOVIČA 
(03.12.1938.–20.06.2018.)

Dzīvesziņas
Pēc Rojas novada Dzimtsaraks

tu nodaļas vadītājas Liānas Bērziņas 
sniegtajiem datiem, Rojas novadā lai
kā no 1. aprīļa līdz 1. jūnijam dzimuši 
3 mazuļi (2 meitenes un 1 zēns). Re
ģistrētas 8 laulības.

Jaunā Vispārīgā datu aizsardzī-
bas regula, kas Latvijā stājās spēkā 
šī gada 25. maijā, sākotnēji izraisīja 
virkni neskaidrību, tādēļ informatī-
vajā izdevumā nepublicējām miru-
šo personu vārdus, izraisot lasītāju 
neapmierinātību. Saņemot vairāk 
informācijas par regulas darbību, 
publicējam mirušo personu sa-
rakstu laikā no šī gada sākuma līdz 
30. jūnijam.

Lasītāju zināšanai
Vasara ir atvaļinājumu laiks, un atvaļinājumā dodas arī Talsu tipogrāfijas kolektīvs, tādēļ nākamā 

„Banga” pie lasītājiem ceļos 10. augustā. Par jaunākajiem notikumiem novadā lasiet – www.roja.lv
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Biedrības „Talsu rajona partnerī-
ba” izsludinātajā atklātajā konkursā 
„Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) finansētā rīcības prog-
rammas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020.  gadam pasākuma „Sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros tika 
iesniegts projekts Nr. 16-08-FL06-
F043.0203-000001 „Kaltenes kluba 
pārbūve par jūras kultūras mantoju-
ma ekspozīcijas centru”. Tā kopējās 
izmaksas ir 227050,88 eiro, no kuriem 
attiecināmās izmaksas ir 200000 eiro. 
EJZF finansējums ir 180000  eiro, sa-
vukārt pašvaldības līdzfinansējums – 
27050,88 eiro.

Projekts veiksmīgi noslēdzies, un 
pašā Līgo vakarā renovētais klubs vēra 
durvis saviem pirmajiem apmeklētā
jiem. Kā jau iepriekš ticis rakstīts, tagad 
klubs būs Rojas Jūras zvejniecības mu
zeja paspārnē, tādēļ kluba atklāšanas 
pasākumā ar svinīgu uzrunu pie pasā
kuma apmeklētājiem vērsās Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja vadītāja Inese In
driksone. Ar patiesu prieku viņa sveica 
klātesošos kluba atdzimšanas pasāku
mā. No Ineses uzzinām, ka ēkas pirm
sākums meklējams tālajā 1890. gadā, 
kad barons fon Firkss to uzbūvē kā savu 
vasarnīcu. Lai arī laika gaitā ēkai biju
ši daudzi īpašnieki, tomēr to visu laiku 
vienojusi viena iezīme – tā allaž pulcē
jusi ap sevi daudz ļaužu. Kopš kluba ēka 
ir Rojas novada pašvaldības īpašumā, 
tajā izvietota Kaltenes bibliotēka un ta
gad tā pildīs arī Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja filiāles funkcijas. Inese uzsvē
ra, ka viens no pašvaldības lolotajiem 
sapņiem ir šo ēku atdzīvināt. Muzejam 
ir iecere veidot klubā dažādus pasāku
mus – izstādes, koncertus, kopīgi ar 
kalteniekiem un novadniekiem svinēt 
svētkus, tikties vēstures pēcpusdienās, 
piedalīties radošajās darbnīcās, lai viens 
no otra mācītos. Uz Kalteni tiks aicinā
ti arī viesi, jo Kaltene ir burvīga vieta. 
Inese Indriksone: „Vēlamies viesiem 
rādīt Kaltenes skaistās vietas, stāstīt Ro
jas novada un Kaltenes bagāto vēsturi, 
un cienāsim ar mūsu tradicionālo zivju 
zupu”. Plāni ir lieli, tāpēc Inese aicināja 
visus kalteniekus nākt talkā ar idejām, 
domām, padomu un darbiem, lai visi 
kopā draudzīgi apdzīvotu šo ēku.

