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Barikādēm – 30
Dace Klabere

2021. gada janvārī aprit 30 gadi, kopš 
1991. gada janvāra barikādēm, kad Lat-
vijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja 
valsts brīvību pret militārām akcijām un 
neatkarības pretiniekiem.

Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un 
gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmī-
bas pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija 
nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga 
gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas 
Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikā-
des apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā 
un citur Latvijā. Pateicoties plašajai sabiedrības 
iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums 
pārņemt varu izgāzās. 1991. gada janvāra bari-
kādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas no-
zīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī 
būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa.

Ievērojot pandēmijas ierobežošanas pasā-
kumus, atcere šogad notiek bez pulcēšanās pie 
ugunskuriem un dalīšanās atmiņās klātienē, 
taču neviens nav atcēlis iespēju atcerēties un 
apzināties, cik liela nozīme mūsu valsts vēsturē 
ir 1991. gada barikāžu notikumiem. Šos notiku-
mus nedrīkst aizmirst, tie ir latvieša identitātes 
neatņemama sastāvdaļa. 

Iesākot barikāžu piemiņas nedēļu, 13. jan-
vāra vakarā pie Rojas kultūras centra tika ie-
degts ugunskurs, atskaņotas tā laika noskaņai 

13. un 20. janvāra vakaros pie Rojas KV dega ugunskurs un tika atskaņotas barikāžu laika 
noskaņai atbilstošas dziesmas un Latvijas Radio skanējušo ziņu pārraižu fragmenti.   

A. Enzeļa foto

atbilstošas dziesmas un Latvijas Radio skanē-
jušo ziņu pārraižu fragmenti. Ugunskurs dega 
arī 20.  janvārī – barikāžu piemiņas dienā. Šajā 
vakarā garāmgājēju uzmanību piesaistīja uz pie-
minekļa akmeņiem projicētie Āra Krauzes un 
Latvijas televīzijas filmētie to dienu notikumu 
video. Ne viens vien uz mirkli piestāja pavērot 

videomateriālus, pie viena pakavējoties at-
miņās par notikumiem, kuri pašu piedzīvoti. 
Pieminot un godinot, ievērojot visus pandē-
mijas noteiktos ierobežojumus, ikvienam bija 
iespēja 20. janvārī nolikt svecīti pie mūsu no-
vadnieka, brīvības cīnītāja Gvido Zvaigznes 
pieminekļa Rojā, vidusskolas pagalmā.

Junas Veide atmiņas, 
atceroties laiku pirms 
30 gadiem

Atceroties Doma laukumu, ugunskurus un daudzos 
cilvēkus, domāju par lielo paļāvību, ka viss izdosies, un 
vēlmi būt brīvai tautai un valstij. Neviens nedomāja, cik 
tas varēja būt bīstami.

Tajā tālajā 1991. gada janvārī es, tāpat kā daudzas med-
skolas audzēknes, dežūrēju Doma baznīcā. Mūsu pārziņā 
bija Doma laukums, Radio māja, Bastejkalns, Brīvības 
pieminekļa laukums un tuvējās ielas ap Doma laukumu. 
Vienā no Doma laukumam tuvējām viesnīcām bija izvie-
tojies Zemessargu štābs. Ik pēc stundas visa teritorija tika 
apsekota. Reidos gājām vesela brigāde – zemessargi, ārsti, 
policija, medmāsas un arī mēs. Apgaitas laikā aprūpējām 
tos, kam tas bija nepieciešams. Kādam vajadzēja apkopt 
nelielu apdeguma brūci, citam zāles vēderam, vēl kādam 
tabletīti galvassāpēm. Smagu traumu manās dežūrās, par 
laimi, negadījās.

Visur sajutām līdzcilvēku rūpes un gādību par barikāžu 
dalībniekiem. Karsta tēja un maizītes, nereti tikko ceptas, 
vēl siltas. Bet visvairāk priecēja tā lielā mīlestība un kopī-
bas sajūta, kas virmoja gaisā. Arī tovakar… Beidzām ap-
gaitu, maiņa bija beigusies, un varējām doties mājās. Pre-
cīzāk, uz medskolas kopmītnēm Mežciemā. Bijām jau pie 
kādreizējā „Sakta” veikala trolejbusu pieturas, kad Operas 
un baleta teātra pusē gaisā pamanījām dīvainas skrejošas 
gaismiņas. Vēlāk noskaidrojās, ka tās bija trasējošās lodes. 
Kopmītnēs uzreiz ieslēdzām televizoru, un tad arī uzzinā-
jām, kas patiesībā notika.

Vai mēs izjutām bailes, esot tur? Baiļu nebija, par to, ma-
nuprāt, nedomāja neviens. Mēs visi tur vienkārši bijām un 
darījām, kas jādara. Nebija pieredzes, lai baidītos. Bet atmi-
ņā tās dienas saglabājušās visa mūža garumā.

Junas Veides atmiņas pierakstīja Ārija Veide

Pieminot Barikāžu 30. gadadienu, arī 
skolas pagalmā tika iedegts piemiņas 
uguns kurs. Lasiet 5. lpp.

Ģipkas draudze lūdz atsaukties 
un atbalstīt mūsu novadnieka, bi-
jušā mācītāja Hugo Maksimiliana 
Grīvāna trimdā izdotās grāmatas 
(izdota 1980. gadā Zviedrijā) „Avju 
gans no Jaunarājiem” (Cauri Si-
bīrijas vergu nometnei Brīvībā) 
atkārtotu izdošanu. Mācītājs savas 
Dzimtenes mīlestības, pārliecības, 
godīguma un ticības dēļ divas rei-
zes pabijis „Stūra mājā”, centrālcie-
tumā un atkārtoti divas reizes bijis 
izsūtījumā Sibīrijas soda nometnēs. 
Brīvās pasaules valstu spiediena 
rezultātā mācītājam 65 gadu vecu-
mā PSRS deva atļauju izbraukt uz 
Zviedriju pie ģimenes. Ierodoties 
Zviedrijā, mācītāju sagaidīja tikai 
jaunākais dēls Andrejs (ziedojis 

tēva īpašumu Ģipkas draudzei) un 
draugi. Vecākais dēls tēvu nesagai-
dīja, jo bija miris. Sieva slimības 
dēļ bija ievietota pansijā. Mācītājs, 
atrodoties Zviedrijā, bija atkal ga-
tavs kalpot savai Tēvzemei. Viņš 
apmeklēja Austrāliju, Vāciju, Vati-
kānu. Visur viņš stāstīja par PSRS 
nežēlībām, cilvēku slepkavībām 
utt. Tikai daži minētās grāmatas 
eksemplāri nonāca Latvijā. Pirms 
divām nedēļām minētā grāmata, 
pateicoties bijušā draudzes priekš-
nieka Ūpja meitai (Andrejs bija 
uzdāvinājis tēva grāmatu Ūpja 
kungam 1993. gadā), nonāca manā 
rīcībā. Lasīju, raudāju un sapratu, 
ka mūsu tautai, mūsu vietējiem 
iedzīvotājiem un sevišķi visai jau-

natnei, šī grāmata ir nepieciešama 
kā vēstures grāmata, kura māca 
patriotismu, Dzimtenes mīlestību, 
ataino nodevību, un māca jebkuros 
ap stākļos palikt latvietim un savas 
Tēvzemes patriotam.

Esiet atsaucīgi! Atdosim godu 
mūsu novadniekam, mācītājam 
Grīvānam ar grāmatas pirmo izdo-
šanu brīvā Latvijā! Ziedotāji minēto 
grāmatu varēs iegādāties bez mak-
sas. Ziedot varat:

Ģipkas evaņģēliski luteriskai 
draudzei, Swedbank, LV66HA-
BA0551035894552, ar norādi Grīvāna 
grāmatas izdošanai. Paļaujos uz jūsu 
godaprātu un ticu, ka mums izdosies.

Valdis Rande,
Ģipkas draudzes priekšnieks

Aicinājums Rojas muzejs saņēmis dāvinājumu
19. janvārī Rojas Jūras zvejnie-

cības muzejs saņēma dāvinājumu 
no mūsu novadnieces Ilzes Mali-
kas – šujmašīnu, kas piederējusi So-
fijai Kļaviņai (dzimusi Kreicberga, 
08.12.1890.  – 29.09.1979.). Sofija 
Kļaviņa nākusi no senas rojupnie-
ku dzimtas, bijusi precējusies ar 
„Ķiršu” māju saimnieku. Ulmaņlai-
kos aizbraukusi uz Rīgu, kur kalpo-
jusi kādā turīgā ģimenē. Šajā laikā 
iemantotas arī ļoti labas manieres un 
apgūta šūšanas prasme. Muzejam dāvināto šujmašīnu Sofijai atstājusi kāda ģimene no Rojupes, 
kura 1949. gadā tikusi atkārtoti izsūtīta. Ģimene šujmašīnu bija iegādājusies pirmā izsūtījuma lai-
kā Krievijā, pēc izsūtījuma pārveduši uz Latviju, savukārt pēc otrās izsūtīšanas ģimene visticamāk 
vairs nav atgriezusies mājās. 

Sirsnīgs paldies Malikas kundzei par dāvinājumu un interesanto stāstu par mūsu novada ļau-
dīm!

Inese Indriksone, Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Informācija skatītājiem par  
Baibas Sipenieces-Gavares  

stāvizrādi „Vienreiz jau var!”
Informējam, ka Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādes „Vienreiz jau var”, kas bija paredzētas: 

28.11.2020 plkst. 16.00 un 19.00 Rojas kultūras centrā, organizatori ir nolēmuši vēlreiz nepārcelt. 
Šīs izrādes ir atceltas! (iepriekš 21.03.2020 plkst. 16.00 un 19.00).

Nauda par iegādātajām biļetēm internetā pircējiem tiks atgriezta uz kontu, no kura iegādātas 
biļetes. „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās iegādāto biļešu naudu atpakaļ varēs saņemt „Biļešu 
paradīzes” kasēs.   Lūdzu ņemt vērā, ka sakarā ar ārkārtas stāvokļa ierobežojumiem, kases var 
būt slēgtas. Lūdzam sekot informācijai par darba laikiem: https://www.bilesuparadize.lv/lv/shops

Pēc ārkārtējās situācijas beigām, kad būs atļauti klātienes pasākumi, tiks izsludināti jaunie 
datumi.

Aicinām sekot līdzi informācijai biļešu paradīzes mājas lapā:  www.bilesuparadize.lv 
un Baibas Sipenieces-Gavares sociālajos tīklos „Facebook”, „Instagram”, kā arī Rojas kultūras 
centra kontā „Facebook”.
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Rojas novada domē
Rojas novada domes 
2020. gada 15. decembra 
sēdē tika izskatīti 
15 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17/2020 
„Grozījumi 21.01.2020. saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 „Par Rojas novada domes 2020. gada 
budžeta plānu”.

•	 Apstiprināt aktualizēto Rojas novada attīstī-
bas programmas 2015.–2021. gadam Rīcības plā-
nu un Investīciju plānu 2021. gadam.

•	 Apstiprināt Rojas novada domes amatperso-
nu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

•	 Apstiprināt noteikumus „Par atalgojuma no-
teikšanu Rojas novada vidusskolas, pirmsskolas 
izglītības iestāžu un Rojas novada Sporta skolas 
medmāsām”.

•	 Piešķirt 2021. gadā Kurzemes plānošanas re-
ģionam Rojas novada pašvaldības budžeta dotāci-
ju 1500 EUR apmērā Administrācijas kapacitātes 
stiprināšanai, kā arī labas prakses apgūšanas brau-
ciena organizēšanai.

•	 Noslēgt ar I. Miķelsones ārsta praksi telpu 
nomas līgumu par telpām Selgas ielā 7, Rojā, Ro-
jas novadā.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamam īpašumam „Birznieki”, Rudē, Rojas 
novadā.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrā-
des uzsākšanu nekustamam īpašumam „Tāles”, 
Rojas novadā.

