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Rojā atzīmē valsts 99. gadskārtu

Ar Atzinības rakstu „Par nopelniem Rojas novada 
tēla veidošanā”  apbalvots Guntis Martužāns. 

D. Klaberes foto

Dace Klabere

17. novembrī, valsts svētku priekš
vakarā, uz svinīgo pasākumu „Daudz 
laimes, Latvija!” pulcējās Rojas novada 
ļaudis. Valsts svētkiem atbilstoši 
sapostā kultūras centra zāle, svinīgi 
tērpušies ļaudis, kopīgi nodziedātā 
Latvijas valsts himna un īpašais 
svētku koncerts aicināja visiem būt 
vienotiem, domājot par savu valsti un 
savu piederību tai.

Svinīgo pasākumu atklāja Rojas 
novada domes priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa, paužot prieku par iespēju 
svētkus svinēt brīvā, demokrātiskā 
valstī. Eva Kārkliņa: „Mūsu karogs, 
šī karmīnsarkanā krāsa, vēsta par to, 
cik daudz asiņu izliets, līdz Latvijas 
karogā varējām ievilkt šo balto līniju, 
kas ir prieks, brīvība. Prieks par kopā 
būšanu. Ir mums arī tādas dienas, 
kad pie šī sava lolojuma piestiprinām 
melnas lentītes, ar kurām apliecinām, 
ka neesam aizmirsuši tos cilvēkus, kuri 
nevarēja lemt par saviem likteņiem, 
kuri palika tālajā Sibīrijā, kuri atgriezās 
salauzti, bet ar ticību Latvijas brīvībai. 
Arī šovakar mums ir iespēja izbaudīt 
vienam otra klātesamību un priecāties 
par tiem ļaudīm, kuri šovakar tiks īpaši 
sumināti. Paldies arī tiem, kuri ieteica 
šos atzinības vērtos cilvēkus, uzņēmējus, 
kuru risks ir attaisnojies. Daudz laimes 
Latvijai un ikvienam no jums!”

Tikai visiem kopā strādājot un 
godprātīgi veicot savu darbu, mēs 
izveidosim savu valsti tādu, kādu to 
vēlas redzēt ikviens no mums – stipru 
un bagātu, tādēļ prieks par mūsu novada 
tradīciju šajā svētku pasākumā sveikt 
tos novada ļaudis, ar kuriem pamatoti 
lepoties varam mēs visi.

Apbalvojumu nominācijā „Par mūža 
ieguldījumu” saņēma Rojas kultūras 
centra direktore Ārija Veide. Kultūras 
centra sienas jau 40 gadus pazīst viņas 
soļus, katra lieta un vieta tajā ir viņas 
izlolotas. Ja tiek runāts par kultūras dzīvi 
laika ritumā Rojā, tajā stingri izskan Ārijas 
Veides vārds. Kultūras darbu uzsākusi 
kā mākslinieciskās daļas vadītāja, tad 
zvejnieku kolhoza „Banga” kultorgs un nu 
jau 29 gadus – kultūras centra direktore. 
Ārijas radošais devums ir milzīgs. Darba 
redzamā puse – lieli un mazi svētki, krāšņi 
uzvedumi, koncerti, un neredzamā – 
sarakstītie scenāriji, daudzās mēģinājumu 
stundas, izgatavotās dekorācijas un tērpi, 
plāni un atskaites, izraudātas asaras un 
izsmieti smiekli. Ārija visos laikos bijusi 
cieši saistīta arī ar deju – gan pati dejojusi, 
gan izveidojusi un vadījusi bērnu un 
jauniešu tautas deju kolektīvus, senioru 
deju kolektīvu „Saime”, apguvusi un 
mācījusi līnijdejas, tagad vada dāmu deju 
kopu „Gaspažiņas”. Viņa ir arī oriģināldeju 
autore un horeogrāfe. Akurāta, zinoša, 
apzinīga. Rojas kultūras centra ļaudis ir 
Ārijas otra ģimene.

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu” 
tika apbalvots arī cilvēks, kura mūžs un 
darbs veltīts Rojai – Agris Jansons. Sācis 
strādāt par celtniecības daļas vadītāju 
zvejnieku kolhozā „Banga”, ar laiku ievēlēts 
Rojas pagasta padomes priekšsēdētāja 
postenī, kur nostrādāja 15 gadus. Agrim 
Jansonam šis darbs tika vissarežģītākajā 
laikā, kad gaisā virmoja Atmodas idejas, 
un, Latvija atgūstot neatkarību, viss bija 
jāveido savādāk. Tai laikā ciema padomes 
ēkā gaisma dažkārt degusi līdz vēlai naktij. 
Kolēģi novērtēja viņa spējas izprast, 
iedziļināties lietu būtībā, viņa cilvēcību, 
prasmi piedot. Daudz kas Rojas novadā 
ir Agra Jansona iesākts un izveidots, 
arī piemiņas vieta Komunistiskā terora 

upuriem. Jau 16 gadus Jansona kungs 
ir atbildīgs par Rojas novada apvienoto 
būvvaldi un celtniecības procesu norisi 
Rojas un Mērsraga novadā.

Nominācijā „Par ilggadīgu un 
pašaiz liedzīgu darbu” tika apbalvota 
Rojas vidusskolas skolotāja Maija 
Brusbārde. Pedagogs ir radoša profesija – 
aktieris un režisors. Atraisīt bērnā dusošo 
radošumu spēj tikai radošs skolotājs ar 
elastīgu domāšanu un pedagoga azartu. 
Skolotāja Maija Brusbārde ir viena no 
pirmajām skolotājām Rojas vidusskolā, 
kas izstrādāja un aizstāvēja maģistra darbu 
matemātikas metodikā. Savu darbu jaunās 
paaudzes izglītošanā un audzināšanā viņa 
veic ar lielu atbildību un sirsnību.

Nominācijā „Par nozīmīgu ieguldī 
jumu Rojas novada attīstībā” ap
balvojumu saņēma Sociālā dienesta 
vadītāja Lāsma Pūce. Sociālais darbs 
vistiešākā veidā saistīts ar cilvēkiem 
un viņu dažādajiem dzīvesstāstiem. 
Nepieciešami ne izmērojami pacietības 
un labestības krājumi, ko ikdienā dāsni 
dāvāt tiem, kam klājas grūti. Lāsmu Pūci 
varētu nosaukt par vienu no labākajiem 
savstarpējo attiecību veidošanas meis
tariem, kas ar savu meistarību iekaro 
arvien jaunas virsotnes.  Šīs virsotnes 
sauc par attīstību. Neviltota mīlestība 
uz līdzcilvēkiem, pašaizliedzīga, mērķ
tiecīga, godīga, atklāta, sirsnīga, ar labu 
humora izjūtu – tā viņu raksturo kolēģi. 
Viņas dzinējspēks slēpjas pašas personībā, 
kas līdzcilvēku dēļ tiecas darīt labāk un 
labāk. Lāsma Pūce jau 16 gadus ir Rojas 
Sociālā dienesta vadītāja, un šo gadu laikā 
dienests ir attīstījies un pilnveidojies. 
Lāsmas darbs īsti nav mērāms skaitļos, to 
var sajust tikai ar sirdi.

