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Pateicība
Paldies maniem novadniekiem
par uzticības balsojumu un manas
komandas veikuma novērtējumu, ko
apliecinājāt šajās pašvaldību vēlēšanās!
No jūlija man nāksies strādāt citā
komandā, lielākā veicamo darbu apjomā, bet nepiemirstot par doto solījumu – strādāt piejūras ciematu un
ļaužu interesēs, ko arī darīšu atbildīgi
un pēc labākās sirdsapziņas.
Pirms dodos jaunos izaicinājumos, vēlējos pateikties par sadarbību
Rojas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem; manai profesionālajai un saliedētajai pašvaldības administrācijas
komandai, deputātiem, kā arī mūsu
sadarbības partneriem – uzņēmējiem
un pakalpojumu nodrošinātājiem!
Noteikti turpināšu sadarbību
ar ikvienu uz sadarbību vērstu novadnieku un konstruktīvu viedokļu
paudējiem, kā arī mūsu novada aktīvajiem senioru klubiņiem „Liedags”
un „Rūķi”, pensionāru apvienību,
Rojas Invalīdu biedrību, draudzēm
un mazo ciematiņu sabiedriskās dzīves organizatoriem – Valdi Randi,
Zigatu ģimeni, Ieviņu Svitiņu, Ingu
Lēmani, Gundegu Balodi.
Vēlot izdošanos mums visiem –
Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

5. jūnijā notika Latvijas pašvaldību vēlēšanas, kur Talsu novada iedzīvotāji
noteica, kurām partijām un deputātu kandidātiem uztic jaunveidojamā Talsu novada vadību. Talsu novada pašvaldības vēlēšanās piedalījās 29,32% (9083) balsstiesīgo iedzīvotāju. Aktivitāte, salīdzinot ar iepriekšējām pašvaldības vēlēšanām,
bija zemāka – toreiz balsot devās 44,10% vēlētāju.
Šajās pašvaldības vēlēšanās iedzīvotāji balsoja par jaunveidojamo Talsu novada domes sastāvu, aptverot
Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu. Vēlēšanās uz 19 deputātu vietām startēja 161 kandidāts no astoņiem politiskajiem spēkiem.
Talsu novada domē ievēlēti seši politisko partiju pārstāvji. Lielāko iedzīvotāju atbalstu ieguva Nacionālā
apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, par ko balsoja 21,83% vēlētāju. Šo politisko spēku
Talsu novada domē pārstāvēs pieci deputāti.
18,62% balsu un četrus deputātu mandātus ieguva reģionālā partija „Mēs – Talsiem un novadam”. Trīs
deputātu pārstāvniecību un 16,22% balsis ieguva partija „Jaunā Vienotība”. Arī
partiju „Talsu novada attīstībai”, „Latvijas attīstībai” Talsu novada domē pārstāvēs trīs deputāti, ko ievēlēja 15,99%
balsstiesīgo. Savukārt par Latvijas Zaļo
partiju balsoja 10,51% vēlētāju un to
domē pārstāvēs divi deputāti. Par Latvijas Zemnieku savienību balsis atdeva
8,81% balsotāju, ļaujot iegūt divus deputātu mandātus.
Talsu novada domē netika ievēlēti
deputāti no partijas „KPV LV” un no
„Jaunās konservatīvās partijas”.
Pirmā Talsu novada jaunievēlēto deputātu domes sēde notiks 1. jūlijā, plkst.
10.00 Talsu Tautas namā.

10. jūlijs –
Zvejnieksvētki Rojā!
10.00 Rīta vingrošana pie jūras kopā ar treneri Kristīni
pludmalē

10.00–13.00 Smilšu piļu pilināšanas un būvniecības
konkurss mākslinieka Māra Grosbaha uzraudzībā. Piedalās ģimenes un draugu kopas ar saviem darbarīkiem

No plkst. 10.00 Pludmales volejbols, futbols – pludmalē
No 10.00–22.00 Zvejnieksvētku tirdziņš – Ostas ielā

No 11.00–14.00 vizināšana ar zirgiem (par maksu) – pie
pastaigu laipas pludmalē
No 12.00–15.00 Nāru nešana, enkura celšana, ūdensskrējiens, zvejnieka zābaka mešana – pludmalē

14.00 Jūras valdnieka tradicionālais goda brauciens
Rojas ielās Kabriokluba un Zelmeri Pro pavadībā
15.30–17.30 Kabrioletu izstāde skaistumkonkurss –
laukumā pie Ostas ielas

15.30 Ikgadējais zvejnieku saiets „Zvejnieku sētā” –
restorāns „Otra puse”

16.00 Grupas „Carneval Youth” koncerts „Naivais
Kukū” – estrādē
Ieeja 5.00 EUR, biļešu iegāde „Biļešu paradīze” – kasēs
un internetā.
Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš
apliecina, ka apmeklētājs (tai skaitā bērns) ir pabeidzis pilnu
vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Sertifikātu iespējams lejuplādēt vietnē
www.Covid19sertifikats.lv.
Koncertu var apmeklēt arī cilvēki ar negatīviem pēdējo
48 stundu laikā veiktiem negatīviem Covid-19 testiem, pēdējo
6 stundu laikā veiktiem Covid-19 ātrajiem antigēna testiem,kā
arī bērni, kuriem vēl vakcinācija nav pieejama.
Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments, personalizēta biļete un derīgs sertifikāts. Lūdzam
uz pasākumu ierasties savlaicīgi. Koncerta laikā jāatrodas savās sēdvietās.
20.00–04.00 LIELĀ BALLE ESTRĀDĒ – MUSIQQ ar labāko
dziesmu programmu LAURIS REINIKS, AIJA ANDREJEVA ar
grupu, kā arī īpašais viesis ALEX. Dīdžeji: UFO un ROBERTS LEJASMEIJERS
Ieeja 15.00 EUR, biļešu iegāde „Biļešu paradīze” – kasēs un internetā.

Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš
apliecina, ka apmeklētājs (tai skaitā bērns) ir pabeidzis pilnu
vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Sertifikātu iespējams lejuplādēt vietnē
www.Covid19sertifikats.lv. Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, personalizēta biļete un
derīgs sertifikāts. Lūdzam uz pasākumu ierasties savlaicīgi.
Katapults, atrakcijas, burbuļošana, vizināšanās ar jahtu un citi labumi.
Tērpjamies zili-balti-strīpaini un rotājam mājas, lodžijas, balkonus atbilstosi Zvejnieksvētku tematikai, kaimiņiem, Rojas viesiem un paši sev par prieku!
Programma var papildināties vai mainīties, kā arī
izmaiņas var skart arī noteikumus publisku pasākumu
organizēšanai, tāpēc, lūdzu sekojiet informācijai Rojas
kultūras centrā un Rojas brīvdabas estrāde kontos
www.facebook.com, kā arī www.roja.lv
Tālrunis informācijai 29196478.

17. jūlijā 19.00 Rojas brīvdabas estrādē

Baibas Sipenieces-Gavares

stāvizrāde „Vienreiz

jau var”

ar bufetes elementiem.