Muzeja vadītāja pateicās visiem 
tiem cilvēkiem, kuri pielikuši savu roku 
projekta veiksmīgā realizācijā – Zie
meļkurzemes reģionālās lauksaimnie
cības pārvaldes vadītājai Juzefai Kļavai, 
Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaim
niecības pārvaldes, valsts atbalsta un 
LEADER pasākumu daļas vecākajam 
referentam Jānim Dimantam, Talsu 
rajona partnerības administratīvajai 
vadītājai Lolitai Pļaviņai, Rojas novada 
domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, 

izpilddirektoram Jānim Pūcem, Agne
sei Veckāganei,  Ligitai Šnorei, Alisei 
Krūmiņai, projektētājiem Indrai un 
Aināram Kļaviņiem, Jānim un Janai 
Klāviņiem, Andrim Rutkovskim, Ul
dim Feldbergam, Raivo Zandbergam, 
Indulim Lūsim, Oskaram Paulam, Edi
jam Krūmiņam un Ingai Jefremovai, 
Jānim Podniekam, Eināram Kalniņam. 
Paldies ikvienam celtniekam un meis
taram, kuru darbam pateicoties, ēka ir 
atjaunota. Paldies tika teikts arī Skaid
rītei Kučānei par kluba ēkas uzraudzī
šanu, bibliotekārei Egitai Jansonei par 
sadarbību, Gundegai Balodei un Ainai 
Finkei par pētnieciskā materiāla saga
tavošanu.

Tā kā svinīgais pasākums notika pašā 
Līgo vakarā, neiztrūka arī Jāņu dziesmas 
un apdziedāšana, par ko paldies sieviešu 
kora „Kalva” dalībniecēm un jestro vār
du autorei Gundegai Balodei.

Kad visi paldies bija izskanējuši, 
klātesošie tika aicināti apskatīt reno
vētās kluba telpas. Kluba zālē Gundega 
Balode īsumā iepazīstināja klātesošos 
ar kluba vēsturi, bet jaunās telpas kār
tīgi ieskandināja jauno mūziķu grupa 
„Dzintara pagale” jeb, kā viņi paši sevi 
nodēvēja – „Trīs Jāņi, no kuriem ne
viens nav Jānis”.

Kaltenes kluba vēsture
Kaltene – viens no garākajiem un 

skaistākajiem zvejnieku ciemiem Rī
gas jūras līča Kurzemes piekrastē, kuru 
kartē var ieraudzīt jau 1702. gadā, to
reiz gan ar nosaukumu Kaliten. 

Vēl 20. gadsimta sākumā Kaltene bija 
sadalīta starp 3 pagastiem – Upesgrīvas, 
Nogales un Lubezeres. Kaltenes vidus
daļa no „Pinderiem” līdz „Kaltenkro
gam” piederēja Nogales muižkungam. 
Daļu ap tagadējo Kaltenes klubu sauca 
par „Sillendorfu”,  latviskojot – „Silciemu”. 

1890. gadu sākumā Nogales barons 
Ernsts Frīdrihs Magnuss fon Firkss uz
būvē Silciemā vasarnīcu, saimniecības 
māju, ledus pagrabu un aku. 1898. gadā 
pēc barona nāves īpašumu sadala starp 
mantiniekiem, kuri 1900. gada 25. jan
vārī pārdod Nogales muižu un Silciema 
īpašumus. Par jaunā īpašnieka Oto fon 
Tranzē – Rozeneka sagaidīšanu Nogalē 
un viņa lielajiem plāniem rakstīts „Bal
tijas Vēstneša” (27.09.1900.) numurā. 
„Arī jūrmalas vasaras māja tiks gluži 
jauna celta un top ārzemēs jau sagata
vota. Ir arī nodomāts jūrmalā ierīkot 
mazu kuģu piestātni vietējām vajadzī
bām...” Jauno vasarnīcu atved ar kuģi 
no Vācijas. Top skaista divstāvu ēka ar 
verandiņām un tornīšiem, ar jumta se
gumu, kas atgādina zivs zvīņas. Izbūvē 
arī valni jūrmalas pusē un akmens pakā
pienus, kas ved uz jūru.

Nogalei un Silciemam īpašnieki 
mainās bieži – jau 1903.  gada 11. de
cembrī parakstīti pirkšanas – pārdo
šanas dokumenti ar ģenerālmajora at
raitni Mariju fon Eksi no Gatčinas. Nav 

ziņu, vai saimniece kaut reizi pabijusi 
savos Kurzemes īpašumos, bet īpašums 
1908. gadā nonāk vairāksolīšanā. 1910.
gada 4. maijā par jauno īpašnieci kļūst 
baronese Marija fon Nolkena no Pēter
burgas. Drīz vien sākas I Pasaules karš, 
kurš ienes milzīgas izmaiņas valstu un 
cilvēku likteņos.