•	 Zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu 
un adresi: „Upesozoli”, Žocene, Rojas novads,  
LV-3264.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamam īpašumam Selgas ielā 44, Rojā, Rojas no-
vadā.

•	 Atzīt par starpgabalu nekustamo īpašumu 
„Brīzes”, Kaltenē, 0,16 ha platībā (vairāk vai ma-
zāk, kā izrādīsies uzmērot dabā) un reģistrēt ze-
mesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai piekrī-
tošu zemi.

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašval-
dībai piederošo nekustamo īpašumu „Caurlaide”, 
Melnsilā, Rojas novadā.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/

domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas novada domes 2021. gada 
19. janvāra sēdē tika izskatīti 
16 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 
2020.  gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos 
4 856 525,00 EUR un izdevumos 4 118 047,00 EUR.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2021 
„Par mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”.

•	 Apstiprināt Rojas vidusskolas nolikumu.
•	 Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja dalī-

bu Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu 
konkursa mērķprogrammā „Muzeju nozares attīstī-
bas programma” ar projektu „Tā mēs te jūrkantē dzī-
vojām”, kas paredz pašreizējās muzeja amatniecības 
un sadzīves ekspozīcijas aktualizēšanu un pārveidi.  
Kopējās projekta izmaksas sastāda – 8000,00 EUR, 
no tām Rojas novada dome garantē pašvaldības līdz-
finansējumu 10 % vai 800,00 EUR apmērā.

•	 Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 
2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 113 „Par piedalī-
šanos projektā „Vai tu mīli jūru?” un izteikt lēmu-
ma 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

„2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansēju-
mu 13  626,35 EUR (projekta kopējās izmaksas 
91 100,75 EUR);

3. Ņemt aizņēmumu 2021. gadā no Valsts kases 
65 094,94 EUR apmērā.

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus 
iesniegšanai  Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu 
Rojas novada domes iespējas ņemt aizņēmumu no 
Valsts Kases 65 094,94 EUR apmērā uz 5 gadiem 
pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes. Ap-
maksu garantēt ar pašvaldības budžetu.”

•	 Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 
2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 116 „Par piedalī-
šanos projektā „Cilvēki pie jūras” un izteikt lēmu-
ma 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

„2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansēju-
mu 24 743,51 EUR (projekta kopējās izmaksas 
203 033,27 EUR);

3. Ņemt aizņēmumu 2021. gadā no Valsts kases 
167 033,27 EUR apmērā;

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus ie-
sniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Ro-
jas novada domes iespējas ņemt aizņēmumu no 
Valsts Kases 167 033,27 EUR apmērā uz 5 gadiem 
pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes. Ap-
maksu garantēt ar pašvaldības budžetu.”

•	 Atcelt Rojas novada domes 2020. gada 
15. septembra lēmumu Nr. 126 „Mūžībā aizsaukto 
zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunoša-
na”” (protokols Nr. 12, punkts Nr. 10).

•	 Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 
2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 114 „Par pieda-
līšanos projektā „Mūžībā aizsaukto zvejnieku un 
jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”” un izteikt 
lēmuma 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

„2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansēju-
mu 16 650,88 EUR (projekta kopējās izmaksas 
166 508,77 EUR);

3. Ņemt aizņēmumu 2021. gadā no Valsts kases 
130 508,77 EUR.

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus 
iesnieg šanai Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu 
Rojas novada domes iespējas ņemt aizņēmumu no 
Valsts Kases 130 508,77 EUR apmērā uz 5 gadiem 
pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes. Ap-
maksu garantēt ar pašvaldības budžetu.”

•	 Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības ne-
kustamo īpašumu Upes ielā 4A, Rojā, Rojas nova-
dā, kas sastāv no zemes vienības – 0,14 ha platībā 
un uz tā esošās inženierbūves – torņa.

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novadā, 
pirmās elektroniskās izsoles noteikumus.

•	 Noteikt izsoles sākuma cenu – 8200 EUR.
•	 Pagarināt nomas līgumu ar Apdrošināšanas 

akciju sabiedrību „Balta”, līdz 2021. gada 31. de-
cembrim, par daļu no Zvejnieku ielas 3, Rojā, Ro-
jas novadā, telpas Nr. 6 (pēc inventarizācijas plāna) 
4 m² platībā, saglabājot iepriekšējo nomas maksu, 
paredzot iespēju līgumu uzteikt pirms termiņa.

•	 Pagarināt nomas līgumu ar biedrību „Latvi-
jas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, preču 
atbilstības sertifikātu izsniegšanas vajadzībām, uz 
laiku līdz 31.12.2021., darbavietu, kura atrodas 
nekustamā īpašumā Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas 
novadā, telpā Nr. 7 pēc inventarizācijas plāna, uz 
1 stundu diennaktī, pēc Pušu saskaņota grafika, 
saglabājot iepriekšējo nomas maksu, paredzot ie-
spēju līgumu uzteikt pirms termiņa.

•	 Noslēgt ar R. Bergas ārsta praksi, reģistrāci-
jas Nr. 30095412507, telpu nomas līgumu uz laiku 
līdz 31.12.2021.

•	 Noslēgt ar SIA „Rojas DzKU” deleģēšanas 
līgumu par likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 2. punktā noteikto pašvaldības pār-
valdes uzdevumu (atbilstoši pašvaldības pasūtīju-
mam gādāt par Rojas novada administratīvās teri-
torijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu 
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uztu-
rēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritu-
mu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu 
pasākumi), kā arī iekasēt īri un apsaimniekošanas 
maksu par Rojas novada pašvaldībai piederoša-
jiem dzīvokļiem un pārstāvēt pašvaldību tiesis-
kajās attiecībās ar īrniekiem un citiem daudzdzī-
vokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, deleģēšanu uz 
laiku – viens gads.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Krūmāji”, Valgalciemā, Rojas no-
vadā zemes vienības sadalīšanai.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Pļavnie-
ki”, Rudē, Rojas novadā.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrā-
des uzsākšanu nekustamam īpašumam Upes ielā 
13, Rojā, Rojas novadā.

•	 Par zemes vienības daļas izveidošanu un lie-
tošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma 
„Spuras”, Kaltenē, Rojas novadā.

 Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas novada domes 
2021. gada 26. janvāra 
ārkārtas sēdē tika izskatīts 
1 darba kārtības jautājums, 
kur deputāti lēma:

•	 Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 1/2021 
„Par Rojas novada pašvaldības 2021. gada budžeta 
plānu”.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/

domes sekretāre Gunta Dambiņa

Noslēgusies 
sadarbība

2020. gada 15. decembrī noslēdzās Rojas 
novada pašvaldības sadarbība ar SIA „Pun-
diķi” zvejniekiem, zinātnisko institūtu 
„BIOR” un z/a „Tome” filiāles zivju audzētavu 
„Pelči”. Tika realizēts Lauku atbalsta dienes-
ta 2020. gada 24. martā Zivju padomes sēdē 
piešķirtā finansējuma zivju resursu pavairo-
šanai un atražošanai apstiprinātais projekts 
Nr.36. par taimiņu mazuļu ataudzēšanai un 
ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku 
nozveju. 

Noslēgtā līguma ietvaros SIA „Pundiķi” 
zvejnieki Rojas upē nozvejoja 40 taimiņus, no 
kuriem 14 bija iezīmētās taimiņu vaislas zi-
vis. Tas nozīmē, ka 35 % no kopējā nozvejotā 
taimiņu daudzuma 8 (astoņām) mātēm un 6 
(sešiem) tēviem bija nogrieztas tauku spuras.

No visiem līdz šim  noķertajiem vaislas 
taimiņiem 1/3 daļa ir savulaik zivju audzē-
tavā „Pelčos” izaudzētie.  Pirms palaišanas 
Rojas upē, izaudzētos taimiņu mazuļus ziv-
kopji iezīmēja, nogriežot tauku spuru. „Tā ir 
kā piedēklis,  kurai nav nekādu funkciju, un 
diskomfortu nejūt”, norāda zivju audzētavas 
„Pelči” vadītājs Valdis Plaudis. Liels prieks, 
ka pašu izaudzētie taimiņi sāk atgriezties Ro-
jas upē.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 630,00 EUR, 
no kuriem, Rojas novada domes līdzfinansē-
jums ir 726,00 EUR, un Zivju fonda finansē-
jums ir 2 904,00 EUR.

Ligita Šnore

Zvejniekiem liels prieks, ka pašu izaudzētie 
taimiņi sāk atgriezties Rojas upē.

L. Šnores foto 

2021. gadā atdzims Rojas poliklīnikas ēkas 2. stāvs

Biedrības „Talsu rajona partne-
rība’’ un „Lauku atbalsta dienests” 
atbalstījis Rojas novada domes pro-
jektu Eiropas Savienības Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) Rīcības programmas ziv-
saimniecības attīstībai 2014.–2020. 
gadam pasākumā „Sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju īste-
nošana” projekta iesniegumu nr. 19 – 
08 – FL06 – F043.0203 – 000002 „Vai 
tu mīli jūru”. 

Pārbūves un atjaunošanas ko-
pējās attiecināmās izmaksas ir 
80451,09  EUR, no kurām publiskais 
finansējums ir 72405,98 EUR. Pēc 
iepir kuma dokumentu izvērtēša-
nas nolemts, ka projekta realizācijas 
būvdarbus veiks SIA „Elerts”. Būv-
projekta, ko izstrādāja SIA „Arc-
hodose”, kopējās izmaksas sastādīja 

10649,66 EUR, no kurām publiskais 
finansējums ir 5068,42 EUR. Būvuz-
raudzību veiks SIA  „Akorda”. 
Būvuzraudzības izmaksas sastāda 
4658,50 EUR. 

Šī projekta mērķis ir Krišjāņa Val-
demāra piemiņas istabas izveidošana, 
Valdemāra ideju aktualizēšanai, īste-
nošanai un iedzīvināšanai.  

Projekta „Vai tu mīli jūru” rea-
lizācijas gadījumā tiks renovēts ta-
gadējās poliklīnikas (ģimenes ārstu 
prakses), kādreizējās jūrskolas sko-
lotāju ēkas otrais stāvs. Nedaudz 
atskatoties vēsturē, pēc Krišjāņa Val-
demāra (saukts arī par latviešu jūr-
niecības tēvu) iniciatīvas, 1864. gadā 
Ainažos tika dibināta pirmā jūrskola 
Latvijā (arī visā Krievijā), un vairāk 
nekā 10 mazākas jūrskolas Latvijas 
un Igaunijas piekrastēs, tai skaitā 

tagadējā Rojas novada Ģipkā, bet 
1873. gadā arī Rojā nodibināta Lu-
bezeres pirmās kategorijas jūrskola, 
kur sagatavoja kabotāžas stūrmaņus. 
Tiem laikiem nozīmīgi bija tas, ka 
šajās skolās latviešu jaunieši varēja 
mācīties latviešu valodā un mācības 
bija bez maksas. Veiksmīgā jūrskolu 
darbošanās sekmēja arī paša Rojas 
ciema attīstību, kas veicināja mūsu 
piekrastes ciemu izaugsmi – latvie-
šu un lībiešu jūrnieki iepirka mājas, 
paplašināja saimniecības, amatnieki 
būvēja buriniekus, veidojās kuģu 
būvētāju dzimtas. 

Tagadējā Rojas poliklīnikas ēka 
uzbūvēta 1873. gadā kā Lubezeres 
(Rojas) jūrskolas skolotāju ēka. Šī ir 
viena no senākajām ēkām un nozī-
mīgākajām vēstures liecībām mūsu 
novadā. Lai arī 1915. gadā kara-
kuģis „Slava” sabombardēja pašu 
jūrskolas ēku, skolotāju ēkas likte-
nis bija daudz labvēlīgāks – ēka ir 
saglabājusies līdz pat mūsdienām.  

No 1930. gadu vidus pastāvīgi ēkā 
ir saimniekojuši medicīnas darbi-
nieki. 

