Vēl 22. novembra rītā manā
dārzā skaisti ziedēja dālija.
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Svētku pasākumā Kaltenes klubā godina novadniekus
Dace Klabere
Valsts svētku priekšvakarā mājīgajā Kaltenes klubā pulcējās Rojas novada ļaudis, lai godinātu tos cilvēkus,
kuri ar saviem darbiem ik dienas dara
Latviju stiprāku un ar kuriem pamatoti var lepoties visi novada ļaudis.
Atklājot svinīgo pasākumu, Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa neslēpa savu prieku par iespēju
svinēt svētkus tieši Kaltenes klubā,
kurš pēc renovācijas ir ieguvis īpašu
mājīgumu, tādēļ katrs pasākums izvēršas sirsnīgs un ģimenisks.
Visaugstāko apbalvojumu šajā va
karā – Kultūras ministrijas Atzinības
rakstu – saņēma Rojas Jūras zvejniecī
bas muzeja vadītāja Inese Indriksone.
Kā, pasniedzot apbalvojumu, pastās
tīja domes priekšsēdētāja, muzejs ar
augstiem rādītājiem ir izgājis muzeja
akreditāciju un arī šī vakara svinīgais
pasākums notika Rojas Jūras zvejniecī
bas muzeja filiālē, par ko tagad ir pārta
pis Kaltenes klubs. Tādējādi muzejs ir
krietni paplašinājies un to visu kopā var
paveikt tikai spēcīga komanda, un par
to, ka muzejam tāda ir, mēs pārliecinā
jāmies arī pagājušajā septembrī muzeja
50 gadu svinībās.
Nominācijā „Par mūža ieguldījumu”
tika godināta Rojas vidusskolas ģeogrā
fijas skolotāja Maija Leitarte. Kā sacīja
pati skolotāja – citu vietu es nezinu. Zinu
tikai šo vietu un to arī ļoti mīlu. Pēc 40
nostrādātiem darba gadiem, skolotāja
atzīst, ka viņa strādā vislabākajā skolā ar
visjaukākajiem kolēģiem. Savā kabinetā
skolotāja Maija Leitarte pirmoreiz iegā
jusi 1978. gada rudenī. Šī gada 9.b klase
būs arī skolotājas piektā izlaiduma klase.
Kā saka viņas kolēģi – viņa var un prot
visu. Trīs gadus skolotāja mācījusi arī
vācu valodu un astronomiju, tomēr, kā
apgalvo viņa pati, pāri visiem priekšme
tiem stāv viņas mīļā ģeogrāfija. Skolo
tājas vadītās stundas ir mūsdienīgas, ar
konkursiem un projekta darbiem piepil
dītas. No 1997. gada, kad sākās skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu laiks, līdz
šai dienai, Maija Leitarte ir bijusi darbu
vadītāja ap 100 skolēniem. Daudzi no vi
ņas skolēniem ieguvuši godalgotas vietas
skolas un valsts mērogā. Darbīga, atsau
cīga, ar augstu atbildības sajūtu – tā ko
lēģi raksturo skolotāji Rojas vidusskolā.
Ar Atzinības rakstu „Par ilggadīgu
un pašaizliedzīgu darbu” tika apbal
vota kora „Kalva” ilggadējā diriģente
Baiba Muskare. Nākamajā gadā koris
atzīmēs savu 25. gadadienu un Baiba
visus šos gadus ir kopā ar savu kori gan
priekos, gan bēdās. Kā atzina kora mei
tenes Kristīne un Zanda, Baiba viņām
māca muzicēt, mīlēt mūziku, ieklausī
ties, saklausīt, sadziedāties, pareizi el