1927. gada rudenī tagadējā „Kalte
nes klubs” ēkā atklāta Kaltenes pamat
skola. 

1927. gada 21. oktobrī laikrakstā 
„Kurzemes balss” lasāms: „Svētdien, 
9. oktobrī, prāvests Girgensona kungs 
iesvētīja Kaltenes jauno pamatskolu, 
pārtaisīto bijušo Nogales vasarnīcu. 
Garīgā ceremonijā sirsnīgi noklausījās 
daudzi ieinteresētie. Izlikās gan dīvai
ni, ka no valsts un pašvaldības iestā
dēm nebija dzirdami apsveikumi.”  

1936. gadā skolā ir 4 klases, kurās 
mācās 37 skolēni – 17 zēni un 20 mei
tenes. Šajā laikā skolā strādāja skolotā
ja Štāls Antonija, kura mācīja latviešu 
valodu, rēķināšanu, ticības mācību, 
vingrošanu, glītrakstīšanu, zīmēšanu, 
dzie dāšanu, dabas mācību, vācu valo
du, ģeogrāfiju, vēsturi un rokdarbus.

Zemes reformas laikā Nogales pa
gasta sabiedrība ar valsts pabalstu sko
las vajadzībām nopērk ēku no Marijas 
Nolkenas.  1937. gada 2. aprīļa sēdē No
gales pagasta padome nolemj juridiski 
nokārtot zemes jautājumu, izpērkot 
to par 30 latiem. Nosacījums, ka zemi 
drīkst izmantot skolai.

Latvija nemitīgi pakļauta dažādām 
varām. Arī Kalteni un „Kaltenes kluba” 
ēku skar pārmaiņas. 1948. gadā skolas 
ēkā ierīko bibliotēku un nedaudz vēlāk 
klubu. Notiek pārbūve – skaisto veran
diņu vietā top skatuve, paplašinās sa
rīkojumu zāle. Ēka kļūst par Kaltenes 
saviesīgās dzīves centru.

Jaunas vēsmas ciema dzīvē un 
arī klubā ienes Rīgas kinostudija. 
1967.  gadā uzņem filmu „Ceļazīmes”, 
izremontē klubu, jo šeit filmē balles 
skatus, kuros piedalās liela daļa ciema 
iedzīvotāju. Ciema ļaudis vēl tagad at
ceras, cik tas bija interesanti – vērot fil
mēšanu un piedalīties tajā pašiem.

Kluba ēkā daudzi kaltenieki rīkojuši 
savus kāzu mielastus. Cik daudz 
mīlestības, laimes vēlējumu un „rūgts” 
saucienu gan piedzīvojusi nelielā zālīte!

Tā koncerti mijas ar ballēm un teātra 
izrādēm, jūra nerimtīgi apskalo akme
ņaino krastu, līdz ļaudis piedzīvo atkal 
jaunus „laikmetu griežus”. Esam pie
dzīvojuši brīvu un neatkarīgu Latviju! 
Visi ir emociju un pārmaiņu saviļņoti! 
Latvijā atdzimst mazās skolas un kalte
nieki arī grib savu skolas namu atpakaļ. 
Padomju okupācijas gados ēka piederē
ja zvejnieku kolhozam „Banga”, tagad 
to savā pārraudzībā saņem Rojas paš
valdība. Ar Talsu rajona Izglītības no
daļas atbalstu 1992. gada 1. septembrī 
durvis ver Kaltenes sākumskola, namu 

Lai arī jau no 2018. gada 1. janvāra ārstniecības iestādēm un ap
tiekām ir obligāta Eveselības sistēmas lietošana, vēl joprojām iedzī
votājiem ir daudz neskaidrību zāļu iegādē. Kas jādara, lai iegādātos 
erecepšu medikamentus sev vai citam cilvēkam, piemēram, bērnam 
vai vecāka gadagājuma cilvēkam? Piedāvājam Nacionālā veselības 
dienesta apkopotu svarīgāko informāciju, kas jāņem vērā, aptiekās 
iegādājoties erecepšu medikamentus.

Iegādājoties zāles sev, uzrādi personas apliecinošu dokumentu
Lai iegādātos sev izrakstītas ereceptes zāles, atceries, ka farma

ceitam nepieciešams uzrādīt tikai savu personu apliecinošu doku
mentu – pasi vai personas apliecību (ID). Zāles aptiekā nav iespē
jams saņemt, uzrādot pensionāra vai autovadītāja apliecību. 