Biļetes var iegādāties Biļešu Paradīzes kasēs un internetā. Cena 18.00 EUR.
Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka ir pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19 vai tā izslimošanu, kā arī personu
apliecinošs dokuments.
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Rojas novada domē
Rojas novada domes
2021. gada 15. jūnija sēdē
tika izskatīti
12 darba kārtības jautājumi,
kur deputāti lēma:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 5/2021 „Grozījumi 26.01.2021. saistošajos noteikumos Nr. 2/2021 „Par
Rojas novada domes 2021. gada budžeta plānu”.
• Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecības muzeja nolikumu.
• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem (ielām)
izlietošanas vidējā termiņa programmu
2021.–2023. gadam. Noteikt, ka Rojas
novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem (ielām) izlietošanas vidējā termiņa programma 2021.–2023. gadam ir
precizējama katru gadu atbilstoši faktiski
pieejamajam kārtējā gada finansējumam.
• Dot atļauju Rojas Jūras zvejniecības muzejam publiskā pasākuma „Rudens tirgus svētki” rīkošanai.
• Izsniegt SIA „L TIPS”, reģ.
Nr. 40003483826, atļauju publiskā pasākuma „Zvejnieksvētki Rojā” rīkošanai. Atļaut organizēt brīvdabas tirgu Rojas Ostas ielas teritorijā šī gada
10. jūlijā. Atļaut tirgot alkoholiskos
dzērienus pasākuma „Zvejniekssvētki
Rojā” Ostas ielas teritorijā, pludmalē un
Rojas brīvdabas estrādes teritorijā.
• Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, laikā no šī gada 2. augusta līdz šī gada 6. augustam un no šī
gada 16. augusta līdz 20. augustam, Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā
„Varavīksne” atļaut organizēt divas bērnu vasaras dienas nometnes 30 Rojas
novada bērniem.
• Atbrīvot no Rojas ostas valdes
locekļa amata Salvi Petriku, Ekonomikas ministra ārštata padomnieku.
Iecelt Rojas ostas valdes locekļa amatā
Ekonomikas ministrijas pārstāvi - Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktoru Kasparu Lori, Mērsraga, Pāvilostas, Skultes un Jūrmalas ostas
valžu locekli.
• Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Lielpriedes”, Valgalciemā,
Rojas novadā. Noteikt nekustamā īpašuma „Lielpriedes”, Valgalciemā, Rojas
novadā, atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, būvju īpašuma domājamo daļu īpašniekiem.
• Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – starpgabalu Talsu ielā 31,
Rojā, Rojas novadā. Noteikt nekustamā
īpašuma – starpgabala Talsu ielā 31,
Rojā, Rojas novadā atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, ar
starpgabalu robežojošā nekustamā īpašuma Talsu ielā 29, Rojā, Rojas novadā
īpašniekam.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Tagadnes”, Melnsilā, Rojas novadā.
• Mainīt nekustamam īpašumam
„Sidras”, Kaltenē, Rojas novadā nosaukumu no „Sidras” uz „Belvilla”.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja
vietniece / domes sekretāre
Gunta Dambiņa

Saistošie noteikumi
Rojas novadā
						

Nr. 3/2021

Apstiprināts
ar Rojas novada domes 2021. gada 20. aprīļa
sēdes lēmumu nr. 47 (protokols nr. 5)

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.12.2017. saistošajos
noteikumos Nr. 15/2017 „Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 19.12.2017. saistošajos noteikumos
Nr. 15/2017 „Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādu grozījumu – izteikt Noteikumu 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„„5.4. vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu 100.00 (viens simts euro)
apmērā, tiek izmaksāts pēc jaundzimušā bērna dzīves vietas deklarēšanas Rojas
novadā, tam no bērnu vecākiem, kurš savu dzīves vietu ir deklarējis Rojas novadā,
bet gadījumos, kad abu bērna vecāku dzīves vietas ir deklarētas Rojas novadā, pabalsts tiek izmaksāts vienam no jaundzimušā bērna vecākiem.”[..]”.
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga” un stājas
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja (paraksts) E. Kārkliņa

Rojas iedzīvotāji aicināti
pieteikt elektroiekārtu
bezmaksas izvešanu
Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA
„Eco Baltia vide” un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, kā
arī „Maxima Latvija” elektrotehnikas šķirošanas kampaņā „Viegla šķirošanās” aicina Rojas pagasta (līdz š. g. 1. jūlijam – Rojas novads) iedzīvotājus līdz 15. jūlijam
pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties akcijā, ir iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu „Maxima” dāvanu kartes 30 eiro vērtībā.
Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot reģistrācijas anketu šeit –
https://ej.uz/Viegla_skirosanas, zvanot pa tālr. 26626165 vai rakstot uz e-pastu
elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.
Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm notiks no 26. līdz
30. jūlijam, sākot no plkst. 7.00, visas dienas garumā. Drošības nolūkos elektronikas savākšana notiek bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās izvešanas
dienā jābūt novietotai pie nama vai ēkas ārdurvīm un ārpus nožogotas teritorijas,
atkritumu apsaimniekošanas operatora darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.
Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus
un citas ierīces, kā arī papildu var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas
un akumulatorus. Lai pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam kopēj am nodoto
lietu svaram jābūt vismaz 50 kg.
Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai nolietotās elektropreces, akumulatorus un baterijas. Netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, logi,
durvis, podi u.c.
Piedaloties kampaņā „Viegla šķirošanās”, ikviens dalībnieks varēs pretendēt uz
patīkamām un noderīgām balvām. Katrā novadā starp dalībniekiem tiks izlozēta
veikala „Maxima” dāvanu karte 30 eiro vērtībā, kā arī tiks piešķirta „Maxima” dāvanu karte līdzvērtīgā apmēra tam novadniekam, kurš būs nodevis lielāko apjomu
elektrotehnikas.
Vairāk par šķirošanas kampaņu „Viegla šķirošanās” lasi Latvijas Zaļā punkta
mājaslapā www.zalais.lv sadaļā „Jaunumi”. Jautājumu gadījumā par akcijas norisi
aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 26626165 vai rakstot uz e-pastu elektronika@
ecobaltiavide.lv.
*Informējam, ka pēc gaidāmajām reģionālajām izmaiņām Latvijā, no 1.jūlija Rojas novadu plānots iekļaut Talsu novadā, līdz ar to kampaņas norise noteiktajā termiņa tiks īstenota, atbilstoši līdzšinējam (pirms administratīvi teritoriālās reformas)
Rojas novada reģionālajam izvietojumam – Rojas pagastā.
Informāciju sagatavoja:
Alise Zvaigzne Latvijas Zaļā punkta Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel. 28780467
e-pasts: alise@zalais.lv; www.zalais.lv

Ugunsnelaime Rojā
Dace Klabere
Sestdien, 19. jūnija vakarā, ātri
visā Rojā un apkaimē izplatījās ziņa,
ka deg Rojas bijušās autoostas ēkas
jumts. Ziņa bija satraucoša, jo zināms, ka ēkā atrodas Rojas novada
tūrisma informācijas centrs, veikals,
ceptuve, un koka piebūvē – dzīvoklis.
Ēka dega 275 kvadrātmetru platībā,
dega arī piebūvē izbūvētais dzīvoklis.
No dzīvokļa izglābta meitene, kas tika
nodota mediķu rīcībā, ugunsgrēka
likvidēšanā piedalījās 14 ugunsdzēsēju glābēju brigādes, kā arī Rojas pašvaldības ugunsdzēsēji. Vislielākā pateicība par operatīvu rīcību, pamanot

ugunsgrēku, pienākas
tūrisma informācijas
centra darbiniecei Megijai Janševicai, kura
tikai nejaušības dēļ tajā
vakarā bija darbā aizkavējusies mazliet ilgāk.
Pateicoties visu iesaistīto pušu profesionāBiezie ugunsgrēka dūmi izplatījās visā Rojā.
lajai un ātrajai rīcībai,
ugunsgrēks tika likviM. Janševicas foto
dēts stundu pirms pusnakts, un tā radītie zaudējumi vēl ti- savukārt Selgas ielas 16. nama iedzīkai tiek lēsti. „Bangas” tapšanas brīdī votāji ir laimīgi par to, ka tikuši cauri
par darba atsākšanu ierastajā režīmā vien ar kārtīgu izbīli, jo, ja vien vējš
vēl neziņā bija tūrisma informācijas būtu pūtis citā virzienā, kas zina, kā
centra vadītāja Kristīne Voldemāre, ugunsnelaime būtu beigusies. 