pot un īpaši skaitīt, un tas viss padara
kori par vienu veselu. Baibai tuvas ir
arī latviskās tradīcijas, ar kurām viņa
dalās arī kora kolektīvā, kas palīdz iz
prast tautasdziesmu būtību un latviskās
vērtības. „Baiba ir kora sirds un mēs
pukstam ar viņu vienā ritmā”, apgalvo
kora meitenes.
Atzinības rakstu „Par nopelniem
Rojas novada tēla veidošanā” bija tas
gods saņemt man, šī raksta autorei,
Dacei Klaberei. Vairāk nekā 25 gadus
strādājot „Bangā”, man ir bijusi tā laime
strādāt kopā ar lieliskiem kolēģiem –
Gundaru Sproģi, Noru Driķi, Mairitu
Balodi, Irēnu Svitiņu un Laimu Land
mani.
„Gada pedagogs” – Inga Puntule.
Inga māca vēsturi un sociālās zinības,
un šogad audzina 9.a klasi. Kolēģi Ingu
raksturo kā atsaucīgu, laipnu un zinošu
pedagogu. Viņa allaž mudina skolēnus
piedalīties olimpiādēs un konkursos,
un rezultāti neizpaliek. Skolotāja Pun
Nominantu kopīgs foto.
tule konsultē skolēnus arī zinātniski
pētniecisko darbu izstrādē, kā
rezultātā Rojas vārds ir aiznests
līdz pat Briselei, 12. klases mei
tenēm uzvarot konkursā „100
vēstures mirkļi, vietas un cil
vēki”. Idejas un darba prieks ir
skolotājas sabiedrotie katrā dar
ba cēlienā.
Titula „Gada jaunietis” iegu
vēja – Annija Šulce. Kā apgalvo
skolotāji, Annija nav no runātā
jām, bet ir darītāja. Savu vārdu,
precīzu un tiešu, teiks tikai tad,
ja jutīs netaisnību. Viņas būtī
ba ir organizētāja, saliedētāja,
līdere, autoritāte. Vidusskolas
laikā klasē nekas nav noticis
bez Annijas līdzdalības. Klases
biedri viņu dēvē par otru klases
audzinātāju. Ir zināms, ja pie
dalīsies Annija, nekas nenoies
greizi. Annijai ir harmonisks
raksturs, jo tajā sirdij un prātam
Visaugstākais apbalvojums – Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītājai
Dziedošā aktiera Vara Vētras deklamētā Imanta
ir līdzsvars. Jau no pamatskolas Inesei Indriksonei. Viņu sveic domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un iz- Ziedoņa dzeja un izpildītās dziesmas uzrunāja ikvielaikiem meitenes centīgums un pilddirektors Jānis Pūce.
nu no zālē sēdošajiem.
Andra Zemela foto
apzinīgums vainagojies ar ie
kļūšanu skolas topā, kur vienmēr vidē varam vien nojaust, ko nākas pārdzīvot visu. Par Celovu ģimenes saimniecību,
Pasākuma
noslēgumā
domes
jais vērtējums pārsniedzis 8 balles. Trīs Madara tuvākajiem cilvēkiem. Savā ve kurā atrodas viena no modernākajām priekšsēdētāja pateicās cilvēkiem, uz
gadus Annija vada skolēnu pašpārvaldi cumā jaunais autosportists ir sasniedzis un labākajām liellopu fermām Latvijā, kuriem var paļauties gan diendienā,
skolā, un klasesbiedri saka – Annija jau ļoti daudz, un Edgars ir pārliecināts, lasiet kādā no nākamajām „Bangām”.
gan svētkus veidojot – izpilddirektoram
zina un var visu. Viņa var gan izrēķināt ka ar Madara attieksmi pret šo sporta
Veiksmīgs uzņēmējs ir arī SIA „Ru Jānim Pūcem, kurš, priekšsēdētājas
grūtākos uzdevumus, gan sekot līdzi veidu, viņam visi ceļi ir vaļā.
des vētras” saimnieks Artis Svitiņš ar vārdiem runājot, strādā ar dokumen
notikumiem Latvijā un pasaulē, gan
„Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” dzīvesbiedri. Ilgus gadus Artis bija sais tiem, lāpstu un… žagariem arī, Agrim
pārrunāt tos ar draugiem.
tika apbalvotas SIA „Dižglābas” un SIA tīts ar zvejniecību, bet tad, atgūstot īpa Jansonam, Santai Veidei, Kristīnei Vol
Ar Atzinības rakstu nominācijā „Rudes vētras”. Saimniecību nominē šumā savu senču zemi, viņš pievērsies demārei, Edgaram Grīnītim, Andrim
„Gada sportists” tika apbalvots Madars tājs Agris Jansons atcerējās, ka vietā, lauksaimniecībai. Pašlaik, pēc 25 gadu Zemelam, Marekam Štālam.
Dīriņš. Domes deputāts Edgars Grīnītis, kur tagad slejas „Dižglābu” liellopu fer saimniekošanas, kādreiz aizaugušajā
Visu nominantu vārdā saku paldies
vērtējot Madaru, ir lakonisks – normāls ma, kādreiz atradusies aizaugusi pļava. vietā redzama skaista, sakopta zemnie Rojas novada domei par sagādātajiem
čalis. Bet, nopietni runājot, autosports, Viņš atzīstas, ka sākotnēji bijis grūti ku sēta. Izmēģinādams dažādus biznesa skaistajiem svētkiem, kas ikvienam
ar ko nodarbojas Madars, prasa augstu noticēt jauno saimnieku grandiozajiem veidus, šobrīd Artis par labākajiem at svētku dalībniekam ļāva justies īpaši
morālo, fizisko un materiālo sagatavo plāniem, taču nu jau Agnese un Māris zinis gaļas lopu audzēšanu un ar tūris novērtētam un deva spēku turpināt
tību. Tas ir bīstams sporta veids, tādēļ Celovi sen kā ir pierādījuši, ka viņi spēj mu saistītu uzņēmējdarbību.
iesākto.

Dzintra Žuravska publicējusi jau 42. grāmatu

Piektdien, 16. novembrī, Rojas nopvada bibliotēkā notika mūsu
novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas dzejoļu krājuma
„Laikmetu atšalkās” atvēršanas svētki. Krājums veltīts Latvijas simtgadei.
„Laikmetu atšalkās” ir Dzintras Žuravskas jau 42. publicētā grāmata.
Tajā apkopoti un sakārtoti vairāku gadu laikā tapušie dzejoļi. Grāmatas
mākslinieciskajā noformējumā izmantoti meitas Inas Žuravskas zīmējumi.
Krājuma sešās atšalku nodaļās – Laikmetu atšalkās, Stresa un atelpas,
Sapņu un īstenības, Šaubu un pārdomu, Mirkļa un mūžības atšalkās –
risinātas vairākas tēmas – indivīda attiecības ar laikmetu, iekšējā brīvība,
izmisums un samierināšanās, dzīves cikls, dzimtas un tautas vēsture kā
mantojums.

Pasākuma laikā ieklausījāmies autores stāstījumā un dzejoļu lasījumā,
raisījās saruna par bijušo laiku atšalkām mūsdienās, piemēram, tā dēvēta
jiem čekas maisiem. Ikviens pasākuma apmeklētājs dzejnieces parakstītu
grāmatu varēja iegādāties savā īpašumā. Bija prieks dzirdēt lasītāju paldies
par jau iemīļotiem darbiem un vēlējumiem nepagurt. Šīs pēcpusdienas
pateicības vārdi, mīļumvārdi un veselības vēlējuma vārdi lai dod spēku
mūsu dzejniecei arī turpmāk sūtīt savus darbus pasaulē –
„Lai spieto tie projām, sev aiznesot līdzi
Pa ziedputeksnim, pa medus lāsei
No mana dvēseles dārza.” /Dz. Žuravska/

Irēna Svitiņa
Daigas Dambītes foto

Dzejnieci Dzintru Žuravsku sveic Mārīte Linde.
D. Dambītes foto
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Ar krāšņu salūtu un simtgades zaļumballi Rojā izskan
valsts simtgades svētku noslēgums
Dace Klabere
18. novembrī – valsts svētku kulminācijas brīdī laukumā pie Rojas
kultūras centra pulcējās ļaudis, kuri,
spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, vēlējās kopīgi izbaudīt svētku
prieku.
Lietus un vējš tika aizmirsts jau tai
pašā brīdī, kad uz skatuves uznāca čet
ras tautu meitas ar Latvijas simtgadei
par godu uzausto karogu un četri bra
ši tautu dēli ar valsts karogiem rokās.
Atklājot svētku pasākumu, izskanēja
mūsu novadnieces Dinas Veinbergas
svētkiem veltīts dzejolis. Pēc kopīgas
valsts himnas nodziedāšanas pie klāt
esošajiem ar svētku uzrunu vērsās Ro
jas novada domes priekšsēdētāja Eva
Kārkliņa.
Viņasprāt, daudzajās svētku runās,
kas izskanējušas valsts svētku laikā, cauri
vijušās divas galvenās atziņas. Viena no
tām – ir labi, ka Latvija ir brīva, ir labi,
ka varam aizceļot uz jebkuru no zemēm,
bet vislabākā sajūta ir, atgriežoties savās
mājās, savā dzimtenē. Un otra – mēs, lat
vieši, tomēr par maz lepojamies ar sevi
un savu valsti, un varbūt, ka tas varētu
būt mūsu uzdevums Latvijas 101. dzim
šanas dienā. „Gribas Latvijai vēlēt daudz
vairāk gludu ceļu, zaļu un sakoptu mežu,
zilu jūru un upju ar skaidru ūdeni. Vi