Iegādājoties zāles savam bērnam, nosauc bērna vārdu un uz-
vārdu

Nepilngadīga bērna (līdz 18 gadu vecumam) Eveselības lietotāja 
profils ir piesaistīts vecāku vai aizbildņu profiliem, tādējādi farma
ceits Eveselības portālā var redzēt visas ereceptes, kas izrakstītas 
un vēl nav izsniegtas vecākam/aizbildnim vai bērnam. Tāpēc, lai ie
gādātos zāles savam nepilngadīgajam bērnam, vecākam vai aizbild
nim aptiekā jāuzrāda tikai savs personu apliecinošs dokuments un 
jānosauc bērna vārds un uzvārds. 

Ja iegādāsies zāles citam cilvēkam, noskaidro e-receptes ID 
numuru

Lai varētu iegādāties erecepšu medikamentus, kas ir izrakstīti 
citam cilvēkam (piemēram, kaimiņam, vecmāmiņai vai citam ģime
nes loceklim), pirmkārt, aptiekā jāuzrāda ereceptes ID numurs (tas 
ir pieejams ārstam un pacientam un var būt izdrukāts no Eveselības 

portāla, to var uzrādīt kā attēlu telefonā vai citā ērtā veidā). Otrkārt, 
jānosauc pacienta vārds, uzvārds un, treškārt, jāuzrāda savs personu 
apliecinošs dokuments, lai farmaceits sistēmā varētu atzīmēt zāļu sa
ņēmēju. Atceries, ka aptiekā nav nepieciešams nosaukt cita cilvēka 
personas kodu vai uzrādīt cita cilvēka dokumentu!

Vari lūgt ārstam e-receptē atzīmēt, ka zāles iegādāsies tikai 
pats vai konkrēta persona 

Ja iedzīvotājs jau ārsta vizītes laikā zina personu vai personas, kuras 
iegādāsies viņam izrakstītos medikamentus, pacients var lūgt ārstam 
šo informāciju norādīt ereceptē tās izrakstīšanas brīdī, tādējādi kon
krētos medikamentus pacientam varēs iegādāties tikai šīs norādītās 
personas. Tāpat pacients var ārstam ereceptes izrakstīšanas laikā lūgt 
atzīmēt, ka zāles nevarēs izņemt neviens cits, kā tikai pats, piemēram, 
gadījumos, kad izrakstītas zāles sensitīvas slimības profilaksei vai ār
stēšanai un pacients nevēlas, lai šī informācija būtu pieejama citiem.

Deleģē citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei, ja zini, ka šis cilvēks 
zāles tavā vietā iegādāsies regulāri

Ja pacienta vietā ereceptes zāles regulāri iegādājas cits cilvēks, 
pacientam ir iespēja Eveselības portālā viņu deleģēt piekļūt savā 
Eveselības profilā esošajiem medicīniskajiem datiem, tostarp ap
skatīt un pacienta vietā aptiekā iegādāties ārsta izrakstītās erecep
tes zāles, neuzrādot ereceptes ID numuru. Aptiekā tādējādi būs 
jāuzrāda tikai savs personu apliecinošs dokuments un jānosauc 
pacienta vārds, uzvārds. Deleģējumu Eveselības portālā iespējams 
uzlikt uz noteiktu laika periodu, kā arī to var mainīt vai atcelt. 

Vienlaikus deleģētais cilvēks varēs apskatīt atvērtās vai noslēgtās 
edarbnespējas lapas, kā arī apskatīt informāciju par pacienta veselī

bas pamatdatiem (diagnozes, alerģijas, brīdinājumi, lietotie medika
menti un medicīniskās ierīces u.c.). 

Deleģēt citu cilvēku savu medicīnisko datu piekļuvei ir iespējams, 
autorizējoties Eveselības portālā www.eveseliba.gov.lv, sadaļā „Tie
sību deleģējumi”.  

Ja ārstniecības persona iedzīvotāja profilā būs aizpildījusi infor
māciju par pacienta veselības pamatdatiem, iedzīvotājs varēs noteikt 
pilnīgu vai daļēju piekļuvi vai arī liegumu atsevišķiem Eveselības sis
tēmā pieejamajiem veselības pamatdatiem (piemēram, diagnozēm). 