Rojas novada dome aicina pieteikt bērnus vasaras
dienas nometnei
Talsu novada dome Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels –
iegul
dījums tavai nākotnei!” līguma
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina
Rojas pagasta iedzīvotājus pieteikt savus bērnus vasaras dienas nometnēs
„Spirgts un vesels ”. Dalība nometnē ir
bezmaksas.
Pirmā dienas nometne tiek organizēta Rojas novada bērniem vecumā
no 9 gadiem līdz 12 gadiem. Nometne
notiks Rudē, BLPJC „Varavīksne” no šī
gada 2. augusta līdz 6. augustam, tajā
tiks uzņemti 15 dalībnieku.
Otrā dienas nometne tiek organizēta Rojas novada jauniešiem vecumā
no 13 gadiem līdz 15 gadiem. Nometne
notiks Rudē, BLPJC „Varavīksne” no šī
gada 16. augusta līdz 20. augustam, tajā
tiks uzņemti 15 dalībnieku.
Dalībnieku nokļūšanai līdz nometnes vietai un atpakaļ tiks nodrošināts
transports, izbraukšana no Rojas.
Lai pieteiktu bērnus nometnē, nepieciešams aizpildīt nometnes iesnieguma veidlapu, noslēgt līgumu par
bērna dalību nometnē Rojas novada
domes darba laikā. Ir jābūt ģimenes
ārsta medicīniskai izziņai par bērnu,
ne vecākai kā 7 dienas pirms nometnes
darbības sākuma. Lai varētu piedalīties

nometnē, dalībniekiem būs
n e pi e c i e š ams
veikt Covid-19
testu, un tam
pēdējo 48 stundu laikā pirms
nometnes sākuma jābūt negatīvam.
Tiks organizēta rutīnas siekalu paraugu
nodošana nometņu norises vietā Rudē,
BLPJC „Varavīksne”, 31. jūlijā – pirmajai nometnei un 14. augustā – otrai nometnei. Nometnes dalībniekiem jābūt
līdzi mutes un deguna aizsegiem.
Bērnu uzņemšana nometnē notiks
iesniegumu reģistrēšanas secībā, savukārt iesniegumu reģistrēšana tiks
uzsākta pēc informācijas publicēšanas
laikrakstā „Banga” un Rojas pagasta
mājaslapā www.roja.lv. Bērnu uzņemšana beigsies ne vēlāk kā 5 darba dienas
pirms nometnes uzsākšanas. Ja bērnam
nometnes laikā ir nepieciešams asistenta pakalpojums, tas jānodrošina vecākiem pašiem.
Sīkāka informācija pa tālruni
28356568.
Informāciju sagatavoja nometnes
vadītāja Lienīte Voronova
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Varam lepoties paši ar sevi
Citādi laiki, citāda skola, citādi izlaidumi. Viss ir savādāk. Bet laukā čivina
putni, saulīte silda, viss smaržo un san. Un noslēdzies arī 2020./2021. mācību
gads. Lai arī šogad bez gada noslēguma pasākuma, bet mācības ir notikušas,
vērtējumi izlikti, un mēs godam varam sveikt Rojas vidusskolas TOP-10 izcilniekus.

Pamatskolā:

1. Paula Feldmane 7.b – 9.75
2. Līna Jaunozola 9.a – 9.69
3. Krista Jana Reinholde 7.a – 9.31
4. Elza Sprince 8.b – 9.25
5. Madara Slavika 6. klase – 9.07

Vidusskolā:

1. Eva Šulce 10. klase – 9.27
2.–3. Ieva Alksne 10. klase – 9.08
Kristaps Ričards Freimanis 12. klase – 9.08
4. Patrīcija Kleinberga 11. klase – 9.00
5. Patriks Upners 11. klase – 8.75
Lepojamies, sakām paldies par uzcītību un centību! Paldies arī skolotājiem,
kuri novērtēja un palīdzēja.
Ar prieku varam paziņot, ka 9.b klases skolēns Mārtiņš Vīksne, izcili startējot LU Jauno ģeogrāfu skolas organizētajās olimpiādēs, 9. klašu grupā ieguva
1. vietu, apsteidzot pārējos devīto klašu dalībniekus. Šo Mārtiņa sasniegumu
ir ievērojuši un novērtējuši olimpiādes organizētāji, un mūsu Mārtiņš ir uzaicināts pārstāvēt Latviju Baltijas Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē. Šogad
olimpiāde notiks Polijā no 27.06–01.07.
Esam neizsakāmi priecīgi un pateicīgi Mārtiņam un viņa ģimenei par vēlmi
pilnveidoties!
Mārtiņa uzņēmību un centību ir novērtējuši arī skolotāji, izvirzot viņu nominācijā „Gada skolēns”. Apsveicam!
Rojas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupiņām «Pūcītes» ir beidzies pirmais posms garajā Zinību ceļā. Ir iegūts dokuments par pirmsskolas izglītības
programmas apguvi, un bērni ir gatavi doties tālāk uz skolu. Lai jums jauks
ceļavējš turpmākajā Zinību ceļā!
12. jūnijā apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu saņēma
31 Rojas vidusskolas 9. klašu audzēknis, bet 19. jūnijā atestātu par vispārējo
vidējo izglītību saņēma Rojas vidusskolas 12. klase. Lai gan izpalika lieli
un krāšņi izlaidumi, kopā būšanas prieks, mīļums un sirsnība jau nekur
nezūd.

 9.a klas”

Lai jums veiksmīgs tālākais ceļš!
Lai izdodas viss iecerētais un ieplānotais!
Antra Ozollapa

 9.b klase

 „Pūcītes 1”.

 „Pūcītes 2”.

 12. klase
 Kamēr mazās „Pūcītes” vēl tikai pašā Zinību ceļa sākumā, tikmēr
devītajiem un divpadsmitajiem jau diploms kabatā.
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Sporta skolas ceturtais izlaidums
18. jūnija saulainajā vakarā Rojas
āra basketbola laukumi tika greznoti
ar meijām un krāsainiem baloniem,
basketbola grozi gozējās saulē ar ozolu lapu vainagiem. Šajā vakarā tika
pasniegtas apliecības par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu Rojas
novada Sporta skolas 23 basketbola
nodaļas audzēkņiem. Šo audzēkņu
treneri ir Rudīte Bārdiņa, Valdis Dombrovskis un Roberts Kreicbergs. MT-7
grupas desmit absolventi, kurus trenē
Roberts Kreicbergs, 2019./2020. m.
g. ir izcīnījuši 1. vietu LJBL čempionātā, Nacionālā līgā – Rietumi. Tās pašas
grupas divi absolventi – Renārs Zūbergs
un Kristers Patriks Feldbergs – ir LJBL
U-14 izlases kandidāti. Dāvidam Liepam izlaidumā tika pasniegta atzinība
no LBS par labām un teicamām sekmēm
2020./2021. m. g. Interesants fakts, ka
pirmais sporta skolā 2012. gadā 9. maijā iestājās šī gada absolvents Roberts
Bervalds, kurš tāpēc tika pie piemiņas
balviņas.
Audzēknis Pēteris Alkšbirze visu
basketbolistu vārdā pateicās vecākiem
par atbalstu un mīlestību, ko viņi jutuši gan ikdienā, gan sacensībās, gan
izbraukumos uz turnīriem ārzemēs. Ir
pabūts Čehijā, Austrijā, Polijā, Igaunijā,
Lietuvā, Zviedrijā. Mūziķa Jāņa Kalniņa
dziedātās dziesmas pavadībā audzēkņi
dāvināja saviem vecākiem skaistākos
ziedus. Savukārt absolventus iepriecināja skolotājas Evas Fricbergas deju
grupas meiteņu Luīzes, kura arī spor-