Ēkas 2. stāvā plānots iekārtot iz-
stādi par Krišjāni Valdemāru, kas 
labāk palīdzētu iepazīt Valdemāra 
personību un konkrētā vēstures lai-
ka posma iezīmes novadā.  Krišjāņa 
Valdemāra nopelnus un panākumus, 
palīdzot virzīties uz izvirzīto mēr-
ķi, sekmēja arī viņa ģimenes locekļi, 
tāpēc īpašu uzmanību izstādē vēla-
mies veltīt arī Valdemāra tuvākajiem 
ģimenes locekļiem  – māsai Marijai 
Medinskai, sievai Luīzei Valdemārei 
(dz. fon Ramma) un brālim Indriķim 
Valdemāram. 

Krišjānis Valdemārs vienmēr da-
lījās ar ideju, aicināja uz sarunām, 
iedvesmoja, mudināja ļaudis mācī-
ties.  Šajā reizē to varētu attiecināt 
uz sava novada vēstures izzināšanu, 
kultūrvēsturisko vērtību populari-
zēšanu, ikkatra cilvēka redzesloka 
paplašināšanu, tāpēc esam iecerējuši, 

ka šī jaunizveidotā kultūrvieta varētu 
pulcēt vēstures entuziastus, novadpēt-
niekus un interesentus. Rojas un Tal-
su novadā ir daudzi novadpētnieki un 
vēsturnieki, kuri pēta novada vēsturi, 
bet savus pētnieciskā darba rezultā-
tus tā arī nepublisko. Tāpēc vienā no 
telpām iecerēts veidot arī izstāžu zāli 
„Neturi sveci zem pūra” vēsturnieku 
un novadpētnieku savākto, izpētīto 
un apkopoto pētniecisko materiālu 
izstādīšanai un popularizēšanai.

 Šī ēka lielai daļai mūsu novada 
iedzīvotāju nu jau vairākās paau-
dzēs saistās ar medicīnas iestādi. 
Tāpēc ēkas otrajā stāvā tiks atspo-
guļots arī stāsts par medicīnas attīs-
tību Rojas novadā, pieminot medi-
ķus, kuri dažādos laikos savas darba 
gaitas saistījuši ar šo ēku, pašaizlie-
dzīgi rūpējoties par mūsu novada 
ļaužu veselību. 

Inese Indriksone, 
Rojas Jūras zvejniecības 

muzeja vadītāja



 BANGA 2021. gada 29.janvāris 3

Spilgtākie notikumi Rojas novadā 2020. gadā
Dace Klabere

JANVĀRĪ
Pāris dienu pirms gadu mijas Rojas KC notiek Rojas novada 

kultūras darba organizatores Daces Brokas veidotais labdarības 
koncerts „Roku rokā”. Tajā pulcējas visi tie novada ļaudis un vies-
mākslinieki, kuriem nav svešs mūsu līdzcilvēku liktenis – pasā-
kumā tiek vākti līdzekļi Lienes Voronovas ģimenei, kura gada 
nogalē ugunsgrēkā zaudēja savu mājvietu.


Savu 25 gadu jubilejas koncertu izdzied Rojas kultūras centra 

sieviešu koris „Kalva”.


20. janvārī Rojas vidusskolas pagalmā liesmo barikāžu atceres 
ugunskurs – apliecinājums tam, ka esam lieli un stipri, un varam 
sasniegt jebko, ja vien esam vienoti un neatlaidīgi.


21. janvārī Rojas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi ap-

stiprina 2020. gada budžetu.
FEBRUĀRĪ

Rojas bibliotēkā, pārlapojot populāro grāmatu „Pasakas par 
ziediem”, tiek atzīmēta rakstnieces Annas Sakses jubileja.


Rojas tūrisma informācijas centrs piedalās Starptautiskajā tū-

risma izstādē „Balttour”  Ķīpsalas izstāžu centrā.


Savu 20 gadu jubileju svin senioru klubs „Liedags”.


15. februāra vakars uz Rojas kultūras centra skatuves paiet 
Dinas Veinbergas zīmē. Viņa saviem talanta cienītājiem sagā-
dā gaismas, mīlestības, patiesu vārdu pilnu vakaru no sirds uz 
sirdi.

MARTĀ
Mūzikas un mākslas skolā notiek komponistes Daigas Rūten-

bergas autorkoncerts.


Uz tikšanos ar rojeniekiem ierodas Latvijas Zinātnes un iz-
glītības ministre Ilga Šuplinska un 13. Saeimas deputāts Uldis 
Budriķis. Vairāk nekā trīs stundu ilgās diskusijas paskrien ātri – 
jautājumu bija tik daudz, ka uz visiem ministres kundze pat ne-
paspēja atbildēt.


No 12. marta līdz 14. aprīlim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā 

situācija, kuras laikā Rojas novada domes struktūrvienības sāk 
klientu apkalpošanu attālināti.

APRĪLĪ
Biedrība „Talsu rajona partnerība” un „Lauku atbalsta die-

nests” atbalsta Rojas novada domes iesniegtos projektus „Cilvē-
ki pie jūras” un „Vai tu mīli jūru?”. Projekta „Cilvēki pie jūras” 
mērķis ir Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiālē „Kaltenes klubs” 
iekārtot ekspozīciju – radošās darbošanās centru un izveidot 
labiekārtotu laukumu, nodrošinot sabiedrībai iespēju iepazīt 
un izzināt Rojas novada kultūras mantojumu, zvejniecības un 
zvejnieku aroda tradīcijas, kur akcentēta cilvēku un jūras mij-
iedarbība no sendienām līdz pat mūsdienām. Savukārt, realizējot 
projektu „Vai tu mīli jūru?”, tiks veikta pārbūve vēsturiskās Rojas 
poliklīnikas ēkas 2. stāvam, kur tiks iekārtota informatīva izstāde 
par K. Valdemāru, īpašu uzmanību veltot arī Valdemāra tuvāka-
jiem ģimenes locekļiem – māsai Marijai Medinskai, sievai Luīzei 
Valdemārei un brālim Indriķim Valdemāram. Ēkas 2. stāvā tiks 
izveidota arī izstāžu telpa „Neturi sveci zem pūra” pētniecisko 
materiālu izstādei. Tā kā šī vēsturiskā ēka savu lielāko mūža daļu 
ir bijusi saistīta ar medicīnu, tad šeit tiks izveidota arī neliela iz-
stāde par medicīnu un medicīnas darbiniekiem Rojas novadā. 
Abi realizētie projekti nodrošinās jūras un zvejas kultūras man-
tojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.


Rojā, Selgas ielā netālu no DUS „Astarte” sākas elektromobiļu 

stacijas izbūve.


Rojas Sv. Apustuļa Andreja katoļu draudze saņem dāvinājumā 
no rojenieka Edmunda Klabera svētbildi „Vissvētākā Jēzus sirds”, 
ko tās īpašnieks savulaik saņēmis mantojumā no saviem vecā-
kiem. Svētbilde ģimenei piederējusi vairāku paaudžu garumā un 
tagad, pēc restaurācijas, tā nonākusi katoļu draudzes īpašumā.


30. aprīlī Rojas upē ielaiž 5162 viengadīgo taimiņu smoltus, 

kas izaudzēti Z/I „BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiālē „Pelči”. 
Zivju mazuļi Rojas upē tiek ielaisti jau no 2007. gada.

MAIJĀ
Projekta „Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide” ietva-

ros Rojas brīvdabas estrādes teritorijā uzbūvēta, labiekārtota un 
nodota ekspluatācijā sabiedriskā tualete. Būvdarbus veica SIA 
„A Celtne”, būvuzraudzību – SIA „Akorda”.


30. maijā Roja svin savus ikgadējos svētkus – Rojas dienu, 

kura šogad, dzīvojot pandēmijas ēnā, aizrit ar nosaukumu „Ci-
tādas Rojas dienas”.

JŪNIJĀ
Savu jauno sezonu sāk Rojas brīvdabas estrāde – vasaras kon-

certzāle.


Rojā top pludmales kafejnīca aktīvas atpūtas baudītājiem. Tā 

savus apmeklētājus gan ar garšīgām uzkodām, gan dzērieniem 
priecēs visas peldsezonas garumā.


„Bangas” lasītāji tiek iepazīstināti ar Rutas Penēzes akciju visā 

jūras piekrastē „Par tīru jūru”. Akcijas laikā ikviens tiek aicināts 
vākt no jūras izskalotos stikliņus, no kuriem akcijas noslēgumā 
stikla māksliniece Inga Salmiņa iecerējusi veidot vides objektu 
„Jūras asara”, kurš tiks uzstādīts Kaltenes akmeņainajā jūrmalā.


Noslēdzas kārtējais mācību gads Rojas Mūzikas un mākslas 

skolā – pilns pārmaiņu un jaunu izaicinājumu.


Projekta ietvaros pagarina koka laipas pludmalē. Rezultātā 
Rojas peldvietas apmeklētājiem nodrošināta komfortablāka pie-
kļūšana pludmalei un jūras krastam un, pats būtiskākais, tiek 
aizsargāta kāpu josla. Laipu izbūves darbus veica SIA „Kalvas”.

Projekta „Piejūras vides labiekārtošana Rojā” ietvaros izbū-
vēts bruģēts automašīnu un autobusu stāvlaukums Rojas brīvda-
bas estrādes teritorijā. Līdz ar to tiek nodrošināta piekrastes kāpu 
aizsardzība un saglabāšana, regulējot apmeklētāju un transporta 
plūsmu piejūras parkā, izveidojot mūsdienīgi bruģētus parka 
laukumus. Būvdarbus veica SIA „Ajor”, būvuzraudzību – SIA 
„Akorda”.

 Ģipkas evaņģēliski luteriskajā baznīcā tiek realizēts projekts 
„Ģipkas evaņģēliski luteriskās baznīcas vietējās nozīmes arhitek-
tūras pieminekļa saglabāšana”, kura ietvaros baznīcai tiek veikta 
vēsturiskā jumta seguma pārbūve. Darbus veica SIA „A Celtne”.


16. jūnijā Rojas novada bibliotēka aicina uz tikšanos ar aktieri 

Mārtiņu Vilsonu dzejnieka Māra Čaklā talanta cienītājus. Pasā-
kumā piedalās gan aktiera ģimene, gan Māra Čaklā dzīvesbiedre 
Ieva.


Sākas „Rojas apļi – 2020” jaunā sezona. Ikvienam, neatkarīgi 

no vecuma, ir iespēja katru otrdienu piedalīties 30 minūšu skrē-
jienā Rojas stadionā.

JŪLIJĀ
4. jūlijā Rojas Jūras zvejniecības muzejā notiek lekcija „Kā pē-

tīt savu dzimtu”, kuru vada pieredzējušas pētnieces Agnese Lūse 
un Dace Alsberga. Pētot savas dzimtas vēsturi, mēs uzzinām arī 
daudz vērtīga par mūsu senčiem, tradīcijām, kultūru, vēsturi. Pa-
cietīgi, sperot soli pa solim, dažkārt liekot lietā intuīciju un pat 
detektīva prasmes, ir iespēja ne tikai atšķetināt savas dzimtas līk-
ločus, bet arī ceļot laikā, kurā dzīvojuši mūsu dzimtai piederīgie.


Ievērojot viena aira distanci, Rojā jau 70. reizi dod pa bun-

džām Zvejnieksvētkos. Tiesa gan, šoreiz, ievērojot valstī noteik-
tos ierobežojumus, izpalika ballēšanās līdz rīta gaismai un ugu-
ņošana, taču tādēļ jau svētki nelikās mazāk tīkami.


Rojas upes dabas takā atjaunota infrastruktūra – pilnībā at-

jaunotas visas trīs atpūtas vietas un no jauna saliktas norāžu zī-
mes.


Jūlija beigās Rojā pēc 2 gadu pārtraukuma atgriežas starp-

tautiskais kino, mūzikas un mākslas festivāls „RojaL”. 9 gadu 
laikā tas kļuvis par neatņemamu Rojas vasaru sastāvdaļu. Līdz 
ar festivāla formātu šogad atgriezās arī tradicionālais studentu 
filmu konkurss, kurā sacentās 8 filmas no Baltijas valstīm un 
Polijas.