Apskati informāciju par savām e-receptēm 
Lai apskatītu informāciju par sev izrakstītajām ereceptēm, ne

pieciešams autorizēties Eveselības portālā www.eveseliba.gov.lv, kur 
savā Eveselības profilā, sadaļā „Receptes”, būs redzams izrakstītā 
medikamenta nosaukums, deva, receptes izrakstīšanas datums un 
arī derīguma termiņš.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka elektroniski obligāti 
izrakstāmas ir tikai valsts kompensējamo medikamentu receptes. 
Pēc 2018. gada 1. janvāra uz papīra recepšu veidlapām turpina iz
rakstīt: individuāli kompensējamās zāles; M saraksta zāles; medicī
niskās ierīces; ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas 
sabiedrība; ja pacients izmantos recepti kādā no Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē; ja zāles iz
raksta personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā; ja ereceptes 
izrakstīšana Eveselības sistēmā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.

Šīs un citas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Eve
selības pakalpojumiem ir pieejamas Eveselības portāla sadaļā „Bie
žāk uzdotie jautājumi”.  

Kā iegādāties e-receptes zāles

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (pirmā no kreisās), 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājum glabātāja Gundega Balode un mu-
zeja vadītāja Inese Indriksone pateicās ikvienai ēkas atjaunošanā iesaistīta-
jai personai.

Pēc ilgāka laika kluba zālīte atkal bija ļaužu pilna.

Par jestro apdziedāšanu paldies 
sieviešu kora  „Kalva” meitenēm.

Kaltenes kluba renovāciju veica 
SIA „A  Celtne”. Prieks par padarīto 
ir arī tā vadībai Janai un Jānim Klāvi-
ņiem.                              D. Klaberes foto

Skanot Līgo dziesmām, 
atklāj renovēto Kaltenes klubu

atkal pieskandina bērnu balsis. Skoliņā 
mācās 40 bērni, pamazām 2.stāvs tiek 
pārbūvēts un izveidotas jaunas klašu 
telpas. Skola turpina būt ciema sabied
riskais centrs līdz 2005. gadam. 

„Katrs vārds ir burvības vārds, tikai 
vajag zināt, kad tas izrunājams. Ne visi 
vārdi spēj apburt visus cilvēkus. Ik cil-
vēkam ir savi noslēpumi, kas veras vaļā 
tikai tad, ja tos nosauc viņu vārdā. Vien-
reiz šis vārds ir zeme, citreiz – jūra. Un 
gadās, ka daži ļaudis, kas nemaz nelie-
kas dzirdam vārdu pasaule, – tie tūdaļ 
apstājas un pasmaida, kad kāds piemin 
Kalteni.” (Vilis Veldre) 
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Pateicība

ROJAS NOVADA 
BIBLIOTĒKĀ JŪLIJĀ
• Izstādes
– Rojas MMS audzēkņu  
    diplomdarbi;
– Aivars Aivieksts  
   „Sagūstītie pikseļi” – 
    dzeja fotogrāfijās.
• Tikšanās ar mākslinieku 

Māri Grosbahu  26. jūlijā 16.00.

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

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv
 

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

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

Policija ziņo

21. jūlijā – Kaltenes svētki
11.00 Sporta spēles Čībiņkalnā;
18.00 Kaltenes baznīcā arfas un alta koncerts „Tā 

skan vasaras nakts” (ieeja par ziedojumiem).
19.30 pie Kaltenes kluba

Koncerts „Pie jūras dzīve mana”;
Georga Avetisjana grāmatas „Dzimtene” atvērša

na (varēs arī grāmatu iegādāties);
Ādolfa Alunāna dziesmu spēle „Šneiderienes” 

(Vārmes AT „Es un Tu”).
21.30–24.00 atvērta Andres El Leton māja „Zuši”.
22.00–03.00 Nakts balle – spēlē „Brekši Pekši” 

no Dobeles.
Darbosies bufete. 

Līdzjūtības
Atnāk reiz tā diena sirdij lūstošai,
Kad ir jāaiziet, mūžos jāaiziet!
Paliek te, paliek viss, kas mīļš bij tai
Un kam pāri tagad saule riet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Jānim Pirvicam, no mammas

      ZELMAS PIRVICAS
uz mūžu atvadoties.

„Mežrožu” iedzīvotāji

Aizkrīt zemes vārti, 
Pazūd zemes atslēdziņa: 
Nu es iešu tai ciemā, 
Kur mūžam nepārnāca. 
                 (Tautas dziesma)

Izsakām līdzjūtību Laimai Poļa-
kovai, māsu zaudējot.