ta skolā trenējas basketbolā, un Annes
Annijas skaistās un aizraujošās dejas.
Treneris ir cilvēks, kurš atdod zināšanas, spēku, dvēseli savam audzēknim
un attīsta ne tikai viņa funkcionālās
iespējas un meistarību, bet gan personību kā veselumu. Lai absolventi tiktu
pie apliecības, bija jānoiet garš treniņu
un sacensību ceļš. Tas nebūtu iespējams
bez sadarbības ar treneriem. Tāpēc tika
sveikti arī treneri un teikts viņiem paldies par ieguldīto darbu. Vispirms trenerus sveica sporta skolas direktore, bet
vecāku vārdā uzrunas teica Zane Alkšbirze un Kristīne Maslovska. Treneriem
dāvanā tika pasniegtas personalizētas
basketbola bumbas. Paldies vecākiem!
Atbildot uz jautājumu „Ko tev dzīvē
devis sports?”, gandrīz visi absolventi
ir atbildējuši, ka sportam viņu dzīvē ir
liela un būtiska nozīme. MT-7 grupas
audzēknis Alekss Marks Kilmits atklāj:
„Sportam manā dzīvē ir liela nozīme.
Ar sportu nodarbojos, pirmkārt, lai
justos labi un, otrkārt, lai uzturētu sevi
fiziskā formā. Sports iemāca plānot laiku, disciplinēt sevi, kad priekšā svarīgi
notikumi, kā arī saņemties pēc tam, kad
piedzīvoti zaudējumi. Katrs treniņš un
katra sacensība ir atstājusi kādu pozitīvu nospiedumu manai nākotnes izaugsmei.” SMP-3 grupas audzēknis Patriks Upners stāsta: „No sporta skolas
dzīves visvairāk atmiņā palikušas pašas
pirmās basketbola spēles, kad nevarēja
neviens iemest grozā, un treneris Valdis
piesolīja izmaksāt saldējumu tam, kurš

Neviltots prieks par padarīto lasāms gan audzēkņu, gan treneru acīs.
gūs punktus. Tas man deva motivāciju gūt pirmos punktus un tā nopelnīt
solīto saldējumu. Sports manā dzīvē ir
veids, kā ar katru gadu arvien vairāk
uzlabot savu fizisko veselību, garīgi atpūsties un pilnveidot basketbola spēles
prasmes. Tā ir mana svarīgākā dzīves
daļa, kas padara mani labāku.”
Pasākuma vadītāja Dace Broka aicināja trenerus uz basketbola soda metienu

līnijas parādīt savu meistarību. Veiksmīgu soda metienu realizēja tikai trenere
Rudīte Bārdiņa, par to saņemot skaļus
aplausus un dāvaniņu no sporta skolas.
Lai izlaidums varētu veiksmīgi notikt,
saku paldies pasākuma vadītājai Dacei
Brokai, mūziķim Jānim Kalniņam, vecāku pārstāvim Kristīnei Maslovskai, deju
skolotājai Evai Fricbergai un dejotājām
Luīzei Amolai un Annei Annijai Brālei,

R. Strautmaņa foto
fotogrāfam Raitim Strautmanim, stadiona vadītājam Armandam Indriksonam.
Vislielākais paldies Rojas novada domei
par finansiālo un morālo atbalstu sporta skolas darbībā, īpašs paldies domes
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai un izpilddirektoram Jānim Pūcem.
Lai visiem saulaina un skaista vasara, silta jūra un krāšņi saulrieti!
Direktore Tatjana Kirilova

Izlaidums Rojas Mūzikas un mākslas skolā
Projekta „Latvijas skolas
soma” aktivitātes
Rojas vidusskolā
Jau trešo gadu Latvijas skolās tiek īstenota kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”. Tā ir iespēja vismaz vienu reizi mācību semestra laikā iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises. Šī mācību gada
2. semestrī programmas saturā tika iekļautas digitālās norises, atbilstoši
situācijai valstī. Arī Rojas vidusskola aktīvi izmantoja programmas piedāvājumus.
Gada sākumā 4. klašu skolēni tiešsaistes formātā piedalījās muzeja pedagoģiskā nodarbībā „Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā” Liepājas
muzejā.
Februārī 1.–3. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties digitāli izzinošā
nodarbībā ritma un skaņu pasaulē „Nila Īles mūzikas studijā”, kuras laikā
skolēni iepazinās un darbojās ar dažādiem etniskajiem mūzikas un skaņu
instrumentiem.
Vidusskolēniem bija iespēja noskatīties teātra izrādi – muzikālo dzīvesstāstu „No Veidenbauma neaizbēgsi”. Muzikālo dzejnieka dzīvesstāstu veidoja dziedātājs Ralfs Eilands, aktieris Gatis Maliks, „Liepaja Music
Orchestra” mūziķi. Pēc izrādes noskatīšanās skolēni aizpildīja darba lapas, tādā veidā sniedzot atgriezenisko saiti par redzēto.
Maijā 5.–7. klašu skolēni tiešsaistes platformā Zoom piedalījās interaktīvi zinātniskā nodarbībā „Mākslas un zinātnes krustpunkti”, ko piedāvāja
SIA „Laboratorium”. Nodarbībās skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne
palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot Latvijas filmu
„Dvēseļu putenis”, tika rādīts, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus
un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, mākslīgo ādu, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri utt.
8. klašu skolēni tiešsaistē noskatījās Goda teātra izrādi „#Bezfiltra”.
Tajā atklātas mūsdienu sabiedrībā aktuālas problēmas, kas skar ne tikai
jauniešu savstarpējās attiecības un dzīves apstākļus, bet arī stāsta par veselīgu dzīvesveidu, popularizējot bezatkritumu dzīves principus, lai mazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi.
Mācību gada noslēgumā 1.–4. klašu skolēni digitāli skatījās iluzionistu
Daces un Enriko Pecolli radīto cirka izrādi „Alise Brīnumzemē”. Vienmēr aktuālais Luisa Kerola darbs „Alise Brīnumzemē” iedzīvināts krāšņā un aizraujošā cirka mākslas notikumā – izrādē, kas radīta Latvijā un pieprasīta pasaulē.
Sadarbībā ar Nacionālo Kino centru un biedrību „Kultūrpunkts”, 9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties dokumentālo animāciju „Mans mīļākais karš”, vēl pirms tā tika pārraidīta Latvijas televīzijā.
Savukārt, pateicoties Latvijas Kinematogrāfistu savienības programmai „Kino visiem un visur Latvijā”, mūsu skolas skolēniem bija iespēja
noskatīties vērtīgas filmas. Vēstures stundās skolēni skatījās filmas par
Latvijā vēsturiski nozīmīgām personām un notikumiem – „Baltijas brīvības ceļš”, „Zigfrīds Anna Meirovics”, „Vai viegli būt jaunam?”, „Jelgava 94”.
Sākumskolas un pamatskolas skolēni izmantoja iespēju noskatīties filmas
„Zelta zirgs” un „Pavasaris Vārnu ielā”.
Esam pateicīgi programmai „Latvijas skolas soma” par bagātīgo kultūras norišu piedāvājumu!
Elīna Memrikova