Festivāla „RojaL” ietvaros Ģipkas baznīcā tiek atklāta Rojas 

Jūras zvejniecības muzeja un Ģipkas draudzes veidotā izstāde – 
pastāvīgā ekspozīcija „Ģipkas baznīcas stāsts”.

AUGUSTĀ
8. augustā Kaltene pulcina kopā bijušos un esošos kalteniekus 

savos ikgadējos svētkos.


„Dzelžu” mājas atpūtas vietā uz kārtējo zaļumballi aicina Egils 
un Indra Zigati un Rojas KC. Apmeklētāji cienājas ar lašu zupu, 
bauda teātri un, protams, ballējas Kaspara Tīmaņa un Normun-
da Jakušonoka vadībā.


No 10.–14. augustam BLPJC „Varavīksne” notiek vasaras die-

nas nometne „Esi spirgts un vesels”. Tā deva iespēju 15 Rojas 
novada bērniem piedalīties dažādās aktivitātēs, kas popularizē 
veselīgu dzīvesveidu.


22. augustā Melnsilā notiek BLPJC rīkotā sporta diena, kurā 

katrs sporta cienītājs varēja pārbaudīt savus spēkus dažādos 
sporta veidos.


22. augustā Rojas brīvdabas estrādē notiek jau trešais Rojas 

novada sporta skolas basketbola, burāšanas un vieglatlētikas no-
daļu audzēkņu izlaidums. Skolu absolvēja 21 jaunais sportists.


22. augustā vēsturniece Zinta Valdmane aicina interesentus 

uz pirmo pārdomu pastaigu Rojas kapsētā „Redzamais un ne-
zināmais”. Latviešu kapu kopšanas tradīcija ir viena no 99 vērtī-
bām, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā.


No 27.–30. augustam Rojas novada sporta skolas burātāji pie-

dalās Latvijas čempionātā Liepājā.


Jau trešo gadu kā vakara noskaņu koncerts uz plosta Rojas 
upē izskan Rojas upes svētki. Tie pasākuma apmeklētāji, kuri bija 
sev rezervējuši laivu vai SUP dēli, varēja doties gaismas braucie-
nā pa upi un vērot koncertu tieši no upes.


27. augustā Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

un pašvaldības policijas vecākais inspektors Alfreds Liepnieks 
tiekas ar Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieri, pulk-
vežleitnantu Jāni Lakševicu, seržanti Annu Gromu, zemessardzi 
Līvu Vecvagari un diviem viņu Kanādas kolēģiem.


29. augusta vakarā jau 22. reizi Rojas KC darbinieki aicina in-

teresentus uz vasaras noslēguma pasākumu „Senās uguns nakts”. 
Spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, pasākums pulcē teju 
1000 ļaužu, kuri bija izvēlējušies no vasaras atvadīties, sanākot 
kopā, baudot labu mūziku un skatoties, kā jūra un uguns veido 
īpašu maģiju.

SEPTEMBRĪ
Bērnu čalas un mūzika 1. septembrī skan Rojas Mūzikas un 

mākslas skolā. Mācības skolā uzsāk 115 izglītojamo, kurus mūzi-
kas un mākslas pasaulē ievadīs 15 pedagogi.


Savukārt Rojas vidusskola Zinību dienu ieskandina Rojas brīv-

dabas estrādē. Pēc svinīgā pasākuma cauri visai Rojai klātesošie 
dodas svinīgā gājienā uz skolu. Gājiens raisīja pozitīvas emocijas 
ikvienā garāmgājējā, tādēļ jācer, ka tas kļūs par jauku tradīciju.


Vizītē Rojā ierodas Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, 

LIAA vadītājs Kaspars Rožkalns un „Altum” pārstāvis. Savukārt 
Roju pārstāvēja domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, Rojas ostas 
pārvaldnieks Jānis Megnis un uzņēmēja Zane Vaivode.


Projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei” ietvaros 

Rojā viesojas profesors Anatolijs Danilāns.
(Turpinājums 4. lpp.)

RojaL atklāj Jurģis Krāsons (no kreisās), Egons Dombrov-
skis un Dita Rietuma.

Rit pēdējie „Lauku sētas” filmēšanas darbi Ģipkas „Jokos”.

Biedrības „Talsu rajona partnerība” rīkotajā izbraukumā pie 
novada uzņēmējiem Kaltenē, SIA „Latsketch” mūs sagaidīja val-
des locekļi Inga Jefremova un Edijs Krūmiņš.

D. Klaberes foto 
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Āzijas tīģera pēdas, jeb karatē nebeidzamais ceļš Rojā
Nobeigums. 

(Sākums 22. decembra numurā) Foto no raksta autora arhīva.

Dibina Latvijas Godžju-rju karatē federāciju
Latvijas Godžju-rju karatē federācija tika dibināta 1998. gada 6. februārī. 

1998. gads federācijai bija ļoti ražens ar semināriem. Rīgā notika divi semi-
nāri, kurus vadīja sensejs Hiromi Suzuki (8 dans) no Stokholmas. Savukārt 
Itālijā, Asizē, notika galvenais gada pasākums – pirmais pasaules Okinavas 
Godžju-rju Karatē seminārs, uz kuru mēs braucām ar autobusu cauri visai 
Eiropai. Visos trīs pasākumos piedalījās Laimonis Brauns un citi Latvijas Go-
džju-rju karatē federācijas pārstāvji. Par saviem iespaidiem no Itālijas braucie-
na un semināra Laimonis Brauns stāstīja:  

„Manī dziļu saviļņojumu ir atstājuši divi spēcīgi notikumi, kas izraisa pār-
domas par mūsu tautas virzību tālāk Viens no tiem ir Latvijas Dziesmu un deju 
svētki, kuros mēs baudījām mūsu tautas milzīgo kultūras un gara spēku. Otrs – 
1. Pasaules un 3. Eiropas karatē Džundokana Godžju-rju stila seminārs Itālijā, 
kurā piedalījos.

Karatē par mieru
No 20. līdz 28.  jūnijam Asīzes pilsētā 17 Latvijas karatisti gan tikās ar 

veciem paziņām no Baltkrievijas, Maskavas, Kaļiņingradas, Vācijas, Itāli-
jas, Portugāles, gan guva jaunus draugus no Kanādas, Anglijas, Dienvidā-
frikas un citām valstīm. Seminārs notika ar devīzi „Karatē par mieru„. Šī 
40 pasaules nāciju tikšanās bija veltīta arī to cilvēku atbalstam Umbrijas 
un Marče provincēs, kurās nesen bija notikusi spēcīga zemestrīce. Miera 
simbolika izteica galveno pamatprincipu – veidot ideālu personību sabied-
rībā, kur valda miers un mīlestība. Es negribu vēlreiz atkārtoties par karatē 
dzīvesveidu, kam cilvēki Japānā velta visu savu mūžu.

Pēc svinīgās semināra atklāšanas 20. jūnijā treniņi notika četras reizes dienā. 
Piedalījās dažāda vecuma un abu dzimumu sportisti ar visdažādāko krāsu jostām.

Atceros 1996. gada semināru Kamenē, kurā piedalījās ļoti daudz vācu ģi-
meņu. Tētim bija melnā josta, mammai oranžā, bet dēlam vai meitiņai – zilā. 
Kolosāli, aug veselīga, spēcīga ģimene. Semināru noslēdza turnīrs (kumitē) 
un atestācijas eksāmens melnajām jostām.

Mēs pilnīgi iedziļinājāmies precīzā tehniskā izpildījumā, sensejs zālē pie-
gāja ikvienam klāt un laboja kļūdas. No Kanādas ieradās galvenais sensejs Ja-
manaka, kurš laipni ielūdza Latvijas karatistus pie sevis uz semināru Toronto, 
apsolot materiāli palīdzēt dzīves apstākļu nodrošināšanā.

Šīs tikšanās ir saistītas arī ar ekskursijām pa ievērojamākajām vietām 
valstīs, kurām braucām cauri. Rīgas gidi mums rādīja Džuljetas māju 
Veronā, Dantes piemiņas vietas Florencē, iepazināmies ar Zalcburgu un 
Nirnbergu, Adrijas jūras piekrastes pilsētiņām, pabijām teiksmainajā San 
Marino pundurvalstiņā. Neaizmirstams notikums bija Venēcijā, kur bija 
aizdegusies katedrāle. Latvijas karatisti piedalījās dzēšanas darbos, nesa 
ārā no katedrāles mēbeles.

Karatē ir dzīvesveids
Jāņus svinējām kopā ar saviem skolotājiem, kanādiešiem, kaļiņingradie-

šiem, baltkrieviem, maskaviešiem un somiem. Mani pārsteidza japāņu sko-
lotāju izcilā enerģija, nenodziestošais smaids, dzīves mīlestība. Nodomāju, 
ka šie smaidošie „večuki„ droši vien otrajā dienā pēc dažu stundu gulēša-
nas Itālijas karstumā būs paguruši. Biju ļoti pārsteigts, redzot skolotājus jau 
iesildāmies ar vieglu vingrošanu viesnīcas palmu dārzā un pēc tam tādus 
pašus enerģiskus četrreizējā treniņā karatē dodžo (zālē). Tas ir 50 gadu stāžs 
viņu dzīvesveidā, kas izveidojis šos smaidošos večukus gluži kā no dzelzs.

Karatē dzīvesveids ir jāatšķir no komerciālā boksa, kikboksa, cīņām bez 
noteikumiem. Godžju-rju Džundokana stils ietver arī aikido, džiudžitsu, 
kikboksinga un boksa elementus. Galvenais ir garīgā un ķermeņa attīstība. 
Ētikas pamatprincipi ir absolūts klusums zālē, cieņa pret partneri, kategoriski 
nosodāma ir karatista skaļa plātīšanās, lielīšanās un klaigāšana sabiedriskās 
vietās. 

Pirmais no labās – Laimonis Brauns ar Godžju-rju karatē seminā-
ra vadītājiem senseju Hiromi Suzuki un viņa asistentiem 1998. gadā 
Rīgā.

Hiromi Suzuki februāra seminārā Rīgā mums teica: „Ja jūs esat apguvuši 
jau augstu meistarību vienā stilā, jūs varat arī apmeklēt treniņus citos cī-
ņas veidos, piemēram, vienu dienu nedēļā veltot boksam, otru aikido, trešo 
paukošanai u. c. 

Džundokana stila sabiedrība Rīgā ir izveidojusies kā draudzīga ģimene, kurai 
ir draugi visā pasaulē. Mēs vairs neesam vakarējie, paši iegūstam tiešu informāciju 
no Okinavas skolotājiem, regulāri uzturam kontaktus ar Jamanaku no Kanādas 
un Suzuki no Stokholmas. Vienu dienu treniņu vadīja Aleksandrs Macuļēvičs, 
kurš atbraucis no franču leģiona dienesta, pavadīja atvaļinājumu Rīgā. Rojas jau-
nieši atceras Sašu no1990. gada semināra laika. Rojas vidusskolā viņš redzams 
kopā ar citiem rojeiniekiem izgaismotajā diapozitīvā pie sienas.