Senioru koris „Banga” 

Iedzīvotāju zināšanai!
SIA „AAS Piejūra” informē, ka no 1. jūlija „AAS Piejūra” šķiroša

naspārkraušanas stacijā Rojā mainīts darba laiks. Turpmāk tā strā
dās sekojoši:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no 8.00–17.00. 
Trešdienās no 10.00–19.00. 
Sestdienās no 10.00–15.00. 
Pārtraukums no 12.00–13.00.
No 1. augusta sestdienās no 10.00–12.00.
Svētdienās – slēgts!

Fonds 1836 šī gada 16. un 17. jūnijā 
veica gājienu no Kolkas līdz Kaltenei ar 
pieturvietu Ģipkā. Pateicoties Ģipkas 
iedzīvotāju Ieviņas Svitiņas un Mareka 
Langzāma aktivitātēm, ciemā notika 
ziedojumu vākšana robežstabiņa izvei
dei un tā uzstādīšanai. Ar saziedota
jiem līdzekļiem pilnībā tika segti visi 
izdevumi, un Jāņu dienā pāri palikusī 
nauda 175 eiro tika nodota Ģipkas 
luteriskajai draudzei. Līdzekļi tiks iz
mantoti baznīcas muzeja iekārtošanai. 
Ģipkas evaņģēliski luteriskās draudzes 
vārdā pateicos sekojošiem ziedotājiem: 
Šalmu, Kraužu, Rozenbergu, Krontālu, 
Zīrapu, Auniņu, Jirgenu, Bārdiņu, Svi
tiņu, Langzāmu ģimenēm un Klāviņu 
ģimenei no Rojas. Sirsnīgs paldies!

Valdis Rande
*  *  *

Vislielākais paldies sieviešu vokāla
jam ansamblim „Con Vita” un Agritai 
Pakalnietei. No sirds pateicos pasāku
ma vadītājai Irēnai Svitiņai un biblio
tēkas meitenēm Daigai un Ilutai. Mīļš 
paldies Maijai Berganei par sagādāto 
negaidīto, jauko pārsteigumu. Paldies 
par mīļajiem vārdiem un ziediem pasā
kuma klausītājiem.

Skaidrīte Brūšniece

Ceturtdiena, 26. jūlijs 
Kaltenes klubs un kempings „Melnsils”

19.00 „ZIEDONIS” (2018. g.), režisore Kristīne Vanaga. 
Filma ir stāsts par interesantu personību – diriģentu, mūziķi, komponistu, kultūras 
darbinieku Ziedoni Lindi. Viņš Latvijas Ziemeļkurzemes piekrastes zvejniekciemā 
Rojā kultūras jomā darbojās vairāk nekā 30 gadus un atstājis ap 2000  sacerētu   
skaņdarbu un dziesmu notis. Filmā izveidotais stāsts iepazīstina ar  viņa talantī-
go, daudzšķautņaino un humorpilno personību, ļauj ieraudzīt sen aizmirstus do-
kumentālus kadrus, ieraudzīt savus un viņa laikabiedrus. Filmas garums 55 min.
20.00  „DZIESMUVARA” (2018. g.), režisors Askolds Saulītis.
Tas ir stāsts par mums pašiem, un par Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību 
dinamiskajā un mainīgajā laika ritā vairāk nekā simts gadu garumā – no tās pa-
šiem pirmsākumiem līdz Trešās atmodas sākumam. Simboliskā veidā par tās galveno 
stāstnieku un notikumu vērotāju izraudzīts karavīrs, lidotājs, mūziķis un korists Jānis 
Osvalds Muižnieks. Filmā daudz izmantoti citāti no viņa grāmatas „Putnu ceļš”, 
kā arī vēsturiskas fotogrāfijas un kino arhīvi. Scenārija autors – Dainis Īvāns.
21.00  „SEPTIŅDESMITIE. SPOŽUMS UN POSTS”, „Savējie sapratīs” trilo-
ģijas otrā filma (2017. g), režisors – Mareks Berents.
„Savējie sapratīs” – dinamiska dokumentālo filmu triloģija par latviešu rokmū-
zikas vēsturi no tās pirmsākumiem 60tajos gados līdz pat valstiskās neatkarības 
atgūšanai 90to gadu sākumā. Sēriju veido 3 filmas, kas atsevišķi veltītas notiku-
miem katrā dekādē. Šogad tiks rādīta otrā triloģijas filma – „80tie. Jauna ēra”. Fil-
mas varoņi – Latvijas rokmūziķi, kas, spītējot cenzūrai un aizliegumiem, atļāvās 
publiski paust mūsu alkas pēc brīvības un neatkarības. Pirms filmas tikšanās ar 
režisoru Mareku Berentu Kaltenē, pēc filmas – Melnsilā.