Ar Atzinības rakstu „Par veiksmīgu 
uzņēmējdarbību” tika apbalvoti SIA 
„Melnsilkrasts” un SIA „Zvejnieku 
saimniecība Irbe”.  Mūsu novadā starp 
Roju un Kolku – Melnsilā – ir īsta 
paradīze romantikas meklētājiem, kurā 
saimnieko brāļi Andis un Māris Lagzdiņi. 
Viss iesācies ar telšu vietām, stāvlaukumu 
un vietu sportošanai. Laikam ejot, 
kempingā parādījās pirmās mucu 
mājiņas ar skatu uz jūru, kas jau pirmajā 
gadā kļuva iecienītas apmeklētāju vidū ar 
īpašajām sajūtām, ko sniedz nakšņošana 
šādās mājiņās. Nu tās kļuvušas tik 
pieprasītas, ka romantikas kārotājiem 
uz tām jāpierakstās pusgadu iepriekš. 
Gadu no gada kempings paplašinās 
un pilnveidojas. Vecā tīklu noliktava 
pārtapusi viesu namā, gardēžiem ierīkots 
krogs, ir arī plaša svinību zāle. Kempings 
„Melnsilkrasts” ir ienesis dzīvību klusajā 
Melnsilā vasaras mēnešos.

Šajā pat nominācijā vēl viens stāsts 
par brāļiem – Lauri un Ansi Jirgeniem, 
un viņu „Zvejnieku saimniecība Irbe”.  
21 gada pastāvēšanas laikā uzņēmums 
saņēmis ne vienu vien apbalvojumu, 
un to pamatā ir brāļu uzņēmība. 
Uzņēmums savu darbību uzsāka ar 
piekrastes rūpniecisko zveju, pirmajā 
sezonā zvejojot reņģes ar vienu stāvvadu. 
Ar katru sezonu to skaits palielinājās, 
tika iegādātas laivas, un šodien „Irbei” 
ir septiņi zvejas kuģi. „Irbe” dod 
darbu vairāk nekā 100 cilvēkiem – ap 
70 ražošanā un 30 – zvejniecībā, bet 
pagājušajā gadā „Irbe” bija viens no 
22 uzņēmumiem, kas saņēma Latvijas 
Zaļās izcilības balvu. To piešķir par 
visaugstākajā līmenī ievērotajām vides 
normatīvo aktu prasībām, un „Irbe” no 
iespējamajiem 11 punktiem saņēma 
10! Šī gada maijā tika atvērta jauna 
ražotne, kur top ekskluzīva, Eiropā 
konkurētspējīga produkcija no vietējās 
izejvielas. Pateicoties „Irbes” produkcijai, 

Rojas vārds izskan Ukrainā, Bulgārijā, 
Vācijā, Rumānijā, Zviedrijā un citur.

„Par nopelniem Rojas novada tēla 
veidošanā” apbalvojumus saņēma 
Gun tis Martužāns un Georgs Avetis
jans. Kurš gan savu reizi nav gribējis 
pagriezt laiku mirkli atpakaļ? It kā 
neiespējami, bet pie mums tas notiek, 
jo ir saglabājies daudz ar kameru 
iemūžinātu pagātnes liecību, kas 
aizietu nebūtībā, ja nebūtu aizrautīga 
rojenieka Gunta Martužāna, kas visas 
šīs lietas cēlis gaismā – pārfilmējis un 
padarījis pieejamas ikvienam intere
sentam, dodot notikumiem jaunu dzīvi. 
Un nu mēs priecājamies par iespēju 
redzēt nenovērtējamus kadrus. Skatītāji 
saka – šie video ir zelta vērtē! Savukārt 
otra nominanta – Georga Avetisjana – 
izpildījumā tapis oriģināls, vizuāls stāsts 
par Kalteni un cilvēku saikni ar to. Stāsts 
par to, ko šī vieta spēj un glabā cauri 
gadu gadiem – fotogrāfijās, aprakstos, 
intervijās. Georga „Dzimtene” ir ori
ģināla grāmata, roku darbs, kas izdots 
vien 30 eksemplāros Stāsts par Kalteni, 
par Dzimteni, ir saprasts un sadzirdēts. 
Vispirms tas ieguvis ievērību Londonā 
un pavisam nesen – Slovēnijā, Ļubļanā, 
Laikmetīgās fotomākslas konkursā tas 
bija viens no atlasīto 10 dažādo valstu 
fotomākslas darbiem un ieguva 2. vietu. 
Darba autors ir pabijis daudzviet pasaulē, 
bet viņš saka, ka mīļākā vieta vienmēr būs 
Dzimtene. Maza lieta var tapt par lielu, ja 
lielu to dara tās cilvēki, kā to, stāstot par 
Kalteni, darījis Georgs Avetisjans.

Šī gada „Gada pedagogs” – Ingrida 
Ķauķe. Ingrida – radoša un talantīga 
personība, kura glezno arī pati. Viņas 
darbu izstādes bijušas gan Rojā, gan 
Ģipkā. Viņa prot ieinteresēt arī savus 
audzēkņus, mudinot viņus piedalīties 
konkursos, no kurienes jaunieši atgriežas 
ar labiem panākumiem. Vairāk nekā 
10  gadus talanti no Rojas vidusskolas 
piedalās starptautiskajā konkursā „Es 
dzīvoju pie jūras”, 6 gadus viņi piedalās 
piejūras kalendāra veidošanā, kā arī ar 
ļoti labiem rezultātiem Kurzemes reģiona 
atklātajā vizuālās mākslas olimpiādē. 
Radošums sevī un prasme atraisīt to citos, 
tā var raksturot pedagoģi Ingridu Ķauķi.

Rojas novada šī „Gada jaunieti” 
raksturo vārdi radošums, darbaprieks 
un enerģija, talants. Viņa aktīvi piedalās 
dažādos pasākumos Rojas novadā. Viss 
tiek darīts ar milzu atdevi, dzirkstošu 
humoru un radošu garu, ko neielikt 
rāmjos. Šī gada jauniete Beate Olekte 
ir Rojas novada patriote, un viņas 
kandidatūru apbalvojumam atbalstījuši 
ap 50 novadnieku.

Pateicību no Rojas novada domes 
saņēma arī Alise Grosbaha – jauniete, 
kura izvēlējusies meitenei neraksturīgu 
sporta veidu – burāšanu. Rojas novads 
lepojas ar atdzimušo burāšanas 
tradīciju, tāpēc paldies arī Alisei, kura 
ir tā, kas mūsu pašvaldībā popularizē 
burāšanu, kas prasa jūras vilka izturību 
un vīrišķību, lai jahta un bura klausītu.