siem, visiem sūtu vissirsnīgākos svei
cienus Latvijas 100. dzimšanas dienā!
Lai visiem šodien ir labs noskaņojums!
Galu galā – ir dzimšanas diena, ir svēt
ki mums un mūsu Latvijai!”, vēlēja Eva
Kārkliņa.
Pēc svinīgās uzrunas sekoja svētku
koncerts, kuru dzimšanas dienas svinē
tājiem bija sagādājusi grupa „Līvi”. Te nu
ikvienam bija iespēja sasildīties, aktīvi de
jojot mūzikas ritmos. Visemocionālākais
izvērsās koncerta noslēgums, kad klau
sītāju sirdis sitās vienā ritmā ar līviem,
kopīgi dziedot par mūsu dzimto valodu.
Pēc koncerta sekoja svētku salūts un
tad jau bija klāt arī dzimšanas dienas
saldākais brīdis, kad ikviens no klāteso
šajiem tika aicināts uz kultūras centra
foajē baudīt svētku kūkas. Savukārt
svētku saimniece Dina Čuba ar savu
komandu visus aicināja iestiprināties
ar karstu zupu un tēju, lai nepietrūktu
spēka izdejoties tūdaļ sekojošajā Simt
gades zaļumballē.
Vairākas dienas garāmgājējus lau
kumā pie kultūras centra uzrunāja Jāņa
Bērziņa veidotā vides instalācija ar no
saukumu vēLVēl. Svinību laikā vairāki
no klātesošajiem izmantoja iespēju uz
tās uzrakstīt savu veltījumu Latvijai, bet
tie, kuriem bija iztraucējis lietus, vēlē
jumus Latvijai uzrakstīja vēl vairākas
dienas pēc pasākuma. Kā atzina pats

Svētkus atzīmē
Rojas invalīdu biedrība

Svētku dalībniekus uzrunā domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (centrā).
instalācijas autors, vēlēt laimes var da
žādos veidos, arī griežot polikarbonā
tu 160 loksnītēs, ritinot 200 m trosi un
rakstot laba vēlējumus, spītējot lietum
un vējam.
Nekur pasaulē dzimšanas dienas svi
nības nav iedomājamas bez gardu kūku
ēšanas, tādēļ paldies visiem, kuri atsau

cās kultūras centra aicinājumam – SIA
„Ajor”, SIA „Z/s Irbe”, SIA „Kalvas”, SIA
„Ķipītis Roja”, SIA „Rauda”, SIA „A Celt
ne”, SIA „LuxSZ”, SIA „Gaisma AR”, SIA
„Zītari LZ”, SIA „Krasts”, Lakšmaņu ģi
menei, Ainai Dzeguzei, Marekam Štā
lam, Ievai Zīvertei, Červinsku un Du
valku ģimenēm, Intai Avetisjanai, Ilonai

Klāviņai, Aldai un Unai Vecbērzām,
Sanai Lukševicai un Gunai Kārkleval
kai, Rojas KC un Rojas novada bērnu un
jauniešu centriem. Par sarūpēto mājas
vīnu paldies Rožkalnu ģimenei. Par gar
do zupu gādāja Dinas Čubas komanda,
Melnsila dāmu klubiņš, biedrība „Rojas
poga” un Māris Maķinskis.

Latvijas simtgadei veltīts pasākums „Mana Latvija”

Dace Klabere
14. novembrī Kaltenes klubā valsts svētkiem par godu pie klā
tiem galdiem pulcējās Rojas invalīdu biedrības ļaudis. Klātesošos
uzrunāja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Viņa
uzsvēra, ka pirmssvētku laikā mēs daudz domājam par savu valsti
un vietu, kurā dzīvojam, un katram no mums par to ir savs stāsts
un priekšstats. Pašvaldības uzdevums ir padarīt šo vietu arvien pie
vilcīgāku, domājot par ikvienu novada iedzīvotāju, savukārt iedzī
votāju uzdevums ir novērtēt vietu, kurā dzīvojam un turēt to svētu.
Pateicoties par labu sadzīvošanu un sadarbību, domes priekšsēdē
tāja sveica invalīdu biedrības priekšsēdētāju Ernu Grīnvaldi.
Priecājoties par iespēju būt visiem kopā, Erna Grīnvalde patei
cās novada pašvaldībai, invalīdu biedrības biedriem, draugiem un
atbalstītājiem.
Ar nelielu koncertu klātesošajiem uzstājās Jānis Kalniņš ar sa
viem Jāņabērniem, bet vakara gaitā svinētājiem bija iespēja gan
klausīties Jāņa Kalniņa dziesmās, gan pašiem līdzi dziedāt, gan
griezties dejās un iet rotaļās.

D. Klaberes foto

Jaunieši kopīgu valodu atrod ātri vien.

Albuma foto

Visi trīs Rojas novada BLPJC – „Strops”, „Varavīksne” un
Melnsils, 16. novembrī kopā Melnsilā svinēja Latvijas dzimšanas
dienu.
Pasākumā piedalījās jaunieši no visiem centriem. Jaunieši bija sa
dalījušies trīs jauktās komandās, katra komanda izdomāja komandas
nosaukumu. Viens no uzdevumiem bija atpazīt savu Latviju, kur jau
niešiem vajadzēja atpazīt dažādas pilsētas, krustvārdu mīklās jāatmin
Latvijas novadi un jāatbild uz viktorīnas jautājumiem. Pēc nelielas
pauzes jaunieši aktīvi iesaistījās, lai atpazītu latvju zīmes un latviešu
senvārdus. Jauniešiem visgrūtāk veicās ar senvārdiem un latvju zīmju
atpazīšanu. Tika izdejota viena no latviešu tautas dejām „Cūka driķos”.
„Cūka dīriķos” ir ļoti atraktīva un jautra latviešu tautas deja, kura
paredzēta jauniešiem. Pasākuma beigās jaunieši tika cienāti ar svētku
kliņģeri.
Paldies aktīvajiem jauniešiem, Melnsila interešu pulciņu
audzinātājai Ludmilai Ozolai par viesmīlīgo uzņemšanu, paldies arī
interešu pulciņu audzinātājai Kristīnei Sauškinai un jaunatnes lietu
speciālistei Mārai Folkmanei.
Inga Grosbaha, Jaunatnes lietu speciāliste