Pirmais no melnās jostas ieguvējiem cienījamā vecumā
Laimonis Brauns ir pirmais Latvijas karatists, kurš 68 gadu vecumā ir ates-

tēts melnajai jostai 1. dana pakāpē. No Latvijas Godžju-rju karatē federācijas 

šajā Eiropas Okinavas Godžju-rju karatē semināra melno jostu eksāmenā 
piedalījās 4 cilvēki. Man bija iespēja redzēt, kā Laimonis un citi mani Lat-
vijas un ārvalstu kolēģi guva šo atestāciju. Tas bija grandiozs skats, kad lielā 
sporta zālē eksāmenā piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku.  Eksāmenu pieņēma 
iepriekšminētie Okinavas meistari, eksāmena komisiju vadīja senseji Hičija 
Jošio, Nanko Minejs (abi 10. dani). Kopumā eksāmena komisijā bija deviņi 
Okinavas meistari. Uz mirkli man tas atgādināja mūsu karatē treniņus Lat-
vijā, tos laikus, kad grupās nodarbojās 150 un vairāk cilvēku. Eksāmenā Lai-
monim un citiem dalībniekiem bija jāveic kihon (bāzes tehnikas uz vietas), 
kihon ido (bāzes tehnikas kustībā), katas ( karatē tehniku kompleksi) un kata 
bunkai (katu skaidrojumi). Eksāmenā bija redzams diezgan daudz cilvēku, 
kuri bija Laimoņa vecuma vīri.

Pēc tā laika tradīcijas eksāmena rezultātus uzreiz Eiropas semināra beigās 
nenosauca un melno jostu diplomus nepasniedza. Tāpēc, lai izdotu atestēta-
jiem Latvijas pārstāvjiem melno jostu diplomus, Latvijas Godžju-rju karatē 
federācija tradicionāli pēc atgriešanās Latvijā organizēja biedru koptreniņu 
un tā beigās tika izdoti diplomi atestētajiem un pasniegtas melnās jostas tiem, 
kuri tika atestēti pirmajam danam.

Ir cilvēki, kuri, sasniedzot melno jostu, pamet karatē nodarbības, tāpēc 
1. danu japāņu cīņu veidos sauc par Šo danu - jeb tulkojumā no japāņu valo-
das – pārejas līmeni. Tieši šajā posmā no 1. līdz 2. danam ir redzami skolnieka 
īstie nodomi un tas, vai viņš ir nodarbojies, lai sasniegtu melno jostu, vai viņu 
interesē karatē un tā turpmākā padziļinātā apgūšana. Laimonis bija no tiem, 
kuri iet tālāk pa savu izvēlēto ceļu. 

Pēc LGKF koptreniņa (no kreisās): Andrejs Rozīts, Uldis Putniņš, Ar-
nis Šauriņš, Gints Feldmanis un Laimonis Brauns.

Rīgā 2004. gada aprīlī pirmo reizi pēc sešiem prombūtnes gadiem viesojās 
Romāns Saltikovs no Kanādas. Pateicoties galvenokārt Romāna ieguldītajam 
darbam laika posmā no 1990. līdz 1998. gadam, Latvijā tika izveidota liela 
un stipra Okinavas Godžju-rju karatē skola un 1998. gada 6. februārī, neilgi 
pirms savas aizbraukšanas uz pastavīgu dzīvi Kanādā, viņš dibināja Latvijas 
Godžju-rju karatē federāciju. Romāna rīkotajā seminārā Laimonis noteikti 
bija vecākais dalībnieks, bet, neskatoties uz to, viņš veica visus vingrinājumus 
un tehnikas kopā ar visiem.

Savā vecumā Laimonis turpināja strādāt un paralēli trenēties karatē. At-
karībā no sava darba grafika viņš nodarbojās tajās mūsu federācijas treniņu 
zālēs, kur trenēja citi mani kolēģi. Neskatoties uz to, mēs visus šos gadus 
uzturējām kontaktus, tikāmies klātienē, sazinājāmies telefoniski vai inter-
netā. Es viņu informēju par plānotajiem vai notikušajiem pasākumiem, sa-
censībām, jostu eksāmeniem, nometnēm, semināriem. Savukārt Laimonis 
man stāstīja, kā viņš savā vecumā trenējas, ko viņš dara, vai tieši otrādi, ko 
vairs nedara. 

2019. gada 9. septembrī apritēja 40 gadu kopš pirmās oficiālās uzņemšanas 
Latvijas Sen’ ē karatē skolā un arī no tā brīža, kad 43 gadu vecumā Laimonis 
Brauns sāka savu 40 gadu ilgo ceļu karatē atklāsmē. 

2020. gada 6. jūnijā Laimonis Brauns godam bija nogājis savu Dao ceļu un 
aizgāja Mūžībā.

2020. gada 14. decembrī Laimonis Brauns svinētu 85 dzimšanas dienu. 
Laimonis Brauns ar savu dzīves gājumu, cīņas sparu un regulāru nodar-

bību apmeklējumu ir patiess piemērs gan saviem skolniekiem, gan jaunie-
šiem, gan pieaugušajiem, kuri nodarbojas Latvijas Godžju-rju karatē fede-
rācijā, un reāls Sen’ ē (tulkojumā – visu mūžu) karatē skolas un Okinavas 
Godžju-rju karatē stila principu atspoguļojums, kā arī jebkura cilvēka dzī-
ves piemērs savā neatlaidībā – visu mūžu mācīties, attīstīt, pilnveidot sevi 
un nodarboties ar karatē.

Laimonis stāstīja, ka savos septiņdesmit gados, kādu dienu mācot angļu 
valodu Jūras akadēmijā, stundas laikā aizrādījis studentam, kuru bija starp-
brīdī redzējis aiz Akadēmijas stūra pīpējam, ka labāk būtu ko veselīgāku darī-
jis - trenējis atspiešanos, lokanību, stiepis špagatus. Uz to students pajautājis, 
vai viņš pats varot iesēsties špagatā, uz ko angļu valodas skolotājs paņēmis un 
visiem studentiem par brīnumu, nosēdies špagatā.

Atcerēsimies spilgtu per-
sonību, īstu Skolotāju un 
karatē entuziastu Laimoni 
Braunu viņa 85 gadu jubile-
jā, un vadīsimies savā dzīvē 
pēc novēlējuma, kuru viņš 
bija rakstījis uz šī raksta 
auto ram dāvātas fotogrāfijas 
otrās puses:

 
Vecums nav šķērslis sma-
giem treniņiem 
Laimonis, Rīgas Jūrmala

Arnis Šauriņš,
Latvijas Godžju-rju ka-

ratē federācijas prezidents

(Sākums 3. lpp.)


Rojas novada sporta skola godam iziet skolas 
akreditāciju, saņemot uzslavu no akreditācijas 
komisijas vadītājas Andas Mičules un ekspertes 
Gunas Smiltnieces.


26. septembrī Rojas KC ar saviem cienītā-

jiem tiekas Roberto Meloni. Ar viņu uz vienas 
skatuves – arī mūsu Dina Čuba un abi kopā vei-
do lielisku tandēmu.


29. septembrī noslēdzas „Rojas apļi – 2020” 

sezona. Kopā notika 17 posmi reizi nedēļā. Bal-
vas un medaļas saņēma 19 visaktīvākie dalīb-
nieki, kopā skrējienā piedalījās 51 dalībnieks.

OKTOBRĪ
Noslēdzas akcija „Par tīru jūru”. Akcijas ini-

ciatore Ruta Penēze stāsta, ka stikliņu savākts 
ļoti daudz, un tie visi tiks nodoti māksliniecei 
Ingai Salmiņai Līvānos.


Ģipkas „Jokos” pulcējas šova „Lauku sēta” 

veidotāji un dalībnieki, lai kopīgi atskatītos uz 
pagājušo vasaru „Lauku sētā”, noskatītos šova 
2. sēriju un veiktu pēdējo filmēšanu.


8. oktobrī biedrība „Talsu rajona partnerība” 

rīko izbraukumu pa Rojas novadu, piedāvājot 
interesentiem iepazīt vietas un objektus, kuri 
tapuši, uzņēmējiem piesaistot šajā plānošanas 
periodā pieejamo Eiropas Savienības „Leader” 
finansējumu. Kā atzīmēja biedrības „Talsu ra-
jona partnerība” administratīvā vadītāja Lolita 
Muceniece, Rojas novads šī atbalsta piesaistē bi-
jis viens no aktīvākajiem – tajā īstenoti projekti 
par 1769179 eiro.


Rojas Mūzikas un mākslas skola saņem lie-

lisku ziņu – skolnieces Evas Kirilovas un sko-
lotājas Litas Krūmiņas ieguldītais darbs nesis 
panākumus – Eva ieguvusi GRAND PRIX 
II Jaundarbu konkursā mūzikā, kas veltīts kom-
ponista Jāņa Ivanova piemiņai. Savukārt Evijas 
Minderes darbs „Zilais cerību sivēns” eksponēts 
izstādē „Vērtību sakta” (skolotāja Ilze Šelkova), 
bet III vizuālās mākslas plenēra darbu kon-
kursā Latvijas mākslas skolu audzēkņiem „Pils 
Sēta Pilsēta” Atzinības rakstus ieguva audzēk-
nes Rebeka Čaunāne (skolotāja Ilze Šelkova) 
un Alise Ozola (skolotāja Vizbulīte Puriņa), 
bet Estere Jansone (skol. Ilze Šelkova) saņē-
musi SIA „Kanclers” simpātiju balvu konkursā 
„Ģ. Eliasa mīklas minot”.


Rojas KC notiek Talsu komersantu kluba un 

Rojas novada pašvaldības rīkotā uzņēmējdarbī-
bas atbalsta informatīvā diena. Tikšanās mērķis 
ir iepazīties ar uzņēmējdarbības atbalsta iespē-
jām, tādējādi veicinot uzņēmēju savstarpējo 
sadarbību.


18. oktobrī Ģipkas baznīcā ar svētku diev-

kalpojumu un Rojas sieviešu kora „Kalva” 
koncertu tiek atzīmēta baznīcas 160. jubileja. 
Svētku dievkalpojumu vadīja Liepājas bīskaps 
Hanss Martins Jensons, Piltenes iecirkņa prā-
vests Kārlis Irbe un Ģipkas baznīcas mācītājs 
Armands Klāvs.

NOVEMBRĪ
Novembris – valsts svētku mēnesis. Tā kā 

šogad kopā būšana svētkos ir liegta, interneta 
vietnē facebook un Rojas mājaslapā noskatā-
mies svētku video „Tēvzemes mērs ir sirds”, 
kurā ar svētku uzrunu pie iedzīvotājiem vēr-
sās domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un tika 
sveikti novada ļaudis, kuri savu darba mūžu 
iegul dījuši Rojas novadā.

DECEMBRĪ
Rojas vidusskola piedalās „Drosmes kastes” ak-

cijā. Saziedotās mantas tika nodotas gan onkoloģi-
jas nodaļas mazajiem pacientiem, gan citām Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas nodaļām. 

Spilgtākie 
notikumi 
Rojas novadā  
2020. gadā
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Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā

DzīvesziņasVakcinācija pret COVID-19!

Jaundzimušo reģistrācija
2020. gada laikā Rojas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 18 bērni. 
Reģistrētajiem jaundzimušajiem bērniem doti 

sekojoši vārdi:
meitenēm – Lizete, Emīlija, Patrīcija, Nora, 

Luīze-Odrija, Sofija, Letīcija-Lovisa; Ance, Rēzija-
Alise, Elīna.

Zēniem – Rodrigo, Rihards, Kristofers, Matīss, 
Teodors, Artūrs, Jēkabs, Eidžejs.

No 2020. gadā Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētajiem bērniem 10 bija meitenes un 
8 – zēni. 

Kā pirmie savām māmiņām piedzimuši 5 bēr-
niņi, otrie – 9 bērniņi, trešie – 2, ceturtie – 1 un 
piektais – 1 bērniņš.   

Mūsu novadā reģistrēto bērniņu jaunāka-
jai  māmiņai bija 21 gads, jaunākajiem tētiem – 
22  gadi, pieredzējušākajai māmiņai bija 43 gadi, 
bet tētim – 44 gadi.

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā 6 jaundzi-
mušie reģistrēti, pamatojoties uz paternitātes atzī-
šanas (vecāku kopīgo) iesniegumu. Tas nozīmē, ka 
bērna māte un tēvs savstarpēji nesastāv reģistrētā 
laulību. 

2020. gada „Rojas dienu” pasākuma ietvaros 
ar īpašām karotītēm un burkānu čipsiem, Dzimt-
sarakstu nodaļas „zaķis” sveica katru mūsu jauno 
novadnieku viņa dzīvesvietā. 