Svinīgo pasākumu caurvija sirsnīgs, 
patriotisma un tēvzemes mīlestības 
apliecinošs koncerts. To savai Latvijai 
veltīja Smilšu kino māksliniece Guna 
Miķelsone, bērnu vokālā studija 
„Jāņabērni”, vadītājs Jānis Kalniņš, 
senioru dāmu koris „Banga”, diriģente 
Aiga Kaža, solisti Marika Timermane, 
Ance Klauža, Jānis Bērziņš, saksofona 
solo Beate Olekte, PII „Saulespuķe” 
orķestris, vadītāja Sanita Maure, Rojas 
KC bērnu tautisko deju kolektīvs, 
vadītāja Aiga Sīpola, deju kopa 
„Gaspažiņas”, vadītāja Ārija Veide, 
Olektu ģimene un Helga Gūtšmite, Jana 

Frīdenberga un Signe Kalmane, sieviešu 
koris „Kalva”, diriģentes Jolanta Rauga 
un Baiba Muskare, koncertmeistare 
Sandra Kārkliņa, sieviešu vokālais 
ansamblis „Con Vita”, vadītāja 
Aiga Kaža, koncertmeistare Brigita 
Kvālberga, Evas Fricbergas modes deju 
studija „Elfas”, dzeju runāja Elza Leila 
Olševska, Kitija Maišele, Irēna Svitiņa, 
Zaiga Kilmite, Tīna Znamenska, Toms 
Bērziņš un Ārija Veide. Paldies arī Dinai 
Veinbergai, Mārtiņam Veļam, Marekam 
Štālam un Didzim Alksnītim. Pasākumu 
veidoja Dace Broka. 

Svinīgo pasākumu atklāj Rojas 
novada domes priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa.

Uzstājas Rojupes PII „Saulespuķe” orķestris.

„Par mūža ieguldījumu” ieguvēji Agris Jansons un Ārija Veide.

„Gada pedagogs”  – Ingrida Ķauķe.

D. Klaberes foto

Ar Atzinības rakstu „Par nozīmīgu 
ieguldījumu Rojas novada attīstībā” 
apbalvota Lāsma Pūce. 
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Kopā esam Latvija
Es, tu, mēs – kopā esam Latvija, kopā mā-

cāmies, dziedam, dejojam un skandējam dzeju. 
Tādu svētku sajūtu varēja izbaudīt klātesošie Ro-
jas vidusskolas Latvijai veltītajā koncertā. Rojas 
vidusskolas direktore Santa Veide uzrunāja visus 
sakot: „Kas ir Latvija? Tie esam mēs – ikviens cil-
vēks, kurš dzīvo, mācās un strādā Latvijā, ir sva-
rīgs. Lai brīvību nosargātu, mums jābūt gudriem 
un vienotiem visos līmeņos – vienotiem ģimenē, 
klasē, skolā, Rojā, Latvijā.” 

Pirms neilga laika skolas direktore aicināja 
skolēnus uzrakstīt savus Spēka vārdus Latvijai. Pie 
atzinības rakstiem tika visi, kuri bija veltījuši savu 
laiku un domas šim darbam – Eva Šulce, Diāna 
Vjatere, Matīss Muskeits, Kristīne Kalniņa, Olīvija 
Elizabete Tarlapa, Amanda Vērpēja, Laima Līdu-
ma-Reinholde, Jurita Cibule, Gundega Gitendor-
fa, Elza Sprince, Enija Paula Mitenberga.  

Īpašu sveicienu varam sūtīt 5.a klases skol-
niecei Evai Kirilovai par dalību Valsts prezidenta 
kancelejas organizētajā radošo darbu konkursā 
„Mana, kā Latvijas prezidenta, uzruna Latvijas 
dzimšanas dienā” un iespēju tikties ar Valsts prezi-
dentu Raimondu Vējoni.

Koncertā savu mīlestību Latvijai izdziedāja 
pirmsskolas mācību grupa „Pūcītes” un viņu sko-

lotāja Aiga Kaža, diriģentes Ineses Ozoliņas vadī-
bā sveicienus Latvijai sūtīja 2.–4. klašu koris un 
Rojas mūzikas un mākslas skolas un Rojas vidus-
skolas 5.–9. klašu apvienotais koris. Savus dzejas 
veltījumus Rojai lasīja Liāna Indriksone un Mi-
ķelis Gitendorfs. Sveicienus Latvijai dzimšanas 
dienā bija sagatavojuši ne tikai skolēni, bet arī 
skolotāji, izpildot dziesmu „Ir tāda zeme”. Skolē-
nu Dome un ideju kopa „Spārni” savu sveicienu 
apvienoja dziesmā repa stilā.  Skolotājas Alises 
Grīnītes aicināti, skolas direktore Santa Veide un 
skolotājas Anda Sebre-Līkopa un Virgīnija Mūr-
niece ieauda pirmos rakstus tautiskajā jostā, kura 
būs veltījums Latvijas simtgadei, un kurā savu 
roku pieliks katrs Rojas vidusskolas audzēknis un 
darbinieks. Prieks par to, ka varam dzīvot savā 
zemē, mācīties sava novada skolā un būt tik izdo-
mas bagāti un radoši. 

11. novembrī pieminam visus, kuri cīnījušies 
par brīvu Latviju, parādījuši cīņas sparu un ku-
riem ir īsts Lāčplēša gars. Rojas vidusskolā Lāč-
plēsi meklējām 9. novembrī  „Stiprinieku” dienā. 
Dažādās spēlēs, cīņās un spēka demonstrējumos 
tika izraudzīti 2017./2018. gada Rojas vidusskolas 
Stiprinieki: 1. klasē – Mārtiņš Ābols, 2.–3. klasē – 
Kristers Doniņš, 4.–5. klasē – Kristaps Vecbērzs, 

6.–7. klasē – Pēteris Alkšbirze, 8.–9. klasē – Mi-
ķelis Gitendorfs, 10.–12. klasē – Toms Kolosko. 
Apsveicam arī visus pārējos, kuri nebaidījās pie-
dalīties un parādīt savu varēšanu. 

Skolotājas Evitas Riekstiņas-Maures iedrošinā-
ti piedalīties starptautiskajā konkursā „Ventspils 
IT izaicinājums 2017”, finālā iekļuva arī Rojas vi-
dusskolas audzēkņi. Sveicam Patrīciju Samoviču 
(6.a), Deinu Liepu (5.a), Henriju Bedri (5.a), Eviju 
Minderi (5.a). Balvā skolēniem ir iespēja piedalī-
ties 3 dienu aktivitātēs, kurās izmantos tehnoloģi-
jas, un noslēgumā baudīt  grupas „Carnival Youth” 
koncertu. 

Lai mūs visus stiprina un iedvesmo 7.a klases 
skolnieces Evas Šulces rakstītie spēka vārdi Latvi-
jai: „Vienotību redzu un jūtu savā ģimenē, Rojas 
novadā un Latvijā, kad dziedam valsts himnu, pa-
ceļam sarkanbaltsarkano karogu, kad valsts valodā 
skan Valsts prezidenta uzruna, kad svinam svēt-
kus, cieņā turam latviskās tradīcijas, kad godinām 
brīvības cīnītājus, kad kopā ejam talkā, lai Latvija 
būtu tīra un sakopta. Tā ir mūsu vienotība! Tad es 
jūtos lepna, jo arī pati piederu šai tautai, šai zemei, 
šai valstij! Būt vienotiem ceļā uz Latvijas simtga-
di!”

Antra Ozollapa 

Eva Kirilova kopā ar valsts prezidentu Rai-
mondu Vējoni.