Kārtējais mācību gads ir pagājis, un Rojas
Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs atvadās
no saviem absolventiem, šogad tie bija desmit.
Mākslas nodaļu absolvēja Marta Elizabete Paula,
Beate Emīlija Zeļģe un Kristīne Kalniņa. Viņu
skolotājas Līga Reine-Smilgaine un Ilze Šelkova
lepojas ar audzēkņu radošumu un skaistajiem
darbiem, kā arī priecājas, ka Kristīne nolēmusi
turpmāk savu dzīvi saistīt ar mākslas pasauli.
Elza Sprince un Ance Kiršteine skolotājas Indras Sproģes vadībā apguva vijoles spēles prasmes,
un izlaiduma koncertā dzirdējām gan J. S. Baha,
gan O. Rīdinga skaņdarbus. Jolanta Skujiņa apguva akordeona spēli pie skolotājas un direktores
Baibas Beraģes, kura ļoti priecājas par audzēknes
muzikālo attīstību un vēlmi turpināt apgūt akordeona spēli. Izlaiduma koncertā skaisti izskanēja
Jolantas izpildītais Valsis. Viskuplāk šogad pārAbsolventi kopā ar skolas direktori Baibu Beraģi.
Albuma foto
stāvēta kora klase, skolotāja Inese Ozoliņa dziedāšanā izskolojusi māsas Maiju un Ievu Lindu
Grosbahas. Māsu mīļākais repertuārs ir latviešu tautas dziesmas, skolā pavadīto laiku un pateicās gan vecākiem, gan pedagogiem
un tās arī tika izpildītas izlaiduma koncertā. Keita Anna Mitenber- par atbalstu, rūpēm un audzināšanu.
Arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktore Baiba Beraģe
ga izvēlējās atskaņot dziesmu angļu valodā no dziedātājas Elišas
repertuāra, savukārt Ance Klauža aizkustināja ar U. Marhilēviča pateicās vecākiem par atbalstu, izglītojamajiem par izturību, pedagogiem par darbu šajos apstākļos, klātesošajiem novēlēja padziesmu „Es atgriežos mājās”.
Šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, izlaidums tika nākumus un izsniedza skolas beigšanas apliecības, kā arī žetonus
aizvadīts mazliet citādāk. Tas notika brīvā dabā pie mūzikas par skolas absolvēšanu.
Lai priecīgiem brīžiem bagāta un saulaina vasara mums visiem!
skolas ar ierobežotu cilvēku skaitu, savukārt par pasākuma
Rojas MMS sekretāre Kristīne Freimane-Vīgante
norisi parūpējās Lita Krūmiņa. Audzēkņi dalījās atmiņās par

Konkursi mācību gada izskaņā Rojas Mūzikas
un mākslas skolā
Kā zināms, šajā mācību gadā klātienē nenotika koncerti, festivāli un konkursi. Guvām jaunu pieredzi, konkursos piedaloties attālināti, iesūtot videomateriālu. Mācību gada noslēgumā mūzikas skolas audzēkņi piedalījās divos
konkursos.
No 17. maija līdz 6. jūnijam norisinājās konkurss Lietuvā „Elektrenu Žiburiukai 2021”. Konkursa programma bija jāsagatavo popmūzikas un džeza
mūzikas stilā. Konkursā piedalījās vijolnieku ansamblis, L. E. Bertholde un
M. Grīnīte.
No 28. maija līdz 5. jūnijam Krievijas Federācijas pilsētā Kazaņā norisinājās Starptautiskais festivāls – konkurss “Krugovorot talantov”. Konkursā attālināti varēja piedalīties izpildītāji dažādās kategorijās. Arī Rojas mūzikas skolas
audzēkņi bija gatavi šim izaicinājumam. Stīgu instrumentu ansambļu grupā
piedalījās 4.–5. kl. vijolnieku ansamblis, kurā muzicē Laura Grīnīte, Adriana
Poremska, Gustavs Šneiders, Asnāte Graudiņa (skolotāja Indra Sproģe). Tautas
instrumentu grupu pārstāvēja ģitāriste Māra Grīnīte (skolotāja Maruta Zemture) un Luīze Elza Bertholde grupā – estrādes vokāls (skolotāja Lita Krūmiņa).
Zinot, ka konkursā piedalās dalībnieki no daudzām valstīm, bijām gandarīti, ka
mūsu audzēkņu sniegums tika atzinīgi novērtēts. Vijolnieku ansamblim pirmās
pakāpes diploms, bet Luīzei un Mārai – trešās pakāpes diplomi. Esam gandarīti,
ka šis ne tik vieglais mācību gads ir noslēdzies uz patīkamas nots.
Indra Sproģe
Vijolnieku ansamblis izcīnīja pirmās pakāpes diplomu.

Albuma foto
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Rudē

1941. gada 14. jūnija deportācijas pieminot

D. Klaberes teksts un foto

Dace Klabere

28. maija „Bangā” bija ievietots apraksts par Rudi un tur sastaptajiem cilvēkiem. Vietas trūkuma dēļ aiz borta palika Rudē
sastaptie Veronika Grosbaha un uzņēmējs Agnis Dravnieks.

14. jūnijā apritēja 80 gadu, kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas, 1941. gadā
izsūtot svešumā vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu.
Godinot šo ļaužu piemiņu, 14. jūnijā visā valstī norisinājās San
dras Kalnietes rosinātais piemiņas pasākums „Aizvestie. Neaizmir
stie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām.” Pulksten 11.00 tika sākti
1941. gadā deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi, godinot katra izvestā
Latvijas valstspiederīgā piemiņu. No Rojas novada izsūtīto cilvēku sarakstu lasīja Rojas novada politiski represēto apvienības vadītāja Irēna Svitiņa. Lai arī no tagadējā Rojas novada izsūtīto cilvēku saraksts,
salīdzinoši ar citām vietām Latvijā, nav pārāk garš, aiz katra vārda ir
salauzta dzīve, iznīcināti sapņi, nepiepildītas ilgas. Šajā lasījumā pieminēja Frici Munkevicu no „Brūveru” mājām Melnsilā (78 gadi),
Grīšļu ģimeni no „Gurnupju” mājām Melnsilā – Eduards (46 gadi),
Emma (46 gadi), Ernests un Edgars (14 gadi); Kārli Pētersonu no
„Jūrmalniekiem” Rudē (38 gadi); Vediku ģimeni no Rudes „Krastkalniem” – Emma (45 gadi), Alberts (43 gadi); Frēlihu ģimeni no Rudes
„Liepkalniem” – Heinrihs (39 gadi), Olga (27 gadi), Dzidra (2 gadi);
Prangu ģimeni no Rudes mežniecības – Hermanis (48 gadi), Berta
Helēna (43 gadi), Elfrīda Merita (17 gadi), Helmuts Roberts (15 gadi);
Peilānu ģimeni no Kaltenes „Mežakmeņiem” – Leonīds (33 gadi), Lilija Lizete Rozālija (28 gadi). Izsūtīto piemiņai dziedāja Jānis Kalniņš.
Virtuālajā atceres pasākumā izskanēja arī Valsts prezidenta Egila
Levita uzruna: „Pirms 80 gadiem, vienā naktī, tika vardarbīgi salauztas 15424 Latvijas valsts pilsoņu dzīves. Mūsu valsts bija okupēta, un
ar pilnu jaudu darbojās Padomju Savienības varmācīgais represiju
mehānisms. Latvija vairs nevarēja pildīt savu demokrātiskas valsts vissvarīgāko pienākumu – sargāt savu pilsoņu dzīvību un brīvību. Valdīja
svešas un neleģetatīvas varas likumi. Tās mērķis bija pakļaut Latvijas
sabiedrību, pārcirst dzimtu un pilsoniskās saites, iznīcināt jebkuru
pretošanos. Vairāk nekā 15000 cilvēku – valstsvīri un juristi, garīdznieki un virsnieki, ierēdņi un uzņēmēji, skolotāji, zemnieki, strādnieki, mākslinieki kopā ar ģimenēm tika sodīti. Sodīti par to, ka bija kalpojuši savai valstij un dzīvojuši savu normālo ikdienas dzīvi. Padomju
Savienības pastrādātā nozieguma mērogu pret mūsu tautu un valsti
raksturo deportēto cilvēku skaits. Bet, skanot katra izsūtītā cilvēka,