Laulību reģistrācija
Mūsu nodaļā 2020. gadā reģistrējuši laulību 

18  pāri. Dzimtsarakstu nodaļā „jā” vārds teikts 
16  reižu, Kaltenes evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā – 2 reizes, bet no Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētajām laulībām, 3 laulību ceremo-
nijas vadītas ārpus Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas telpām. 

Laulību noslēgušo personu vecuma amplitūda 
ir ļoti daudzveidīga. 

Jaunākā līgava bija 22 gadus veca, līgavainis 
21 gadu vecs. 

Sieviešu gadu skaita augstākā robeža, noslēdzot 
laulību, ir bijusi 54 gadi, bet vīriešu – 59 gadi. 

Atkārtotā laulībā stājās 3 vīrieši un 3 sievietes.  

2020. gadā ir veiktas 8 atzīmes par laulības šķir-
šanu Rojas pagasta un Rojas novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā noslēgtajos laulību reģistros. 

2020. gadā 19 reizes izsniegtas atkārtotas aplie-
cības, jo iepriekšējie dokumenti tika pazaudēti vai 
ticis aktualizēts to saturs. 

2020. gada maijā sveicām mūsu novada lepnu-
mu – 2020. gada pārus – jubilārus, izpaliekot ko-
pīgajam svinību pasākumam.

Pagājušajā gadā mūsu novadnieki svinēja:
7 pāri – Smaragda kāzas (55 kopdzīves gadu 

jubileja);
8 pāri – Zelta kāzas (50 kopdzīves gadu jubileja). 
Katrs pāris saņēma īpašu „Goda zīmi” un nau-

das prēmiju 100 EUR apmērā.

Lūdzu 2021. gada pārus – jubilārus – pieteik-
ties Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz 
2021. gada 1. aprīlim, zvanot pa mobilo tālruni 
29231680 Liānai Bērziņai.

Vārda un uzvārda maiņa
Saņemti 2 pamatoti uzvārda maiņas iesniegu-

mi un 1 iesniegums vārda maiņai. Visām trim per-
sonām uzvārdi un vārds jau mainīti.

Mirušo reģistrācija
2020. gadā Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 39 aizsaulē aizgājušie. 
No reģistrētajiem mirušajiem Rojas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 17 bija sievietes (vidējais 
dzīves ilgums 80,5 gadi) un 22 – vīrieši (vidējais 
dzīves ilgums 73,3 gadi).

Iedzīvotāju skaits Rojas novadā
Mūsu novadā 2021. gada 4. janvārī bija reģis-

trētas 3606 deklarētas personas, tai skaitā:
AIZKLĀŅOS – 29; ĢIPKĀ –76; KALTE-

NĒ – 332; MELNSILĀ – 128; PŪRCIEMĀ – 28;  
ROJĀ – 2325 (tai skaitā Rojā – 2170 un ārpus cie-
miem 155); RUDĒ – 534; VALGALCIEMĀ – 127; 
ŽOCENĒ – 27.

Liāna Bērziņa,Rojas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Laikā no 2020. gada 1. oktobra 
līdz 2021. gada 1. janvārim 

Rojas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

Reģistrēts 1 jaundzimušais zēns.
Noslēgtas 1 laulības.

Liāna Bērziņa,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Reģistrētas mirušas personas
Mārtiņš Bankovskis

(12.07.1928.–26.10.2020.)
Ilgvars Grundmanis

(21.07.1937.–27.10.2020.)
Modris Palmanis

(09.09.1960.–29.10.2020.)
Ilga Kalniņa

(10.08.1928.–30.10.2020.)
Gastons Aukmanis

(05.03.1942.–03.11.2020.)
Uldis Šifers

(23.11.1947.–01.12.2020.
Inta Avetisjana

(29.08.1952.–09.12.2020.)
Jānis Jankevics

(16.06.1950.–19.12.2020.)
Katrīna Zigrīda Segliņa
(18.05.1929.–21.12.2020.)

AICINĀJUMS
Šajā laikā, kad daudz vairāk laika pavadām savās mājās, nereti pārskatām un piekār-

tojam bēniņus, šķūnīšus, skapjus, plauktus un klētiņas, tādējādi atbrīvojoties no liekām, 
neizmantotām un vecām lietām. Savukārt mēs, Rojas muzeja darbinieki, pašlaik plānojam 
pārveidot un aktualizēt muzeja sadzīves un amatniecības ekspozīciju. Tāpēc, ja, pārskatot 
savus plauktus, esat atraduši kādus senus sadzīves priekšmetus, kas varētu būt izmantoti 
1920.–1930. gados, ko izmantojuši jūsu tuvinieki vai mūsu puses ļaudis, kas būtu tā laika 
vēstures liecības, piemēram, krūzes, bļodas, galda piederumi, katli, šķīvji utt., mēs Rojas 
muzejā ļoti priecātos par šādām lietām, tās ļoti noderētu mūsu jaunās ekspozīcijas izveidē. 
Priecāsimies, protams, arī par citiem priekšmetiem, kas, piemēram, saistīti ar zvejniecību 
un pauž Rojas novada vēsturi un stāsta par mūsu ļaužu sadzīves ieradumiem. 

Rojas muzeja kontakti: muzejs@roja.lv, 63269594, 29432899

Jaunais mācību semestris 
Rojas vidusskolā

Apgriezienus uzņēmis jaunais 2021. gads. 
Laiks strauji virzās uz priekšu, un gada pirmais 
mēnesis jau savā izejas punktā. Kā ar mācībām 
šajā laikā? Tie, kuriem ir skolas vecuma bērni, zina 
darba kārtību skolas gaitām. Pārējiem varu teikt, 
ka mācības notiek attālināti, 7.–12. klasēm jau no 
4.  janvāra, 1.–6. klases mācības attālināti uzsāka 
25. janvārī. Protams, ka sākumskolas skolēniem 
vajadzīga vecāku palīdzība. Bet mēs visi ceram, 
ka šis saspringtais laiks beigsies, un skolēni atgrie-
zīsies skolas telpās, lai piepildītu tās ar čalām un 
mācītos visi kopā. 

2. semestris ir laiks, kad notiek dažādas mā-
cību olimpiādes. Pandēmijas laiks tās nav atcēlis, 
vienkārši viss notiek tiešsaistē un attālināti. Jau 
pašā semestra sākumā, 4. janvārī, Rojas vidus-
skolas 9.a  klases skolnieces Līna Jaunozola un 
Paula Fjodorova attālināti piedalījās 8. un 9. kla-
šu 47.  latviešu valodas un literatūras olimpiādes 
2. posmā. Paldies abām skolniecēm par ieguldīto 
laiku un darbu, lai olimpiādei sagatavotos! Talsu 
novada apvienības 9. klašu grupā Līna Jaunozola 
ieguva 1.vietu. Vislielākais lepnums, ka viņa tiek 
uzaicināta arī uz valsts olimpiādi. Ir liels prieks 
par tik talantīgu un apņēmīgu skolnieci, kura 
vienmēr visu izdara ar lielu rūpību un atbildību. 
Lai izdodas parādīt sevi arī valsts līmenī!  Sakām 
arī lielu paldies latviešu valodas un literatūras 
skolotājai Anetei Āboliņai-Ābolai. 

Kristapa Ričarda Freimaņa vārds ne reizi vien 
ir minēts saistībā ar mācību olimpiādēm. Arī šo-
reiz 18. janvārī Kristaps piedalījās latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē 11.–12. klasēm. Olimpiā-
des tēma saistīta ar Jura Kronberga un Janas Egles 
daiļdarbiem, literatūras, valodas un kultūras dzī-
ves nozīmīgākajiem notikumiem valstī, daiļdarba 
analīzi un vēl ar citām tēmām. Paldies skolotājai 
Aigitai Sprincei par atbalstu un palīdzību, bet re-
zultātus vēl gaidām. 

15. janvārī fizikas valsts olimpiādes 2. pos-
mā Rojas vidusskolu pārstāvēja vairāki uzņēmīgi 
skolēni. Skolotāja Gaida Riekstiņa – Maures mu-
dināti, savus spēkus fizikas zināšanās pārbaudī-
ja – Dāvids Liepa (9.b), Eva Šulce, Oto Veinbergs 
(10. klase), Patriks Upners (11. klase), Valters Si-
gai, Mārtiņš Brauns (12. klase). Arī šeit vēl rezultā-
ti nav zināmi, bet tas nemazina prieku par skolēnu 
vēlmi piedalīties.

Savukārt 19. janvārī notika mūsu 11. klases 
skolēnu zinātniskās pētniecības darbu lasījumi. 
Kopā 20 skolēni aizstāvēja savus darbus. Pirmo 
reizi skolas vēsturē ZPD prezentēšana notika at-
tālināti, tomēr skolēni atzina, ka uztraukums bija. 
Bet, neskatoties uz to, skolēniem bija sagatavotas 

pārliecinošas prezentācijas, un izstrādātie darbi 
ļoti interesanti. Bija ieguldīts liels darbs, kas ikvie-
nam sniedza gandarījumu un ticību saviem spē-
kiem, ka, neskatoties uz attālināto mācību proce-
su, arī liela apjoma darbus var paveikt.

Desmit darbi izvirzīti dalībai reģiona konferen-
cē 5. martā: 

1. Ernests Frīdenbergs – Rojas novada skeitpar-
ka nozīmīgums jauniešu vidū (2019. g./2020.  g.) 
(darba vadītāja R. Koroļova);

2. Egija Akmeņlauka – Miega traucējumu bie-
žums Rojas vidusskolas jauniešiem un to ietekme 
uz veselību (darba vadītāja S. Mediņa);

3. Liāna Indriksone – Rojas vidusskolas skolē-
nu interese par kultūras dzīvi 2020. gadā (darba 
vadītāja M. Folkmane);

4. Megija Janševica – Mobings Rojas vidussko-
las pusaudžu vidū 2020./2021. mācību gadā (dar-
ba vadītāja I. Puntule);

5. Patrīcija Kleinberga – Nākotnes „perfektais” 
cilvēks – realitāte vai ilūzija (darba vadītāja R. Ko-
roļova);

6. Emīlija Ozoliņa – Buļu dzimtas uzvārdu iz-
pēte (darba vadītāja S. Engīzere);

7. Eva Pabērza – Rojas vidusskolas skolēnu un 
skolotāju informētība par dzīvnieku patversmēm 
Latvijā un attieksme pret tām (darba vadītāja 
S. Mediņa);

8. Kristers Straumers – Depresijas izpausmes 
Rojas vidusskolas pusaudžiem (darba vadītāja 
S. Mediņa);

9. Vita Šaudena – Rojas vidusskolas skolē-
nu informētība par garīgās veselības nopietnību 
2020./2021. mācību gadā (darba vadītāja I. Pun-
tule);

10. Patriks Upners – 2020. gada Rojas vidus-
skolēnu domas par nodarbošanos pēc skolas pa-
beigšanas (darba vadītāja S. Engīzere).

Paldies skolēniem un pedagogiem par ieguldī-
to darbu!

Sekojiet līdzi facebook.com Rojas vidusskolai, 
kur varat apskatīt konkursam iesūtītās sniegavī-
ru fotogrāfijas, un balsojiet par jums tīkamāko, 
lai bērniem prieks par paveikto. Varat izlasīt arī 
Rojas vidusskolas izstrādātos ieteikumus vecā-
kiem, kā atbalstīt savu skolēnu mājās, mācoties 
attālināti.

Pieminot Barikāžu 30. gadadienu, skolas pa-
galmā tika iedegts piemiņas ugunskurs. Pirms 
gada visi kopā malkojām barikāžu tēju ar zapts-
maizēm, šogad ugunskurs savu gaismu un siltu-
mu izstaroja skumjā vientulībā, cerībā, ka nākoš-
gad atkal ap viņu pulcēsies zinātkāri skolēni.