Albuma foto

Latvijas 99. dzimšanas 
dienas atzīmēšana Rojas  
PII „Zelta zivtiņa”

Valsts 99. dzimšanas die-
na iestādē atnāk ar patrio-
tisku noskaņu – daudziem 
bērniem un pedagogiem pie 
apģērba piespraustas karoga 
zīmītes. Arī runās un darbos 
viss veltīts valsts dzimšanas 
dienai  – gatavojam latvisku 
lietu izstādi, par kuras tapšanu 
liels paldies vecākiem, jo viņu 
atnestās tautiskās šalles, sedzi-
ņas, tautastērps un pastalas, 
suvenīri un mīļmantiņas ar 
latviskiem uzrakstiem, apģērbi un aksesuāri ar tautiskām apdrukām izsauc interesi 
un lepnumu par to, ka mums ir, ar ko lepoties – mēs esam latvieši. Bērni visas 
nedēļas garumā gatavo Latvijai veltītu darbiņu izstādi – apzīmētus akmentiņus ar 
tautiskām rakstu zīmēm, izliek Latvijas kontūru, veido tautiskas sedziņas, krūzes, 
šķīvjus ar latviešu tautas rakstu zīmēm, rotā telpas un gatavojas svētkiem. 

Dzimšanas dienas rītā paši mazākie gatavo kūku Latvijai, bet lielākie ar 
dziesmām, rotaļām un labām zināšanām par Latviju sumina valsti 99. dzimšanas 
dienā. Vērojot video sveicienus „Sveiciens mums visiem Latvijas dzimšanas 
dienā” un „Tu esi Latvija”, bērni priecājas par skaisto Latvijas dabu un latviešu 
sasniegumiem pasaulē. Mēs visi vēlam Latvijai: „Daudz laimes dzimšanas dienā!”

Reinis: „Es gribu Latvijai dzimšanas dienā uzdāvināt karogu un zelta ezīti.”
Marlēna: „Latvijai dāvināšu sniega bumbu, nopirkšu veikalā kādu gardumiņu. 

Latvijai vajag smukos zābakus, jā, jā!”
Enija: „Es gribu dāvināt zaļu tārpiņu.”
Fricis: „Lai Latvija būtu sveika un vesela!”
Niks: „Lai Latvijā būtu daudz puķītes!”
Dominiks: „Lai Latvijai būtu ļoti daudz sirsniņas!”
Anabella: „Lai Latvija būtu laimīga!”
Haralds: „Lai Latvija mūs mīl un lai mēs mīlētu Latviju!”

Skolotāja Iveta Rozentāle

Darba pasaule 21. gadsimtā ir ļoti 
mainīga, tāpēc jauniešiem jau, mācoties 
skolā, jāpilnveido savas karjeras vadības 
prasmes jeb kompetences: spēja skaidri 
identificēt prasmes, vērtības, intereses, 
spēja identificēt jomas savai personīgai, 
profesionālai attīstībai un nepiecieša-
mos resursus, atbalstu un palīdzību, 
plānot savu rīcību laikā, pieņemt lēmu-
mus un tikt galā ar nenoteiktību. 

Rojas vidusskolā tiek realizēta kar-
jeras izglītības programma, kura ir 
integrēta audzināšanas un mācību 
darbā  – stundās un pasākumos. Kar-
jeras attīstības atbalsts tiek sniegts 
izglītojamajiem, viņu vecākiem un 
pedagogiem. Individuālās un grupu 
konsultācijas vada pedagogs, karjeras 
konsultants Inta Plāte un plānotas akti-
vitātes tiek visām klašu grupām. Šogad 
esam iecerējuši aktīvāk sadarboties ar 
Rojas novada uzņēmējiem. (www.ro-
jasvidusskola.lv – Karjera)

19. oktobrī 11., 12. klašu skolēni 

tikās ar Ventspils Augstskolas jaunie-
šiem, izzinot studiju iespējas.

Rojas vidusskolā turpinās dalība pro-
jektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at-
balsts izglītojamiem vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros 
oktobrī 5.a (kl. audz. Mediņa) un 8.b (kl.
audz. Leitarte) klašu skolēni izzinājuši 
profesijas un piedalījušies interaktīvās 
nodarbībās Jūrmalā un Pūrē.  Pasākumu 
izklaides un izglītības centra  „Zili brīnu-
mi” nodarbībā tika izzināta pasākumu 
organizētāja profesija – kāpēc  izvēlēta  
šī profesija, kādi ir ikdienas darba pienā-
kumi, kas jāprot un jāzina, kā arī, kādas 
ir karjeras iespējas. Pasākuma aktivitātēs 
izglītojamie veica dažādus uzdevumus, 
darbojoties komandās un izvērtējot sa-
vas prasmes – uzņemties atbildību, sa-
darboties, plānot savu rīcību, tikt galā ar 
satraukumu, novērtēt sasniegto. Astotie 
iepazinuši uzņēmējdarbību saldumu 
ražotnē Pūrē un  tajā nepieciešamās 
profesijas, viņu darba pienākumus un 

prasmes, pamēģinot pašiem 
veikt kādu konkrētu uzdevu-
mu, noskaidrojuši, kādi darba 
pienākumi ir pārtikas teh-
nologam, kādām īpašībām,  
prasmēm un zināšanām jābūt, 
izvērtējuši savu piemērotību 
uzņēmuma „Pure Chocolate” 
darbā.  

20. oktobrī 10. klases sko-
lēniem pašizpētes nodarbību 
„Es kopā ar citiem” vadīja so-
ciālā pedagoģe Irida Morozo-
va, kuras laikā veicināta izprat-
ne par vērtību un attieksmju 
nozīmi un lomu komandas 
saliedēšananā, iepazīstot sevi un citus, ap-
zinoties savas stiprās un vājās puses, pie-
ņemot lēmumus un izmantojot dažādus 
resursus. Desmito atziņa: „Ļoti vērtīga un 
interesanta nodarbība – vajadzētu vēl.”

No projekta līdzfinansēti pasākumi 
plānoti 4. decembrī 4. klasēm: „Kas ir 
profesija?”,  bet 2. semestrī 1.–3. klašu 

skolēniem „Aizraujoši par robotiku un 
programmēšanu”, 5.–12. klasēm „Teh-
niskā jaunrade”  un „Veiksmes stāsti”, 
kā arī dalība „Ēnu dienās”. 

Sadarbība turpinās ar Swedbank 
programmā „Dzīvei gatavs” 11. klasei, 
un organizēsim RISEBA StartStrong 
programmas nodarbības vidusskolē-

niem. Reizi mēnesī individuāli jaunieši 
var apmeklēt augstskolas TURĪBA no-
darbības „Panākumu universitāte”.

Aicinām Rojas novada uzņēmējus 
pieteikt savu dalību ĒNU DIENAI feb-
ruārī  un atbalsīt konkursu „Vai tu mīl’ 
jūr’?”, kuru organizēsim maijā.

Rojas vidusskolas pedagogs, 
karjeras konsultants Inta Plāte 

Kūku par godu Latvijas dzimšanas dienai iz-
cepuši mazie asarēni. 