Es esmu Latvija
Lai cik skaista savā dažādībā bija valsts dzim Apsveicam mūsu stipriniekus!
šanas diena – gan koncertos, gan dejās, dzies Paldies skolotājiem, treneriem
mās, dzejā un salūtos, svētki ar savu vēstījumu un vecākiem par atbalstu un
„Es esmu Latvija”, ir pagājuši. Palikuši labie uzmundrinājumu.
Svētku koncertā pulcējāmies
darbi, nodomi un vēstījumi, sasniegumi un re
kordi – personīgie un valstiskie. Mēs lepojamies skolas ēdamzālē, kur kopā
ar Rojas vidusskolas audzēkņu sasniegumiem. dziedājām valsts himnu, un
Katrs Rojas iedzīvotājs, ejot garām skolai, varēja sveicām mūsu vislielākos dārgu
vērot skaisti izdekorētos skolas logus, 11. no
vembrī svecītes izgaismoja Gvido Zvaigznes
pieminekli. Bet svētku laiku iesākām ar Mār
tiņdienas tirgus našķiem, par ko lielu paldies
sakām vecākiem, uz kuru pleciem gūlās lie
lākā atbildības nasta par tirgū pārdodamo.
No 9.–11. novembrim Alūksnē notika
„Latvijas Mazpulku” organizētās apmā
cības brīvprātīgajiem „Izauguši Latvijai”.
Jau iepriekš, sevi ļoti labi parādot darbā kā
9.–12. klašu stiprinieki.
brīvprātīgajai „Latvijas Mazpulku” Vents
bērnu dziedātajām dziesmām (skolotāja
pils forumā, no Rojas mazpulka uz apmā
Aiga Kaža), Amandas Indriksones
cībām devās Reilija Adreāna Davidoviča.
lasītajai dzejai, baudījām svētku ieskaņas
Reilija ieguva ne tikai jaunus draugus un ie
koncertu. Mēs lepojamies arī ar Evu
spaidus, bet arī jaunas zināšanas komandas
Kirilovu, kura jau otro gadu viesojās
darba un saliedētības aktivitātēs un emoci
pie Valsts prezidenta, pateicoties savam
ju menedžmentā. Paldies Rojas novada do
rakstam – uzrunai tautai. Mēs lepojamies
mei par iespēju tur nokļūt!
ar Eduardu Olektu, kurš uzvarējis konkursā
Pirms Lāčplēša dienas, kā jau katru
un ierunājis animācijas filmu „Mimmi
gadu, meklējām skolas stiprinieku. Un
un runājošie suņi”, mēs priecājamies par
atradām! Pat vairākus! Dažādās spēlēs un
spēka vingrinājumos uzvarēja – „Pūcīšu”
Mazās pūcītes.
E. Mūrnieka foto Latvijas reljefa kartēm dažādās tehnikās,
ko izgatavoja 6. klases dabaszinības
grupā: Dans Daniels Giten
dorfs, Kristers
Kiršteins, Valters Bērziņš; 2.–3. klašu grupā: mus – skolotājus. Lai arī oficiālie goda raksti vēl stundās, par mūsu novēlējumiem Latvijai,
Niks Bernāns, Kristers Andis Insbergs, Verners nebija saņemti, par darbu un mūžu, kurš atdots par 4.–6. klašu glītrakstīšanas darbiem un
Geruckis; 4.–5. klašu grupā: Krists Mateika, skolai, suminājām Maiju Leitarti, un kā gada rakstaino cimdu izstādi skolas bibliotēkā, kuru
Rodrigo Kiršteins, Rihards Vērdiņš; 6.–7. klašu pedagogu sveicām Ingu Puntuli. Neaizmirsām sarūpēja skolotāji. Tie ir mūsu darbi, mūsu
grupā: Pēteris Alkšbirze, Anrijs Krūmiņš, arī mūsu gada jaunieti – Anniju Šulci un prieki, mūsu sasniegumi. Svētkus saldinājām
Kristers Patriks Feldbergs; 8.–9. klašu grupā: gada sportistu Madaru Dīriņu. Lai jums ar gardiem 100-gades kliņģeriem. Mēs esam
Patriks Upners, Daniēls Jānis Bernāns, Ernests neizsīkstoša enerģija un prieks par paveikto! gatavi nākošajiem darbiem, nākošajām mācību
Frīdenbergs; 9.–12. klašu gru
pā: Madars Skanot 1.–4. klašu kora, vidusskolas ansambļa olimpiādēm un gala eksāmeniem.
Antra Ozollapa
Gūtšmits, Toms Kolosko, Miķelis Gitendorfs. (skolotāja Inese Ozoliņa) un „Pūcīšu” grupas

Mauču veidošanas
nodarbības Rojā

Kāda pieredzējusi rokdarbniece atzina, ka mauču
adīšana ir ļoti smalks darbs. Priekšplānā – nodarbību
vadītāja Daiga Brinkmane.
K. Voldemāres foto
1. novembra vakarā Rojas Izstāžu un radošo darbnīcu
centrā notika pirmā radošā nodarbība mauču jeb pulsa sil
dītāju veidošanā. Iesākoties rudenim un vakariem kļūstot
tumšākiem, vēlamies tos aizpildīt ar dažādām nodarbēm,
tāpēc ceturtdienas vakarā Izstāžu zālē pulcējās neliels
interesentu pulciņš, kas vēlējās iemācīties uzadīt pērļotu
mauci. Nodarbības vadītāja, māksliniece Daiga Brink
mane pastāstīja, ar ko jāsāk šis radošais process, kādi ma
teriāli nepieciešami, un kāda ir šī radošā darba specifika.
Pirms sākt mauča adīšanu, ir jāsameklē pērļu raksts, ko
vēlas ieadīt maucī, tas jāuzzīmē uz rūtiņu lapas un jāsa
skaita, cik pērlītes nepieciešamas viena mauča uzadīšanai.
Ja vēlies piebiedroties mūsu radošajām nodarbēm un ie
mācīties kaut ko jaunu, iegriezies Rojas Izstāžu zālē vai
sazinies pa telefonu 28630590.
Kristīne Voldemāre,
Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja
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Atgādinājums vecākiem
Rojas novada bāriņtiesā pēdējā laikā tiek saņemti ļoti daudz ziņojumu no
iedzīvotājiem par to, ka vēlās vakara un nakts stundās uz ielas un mājas pagal
mos bez pieaugušo klātbūtnes atrodas mazgadīgas un nepilngadīgas personas.