Atpūtas centrs „Otra puse”, Jūras iela 6
22.00 ROJA ART LAB dalībnieces, mākslinieces Shu Lea Cheang (Taivāna) 
radošais vakars kino zīmē.

Piektdiena, 27. jūlijs, brīvdabas kinozāles Rojā
Atpūtas centrs „Otra puse”, Jūras iela 6

No plkst. 22.00 „DUBULTĀ DZĪVE. SEKSS UN PSRS” (2018. g.). Pirms fil-
mas tikšanās ar režisori Ināru Kolmani. Ironiski, traģikas un humora pilni stās-
ti par Homo Sovieticus jeb Padomju cilvēku, kura dzīvē nebija vietas seksam, tikai 
mīlestībai pret plašo Padomju Savienību. Filmas garums 60 min.
„BRĪNIŠĶĪGIE LŪZERI. CITA PASAULE” (2017. g.). Pirms filmas opera-
tora Ivara Zviedra ievadvārdi. Filma atklāj neredzamo pusi riteņbraukšanas 
sacensībās Giro d’Italia – vienā no trim pasaulē lielākajām un grūtākajām ve-
losportistu cīņas arēnām. Neskatoties uz velosporta popularitāti, tikai nedaudzi 
zina par sacensību sarežģīto, hierarhisko struktūru, kas „paģēr” beznosacījuma 
pakļaušanos un pašuzupurēšanos. Filmas centrā ir tā sauktie gregari – profesio-
nālās riteņbraukšanas „mūki”, kuri vienmēr brauc aizmugurē, piegādā biedriem 
ūdeni un, jau startējot, ir nolemti zaudēt. Filmas garums 71 min.

Kinokrāns, Selgas iela 1
No plkst. 21.30  „ZĀĢERI”  (2017.  g.). Režisori Ivars Zviedris, Andris Kalno
zols. Tikšanās ar režisoru Ivaru Zviedri. Koks ir Latvijas eksporta smagsvars, 
tomēr peļņa nav viegla. Romāns savā mežizstrādes biznesa vidē cenšas realizēt 
ideālo modeli, lai pasūtītājs ir apmierināts ar darba kvalitāti, bet strādnieks sa-
ņem regulāru un smagajam darbam adekvātu samaksu. Pasūtītāji nemaksā, zā-
ģeri neievēro Romāna izstrādātos ētikas noteikumus. Smags darbs tālu prom no 
ģimenēm, kautiņi, dzeršana, bēgšana un atgriešanās. Tikmēr mežs lēni pārtop 
kailcirtē. Filmas garums 90 min.
DZIESMUVARA (2018. g.), režisors Askolds Saulītis.

Strimala, vecā Rojas vidusskolas katlumāja
No plkst. 22.00 VIDEOFILMAS PAR ROJU LAIKU LOKOS. 

Sestdiena, 28. jūlijs,  lielais ekrāns Rojas pludmalē
No plkst. 20.30  Jaunjelgavas gleznotāju performance „AKMEŅI LATVIE-
ŠA DZĪVĒ UN SADZĪVĒ”.
No plkst. 21.00 ROJA ART LAB mākslinieku POP-UP izstādes un perfor-
mances.
21.30 Prologs filmai PŪTĒJU ORĶESTRA „TALSI” tauru skaņās, diriģents 
Raitis Rērihs.
22.00 Jaunā latviešu spēlfilma „BILLE”  (2018. g.). Filma visai ģimenei pēc 
Vizmas Belševicas stāsta motīviem. Pirms filmas režisores Ināras Kolmanes 
ievadvārdi. Filmas garums 1st 40 min.
Nakts seanss  „ČETRI BALTI KREKLI”  (1967. g.),  rež. Rolanda Kalniņa le-
ģendārā filma, kas šī gada maijā Kannu starptautiskā festivāla programmā „Kan-
nu klasika/Cannes Classics” pārsteidza visus gan ar savu kinovalodu, it īpaši iz-
smalcināto, eleganto operatora darbu, gan arī ar savu sociālkritisko spēku. „Četri 
balti krekli” (1967) ir viena no pazīstamākajām Rolanda Kalniņa spēlfilmām ar 
ļoti sarežģītu likteni – uzņemta 1967. gadā, tā perfekti iederas tālaika kinopasaulē 
valdošajās modernisma tendencēs, taču savas brīvdomības, jauneklīgās enerģijas 
un dzēlīgās ironijas dēļ Latvijā pilnvērtīgu ekrāna dzīvi uzsāka tikai 20 gadus pēc 
tās uzņemšanas, bet līdz tam tika nolikta plauktā un izslēgta no Latvijas kino pro-
cesiem. 51 gadu pēc filmas uzņemšanas filma nonāca visas kinopasaules uzma-
nības centrā. Filmas stāsts ir par jaunekli Cēzaru Kalniņu, kas raksta brīvdomī-
gas dziesmas un muzicē pašdarbības ansamblī „Optimisti”. Kādā no koncertiem 
iero das kultūras darbiniece Anita Sondore, kas uzraksta sūdzību par frivoliem 
tekstiem… Filmas garums 1 st. 13 min.