Albuma foto

Par godu Latvijas dzimšanas dienai Talsu mūzikas skolo-
tāja Baiba Brice aicināja uz bērnu „Dziesmu dienu 2017”.

Rojas PII „Zelta zivtiņa” tūlīt atsaucās uzaicinājumam un 

Rūpīgi analizējot sabiedrības vie-
dokli un ekspertu vērtējumus, pie-
ņemts lēmums par tām 50 ainavām no 
kopā 243 izvirzītajām, kas visaptveroši 
raksturo visus reģionus un ir nozīmīgas 
visā valsts mērogā. Ainavu dārgumu 
krātuvē no Kurzemes plānošanas re-
ģiona iekļautās 10 ainavas ir: Jūrkalnes 
stāvkrasta, Kolkasraga, Liepājas ostas 
promenādes, Popes muižas un ap-
kārtnes ainavas, Papes Ķoņu ciema un 
Kurzemes seno zvejniekciemu ainavas, 
Abavas ielejas ainava no Sabiles Vīna 
kalna, Talsu vecpilsētas, Usmas ezera, 
Kuldīgas vecpilsētas ainava ar Ventas 
rumbu, seno tiltu un Alekšupīti, Zie-
meļu mola un fortu ainava Liepājas Ka-

rostā. No Rojas novada iesūtītās ainavas 
nav guvušas pietiekamu balsu skaitu, lai 
iekļūtu Kurzemes reģiona desmitniekā.

Turpmākajos mēnešos par Ainavu 
dārgumu krātuvē iekļautajām 50  aina-
vām tiks apkopota informācija, lai at-
spoguļotu ainavas mainību vairāku 
desmitu gadu griezumā gan fotogrāfi-
ju, gan atmiņu stāstu veidā. Tāpēc ik-
viens no 2017. gada 10. novembra līdz 
2018.  gada 14. februārim var tīmekļa 
vietnē www.ainavudargumi.lv iesniegt 
savu atmiņu stāstu, fotoattēlus un vē-
lējumus nākotnei par krātuvē iekļau-
tajām ainavām, izvēloties ainavas no 
saraksta vai kartes.

Ja savus atmiņu stāstus par notiku-

miem un zīmīgām personībām vēlaties 
gatavot rokrakstā,  lūgums tos ieskenēt 
un sūtīt uz elektroniskā pasta adresi 
 ainavudargumi@varam.gov.lv. Rokrak-
stu un fotoattēlu skenēšanā un elektro-
niskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams 
saņemt Rojas bibliotēkā.

No iesūtītajiem fotoattēliem, stās-
tiem un vēlējumiem 2018. gadā tiks 
veidotas reģionālās izstādes un organi-
zētas diskusijas par to, kādu Latviju vē-
lamies redzēt nākamajās simtgadēs un 
darbiem, kas darāmi, lai ainavu dārgu-
mus saglabātu nākamajām paaudzēm.

Paldies visiem balsotājiem par izrā-
dīto interesi!

Irēna Svitiņa

Balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem 
ir noslēgusies

Uzstājas karūsiņas.                                                        I. Sļepcovas foto

radīja neatslābstošu interesi par notiekošo pasākumu.

Mūzikas skolotāja Baiba Muskare

sparīgi sāka gatavot savu priekšnesumu. Bija jāievēro 
noteikums, ka jādzied visiem grupas bērniem, bez 
izlases.

Izvēlējos „Karūsiņas” grupu un sākām mācī-
ties dziesmu par bāku. Grupas audzinātājas sa-
gatavoja atribūtiku: jūras putnus un bāku ar visu 
uguntiņu.

Mūsu priekšnesums bija spilgts un pārliecinošs. 
Prieks par bērnu sniegumu! Bez mums vēl dziedāja 
desmit pirmsskolu grupas.

Bērniem pasākumu bija interesanti vērot, jo tajā 
līdzi darbojās atraktīvs zaķis un citi dzīvnieki, kuri 

Rojas bērni dzied Talsos

Karjeras attīstības 
atbalsts Rojas vidusskolā
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Dace Klabere

Rakstnieku, režisoru un scenāriju 
autoru Aivaru Freimani Rojas nova-
da ļaudis jau sen kā sauc par savējo, 
tāpēc rojeniekiem tas bija īpašs gods – 
piedalīties Aivara Freimaņa jaunā 
romāna „Katls” atvēršanas svētkos 
15. novembrī Rojas bibliotēkā.

Līdz šim Aivars Freimanis kā rakst-
nieks bija pazīstams ar savām asprātī-
gajām īsprozas grāmatām un romāns 
„Katls” ir viņa debija lielformāta žanrā.

Pasākumu atklāja Rojas novada do-
mes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, uz-
sverot, ka Roja ir īpaša vieta. Vieta, kur 
mīl kino un labprāt arī atbalsta vietējos 
garadarba radītājus. „Tas ir gods būt 
kopā ar šo stipro cilvēku – rakstnieku 
un kino vīru, kurš dzīvo tā dā vietā, kur 
nevar nerakstīt”, sacīja Eva Kārkliņa.

Ideja par grāmatu rakstniekam ta-
pusi, kārtējās filmas par zvejniekiem 
un lībiešiem uzņemšanas laikā vieso-
joties kādās mājās Kolkā. To saimniece 
rādījusi viesiem skaistas Ziemassvētku 
kartītes ar stirniņām un zeltītiem bur-
tiem, ko dēls regulāri sūta no Ameri-
kas. Viņa pastāstījusi, ka 1944. gadā 
viņas dēls kopā ar citiem jauniešiem, 
baidoties no iesaukšanas vācu armijā, 
slēpies mežā. Daži vietējie jauniešus 

nodevuši, un vācu armija viņus saņē-
musi ciet. Tikai pēc daudziem gadiem 
māte saņēmusi vēstuli ar pastkartītēm 
no Amerikas, un vēl pēc laika dēls, nu 
jau kungs ar sirmiem matiem, slepus, 
jo mūspusē bija aizliegtā zona, atbrau-
cis māti apciemot. Vakarpusē viņam 
bija jābrauc projām un tas nozīmēja, 
ka māte dēlu vairs nekad neredzēs. 
Šķirties uz mūžu, tas ir tikpat kā dzī-
vu cilvēku aprakt! Aivaru Freimani 
šis stāsts tik  ļoti aizkustinājis, ka viņš 
sācis gudrot – kas tie bija par zēniem, 
kur viņi slēpās, tad, protams, uzradu-
sies arī meitene, jo – kas gan tas būtu 
par romānu bez meitenes! Tā pama-
zām romāns apaudzis ar citiem perso-
nāžiem, kuri bija sastapti Rojā, Kolkā, 
Mazirbē un citur. Un tad vienā brīdī, 
kā atklāja autors, tēli sākuši dzīvot paši 
par sevi, un trīs gadu laikā, kamēr tapis 
romāns, ne reizi vien rādījušies viņam 
sapņos. Grāmatu autors rakstījis ar 
roku pie virtuves galda, blakus gulējis 
suns, bet sieva pa to laiku iemānīta pie 
televizora. Uz datora vectēva rakstīto 
pārrakstījis mazdēls Ingmārs un viņa 
sieva Santa.