Rojenieki nodod
zivju audzētavai
taimiņu vaisliniekus

Atgādināšu, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa nosaka,
ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt
bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 ga
diem, klātbūtnes.

Šī gada rudenī SIA „Pundiķi” zvejnieki un
zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvji no Rojas ostā
Rojas upes deltā novietotā speciālā zivju uzglabāšanas
būra izcēla 50 taimiņu vaisliniekus, kas saskaņā ar
projektu un noslēgto līgumu, tālāk jānodod ZI „BIOR”
Par taimiņu vaisliniekiem rūpējās SIA „Pundiķi” vīri.
zivju audzētavas „Tome” speciālistiem. Savukārt zivju
L. Šnores foto
audzētava rūpēsies, lai no iegūtajiem ikriem izaugtu
spēcīgi taimiņu mazuļi, kurus 2020. gada vasarā paredzēts ielaist atpakaļ Rojas upē.
Lauku atbalsta dienests 2018. gada 27. martā Zivju padomes sēdē apstiprināja projektu Nr. 1.45 par „Taimiņu mazuļu
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveju”. Šo projektu realizēja SIA „Pundiķi” saskaņā ar
noslēgto līgumu Nr. RND/2018/L190, kura ietvaros tika nozvejoti 50 taimiņu vaislinieku.
Šoruden bija piemēroti apstākļi taimiņu nārstošanai, kā rezultātā taimiņu vaisliniekus nozvejoja īsā laika posmā un nodeva
„Tomei” vienā dienā.
Projekta kopējās izmaksas ir 3 000,00 EUR, no kuriem Rojas novada domes līdzfinansējums ir 600,00 EUR, un Zivju fonda
finansējums ir 2 700,00 EUR.
Ligita Šnore,
Teritorijas plānotāja

Bez tam šī paša likuma 59. panta 5. daļa nosaka, ka policijas iestādē no
gādā bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā
bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu
pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes nakts laikā. Par nakts laiku šī panta
izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā pašvaldība at
tiecībā uz šo laiku nav noteikusi stingrākus ierobežojumus.
Lūgums personām, kuras konstatē, ka bērns viens, bez pieaugušā vai ci
tas pilngadīgas personas klātbūtnes, atrodas uz ielas nakts laikā, ziņot par to
pašvaldības policijai. Pašvaldības policijai dotajā gadījumā ir tiesības sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolu un uzsākt administratīvo lietvedību pret
vecāku saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 173. pantu –
Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana.
Sods par minēto pārkāpumu ir bargs – pirmajā reizē var izteikt brīdinājumu
vai uzlikt naudas sodu līdz 140 eiro, taču, ja pārkāpums tiek konstatēts atkār
toti gada laikā, sods ir no 210 līdz 350 eiro. Pašvaldības policija par notikušo
noteikti ziņos arī bāriņtiesai, kura pēc tam rīkosies savas kompetences ietvaros.
Mīļie vecāki, sekojiet līdzi savu bērnu gaitām un viņu atrašanās vietai, jo
atbildība par bērniem ir jūsu pienākums.
Inta Zaķe,
Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Mareks Langzāms par godu Latvijas simtgadei noiet 1000 kilometru
Dace Klabere
18. novembrī ģipcenieks Mareks
Langzāms piepildīja savu pirms gada
nosprausto mērķi – par godu Latvijas
simtgadei noiet 1000 kilometrus. Lai
savu apņemšanos īstenotu, viņš sāka
iet pagājušā gada rudenī, pievienojoties
grupai „1836”. Skaitot kilometru pie ki
lometra, iets tika katrās brīvdienās, bet
šoruden, svētkiem strauji tuvojoties,
jau 3–4 reizes nedēļā. Mareks stāsta, ka
noieta ir visa piejūra – 500 kilometru
no Nidas līdz pat Ainažiem, un pārējie
400 kilometru gar leišmalīti. Iztrūkstošie
100 kilometri tika noieti, piedaloties ak
cijā, kura sākās 2018. gada 17. novembra
pusnaktī Mangaļsalā. Kopumā gājienam
tika dotas 18 stundas kontrollaika, lai 18.
novembrī pulksten 18.00 tiktu sasniegts
galamērķis Latvijas televīzijas ēkā Za
ķusalā. Pa ceļam bija izvietoti kontrol
punkti Baltezerā, Putnumuižā, Ikšķilē
un Salaspilī. Katrā kontrolpunktā gājēji
tika pabaroti un viņiem izsniegts žetons.
Mareks ar savu jauniegūto ceļabiedru šo
gabalu veica 21 stundā un 20 minūtēs.
Kā stāsta Mareks, pieveikt 100 kilo
metrus vienā piegājienā bijis ļoti grūti.
Patiesībā, ļoti grūti ir vēl maigi teikts.
Brīžiem šķitis, ka tas ir vienkārši neie
spējami. Visgrūtākais posms sācies pēc

noietiem 65 kilometriem, kad Mareks
salūzis gan fiziski, gan emocionāli, un
no spēles nav izstājies tikai tādēļ, ka
viņam bijis lielisks ceļabiedrs, kurš, re
dzot, ka Mareks ir gatavs padoties, mu
dinājis vēl pēdējiem spēkiem mēģināt
pieveikt posmu pēc posma. Kad licies,
ka nu gan jāmet plinti krūmos, Mareks
zvanījis vairākiem paziņām, lūdzot dot
kādu papildus motivāciju, lai pietiktu
spēka novest iesākto līdz galam. Spēcī
ga motivācija viņam bijusi arī vajadzība
pierādīt pašam sev, ka viņš to var un, kā
viņš pats saka – lai neizgāztos.
Startu Mangaļsalā sāka 70 cilvēki,
līdz finišam tika 29. Pirmais – jau pulk
sten 14.08 finišējis Mārtiņš Viļumsons,
kurš 100 kilometru garo distanci bija
veicis skriešus. Protams, ka gandarīju
ma sajūta par paveikto ir milzīga. Ma
reks atceras, ka, ieejot Rīgā un ieraugot
televīzijas ēku, sākumā licies, ka tā ir
vien butaforija, ko viņš redz no pārpū
les. Kad sapratis, ka tā ir īstenība, un
mērķis ir tuvu, spēki atkal atgriezušies
un Mareks sapratis – kaut četrrāpus, bet
līdz televīzijas ēkai viņš nokļūs. Sajūtas,
ejot pāri tiltam ar augstu paceltu karo
gu rokās, un tā iesoļojot arī televīzijas
ēkā, bijušas vienkārši neaprakstāmas.
Pēc pāris dienām, kad lielais nogu
rums jau aiz muguras, Mareks kaļ nāka