Veroniku un Daini Grosbahus sastapu Rudes „Strazdiņos”. Ir
darba dienas vidus un Dainim sarunai nav laika, bet Vera labprāt
pastāsta gan par sevi, gan dēla saimniecību. Dēlam ir sava bioloģiskā saimniecība, un darba tajā ir daudz. Ir arī gaļas lopi, tādēļ vajag
vairāk ganības. Māte priecājas par saimniecības attīstību un palīdz,
cik vien var. Viņai atmiņā vēl tas laiks, kad ar saimniecībā saražoto
tika apgādāta vai puse Rojas. To laiku arī es labi atceros, jo biju viņas
kunžu sarakstā. Pēc Veronikas domām lauki ir īstā vieta, kur cilvēkam attīstīties, augt, mācīties, un priecājas, ka pie darba tiek radināti
arī mazbērni. Viņiem ir tā iespēja redzēt, kā aug puķe, kartupelis,
kur rodas piens. Savulaik blakus Grosbahu tagadējai mājai bijusi
veca ēka, celta bez nevienas naglas, un tajā visi Grosbahu radi kopā
dzīvojuši un strādājuši. Kolhoza laikā priekšsēdētājs Juris Kokins aicinājis visus pārcelties uz ciemata centru, ko ļaudis arī izmantojuši,
bet Veronikas ģimene palikusi savās lauku mājās. Viņa vēl šodien
atceras, kā pēc jaunās mājas uzcelšanas dēls ar kāpurķēžu traktoru
nolīdzinājis iepriekšējo būdu. Veronika ir pārliecināta, ka dzīve jādzīvo ar prieku, mīlestību un labestību. Un stipri jāpiedomā pie tā,
ko domājam, jo mūsu domas lido ātrāk par gaismas ātrumu.

Agnis Dravnieks pirms nepilna gada ieguva savā īpašumā veco
kolhoza smēdi, kas kādu laiku pabija arī zemnieku saimniecības „Arāji” īpašumā, un tad arī izlēmis par labu savai uzņēmējdarbībai. Viņš
tikai ar labu vārdu piemin savu iepriekšējo darbavietu ostā, kurā varējis gan labi nopelnīt, gan darba stundas bijušas noteiktas, taču jaunajam vīrietim arvien gribējies kaut ko jaunu, ko iepriekšējā darbavieta
piedāvāt nevarēja. Tā kā līdzekļu jauna biznesa uzsākšanai vajadzēja
daudz, Agnis likvidējis savu aitu saimniecību, tā pārvilkdams svītru
lauksaimniecībai. Pēc viņa pārliecības katram jādara tas, kas viņam
patīk, un lauksaimniecība pavisam noteikti neesot viņa lauciņš.
Šobrīd Agnim darba ir daudz vairāk nekā jebkad iepriekš, taču Agnis ir pārliecināts, ka ir izdarījis pareizo izvēli. No 1. janvāra viņš ir oficiāli noformējis darbā palīgu, sauktu par uzsitēju, jo viens visu padarīt
vienkārši nespēj. Pasūtījumi ir visdažādākie. Iestājoties grilēšanas sezonai, vispieprasītākie esot grili, bet pasūtīti tiek arī svečturi, eņģes,
kāpnes, balkona margas, veikala plaukti. Palaikam tiekot iekurināta
arī vecā smēde, kura joprojām darbojas nevainojami. Metālapstrāde ir
plaša nozare un zināšanu vajag daudz. Un ne tikai zināšanu, vajadzīga arī laba gaume un radošums. Agnis atzīstas, ka, dažkārt gadoties,
ka sagataves jau uztaisītas, bet neatstājas sajūta, ka šis nebūs tomēr
īstais variants, un tad arī nākas visu sākt no jauna. Citreiz arī mūza
jāgaida atlidojam… Metālapstrādi Agnis nav nekur speciāli mācījies,
visas prasmes iegūtas gan vecajā darbavietā, gan pašmācības ceļā, bet
par to, ka tā ir viņa sirdslieta, šaubu nav. Ne jau velti viņa sieva Una,
kad jautāju, kur varētu sastapt Agni, atsmēja, ka darbā, jo viņš jau tur
tikpat kā dzīvojot. Bet pats par sevi Agnis tikai pasmejas, sakot, ka tāds
jau viņš esot – ar putniem galvā. Ko gan mēs iesāktu bez tādiem – ar
putniem galvā? Nešaubos, ka Agnim viss izdosies un vēlu viņam mazliet vairāk laika, jo tas ir tas, kā šobrīd pietrūkstot visvairāk.
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Dace Klabere
Kaltenieks Georgs Avetisjans šobrīd strādā pie savas jaunākās
grāmatas „Mātes zeme. Tālu prom aiz polārā loka” (Motherland.
Far Beyond the Polar Circle”). Pieminot 1941. gada 14. jūniju,
publicējam fragmentu no Georga topošās grāmatas.
„Pirms 80 gadiem 1941. gada 14. jūnijā manu vecmāmiņu Mildu
Markusi-Liepiņu izsūtīja uz Sibīriju. Viņa tur dzīvoja līdz 1956. gada
vasarai un kopš tā laika neko daudz nerunāja, bet klusēja. Tā bija
tikai nojauta un neizpratne apkārtējos cilvēkos par pagātni, līdzīgi
kā ainavas, kas glabā šo tumšo vēsturi un vēsturiskās liecības, kas
iesalušas tālajos Sibīrijas ziemeļos.
Pēc vairāku gadu ilgas cīņas un izdzīvošanas vienatnē mana vecmāmiņa Igarkā satika manu vectēvu Pjotru Suriginu, kurš bija no
Smoļenskas Krievijā, un 1950. gada 29. jūlijā tika deportēts no Johvi
pilsētas Igaunijā. Vecmāmiņas pirmais vīrs Voldemārs Markuss bija
neatkarīgās Latvijas 1. eskadrona vada komandieris. Sākotnēji viņš
organizēja jātnieku vadu Lubānā, pēc tam 1932. gadā tika iecelts par
šī vada komandieri. Viņu uzskatīja par PSRS ienaidnieku un aizveda
uz Sevurallagu, padomju gulaga nometni Sverdlovskas apgabalā, kur
1942. gada 31. janvāra ziemā viņš nomira no aukstuma, bada un pazemojuma. Viņš tika nošķirts no manas vecmāmiņas, kā jau lielākā
daļa latviešu vīru no viņu ģimenēm, bērniem un mīļotajām sievām
ar daudzsološu un tukšu cerību reiz satikties atkal”.
Kā stāsta Georgs, šis ir stāsts par deportāciju un to pilsētu, kas
tika uzcelta uz padomju gūstekņu kauliem, par pilsētu, kurā kādreiz
dzīvoja daudzi izsūtītie latvieši. Šajā pilsētā Sibīrijā, Krievijā, 163 km
uz ziemeļiem no polārā loka, 1952. gada vasarā piedzima viņa mamma Inta Avetisjana ar savu dvīņubrāli Pēteri Markusu. Stāsts veltīts
arī Georga vecmāmiņai, mammai un visiem, kas izdzīvoja vai diemžēl nespēja izdzīvot, kā arī tiem, kas joprojām dzīvo Sibīrijā, kur likteņa spiesti nonākuši pirms 80 gadiem.