Vairāki no klātesošajiem jau bija izla-
sījuši jauno romānu, tādēļ varēja dalīties 
pārdomās. Pavisam nedaudz līdz romā-
na beigām palicis arī apgāda „Zvaigzne 

ABC” vadītājai Vijai Kilblokai. Viņa at-
klāja, ka grāmata viņu aizrāvusi jau no 
pirmās lappuses tik ļoti, ka to bijis grūti 
nolikt malā, kaut arī pulkstenis rādījis 
jau divi naktī. Viņa pateicās Rojas nova-
da pašvaldībai un visiem klātesošajiem 
par atsaucību, paužot gandarījumu par 
to, ka grāmatas prezentācija notiek tieši 
Rojā. Savās pārdomās par Aivara Frei-
maņa jauno romānu dalījās arī rakst-
nieka cīņubiedrs, operators un režisors 
Ivars  Seleckis un vairāki klātesošie, kuri 
arī bija paguvuši iepazīties ar jauno ro-
mānu. „Man ļoti patika precizitāte, pa-
tiesums un dokumentalitāte. Tas, kas 
man tika stāstīts bērnībā, sakrita ar grā-
matā rakstīto”, pauda kāda lasītāja.

Romānā rakstnieks spilgti attēlojis 
Kurzemes piekrastes cilvēku likteņus uz 
Otrā pasaules kara un tam sekojošo po-
litisko notikumu fona. Romāna darbība 
sākas 1944. gadā – pašam autoram to-
laik bija 10 gadi. Kā lasām uz grāmatas 
vāka – Aivara Freimaņa romāns doku-
mentējis traģiskas un arīdzan groteskas 
20. gadsimta juku un maldu gadu ainas 
un raksturus, palaikam Latvijas vēstu-
res mītiem beigās pieliekot drosmīgu 
jautājuma zīmi.   

„Tas ir gods būt kopā ar šo stipro vīru”, atklāšanas pasākumā teica novada 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

 Rakstnieku sveic apgāda „Zvaig-
zne ABC” vadītāja Vija Kilbloka.

                 D. Klaberes foto

Muzeja pasākumā pulcējas ģipcenieki
Dace Klabere

Jau tradicionāli valsts svētku mēne-
sī Rojas Jūras zvejniecības muzejs ceļ 
godā savu daļu Latvijas – vairākkārt 
runāts par Kalteni un Selgas ielu Rojā, 
bet šoreiz kārta bija pienākusi citam 
jūrmalciemam – Ģipkai. 

Uz tikšanos plašā pulkā bija pulcē-
jušies gan tagadējie ģipcenieki, gan ļau-
dis, kuriem Ģipkā pagājis vai viss darba 
mūžs, gan cilvēki, kuriem Ģipka ir bēr-
nības un jaunības dienu zeme.

Pasākuma vadītāja Gundega Ba-
lode klātesošos iepazīstināja ar Ģipkas 
vēsturi, kas pēc vecajiem rakstiem iz-
rādās tikpat veca kā Roja. Vēl līdz pat 
1963.  gadam Ģipka bijusi Dundagas 
valdīšanā, tāpēc materiālu par šo apdzī-
voto vietu nav tik daudz, cik gribētos, 
bet arī no tā materiālu daudzuma, kas ir 
savākts, gūstam pietiekošu ieskatu ciema 
vēsturē. Uzzinām, ka Ģipkā bijusi viena 
no pirmajām skolām mūsu piekrastē., 
kas uzcelta ar Dundagas barona ziņu. 
Sākotnēji skola bijusi vienstāva ēkā un 
tajā mācījušies bērni, kuri atsaukušies 
skolotāja Kriša Štauera aicinājumam 
mācīties. Vēlāk ēkai uzcelts otrs stāvs 
un tad tā kļuvusi par Dundagas jūr-
skolu, kurā vietējie jaunieši bez maksas 
latviešu valodā apguvuši jūras zinības. 
Vēlāk jūrskola pārcelta uz Mazirbi, bet 
Ģipkā par jūrasbraucējiem paguvuši 
izmācīties ap 300 jauniešiem. Sākotnēji 
Ģipkas skolā strādājuši leģendārie skolo-
tāji Krišs Štauers, Fricis Dancigers, Pauls 

Liepiņš. Pēdējais gan par demokrātisku 
domu paušanu darbu skolā zaudējis. Vē-
lākajos gados skola atkal atjaunojusies 
un tajā mācījušies daudzi no pasākuma 
apmeklētājiem, bet vienā no pēdējām 
skolas fotogrāfijām atpazīstam arī bijušo 
rojenieci, skolotāju Jautru Krūkli.

Jau izsenis Ģipkā notikusi zivju ap-
strāde. 1965. gadā Ģipkas zivju apstrā-
des cehs bijis piederīgs Kolkas fabrikai, 
bet mūsu paaudzes atmiņās tas visvairāk 
saistās ar zvejnieku kolhoza „Banga” 
laikiem. Par šo ceha posmu visvairāk 
zināja pastāstīt Astrīda Āboliņa, kura 
cehā nostrādājusi lielāko daļu sava darba 
mūža – viņa cehu vadījusi no 1979. gada 
līdz pat 1996. gadam. Astrīdas kundzei 
ir tikai labākās atmiņas par šo darbīgo 

laiku – gan par lielisko kolektīvu, gan 
par dažādiem kurioziem, kas saistās ar 
revīzijas komisijas pārbaudēm, kad pāri 
palikušās vīna pudeles (savulaik Ģip-
kā ražotas ķilavas vīnā), tikušas slēptas 
lauru lapu maisos, jo tās izlietot precīzi 
pēc normām bijis neiespējami – citreiz 
vīns pietrūcis, citreiz tieši otrādi – pa-
licis pāri. Astrīdas kundzes laikā Ģipkā 
viesojušies tādi ievērojami literāti kā Lija 
Brīdaka, Māris Čaklais, Jānis Peters un 
citi. Savukārt dramaturgam Pēterim Pē-
tersonam viņa pat sarunājusi apmešanos 
uz vasaru ģipcenieces Elzas Ķēniņas mā-
jās. Ģipkā pavadītie mēneši dramatur-
gam bijuši auglīgi – to laikā tapusi luga, 
uz kuras pirmizrādi tikusi uzaicināta arī 
ceha vadītāja.

Ģipkas ciems allaž izcēlies arī ar 
pašmāju radošajiem cilvēkiem. Cie-
mā dzīvojis harmoniju meistars Jānis 
Grosbarts, lustīgs vīrs, kurš spēlējis 
arī akordeonu, audēja Alvīne Puriņa, 
kuras austās segas saglabājušās vēl šo-
baltdien. Starp citu, šajā ziņā nekas nav 
mainījies – tādi pat ļaudis Ģipkā dzīvo 
joprojām. Pasākumam par godu, savus 
darbus izstādei uzticējuši talantīgā Vija 
Sileviča, Ieviņa Svitiņa, arī Alvīnes Pu-
riņas austā sega izstādīta un ģipcenieki 
noteikti var lepoties arī ar talantīgo lite-
rāti Dinu Veinbergu.