mos plānus. Tagad viņa plānos ir noiet
ceļa posmu Kolka–Dubulti, kas ir 136
kilometrus garš, toties ar kontrollaiku
55 stundas. Mareks domā, ka tas būs
vieglāk, un es nešaubos par to, ka viņš
to arī īstenos. Mareks iet gan viens, gan
grupās, bet viņš uzskata, ka, individuāli
ejot, ceļš labāk atklājas. Rīkotā gājienā
jau par visu ir padomāts, bet, ejot vie
nam, par visu jādomā pašam. Parast visi
plāni nojūkot, un, no rīta pieceļoties,
nekad nevari zināt, kur nakti pārlaidī
si. Marekam līdz šim ļoti paveicies ar
nejauši sastaptiem cilvēkiem, kuri viņu
gan pabarojuši, gan izguldījuši. Viņš
smejas, ka zem egles nakšņot vēl nav
gadījies. Ekstrēmākā nakšņošana bijusi
skatu tornī Kolkā, kurā gulējuši cilvēku
piecdesmit. Marekam ļoti patīk pārgā
jieni gar jūru – katrā krastā savādāki ak
meņi, pludmale un kāpas, bet leišmalīte
viņa skatījumā vispār esot kas īpašs.
Ceļošana kājām nav vienīgais Mareka
vaļasprieks. Šajās dienās viņš atgriezies
mājās Ģipkā, lai izgatavotu desmitiem
Adventes vainadziņu un Ziemassvētku
dekoru, bet pavasarī – tad tikai sāksies!
Bet tas jau būs pavisam cits stāsts, tādēļ
par šo Mareka aizraušanos runāsim pa
vasarī. Man šķiet, ka Mareku Langzāmu
lieliski raksturo Imanta Ziedoņa teiciens –
finiša nav un nebūs, ir tikai starts.

 Mareks pēc noietiem 100 kilometriem ar savu ceļabiedru Latvijas televīzijas ēkā.

 Mareks ar saņemto Atzinības
rakstu pie Jāņa Bērziņa veidotās instalācijas Rojā.

Pasargā sevi un
savus tuvos no gripas!
Tuvojoties gripas sezonai, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca
aicina iedzīvotājus vakcinēties pret gripu. Šajā rakstā skaidrosim
vakcinēšanās nozīmi, lai mazinātu saslimšanas risku, ar gripu sais
tīto komplikāciju biežumu, hospitalizāciju un mirstību.
Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk tekstā SPKC)
epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka iepriekšējo trīs sezo
nu laikā Latvijā bijis ievērojams stacionēto gripas slimnieku skaits.
Vidēji gripas sezonas laikā 11 slimnīcas, kas piedalās gripas moni
toringā, ziņojušas par vairāk nekā 2 000 pacientiem, kuriem bija
nepieciešama ārstēšana slimnīcā gripas infekcijas dēļ.
Katru gadu Latvijā tiek novērots, ka gripas epidēmijas laikā pa
lielinās kopējās mirstības rādītāji, īpaši gados vecākiem cilvēkiem.
SPKC ziņo par vairākiem desmitiem cilvēku, kuri miruši gripas
dēļ. Tā 2017./2018. gada gripas sezonā Latvijā reģistrēts 91 nāves
gadījums, kas bija saistīts ar gripas infekciju. Lielākai daļai mirušo
bijusi viena vai vairākas hroniskas saslimšanas, un rezultātā sa
slimšana ar gripu novedusi pie nāvējoša iznākuma. Arī pagājušajā
sezonā vairāk tika apdraudēti gados vecāki cilvēki – 60% mirušo
bija vecumā virs 70 gadiem. Tomēr katru sezonu gripas izraisītie
nāves gadījumi tiek reģistrēti arī jauniem cilvēkiem un tiem, ku
riem nav nopietnu hronisku saslimšanu.
Vislabākā aizsardzība pret gripu ir ikgadēja vakcinācija, tomēr
gripas epidēmijas laikā ārsti iesaka jebkuram pēc iespējas ma
zāk apmeklēt cilvēku pulcēšanās vietas, regulāri vēdināt telpas,
bet dienas laikā pēc iespējas biežāk mazgāt rokas, īpaši tad, ja ir
bijusi saskare ar slimiem cilvēkiem. Uzturā būtu jālieto daudz
šķidruma. Ēdienkartē pēc iespējas vairāk jāiekļauj produkti, kas

satur fito komponentus, proti, ķiploki, lociņi, citrusaugļi un svai
gi kāposti. Fito komponenti ir bioķīmiski savienojumi, kuri pa
līdz organismam cīnīties ar vīrusiem un saglabāt veselību. Šobrīd
Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā ir jau pieejamas vakcīnas ar
2018./2019.gada gripas tipu.
Valsts apmaksāta gripas vakcīna pieejama:
Iedzīvotāju grupām, kurām ir lielāks risks saslimt un smagāk
izslimot gripu. Valsts vakcīnu apmaksā 100% apmērā bērniem
vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem. Tāpat valsts 100% apmērā ap
maksā arī vakcīnu bērniem līdz 18 gadiem ar hroniskām slimī
bām: plaušu slimībām, sirds un asinsvadu slimībām, vielmaiņas
slimībām, nieru slimībām, imūndeficītu, kā arī tiem mazajiem
pacientiem, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju vai terapiju ar
acetilsalicilskābi.
Savukārt 50% apmērā valsts apmaksāta vakcinācija pienākas –
grūtniecēm, senioriem no 65 gadu vecuma. Iedzīvotājiem ar hro
niskām slimībām: ar hroniskām plaušu slimībām, ar hroniskām
kardiovaskulārām slimībām (neatkarīgi no to cēloņa), ar hronis
kām vielmaiņas slimībām, ar hroniskām nieru slimībām (ar imūn
deficītu), ja saņem imūnsupresīvu terapiju.
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē vakcināciju veic ambulatorās nodaļas manipulāciju kabinetā. Kabinets
strādā darba dienās. Pacienti aicināti iepriekš sazināties ar kabineta medicīnas māsu, lai vienotos par vakcīnas saņemšanas
laiku. Sestdienās iespējams vakcināciju veikt dienas stacionārā –
pēc iepriekšējas vienošanās. Sazināties ar ambulatorās nodaļas
māsu iespējams, zvanot pa tālruni 27869917.