Antra Ozollapa

Māras Melderes ģimenes ārsta prakse Rojā
Šodien saņēmu savu pirmo BioNTech/Pfizer 

vakcinācijas devu. Par šādu soli izlēmu, balstoties 
uz medicīniskām studijām un faktiem.

Vakcinācija pret COVID-19 pasargā pašu cil-
vēku no saslimšanas, tādējādi samazinot pandē-
mijas izplatību.

Kā jau zināms, COVID-19 ir vīrusa infekcijas 
saslimšana, kuru izraisa SARS-CoV-2 infekcija. 
Slimības gaita var būt ļoti dažāda – bezsimpto-
mu, vidēji smaga vai ļoti smaga, kura var izrai-
sīt plaušu iekaisumu un citu orgānu bojājumus, 
sliktākajā gadījumā – iestājas pacienta nāve. Daži 
pacienti pēc pārslimota COVID-19 vēl nedēļām 
vai mēnešiem cieš no vispārējā stāvokļa paslik-
tināšanās.

Abas vakcīnas, kuras dotajā brīdī ir apstipri-
nātas ES (BioNTech/Pfizer un Moderna), klīnis-
kajos pētījumos ir pierādījušas savu efektivitāti. 
Pētījumi rāda, ka pēc vakcīnas saņemšanas, sa-
līdzinājumā ar Placebo grupu, saslimstības risks 
ar COVID-19 mazinājās par 95 %. Tas nozīmē, 
ka vakcinētai personai pēc kontakta ar SARS-
CoV-2 saslimt ar COVID-19 ir krietni mazāka 
iespēja.

Kādēļ vakcīna ir radusies rekordīsā laikā? Ja 
parastā gadījumā ir nepieciešami infekcijas pa-
cienti, finansējums, atzinumi un pareizās durvis 
birokrātijas gaiteņos, tad šajā gadījumā infekcijas 
slimnieki mērāmi miljonos, finansējumu piešķīra 

teju katra valsts, kopumā veidojot miljonus pat 
miljardus, birokrātijas durvis nevērās ciet un gai-
dīja zinātnieku jaunākos pētījumus, lai tos pēc 
iespējas ātrāk izanalizētu un atzītu par pilnvēr-
tīgiem. Ierastais birokrātijas un apstiprināšanas 
ceļš tika samazināts, taču, kas attiecas uz pašu 
vakcīnu, tā tika rūpīgi pārbaudīta un atlaides 
netika piemērotas. Tādejādi ierasto 8 un vairāk 
gadu laikā, kas nepieciešams vakcīnas izstrādei, 

bija nepieciešami 11 mēneši. Vienīgi, kas vēl nav 
zināms, ir tas, cik ilgi pašreizējās vakcīnas no-
drošina imunitāti pret līdz šim zināmiem CO-
VID-19 paveidiem. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu imunitāti, ir vaja-
dzīgas 2 vakcīnas ar 3 nedēļu intervālu. Tikai pēc 
otrās vakcīnas cilvēkam rodas imunitāte ~95 % 
apmērā. Vēl arī nav izpētīts, vai vakcinēta persona 
var šo vīrusu izplatīt tālāk. Tādēļ personām, kuras 
ir vakcinētas pret COVID-19, ir jāturpina ievērot 
distancēšanos, roku mazgāšanu un sejas masku 
valkāšanu, kā arī citus valstī noteiktos ierobežo-
jumus.

Biežākās iespējamās blakusparādības pēc CO-
VID-19 vakcinācijas ir sāpes vakcinācijas apvidū, 
nogurums, galvassāpes, retāk drudzis. Citas sma-
gākas komplikācijas ir novērojamas ļoti retos ga-
dījumos. 

Aicinu katru individuāli izvērtēt vakcinācijas 
nepieciešamību, balstoties uz medicīniskiem fak-
tiem no ticamiem informācijas avotiem, nevis in-
terneta komentāriem.

Māra Meldere,
Ģimenes ārsts

Avoti:
infektionsschutz.derki.defda.gov

Savu pirmo vakcinācijas devu saņem ģime-
nes daktere Māra Meldere. 

Albuma foto
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„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Pateicība

DAŽĀDI
 Automašīnu tehniskā stāvokļa diagnostika 

un remonts, kā arī riepu maiņa Kaltenē. 
Telefons 25883724.
 Rojas pasta nodaļas telpās atrasta zelta ķē-

dīte. Ķēdītes īpašniecei zvanīt 29913881.

Sludinājumi 

Policija ziņo

Sirsnīgs paldies Rojas novada domes priekš-
sēdētājai Evai Kārkliņai, kura pašvaldības vārdā 
sveica mani lielajā jubilejā!

Rita Opolais

Pateicamies visiem labajiem cilvēkiem, kas 
pavadīja pēdējā gaitā Juri Grigorjevu.

Sieva, bērni

Dace Klabere

Laika posmā no 
05.01.2021. līdz 
26.01.2021. 
Rojas pašvaldības 
policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem 
konsultēti 4 cilvēki, saņemti 10 izsaukumu

un 4 atsevišķie uzdevumi. Par dažādiem 
pārkāpumiem izteikti 12 mutiski aizrādīju-
mi.

Kā pastāstīja pašvaldības policijas ve-
cākais inspektors Alfrēds Liepnieks, pan-
dēmijas laikā pieaudzis pašvaldības poli-
cijas darba apjoms, jo pašvaldības policija 
pārbauda arī masku nēsāšanas noteikumu 
ievērošanu veikalos. Gadās, ka, nespējot 
tik galā ar nedisciplinētiem pircējiem, tiek 
lūgta policijas palīdzība. Vecākais inspek-
tors atzīst, ka visgrūtāk bijis laikā, kad no-
teikumi par masku nēsāšanu tikko stājušies 
spēkā. Tagad cilvēki ir kļuvuši daudz dis-
ciplinētāki, jo neviens negrib maksāt lielās 
soda naudas. Grūtāk esot ar iebraucējiem, 
kuriem dažkārt liekas, ka šeit, provincē, 
var uzvesties, kā grib. Ir bijis pat gadījums, 
kad veikala pārdevēja saņēmusi draudus. 
Savukārt komandantstundās iedzīvotāju 
disciplinētību kontrolē Valsts policijas pat-
ruļdienesti. 

Atvadu vārdi 
Martai Sīpolai

(16.01.1932.–25.01.2021.)

25. janvārī agrā rīta stundā mūžībā devu-
sies mūsu Rojas baznīcas draudzes locekle 
Marta Sīpola. Martiņu pazina visi Rojas no-
vada cilvēki. Tāds bija viņas laipnais, izpalī-
dzīgais un dzīvot priecīgais raksturs. Visvai-
rāk zināja arī tāpēc, ka daudzus savas dzīves 
gadus viņa bija zvanītāja Rojas baznīcā, va-
rēja dot padomus, iekārtojot kapuvietas, kā 
arī nesavtīgi rūpējās par to, lai kapsētā vien-
mēr būtu kārtība. Īpaši rudeņos, kad visos 
celiņos bagātīgi klājās lapu zelts, viņa neno-
gurstoši vāca lapas, un svētdienās, kad visi 
devās uz dievkalpojumu, celiņš no vārtiem 
uz baznīcu vienmēr bija notīrīts.

Marta zināja arī daudz par baznīcas un 
kapu vēsturi, par cilvēkiem, kuri atdusas 
kapsētā. Kā pati kādreiz teica, ka uzskatīju-
si daudzus no viņiem kā savējos, ar kuriem 
dzīvē tikusies un daudz kopā paveikusi. 

Marta Sīpola dzimusi Lubezeres pagastā 
1932. gada 16. janvārī Vīgriežu mežsarga 
ģimenē. No mazām dienām sākusi ganu gai-
tas, apguvusi daudzus lauku darbus un vēlāk 
dzīvē nekas nav bijis par grūtu. Iespējams, 
šīs, kopš bērnības un jaunības gadiem gūtās 
atziņas, dzīve saskaņā ar dabu, laikam ejot, 
veicināja prasmes un vēlēšanos pieredzēto 
izteikt arī dzejas valodā. Martiņa bija Rojas 
rakstošās kopas „Dzintarlāse” dalībniece. 
Rakstīja skaistas dzejas rindas par dzīvi, 
dabu, mīlestību, Dievu. Kādā no saviem dze-
joļiem viņa teikusi:

Laimīgs tas, kam ir ko mīlēt,
Laimīgs tas, kurš mīlēt prot
Mīlestību otram dot.
Neprasa tā daudz no mums,
Tikai sirdi, patiesu un gaišu.
Rādi gaismu ceļā droši,
Vadi mūs, Debess Tēvs!

Nu Martiņas ceļš ir galā. Viņa aizgāja 
klusu, savas vedeklas aprūpēta. Un turpmāk 
viņa būs kopā ar saviem mīļajiem – dzīves-
biedru Frici un dēlu Edgaru. Mums paliks 
labas un gaišas atmiņas. Lai Dieva miers un 
mierīga atdusa dzimtajā kapsētā!

Mērija Krasone, draudzes locekle

Nosacītais klusums Rojas kultūras centrā

Dace Klabere

Rojas vidusskolas 10. klases audzēkne Eva Šulce 
piedalās Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar 
British Council pārstāvniecību Latvijā īstenotajā 
līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes prog-
rammā Future Heroes, kuras ietveros, kopā ar vēl 
trīs pusaudžu meitenēm, izveidojušas projektu 
LYRIA. Stāsta Eva:

„Šogad esmu piedalījusies Angļu valodas olimpiā-
dē, kur ieguvu 3. vietu, kā arī ņēmu dalību vēstures un 
fizikas olimpiādēs, un šobrīd gatavojos ģeogrāfijas, 
ķīmijas un matemātikas olimpiādēm. Paralēli pieda-
los arī „Latvijas Valsts meži” organizētajā stipendiju 
konkursa „LVM Bioekonomikas skola 2021” 1. kārtā, 
savukārt „Future Heroes’’ programmā kopā ar trīs ra-
došām meitenēm Agniju Janeku, Lauru Teklu Mežuli 
un Danielu Poli izveidojām projektu LYRIA.

„Future Heroes’’ programmas galvenais mērķis ir 
izglītot jaunietes – nākamās līderes un pārmaiņu vei-
dotājas, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un 
attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes. Dalīb-
nieces laikā no oktobra līdz 2021. gada februārim kat-
ru otro sestdienu tiešsaistē tiekas tematiskās darbnīcās, 
kurās iedvesmojošu personību, zinošu profesionāļu va-
dībā, gūst zināšanas un prasmes, lai nākotnē varētu vei-
dot zinošāku un varošāku sabiedrību. Paralēli mentoru 
vadībā komandas veido sociālos/biznesa projektus, kas 
sacenšas par balvām dažādās kategorijās.

Mūsu sociālais projekts LYRIA ir interneta vide, 
kas veidota, lai palīdzētu jaunām meitenēm izdzīvot 

pusaudžu gadus. Paredzēts apskatīt tēmas, kuras 
mūsu nākotnes lasītāji uzskata par vissvarīgākajām – 
sākot ar jautājumiem par karjeras izaicinājumiem, 
līdz pat tēmām par garīgo veselību. Mūsu komandu 
veido pusaudžu meitenes, tāpēc mēs domājam, ka 
zinām, ar kādām problēmām mūsu vienaudzes sa-
stopas ikdienā. Informācija tiek iegūta no zinošiem 
attiecīgās nozares speciālistiem ar lielu pieredzi, tādēļ 
tai noteikti var uzticēties.

Šī projekta galvenais mērķis ir izveidot drošu un 
informatīvu digitālo vidi pusaudžu meitenēm, kuras, 
pieaugot par sievietēm, meklē atbildi uz dažādām dzīves 
tēmām. Vēlamies sniegt atbalstu arī meiteņu vecākiem, 
kuri, pielāgojoties pusaudžu attīstības procesam, vēlas 
izprast un dzīvot līdzi pārmaiņām.