Smagi strādājot, ģipcenieki nekad 
nav aizmirsuši arī par izklaidēm. Vīri 
un sievas spēlējuši teātri, dziedājuši 
korī un ansamblī. Kad Ģipkā uzcelts 
klubs, tā pirmā vadītāja bijusi jau pie-
minētā Elza Ķēniņa, no viņas kultūras 
darbu pārņēmusi Lilija Aviņa. Klubā 
vairākas reizes nedēļā rādīts kino, un 
vai katru sestdienu ballēts, par mūziku 
ballē gādājuši paši Ģipkas vīri – Sēņu 
Ēriks ar pāris biedriem. 

Bijusī ģipceniece Tamāra Janiaka 
domā, un viņai piekrīt arī pārējie ciemi-
nieki, ka kādreiz dzīve Ģipkā bijusi in-
teresantāka, un cilvēki draudzīgāki. Visi 
dzīvojuši kā lielā, draudzīgā ģimenē  – 
bijuši kopīgi prieki un kopīgas bēdas. 
Viens pie otra gājuši kartupeļu un siena 
talkās. Kā atcerējās Ieviņa Svitiņa, nemaz 
jau negaidīja speciālu uzaicinājumu  – 
kad mamma dzirdējusi, ka kaimiņu 
mājās būšot siena talka, tad no rīta likusi 
grābekli pār plecu un devusies palīgā. Ar 

labu vārdu šajā vakarā tiek pieminēts arī 
Pauls Ūpis, Ēriks Sēne un Valdis Rande, 
kuri no drupām uzcēluši Ģipkas baznīcu 
līdz tās šodienas izskatam.

Sēņu Ēriks un Bārdiņu Elmārs cie-
mā bijuši neaizstājami cilvēki. Ēriks bi-
jis ļoti talantīgs cilvēks, kurš gan ballēs 
spēlējis, gan planšetes un sienas avīzes 
veidojis, savukārt  Bārdiņu Elmārs bijis 
vīrs, pie kā ļaudis griezušies pat nakts 
laikā, ja vien atgadījusies kāda ķibele. 
Būdams kārtības sargs, viņš gan kārtī-
bu ieviesa, gan ar savu transportu izlī-
dzējis. Kāda no ģipceniecēm bilst, ka 
Elmārs jau vai pusi ģipcenieku savulaik 
uz kapsētu aizvizinājis. Tikpat izpalī-
dzīga bijusi arī viņa kundze Velta, kura, 
lai arī strādājusi veikalā, bijusi gandrīz 
vai neoficiāls ciema vetfeldšeris un allaž 
devusies palīgā, ja kaut kur govs taisījās 
atnesties vai kādam lopiņam pote va-
jadzējusi. Bez visa tā, abi bijuši arī lieli 
dziedātāji, un ne reizi vien apkārtējos 
iepriecinājuši ar skanīgu dziedāšanu 
duetā. Arī lielāku joku plēsēju par El-
māru ciemā bijis grūti atrast.

Jā, šobrīd tās ir vien atmiņas. Atmi-
ņas no tiem laikiem, kad Ģipkā bija savs 
pasts, pirts, feldšerpunkts, klubs, cehs, 
pat krogs un pienotava, Desu iela un 
Kājstarpciems un, kā atzīst ģipcenieki – 
uz Roju braukt tolaik nav bijis nekādas 
vajadzības. No visas iepriekšējās godības 
Ģipkā palicis tikai veikals. Daudzas no 
bijušajām zvejnieku mājiņām palikušas 
tukšas, citas nopirkuši vasarnieki, un 
Ģipkā vairs dzīvo tikai saujiņa vietējo. 

Muzeja pasākums pulcināja gan bijušos, gan esošos ģipceniekus. 
  D. Klaberes foto

Dace Klabere

20. novembrī Rojas Tūrisma infor-
mācijas centrā notika pirmā Rojas ka-
lendāra atvēršana, ko izdevusi biedrība 
„Rojas poga” sadarbībā ar Rojas Tūris-
ma informācijas centru un Rojas nova-
da pašvaldības finansiālu atbalstu.

Ideja par kalendāra izdošanu Ro-
jas TIC vadītājai Kristīnei Voldemārei 
briedusi jau sen, līdz pagājušajā vasarā, 
satiekoties vairākiem radošiem cilvē-
kiem, kuri apvienojās biedrībā „Rojas 
poga”, izdevies sen loloto ieceri īstenot.

Uz aicinājumu iesūtīt fotogrāfijas 
topošajam kalendāram, atsaukušies 
vairāk nekā 20 cilvēki. Izvēle nebija no 
vieglajām. Kalendārā iekļautas 14 skais-
tas, lielas fotogrāfijas, uz kalendāra 
vāka – Laura Livzinieka fotogrāfija.

„Es būšu tavs draugs”, tā rakstīts uz 
kalendāra. „Tieši vienu veselu gadu. Tu 
drīkstēsi svītrot, apvilkt, iezīmēt pa kā-

dai sev svarīgai zīmei. Neiespējami būs 
manas zīmes samainīt. Viss paliks, kā 
noticis, bijis. Es būšu tavs draugs! Rādī-
šu, atgādināšu visu, kas tev un tavējiem 
svarīgs un nozīmīgs. Kopīgi salīdzinā-
sim, apcerēsim un vērosim. Kā izskatī-
jās, kā bija, un kā tas ir šobrīd.”

Kalendāra prezentācijā TIC vadī-
tāja Kristīne Voldemāre uzsvēra, ka tā 
tapšanā iesaistījusies gandrīz visa Rojas 
sabiedrība, tomēr jāsaka, ka visvairāk 
darba tā tapšanā ieguldījušas „Rojas 
poga” meitenes – Kristīne Voldemāre, 
Laura Kļaviņa, Daiga Brinkmane, Bai-
ba Rozefelde, Kristīne Sauškina, Dina 
Čuba, Zane Irbe-Valbaka, bet vislielā-
kais darba smagums gūlies uz Kristīnes 
Voldemāres un Daigas Brinkmanes 
pleciem.

Interesenti kalendāru var iegādā-
ties Rojas Jūras zvejniecības muzejā un 
TIC. 

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Talsu Galvenā biblio-
tēka 2016. gadā uzsāka kaimiņu novadiem veltītu tik-
šanos ciklu, lai veicinātu sadraudzību un labāk iepazītu 
Mērsraga, Dundagas un Rojas novadus. Tā ir tikšanās ar 
radošiem, nozīmīgiem novada cilvēkiem, iespēja iepazīt 
novada vēsturi un šī brīža aktualitātes. Pirmajā tikšanās 
reizē 2016. gadā talsinieki iepazina Mērsraga novadu.