Albuma un D. Klaberes foto

VUGD pirmdien veiks
trauksmes sirēnu
pārbaudi
Pirmdien, 26. novembrī no plkst. 10.30 līdz 10.50 Valsts ugunsdzēsī
bas un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā uz trim minūtēm iedar
binās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņoša
nas sistēmas darbību, kā arī, lai konstatētu bojājumus vai traucējumus
trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.
Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā
rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude
Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai
raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā
(atkarībā no sirēnas izvietojuma augstuma, teritoriālās apbūves īpat
nībām, pilsētas ikdienas trokšņiem, gaisa mitruma un vēja stipruma).
Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadīju
mos, kad notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv to drau
di. VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti
par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem
jāieslēdz televizori un radioaparāti vai citas ierīces, piemēram, mobilo
telefonu radiouztvērēji, informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas ie
meslu un nepieciešamo rīcību.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumu
Nr. 440 „Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un
finansēšanas kārtība”, trauksmes sirēnu pārbaude notiek divas reizes
gadā.
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
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24. novembrī plkst. 14.00
Jauna latviešu piedzīvojumu animācijas filma visai ģimenei

„SAULE BRAUCA DEBESĪS”.
Filma tapusi pēc latviešu tautas folkloras motīviem. Kad ķe
katu jampadracī tiek nozagta Saules meitiņa, vecāki sauc palīgā
cilvēkus, lai bērniņu atgūtu – seko briesmu un piedzīvojumu pilns ceļojums.
Palīgiem dotas tikai trīs dienas: ja šajā laikā Saules meita netiks atrasta, viņa
zaudēs savu spēku. Animācijas klasiķes Roze Stiebra filmas spraigos notiku
mus apdziedājuši Juris Kaukulis un JJO / Jauno Jāņu Orķestris, lomās Kaspars
Znotiņš, Guna Zariņa, Vilis Daudziņš, Zane Daudziņa, Ainārs Ančevskis, Jana
Čivžele, Lelde Dreimane, Dita Lūriņa, Egils Melbārdis un citi.
Ieeja 2.00 EUR. Izrāde notiks mazajā zālē, biļetes var iegādāties iepriekš
Rojas KC vai rezervēt pa tālr. 29196478, 29646228. Pasākuma dienā biļetes var
iegādāties no plkst. 13.00 un tieši pirms seansa.
8. decembrī laukumā pie Rojas kultūras centra
no plkst. 12.00–14.00

ZIEMASSVĒTKU KĀRUMU UN NAŠĶU TIRDZIŅŠ.
Tirgotājus lūdzam pieteikties Rojas KC, pa tālruni tālr. 29646228, 29196478
līdz 6. decembrim.
Būs jautras un sportiskas izdarības lieliem un maziem, un silta ziemas zupa.
Plkst. 13.00 latviešu multenīšu seanss Rojas KC mazajā zālē. Ieeja brīva.
Plkst. 17.00

ROJAS LIELĀS EGLES IEDEGŠANAS SVĒTKI.

Būsim kopā! Lai gaišais Ziemassvētku gaidīšanas laiks ienāk katrā mājā!
No 5. novembra Rojas KC mazajā zālē apmeklētājus priecēs
Talsu tautas nama TLMS „DZĪPARS”
adīto cimdu izstāde

„100 CIMDU RAKSTI LATVIJAI”.

Rojas invalīdu biedrības
pasākumu plāns decembrim
Diena,
datums

Pasākuma, nodarbību nosaukums

Pulksteņa
laiks

Nodarbību
vadītājs

04.12.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Radošā nodarbība –
kartiņu veidošana
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00 E. Grīnvalde
11.00–14.00 K. Sauškina
15.00–17.00 L. Semičenkova

05.12.2018.
Trešdiena

Pasākums
„Cilvēkiem ar invaliditāti”

10.00–16.00 Biedrības biedri

06.12.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles

V. Žurovska
10.00–14.00 L. Semičenkova
B. Heinberga

07.12.2018.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00 L. Semičenkova

11.12.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Galda spēles
Radošā nodarbība –
kartiņu veidošana
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00 L. Semičenkova
11.00–14.00 K. Sauškina
15.00–17.00 E. Grīnvalde

12.12.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–14.00 Biedrības biedri

13.12.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles

V. Žurovska
10.00–11.00
L. Semičenkova
11.00–14.00
B. Heinberga
16.00–18.00
B. Rozefelde

14.12.2018.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana

18.12.2018.

Veselības stiprināšanas nodarbība
Puzuru veidošana
Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

19.12.2018.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles

20.12.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles

21.12.2018.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana

22.12.2018.
Sestdiena

Ziemassvētku ieskaņa

12.00–18.00 Biedrības biedri

27.12.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles

B. Rozefelde
10.00–14.00 L. Semičenkova
B. Heinberga

28.12.2018.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00

E. Grīnvalde

28.11.2018.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles

10.00–14.00

R. Žurovska

15.00–17.00

E. Grīnvalde

10.00–11.00 E. Grīnvalde
11.00–14.00 K. Sauškina
15.00–17.00 L. Semičenkova
10.00–14.00

V. Žurovska

V. Žurovska
L. Semičenkova
10.00–14.00
B. Heinberga
B. Rozefelde
15.00–17.00

E. Grīnvalde

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

Sports

Sludinājumi

Noslēgušās sacensības
svara stieņa spiešana guļus
10. novembrī Rojas stadio
na trenažieru zālē noslēdzās
sacensības svara stieņa spie
šanā guļus. Tajās piedalījās
6 dalībnieki. Rezultāts tika
aprēķināts pēc koeficienta
(savs svars / uzspiestais svars).
Katram dalībniekam bija doti
3 mēģinājumi.
Godalgotās pirmās trīs
vietas ieguva: 1. vietā Mār
tiņš Šteinfelds, koef. 1,91;
2. vietā Sandis Grund
manis, koef. 1,65; 3. vietā
Sandris Bullis, koef. 1,45.
Paldies
visiem
dalībnie
kiem, kuri neatteica un
bija
gatavi
piedalīties.
Paldies Rojas novada domei
Godalgoto vietu ieguvēji – no kreisās San- par balvām!
dis Grundmanis (2. vieta), Mārtiņš Šteinfelds
(1. vieta), Sandris Bullis (3. vieta).
Armands Indriksons,
A. Indriksona foto
Rojas stadiona vadītājs