Izziņa par Mildas Markuses izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR robežas. Arhīva foto

Pasākumā Rojā izsūtīto sarakstu lasīja Rojas novada politiski
represēto apvienības vadītāja Irēna Svitiņa.
Albuma foto
katra bērna vārdam, mēs varam izprast 1941. gada traģēdijas dziļumu.
Šodien visā Latvijā izskanēs 15424 izsūtīto cilvēku vārdi. Ikvienam cilvēkam pieder viņa vārds. Vārds iemieso mūsu katra vienvērtību un
neatkārtojamību. Vārds nozīmē vienu dzīvību, vienu mūžu. Kā tālāk
būtu dzīvojis cilvēks no mana pagasta vai pretējās mājas, ja nebūtu
aizrauts svešumā? Ko viņš savas dzīves laikā būtu paguvis izdarīt?
Kāds izaugtu deportāciju vagonā nomirušais bērns? Kāds veidotos
viņa mātes mūžs? Dārgie tautieši pilsētās un pagastos! Ne 1941. gada,
ne 1949. gada vēl masveidīgākās deportācijas nesalauza latviešu tautu.
Bruņotā pretestība ar ieročiem rokās sākās tūlīt pēc okupācijas un turpinājās līdz pat 50. gadu beigām. Nevardarbīgā pretestība turpinājās
visus okupācijas gadus. Stāstus par deportācijām vecvecāki nodeva
mazbērniem. Neatkarīgā Latvija pastāvēja cilvēku sirdīs un prātos.,
deva spēku cīnīties par savas valsts atjaunošanu. Mēs šodien nesam
sevī gan savu priekšteču traģēdiju, gan viņu spēku, tāpēc šodien mēs
veidojam tādu Latviju, kura vajadzības gadījumā ir gatava aizsargāt
sevi un savus pilsoņus, savus cilvēkus. Mēs iestājamies par starptautiskā mērogā tiesiski pārvaldītu pasauli. Tādu pasauli, kurā cilvēku cieņa, brīvība, drošība un dzīvība ir visaugstākās vērtības. Šodien, lasot
1941. gadā izsūtīto cilvēku vārdus, uz laiku laikiem iekļausim viņus
tautas kopējā atmiņu laukā. Saules mūžu Latvijai!” 
Georgs vienlaikus strādā pie vairākiem projektiem un labprāt ar tiem
iepazīstina arī „Bangas” lasītājus:
„Projekts: „Mātes zeme. Tālu prom
aiz polārā loka”.
http://georgeavetisyan.com/works/
motherland/
Esmu patiesi pateicīgs, ka projekts
tieši šobrīd ir atvērts un izstādīts divās
starptautiskajās izstādēs, kas ir kā daļa no
grupas izstādes ar nosaukumu „Broken
Secrets” („Salauztie noslēpumi”), ko kūrē
Javiera Luisina Cádiz Bedini.
Viena no izstādēm šobrīd ir apskaGeorga vecmāmiņa
tāma Neumünster, Emoplux, Eiropas
Fotogrāfijas mēnesī Luksemburgā un Milda Markuse-Liepiņa
otra prestižajā fotogrāfijas festivālā pašā jaunības plaukumā.
„Fotofestiwal Łódź”, kas norisinās Lodzas pilsētā Polijā.
Projekts „Broken Secrets” ir apskatāms arī „Online” jeb tiešsaistes režīmā (https://brokensecrets.parallelplatform.org) un drīzumā
tiks arī atvērts Fondazione Modena Arti Visive (FMAV) galerijas
telpās Modenas pilsētā Itālijā.
Šobrīd aktīvi strādāju pie savas jaunākās grāmatas „Mātes
Zeme. Tālu prom aiz polārā loka” (Motherland. Far Beyond the
Polar Circle). Lai šis vēsturiski svarīgais stāsts tiktu izstāstīts un
ierakstīts daudzdimensionālas un vēsturiskas grāmatas lappusēs
visām turpmākajām paaudzēm, ļoti būtu nepieciešams arī jūsu atbalsts. Šobrīd norit darbs pie grāmatas manuskripta sagatavošanas,
un drīz arī tiks uzsākts darbs pie grāmatas dizaina izstrādes un tās
izdošanas.
Aicinu pievienoties ar savu ziedojumu projekta realizēšanā. Pārskaitījumu var veikt uz biedrības „Milda Books” kontu AS Swedbank
LV34 HABA 0551 0441
2266 8. Biedrības reģistrācijas nr. 40008268408.
Maksājuma uzdevumā
lūgums norādīt: „Atbalsts grāmatas „Mātes
Zeme. Tālu prom aiz
polārā loka” izdošanai.
Jānorāda arī atbalstītāja
e-pasts un/vai telefona
nr., lai varam pavēstīt par
projekta realizēšanas gaitu, un kā pateicību par atbalstu arī uzdāvināt kādu
no autordarbiem.
Vēršu jūsu uzmanību, ka biedrībai „Milda
Books” ir arī Sabiedriskā labuma organizācijas
statuss un ziedotāji - gan
privātpersonas, gan uzņēmumi – var saņemt
nodokļu atlaides: https://
www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi.” 
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Covidlaika ceļojums
Dace Klabere
Jau 2019. gada Ziemassvētku laikā manā
ģimenē tika izplānots, ka 2020. gada Lieldienas visi pavadīsim Zviedrijā. Sacīts – darīts. Lai vairāk varētu redzēt, tika nolemts
ceļot ar automašīnām, un šoreiz ar prāmi
no Klaipēdas. Tika iegādātas biļetes, un sākās gaidīšanas laiks. Ziema paskrēja ātri,
pienāca pavasaris un… pandēmija. Prāmja
kompānija atsūtīja skaistu atvainošanās vēstuli, kurā tika norādīts arī tas, ka iegādātās
biļetes būs derīgas jebkurā mums vēlamā
laikā. Kā zināms, 2020. gads tā arī pagāja bez
iespējas ceļot, bet pašā gada nogalē prāmja
kompānija atsūtīja ziņu, ka iegādātās biļetes jāizmanto līdz šī gada 30. jūnijam. Lai

Kuģa „Saule” mīklainā bojāeja

nezaudētu iemaksāto naudu, tika pieņemts
lēmums maija beigās – jūnija sākumā beidzot doties ilgi gaidītajā ceļojumā. Tai laikā
Covid Zviedrijā vēl sita augstu vilni, tādēļ
visi braucēji bijām rūpīgi sagatavojušies un
izpildījuši visus priekšrakstus, lai gan mēs
paši, braucēji, justos droši, gan ļaudis, kuri
gaidīja mūs tur, pāri jūrai, nebaidītos. Visi
testi tika izpildīti gan, turp braucot, gan atpakaļ. Dokumentu mapītē bija izraksti gan
latviešu, gan angļu valodā, arī telefonos visiem bija testa rezultāti. Melotu, ja teiktu, ka
tas bija lēti. Visdārgāk izmaksāja atpakaļ nokļūšana Latvijā, jo Zviedrijā viens tests cilvēkam izmaksāja precīzi divreiz dārgāk nekā
prāmja biļete – 200 eiro. Protams, ka, braucot ekskursijās, jārēķinās ar to, ka tas nebūs

lēti, un šoreiz stāsts nav par to, bet gan par
faktu, ka nevienu mūsu testi neinteresēja –
ne Latvijā, ne Lietuvā, ne Zviedrijā. Tad gan
pārņēma tāda kā vilšanās un sajūta, ka, vismaz, šādi ceļojot, visi norādītie priekšraksti
izpildāmi tikai ķeksīša dēļ. Lai nu kā, nekas
nespēja mazināt mūsu tikšanās prieku, un
vesela nedēļa tika pavadīta, ar automašīnām
apceļojot pilsētas un vietas, kurās vēl nebija
būts. Vēl tikai piebildīšu, ka neaizskarti palika arī mūsu sagatavotie masku krājumi, jo
Zviedrijā maskas nav jālieto. Tiesa gan, cilvēki ievēro distancēšanos (1,5 m) viens no
otra, kafejnīcu iekštelpās var sēdēt tikai pie
katra otrā galdiņa un ne vairāk par četriem
cilvēkiem, bet tie arī bija visi ierobežojumi,
ar kuriem saskārāmies.