Vissiltākie sveicieni 
jaunajai  
Kiršteinu ģimenei!
Lai turpmākā dzīve laimes,
mīlestības un skaistu piedzīvojumu piepildīta!

Gundegas kaimiņmāju bērnības draudzenes

Es tevi mīlu. Viss ir bijis jau –
Šis roku mulsums, divi elpas blaku,
Bet dzirdējusi pasaule vēl nav,
Ka tieši tev un tieši es to saku.

       J. Peters

NVO „Rojas invalīdu biedrība”, Strauta iela 8-33, Roja
PASĀKUMU PLĀNS AUGUSTAM

Diena, 
datums

Pasākuma, nodarbības 
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

01.08.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

Kuratori
03.08.

Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
07.08.

Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

08.08.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles
Sporta svētki Spārē

10.00–14.00

08.00–18.00
Biedrības biedri
M. Strādere

10.08.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

14.08.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

15.08.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

17.08.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

18.08.
Sestdiena Ekskursija Roja –Tērvete 07.00–21.00 B. Rozefelde

21.08.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

22.08.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

24.08.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

28.08.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

29.08.
Trešdiena 

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles R. Žurovska

31.08.
Piektdiena 

Veselības grupa
Nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

Replika
Ir pagājuši Līgo svētki, nav tālu 

kapu svētku laiks. Piederīgie rūpīgi kopj 
piederīgo kapus, par ko paldies. Un 
tomēr, ir sāpīgi vērot, ka Ģipkas kapos 
vēl līdz vasaras vidum daži piederīgie 
nav atraduši laiku noņemt no kapu ko
piņām vainadziņus no iepriekšējiem 
Ziemassvētkiem, nemaz nerunājot par 
kapa vietas sakopšanu. Man ir kauns 
par jums. Vai tiešām mēs, latvieši, esam 
zaudējuši savu godaprātu?

Draudzes priekšnieks Valdis Rande

Rojas Jūras zvejniecības muzejā 
līdz 25. jūlijam apskatāma 
fotogrāfiju izstāde

„Latvju zēni zemūdens pasaulē”.
13. jūlijā pulksten 18.00 tikšanās ar izstādes radošo grupu. Izstā-

des autors – cilvēks ar fotoaparātu GINTS ASTIČS.
Turpinot tradīciju par latvju zēniem pasaules jūrās, šogad tika nolemts pa

rādīt un pastāstīt par latvju zēniem zemūdens pasaulē. Kā pastāstīja viens no 
izstādes organizētājiem Jānis Megnis, vismaz reizi gadā zemūdens pasaules 
cienītāji pavada nedēļu jūrā, iepazīstot zemūdens pasauli. Kā apgalvo Jānis, 
tajā ir viss – haizivis ieskaitot. Izstādi varēs apskatīt līdz mēneša beigām, bet 
Zvejnieksvētku priekšvakarā izstādes atklāšanas laikā būs lieliska iespēja tik
ties ar radošo grupu un uzdot jautājumus. Izstādes atklāšanā piedalīsies arī 
jahtas „Barbander” komanda, kurai arī ir pieredze zemūdens ekskursiju orga
nizēšanā. Visi laipni gaidīti!

Dace Klabere

Laika posmā no 20. jūnija līdz 10. jūlijam Rojas pašvaldības policija:
Saņēmusi un reaģējusi uz 8 izsaukumiem, izpildīti 2 atsevišķie uzdevumi, par 

savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 2 klienti, izteikti 8 mutiski brīdinā
jumi. Sastādīts 1 APK  protokols, sniegta 1 juridiska konsultācija. Mājās nogādā
ta 1 persona, kura nespēja patstāvīgi pārvietoties. Dzīvnieku patversmē nogādāts 
1 suns. PP piedalījās reidā kopā ar Valsts vides dienestu. 