Obligātais minimums – dūmu detektori
Par aizsardzību pret iespējamām
ugunsnelaimēm īpaši jāpiedomā rudenī
un ziemā, kad šie riski ir daudz augstā
ki. Piemēram, pērn Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD) reģistrējis
8714 izsaukumus uz ugunsgrēkiem, no
kuriem katrs trešais bija izcēlies dzīvo
jamās mājās. Visvairāk ugunsgrēku re
ģistrēts gada aukstākajos mēnešos – teju
60% no kopējā ugunsgrēku skaita.
Dūmu detektors patstāvīgi spēj kon
statēt gan telpā izveidojušos piedūmoju
mu, gan temperatūras paaugstināšanos,
brīdinot par to ar spalgu, 80dB skaļu
signālu. VUGD speciālisti uzskata, ka
ideālais risinājums būtu viens detektors
katrā mājokļa telpā, kurā ikdienā uzturas
cilvēki vai arī notiek kāda rosība, taču
pats minimums ir viens detektors uz
dzīvokli vai privātmāju. Pēdējā gadījumā
tam piemērotākā vieta ir guļamistabā vai
gaitenī netālu no guļamistabas durvīm.
Turklāt jāatceras, ka detektors jāstiprina
pie griestiem, vai iespējami tuvu tiem,
vēlams – telpas vidū.
Saglabājas augsts mājokļa applūšanas risks
Liekus kreņķus un izdevumus var sa
gādāt gan garnadžu uzlauztas durvis un
izsisti logi, gan arī lielākas un mazākas
ūdens noplūdes plīsušu ūdens cauruļu,
radiatoru vai ūdens boileru dēļ.

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

Rojas luterāņu baznīcā
25. novembrī 13.00
Kaltenes baznīcā
25. novembrī 16.00.
8. decembrī pulksten 11.00
Rojas kultūras centra
konferenču zālē
notiks svinīga senioru kluba

„Liedags” kopsapulce.

Sveiksim arī jubilārus
Zentu, Ilgu, Irēnu, Viesturu,
Dzidru un Oļģertu.
Senioru kluba „Liedags”
padome

Ziemassvētku
dievkalpojums
Ģipkas ev. lut. baznīcā
24. decembrī 17.00.

Policija ziņo
Laika posmā no 07.11.2018 līdz
20.11.2018 Rojas pašvaldības policija:
Saņēmusi un reaģējusi uz 6 izsau
kumiem, par savām tiesībām un pie
nākumiem konsultēts 1 klients, izteikti
2 mutiski brīdinājumi, izpildīti 4 atse
višķie uzdevumi, saņemts 1 iesniegums
un uzsākta 1 Administratīvā lietvedība.
Veikta sadarbība ar Valsts policiju.

Apsveicam!

Tumšo un nemīlīgo rudeni raksturo ne tikai nepatīkami laika apstākļi,
bet arī lielāki mājokļa drošības riski –
ugunsgrēki notiek divreiz biežāk nekā
vasarā, bet zādzību skaits pieaug par
25%. Tādēļ ir vērts nopietni padomāt
par sava mājokļa drošību, aprīkojot to
ar vispiemērotākajām aizsargierīcēm.

Mūžības svētdienas
dievkalpojumi

Pirms dievkalpojuma no
pulksten 16.30 Ziemassvētku mūziku izpildīs ērģelniece
Ilze Rūsa.
Visi mīļi gaidīti!

3. novembrī Rīgā notika
Latvijas veterānu čempionāts
ložu šaušanā. Vingrinājumā ar
mazkalibra šauteni guļus savā
vecuma grupā Imants Ločmels
ieguva 5. vietu. Savukārt ar
mazkalibra pistoli 30 šāvienos
ar vienu roku Imantam 3. vieta. Kopvērtējumā divās vecuma grupās divcīņā Imants bija
otrais labākais 34 dalībnieku
konkurencē.

Rudenī par mājokļa
drošību jārūpējas
papildus

DAŽĀDI
 Atdod krāsotus, iestiklotus logus
labā kārtībā. Zvanīt 29666837.

Līdzjūtības
Lēni, lēni, klusi, klusi,
Nu tu aizej dusēt, māt.
Rīta saule, mīļi vārdi
Nespēs tevi modināt.
(Latv. t. dz.)
Izsakām līdzjūtību Guntaram
Švarcbaham, no mammas atvadoties.
SIA „L.M. Trans” kolektīvs
Atstājiet mani! Ļaujiet man
		vienam būt!
Es zinu to dziesmu, ko dzied lapas,
		
kad rudenī trūd.
Es zinu to ceļu, pa kuru dūmi
		debesīs zūd.
Atstājiet mani! Ļaujiet man
		vienam būt!
…Ļaujiet man vienam iet!
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar
Mārīti, dēlu ALENU mūžības ceļā
pavadot.
PII „Zelta zivtiņa” kolektīvs
Visskaistākie gadi ir tie,
Kas vēl dzīvoti nav.
Visskaistākais vārds,
Kuru pasacīt gribētu tev,
Palicis neizteikts.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, ALENU pēkšņi zaudējot.
1989. gada izlaiduma klasesbiedri
un audzinātāja
Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz.
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums,
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Mārītei Ļeonovai un pārējiem tuviniekiem, dēlu, tēvu un brāli mūžībā pavadot.
Rojas invalīdu biedrība

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

Nekad no rudens mākoņiem
Nav tik daudz tumšu skumju lijis.
Nekad vēl vējš zem debesīm
Tik nežēlīgs un ass nav bijis.
Izsakām līdzjūtību Mārītei, dēlu
pēkšņi zaudējot.
Irēna, Ina
Viens otram tikai uz laiku.
Kā sniega pārsliņas matos,
Kā laipiņa pāri upēm
Mēs iedoti tikai uz laiku...
Rojas evaņģēliski luteriskā
draudze un mācītājs izsaka līdzjūtību Mārītei Ļeonovai, dēlu Mūžībā
aizvadot.
Rokām, kuras vienmēr prata
Tik daudz veikt un padarīt,
Atpūtu vēlēt vieglu,
Ļaut tam paldies pasacīt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Laurai Zeltiņai un pārējiem tuviniekiem, māti un vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Rojas invalīdu biedrība
Daudz Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz.
Tomēr skaistākais no visiemMātes svētums, mātes sirds.
Skumju brīdī esam kopā ar
Lauru Zeltiņu un tuviniekiem,
māmiņu mūžības ceļos pavadot.
Rojas vidusskolas kolektīvs
Man šovakar ir tik smagi,
It kā būtu satumsis ceļš.
Ar dzeltenām lapām klāts,
Ar lietus asarām pārpludināts.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
ILDU KARPOVU mūžībā pavadot.
Ģipkas luteriskā draudze
un mācītājs

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