2. jūlijā pulksten 19.00 Rojas Jūras zvejniecības muzejā tiek rīkots piemiņas pasākums 1976. gadā mīklainos apstākļos avarējušā
kuģa MSTB - 17 „Saule” traģiski bojā gājušo jūrnieku atcerei.
1976. gada 29. jūnijā Rīgas jūras līcī, esot zvejā, kuģa tralim
aizķeroties aiz nezināma objekta, notika zvejas kuģa avārija, kā rezultātā bojā gāja 3 kuģa apkalpes vīri, izdzīvoja vienīgi kuģa kapteinis. Šo traģisko notikumu apvij daudz un dažādas versijas un
pieņēmumi par iespējamo kuģa avārijas cēloni.
Rojas Jūras zvejniecības muzeja muzejpedagogs Gaidis Riekstiņš- Maure Rojas muzeja sētā prezentēs veikto pētījumu par tālā
1976. gada 29. jūnija traģiskajiem notikumiem. Pasākumā piedalīsies arī viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, JS vecākais kapelāns
Dāvids Šterns. Pēc prezentācijas un viesu uzrunas pārdomu ceļojumā mūs aizvedīs dziedātāja Ieva Akuratere. Pēc koncerta pasākuma apmeklētāji aicināti uz sarunu – diskusiju par šo traģisko
notikumu.
Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

 Šāds skats pavērās no mūsu īrētā namiņa terases. Pirmajā vakarā
bija dilemma – turpmākās naktis pavadīt namiņā uz klints vai namiņā
 Borgholmā, staigājot pa Troļļu mežu, kas stiepjas gar
uz ūdens. Ar vīru izvēlējāmies nakšņot namiņā uz klints, baidoties, ka
jūras krastu, atradām kuģa vraku. Un kārtējo reizi pārliesavādāk es no rīta varētu pamosties no jūras slimības.
cinājāmies par to, cik pasaule ir maza – izrādās, ka kuģis
ticis uzbūvēts pēc latvieša Indriķa Pūliņa pasūtījuma, un
 Kapsēta Vestervīkas centrā. Kā saviem studentiem Latvijas Unito 1902. gadā Latvijā uzbūvējis Krišjānis Kārkliņš. Pūliņam
versitātē mācīja
piederējušas mājas Vandzenē ar nosaukumu „Sviķi”. Viņš
asoc. prof. Alekpats arī vadījis jauno trīsmastu burinieku. 1926. gadā tas
sandrs Gavripa ceļam no Vācijas uz Mariehannu cietis sniega vētrā un
ļins, esot svešā
līdz pat 1950. gadam gulējis uz sēkļa un tikai vēlāk izskalots
valstī, obligāti
Zviedrijas krastos, kur atrodas vēl šobaltdien.
apskatāmas trīs
lietas – kapi,
krogs un sabiedriskās tualetes.
Nu tad vismaz
šo pilsētu iepazinu
visā pilnībā – pabiju visās no cien.
profesora minētajām vietām.
D. Klaberes foto
 Šī ir slavenā vilku bedre, kādā visiem
zināmais Lennenbergas Emīls ievilināja nešpetno komandanti. Izrādās, ka jau
14 gadsimtā zemnieki rakuši bedres vilku
ķeršanai. Bedres apklātas ar zariem, to dziļumā ievietota ēsma, piemēram, dzīva vista. Bedre izklāta ar akmeņiem, lai vilkam
nebūtu iespēja izkārpīties laukā. Raksti
liecina, ka konkrētajā bedrē pēdējais vilks
noķerts 1868. gadā. Izklausās diezgan nežēlīgi, bet vilki vienmēr bijuši vieni no visbiedējošākajiem savvaļas dzīvniekiem.

Līdzjūtības

„ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”” (Nr. 9.2.4.2./16/I/044)
semināru/mācību/ citu pasākumu grafiks 2021. gada jūlija mēnesim”
Nr.
p. k.

Datums
(dd.mm.gggg.)

Norises laiks
(plkst. no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

Nosaukums

1.

09.07.2021.
16.07.2021.
23.07.2021.
30.07.2021.

10.00–11.00

Parkā pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu
centra „Varavīksne”, „Rude”, Rude, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – fizioterapijas
nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

2.

09.07.2021.
16.07.2021.
23.07.2021.
30.07.2021.

11.30–12.30

09.07.2021.
16.07.2021.
23.07.2021.
30.07.2021.

13.30–14.30

3.

Laukā pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu
centra Melnsilā, Rojas novads

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

Veselības veicināšanas pasākums – fizioterapijas
nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

Veselības veicināšanas pasākums – fizioterapijas
nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

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

No sirds sveicu tuvojošajos
Zvejnieksvētkos visus
bijušos zivju apstrādātājus
un jūras arājus! Lai turas
veselība un allaž možs
noskaņojums!
Astrīda Āboliņa

 Krustu šķērsu izbraukājām Zviedrijas otro lielāko salu Ēlandi. Tilts, kas savieno
Zviedrijas sauszemes daļu Kalmāru ar Ēlandi, ir viens no garākajiem tiltiem Eiropā (6 km)
un ikreiz, braucot pār to, es aiz bailēm nespēju parunāt. Skats visapkārt ir pasakains, bet,
sevišķi, tuvojoties tilta pacēlumam, kas domāts kuģu satiksmes nodrošināšanai pa Kalmāras šaurumu, mani līdzbraucēji jau sāk smaidīt un mani mierināt.

Rojas stadionā, Miera iela 13, Roja, Rojas novads

Sludinājumi

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

Mūsu dienu gaitā straujā
Mums vairs tevi nesatikt.
Tikai baltu bērzu ēnā
Ziedus tev pie kapa likt.
Rojas invalīdu biedrība izsaka visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem, no Gitas Leimanes atvadoties.
Mirkli pagaidiet, neapberiet,
Lāpstas nolieciet malā.
Ceriet jūnijā, decembra salā,
Manos bērnos, mazbērnos ceriet.
Izsakām
atvadoties.

līdzjūtību

Sintijai,

no

tēva

Darbabiedri „Citro”

Ir divas mūžības, ir divas laipnas māsas, –
Starp viņām – dzīves nežēlīgās krāsas.
Tā viena auklēja, tā otra – žēlos
Un sirdij nemierīgai dos, ko vēlos.
Izsakām līdzjūtību Varvarai Kronbergai,
Sandim, Alvim, Markusam, Airitai un pārējiem
tuviniekiem, Normundu Lazdiņu zemes klēpī
guldot.
Rojupes radi

Bezmaksas izdevums.
„BANGA” iznāk 1 reizes mēnesī:
katra mēneša 4. piektdienā.