Mūsu komanda veic šī projekta īstenošanas un 
organizatorisko procesu: sociālo tīklu platformas iz-
veide, sekotāju piesaistīšana, intervijas ar daudzpu-
sīgiem nozares profesionāļiem, dažādu aktivitāšu/
konkursu izveide, kuru mērķis ir veicināt meiteņu 
labklājību. Tiek veidotas publikācijas, reklāmas, do-
māts par diplomiem un balvām konkursa laureātiem.

Šajā projektā es esmu atbildīga par sociāliem me-
dijiem un komunikāciju ar potenciālajem sadarbības 
partneriem. Es veidoju publikācijas, kuras ievietot 
mūsu sociālajos tīklos, un sazinos ar konkrētas jomas 
profesionāļiem, kuri var dalīties ar padomu, un Latvijā 
atpazīstamām personām, kuras savukārt varētu dalī-
ties ar pieredzi par kādu konkrētu tēmu. Mūsu projek-
tu „LYRIA’’ var atrast gan Instagram, gan facebook kā 
@lyria.lv  

Ierasti šajā laikā Rojas kultūras centra logi vaka-
ros ilgi bija gaiši, bet brīvdienās ļaudis tur saposu-
šies devās uz koncertiem, izrādēm un pasākumiem. 
Šobrīd jau ilgāku laiku tajā valda neierasts klusums, 
tāds, kāds 64 gadus vecajā ēka iepriekš nekad nav 
piedzīvots. Arī afišu sadaļa tukša.

Nu jau turpat gadu arī ar kultūras jomu saistī-
tie cilvēki dzīvo savādāk. Šobrīd ir būtiski spēt īsā 
laikā pārorientēties, saskatīt atļauto, saprast veidu, 
kā, ievērojot noteikumus, realizēt idejas un ko da-
rīt, kad neko nevar darīt no ierastā, kā arī nepa-
zaudēt saikni ar saviem cilvēkiem un skatītājiem. 
Tagad, atskatoties uz aizvadīto gadu, varam vērtēt, 
kā esam to spējuši .

Kad pagājušajā pavasarī COVID-19 vīrusa iz-
platības ierobežošanas pasākumu dēļ tikām nolikti 
uz pauzes, likās, ka tas nebūs ilgi un droši kalām 
nākotnes ieceres. Un jāteic, ka tikko parādījās ie-
spēja, piemērojoties apstākļiem, realizējām visus 
plānotos notikumus.

Šķiet, Roja bija vienīgā vieta visā Latvijā, kura 
jau maija beigās atzīmēja savus svētkus. „Citādos 
Rojas novada svētkus” organizējām saskaņā ar at-
ļauto – auditorija 25 cilvēki klātienē, kā arī veik-
smīgi izmantojām interneta vidi. Centāmies radīt 
svētku sajūtu un kopā ar grupu „Apvedceļš” aizva-
dījām pirmo braucošo koncertu Rojas ielās.

Savukārt Jāņos (atļauti 300 skatītāju) kopā ar 
pūtēju orķestri „Zelmeri PRO” ielīgojām svētkus 
sešos mūsu novada ciemos.

Zvejnieksvētki nāca ar lielāku atļauto apmek-
lētāju skaitu pasākumā (1000), kas gan ir daudz 
mazāks, kā šajos svētkos mēdz būt. Tomēr no svēt-
kiem neatteicāmies, notikumus un vietas, lai to va-
rētu kontrolēt, nodalījām. Mūsu rosību pamanīja 
un tikām uzrunāti dalīties pieredzē gan portālā 
„Delfi”, gan „Latvija pasākumu forumā” – kāpēc 
un kā darām, ja citi atturas. Pēcāk kolēģi teica, ka 
vērojuši mūs un mūsu sekmīgā darbošanās un pie-
redze kalpojusi kā iedrošinājums.

Bez ierastā pludmales seansa, bet ar plašu 
3  dienu programmu aizritēja kino, mākslas un 
kultūras festivāls” RojaL”.

Augustā situācija bija vēl labāka (3000) un 
droši paspējām pat paballēties estrādē un „Valgal-
ciema zaļumballes „svētkos, kā arī, neskatoties uz 
rudenīgajiem laika apstākļiem, aizvadījām lielisku 
„Senās uguns nakti” un koncertus. Bieži mainīgais 
sanitārais protokols bija pats galvenais pasākuma 
dokuments, kuram jāseko un kuru jāievēro, un 
šķita, ka grūtākais jau aiz muguras.

Tomēr rudens atnāca ar jaunu saslimstības 
vilni. Pēc īsā brīža, kurā paspēja notikt daži pa-
sākumi, viens aiz otra stājās spēkā aizliegumi un 
noteikumi. Plānotie pasākumi tika atcelti, pārcelti 
vai atzīmēti interneta vidē. Var teikt, ka kultūras 

darbiniekiem līdzīgi kaķiem visās situācijās jā-
prot nokrist uz kājām. Daudzreiz varam pateikties 
komandas garam, profesionalitātei un pieredzei, 
jo reaģēt uz izmaiņām nākas ļoti īsā laikā – vie-
na pasākuma sagatavošanas robežās tiek mainīti 
pulcēšanās noteikumi, metri, skaits, laiki, noteikti 
jauni aizliegumi. Viss reizēm jāapgriež kājām gaisā 
vai jārada no jauna no nulles, jo situācija izmainī-
jusies. Izpalika Lāpu gājiens un Valsts Prezidenta 
kancelejas dāvātais koncerts 18. novembrī. Tā vie-
tā 11. novembrī centāmies iepriecināt ar neierasti 
un skaisti izgaismotām kultūras centra un estrādes 
ēkām, savukārt Valsts dzimšanas dienai veltījām 
video stāstu „Tēvzemes mērs ir sirds”, ko publicē-
jām mums populārajā „Raida Roja” kontā sociāla-
jā vietnē facebook.

Rojas Lielā egle šogad svētkiem modās ar gais-
mām un mūziku 3 stundu garumā, un mēs devā-
mies palīgā Ziemassvētku vecītim nosūtīt vēstules 
bērniem. Tuvojoties Ziemassvētkiem, pāris die-
nas pirms visstingrākajiem pulcēšanās aizliegu-
miem, devāmies iepriecināt to māju saimniekus 
un daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus, kuru veidotie 
svētku rotājumi bija pamanīti, priecējuši līdzcilvē-
kus un ziņa par tiem nodota mums. Tas bija iece-
rēts kā pārsteigums, jo, tā kā pasākumi aizliegti, 
nekāda informācija iepriekš nevarēja tikt izziņo-
ta. Lai arī Ziemassvētku vecīša (Jāņa Kalniņa) un 
Rūķa (Dace Broka) muzikālā viesošanās, dāvājot 
gardās Dinas Čubas ceptās piparkūkas, bija pa-
visam īsa, tā nesa abpusēju prieku par    tikšanos 
deviņās vietās Rojā un piecās Rudē. Liels paldies 
par sirsnību, ko saņēmām! Jāpiebilst, ka brauciens 
ilga piecas stundas un tā sagatavošanā un norisē 
savu roku nemanāma pielika visa kultūras centra 
komanda un pat palīgspēki.

Šajā mēnesī ar ugunskuru, kuru papildināja 
tā laika mūzika un videoprojekcijas, pie Rojas 
kultūras centra iesākām un noslēdzām „Barikā-
dēm – 30” atceres nedēļu.

Šis laiks ir sarežģīts arī amatieru kolektīvu va-
dītājiem. Ir jāpieliek lielas pūles, lai saglabātu sa-
vus kolektīvus, darbotos attālināti, lai laikā, kad 
tas būs iespējams, turpinātu klātienē. Neskatoties 
uz grūto sezonu, koris „Kalva” paspēja piedalīties 
„Latvijas radio” rīkotajā „Garākās līgo dziesmas” 
dziedāšanā, kā arī apgūt skaņdarbu un uzstāties 
Ģipkas baznīcas ekspozīcijas atklāšanā. Kamēr 
vien bija iespējams, nodarbības notika pa balsu 
grupām vai individuāli, pašreiz Zoom platformā 
internetā. „Kalvas” meitenes zoomā pat svinēja 
kopīgus Ziemassvētkus!  Rojas amatieru teātris, 
kuram martā bija atlicis vien solis līdz pirmizrā-
dei, vasarā iestudēja viencēlienu – Rutku Tēva 
„Inteliģentas meičas”, ar kuru paspēja priecēt 
skatītājus Valgalciemā, Ģipkā un Rojā. Saskaņā 

ar atļautajiem nodarbību noteikumiem, jaunas 
dejas apguvušas senioru deju kopas „Gaspažiņas” 
dalībnieces un dziesmas iemācījušās „Con Vita” 
dziedātājas. „Elfu” dejotājiem izpalika godam 
nopelnīts notikums – dalība skolēnu Dziesmu un 
deju svētkos. Šo svētku norises veids vēl joprojām 
ir neskaidrs un organizatoru darba kārtībā. Dažas 
„Elfu „līnijdejotājas paspēja uzstāties individuāli, 
priecējot apmeklētājus kluba „Liedags” pasākumā, 
bet „Elfu” nāras – nodejot Zvejnieksvētkos. Centī-
gākie dejotāji pašreiz prasmi apgūst interneta no-
darbībās. Dejot turpināja arī bērnu tautisko deju 
kolektīvs „Pērkonītis”. Kamēr vien bija iespējams, 
individuālas nodarbības aizvadīja popgrupas 
„Jāņabērni” un skatuves runas pulciņa dalībnieki. 
No vadītājiem tas prasa vairāk darba, vienu nodar-
bību nākas atkārtot vairākkārt un metodiku pielā-
got apstākļiem. Kolektīvu vadītāji šo laiku izmanto 
arī, strādājot ar repertuāru un pilnveidojoties.

Lielu atbalstu kultūras darbiniekiem šobrīd 
sniedz Nacionālais kultūras centrs, organizējot 
profesionālās pilnveides kursus interneta vidē, ku-
ros mācāmies.

Pašreiz runāt par nākotnes plāniem ir grūtāk, 
kā jebkad, jo nav zināms, kāda būs notikumu 
gaita, kādi pulcēšanās nosacījumi, kuros jāveido 
pasākumi. Gaidāma arī novadu apvienošanas re-
forma.

Vesela virkne pagājušajā vasarā plānoto kon-
certu tika pārcelta, bet arī šie datumi nav drošības 
garants. Tomēr nākotnes plāniem ir jābūt! Esam 
vienojušies ar Nacionālo kultūras centru par Pūtē-
ju orķestru svētkiem Rojas estrādē, pie mums savu 
jubileju ar koncertu vēlas svinēt leģendārais bērnu 
ansamblis „Dzeguzīte”, ir sarunas par Liepājas te-
ātra viesošanos un kantrī festivāla iespēju Rojā un, 
protams, darba kārtībā ir mūsu tradicionālie un 
iemīļotie vasaras svētki.

Radošiem cilvēkiem ir ļoti nepieciešama gan 
savstarpējā saikne, gan emocijas un aplausi, ko 
sniedz skatītāji. Tā ir enerģijas apmaiņa, kura ie-
dvesmo, palīdz radīt un darīt šo darbu. Un, lai gan 
tehnoloģijas ieņem aizvien lielāku vietu, dzīvu 
kultūru neaizstās nekas. Protams, ir satraukums, 
vai šis klusais periods nebūs ietekmējis cilvēku 
paradumus, pulcēšanās un darbošanās vēlmi, tā-
pēc mums jābūt gataviem pārmaiņām, liekot lietā 
radošumu.

Noslēgumā apsveicam kolēģi Jāni Kalniņu un 
viņa grupu „Roja” par sasniegumiem - Jāņa dzies-
ma „Lai sirdis satiekas!” ir 2020. gada spēlētākā 
dziesma Nr.1 „Latvijas Radio 2”!

Lai mēs varam satikties! Droši un drīz!

Dace Broka,
Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

LYRIA – projekts, kas palīdz meitenēm 
izdzīvot pusaudžu gadus
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