Jau 24. oktobrī, uzņemot Talsu reģiona bibliotekārus 
Rojā, šo tikšanos ciklu turpināja Rojas novads. 21. novem-
bra vakarā Talsu Galvenajā bibliotēkā bija mūsu dižošanās 
noslēguma pasākums. Par Rojas novadu šodien un rīt ap-
meklētājiem stāstīja Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa, ainiņas no senās Rojas izspēlēja zvejnieksieva  
Mildiņa (Jūras zvejniecības muzeja krājumu glabātāja 
Gundega Balode) kopā ar Pauliņkundzi (Rojas bibliotēkas 
bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iluta Graudiņa) un Annu 
Petrovnu (Rojas amatierteātra aktrise Iveta Lakšmane). 
Muzikāli to visu apvija grupas „Roja” dziesmas vadītāja 
Jāņa Kalniņa un ģitārista Jāņa Tabūna izpildījumā.

Pateicamies Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai 
Kārkliņai par palīdzību un līdzdalību, pārskatāmi prezentējot 
novada šodienu un nākotnes attīstību! Paldies Rojas senatnes 

zinātājām un grupas „Roja” Jāņiem – balss un ģitāras solistiem, 
kuri pasākumu vērta sirsnīgu un atmiņā paliekošu!

Irēna Svitiņa, Rojas novada bibliotēkas vadītāja

Rojas novadam savs kalendārs Sapņu osta Roja Talsu bibliotēkā

Talsu Galvenās bibliotēkas direktorei Vijai Naglei (no kreisās) 
dižojas Mildiņa (Gundega Balode), Pauliņkundze (Iluta Graudi-
ņa), Anna Petrovna (Iveta Lakšmane), Jānis Kalniņš un Jānis Ta-
būns no grupas „Roja”.                                                          Andžeja Beļēviča foto

Rojā notiek Aivara Freimaņa jaunā romāna „Katls” atvēršana
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Līdzjūtība

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama,
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.

Skumju brīdī esam kopā ar Jadvigu Memri-
kovu, māmuļu aizsaulē aizvadot.

„Bizbizmārīšu” grupas bērni un vecāki

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Izsakām līdzjūtību Jadvigai Memrikovai, 
mammu zemes klēpī guldot.

PII „Saulespuķe” kolektīvs

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, 
Leokādiju Druzi mūžībā pavadot.

Rojas katoļu draudze

Sludinājumi

Policija ziņo 

Izšujam logo un citus tekstus!
Betolli, Lielā 22, Talsi.

Humānās palīdzības punkts
Rojā, Selgas ielā 7 

(ambulances 2. stāvā, ieeja no sētas puses) 
darbosies līdz šī gada beigām. Aicinām iedzī-

votājus, kuriem ir nepieciešams humānais 
apģērbs, to saņemt otrdienās 

no pulksten 11.00–14.00.

Otrdien, 28. novembrī, Rojas novada bib-
liotēkas slēgtas. Seminārs Talsu Galvenajā bib-
liotēkā. Atvainojamies par sagādātajām neērtī-
bām.

DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada 

„Rauciņos”. Telefons 29253411.

PĀRDOD
 Vienistabas dzīvokli Rudē (2. stāvs, zemi 

komunālie maksājumi). Zvanīt 26361900.

IZĪRĒ
 Telpas kafejnīcas un salona izveidošanai 

Rojā, Bangu ielā 2. Telefons 29276180.

Restorāns-bārs „Mare”
Rojā klāj galdus un izīrē 

telpas  pasākumiem. Telefons 29169490.

Rojā, būvmateriālu veikalā Masters  
pensionāriem sestdienās 

visām precēm atlaides līdz 10%.

30. novembrī plkst. 13.00 
izrāde bērniem
ZOBU FEJA.
Ieeja 1,50 EUR.

9. decembrī no plkst. 12.00–14.00 
laukumā pie Rojas kultūras centra

Ziemassvētku dāvanu un našķu tirdziņš. 
Pieteikties Gundegai, tel. 29252590 vai Rojas KC tel. 29196478

un plkst. 17.00
Rojas Lielās Egles iedegšana.

10. decembrī 12.00
Svētku pasaka visai ģimenei – 

„Grinča Ziemassvētki”.
Visiem zināmā pasaka par nejauko Grinču, kurš ienīda Ziemassvētkus tikai 

tāpēc, ka bērnībā pret viņu bija izturējušies slikti. Taču Ziemassvētki ir brīnu-
mu laiks, un ar mazās meitenītes Sindijas palīdzību Grinčs atgūst ticību laba-
jam, cilvēkiem un arī Ziemassvētkiem.

Sirsnīga muzikāla pasaka divās daļās, kurā netrūks arī jautrība un Zie-
massvētku noskaņa.

Jura Kulakova mūzika, Imanta Strada vārdi.
Izrādes režisors – Imants Strads.
Galvenajā lomā – Māris Bezmers.
Pārējās lomās – Marģers Eglinskis, Madars Zvagulis, Terēza Lasmane, 

Agnese Kalniņa, Aigars Vilims, Ivars Šterns, Esmeralda Aizupiete.
Ieeja 7,00; 6,00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC un www.bilesuparadize.lv

Ziemassvētki ir tuvāk nekā jums šķiet! Tāpēc padomājiet par 
dāvanām saviem mīļajiem savlaicīgi! Mūsu piedāvājums – dāvanā 
brīnišķīgs muzikāls piedzīvojums! Nenokavējiet!

25. decembrī plkst. 17.00
Daumanta Kalniņa un Jelgavas bigbenda koncerts 

„Frenks Sinatra Ziemassvētkos”.
Mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis.

Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR.
Biļešu iegāde, rezervācija no 6. novembra Rojas KC. Pieņemam kolektīvu 
pieteikumus. 

Pasākumu kalendārs
 ¾ Rojas luterāņu baznīcā Mūžības svēt-

dienas dievkalpojums 26. novembrī 13.00.
 ¾ Rojas luterāņu baznīcā Adventa pir-

mās svētdienas dievkalpojums 3. decembrī 
13.00. Pirms dievkalpojuma no 12.30 un diev-
kalpojuma laikā muzicēs vijolnieks Edgars 
Ziņģe.

 ¾ Mūžības svētdienas dievkalpojums Kal-
tenes draudzē 26. novembrī pulksten 15.30.

Laika posmā no 9. līdz 21. novembrim 
Rojas pašvaldības policijā: 

 z Sastādīti 2 APK protokoli par to, ka privātīpašumos ap māju nav 
veikti sakopšanas darbi un izveidojusies kūla.

 z Saņemts izsaukums uz kādu daudzdzīvokļu māju Rojā, kur izveido-
jies konflikts ar dzīvokļu kaimiņiem, kas atrisināts pārrunu veidā. 

 z Saņemts izsaukums uz privātīpašumu, kur mazi bērni atstāti mājās bez 
pieaugušo pieskatīšanas un mājā cenšas iekļūt nepazīstams vīrietis. Vīrietis 
aizturēts, noskaidrota situācija, un vīrietim izskaidrotas tālākās darbības, ja 
viņš atkārtoti dosies uz minēto īpašumu un centīsies iekļūt īpašumā. 

 z Saņemts izsaukums uz daudzdzīvokļu māju Rojā, kur mājas iedzīvo-
tāja apvaino kaimiņieni par to, ka tā mājas pagrabā novietojusi lapu pūtēju, 
no kura izgaro benzīna smaka, traucējot kaimiņiem. Veicot pārbaudi uz 
vietas, nekādas smakas pagrabā netiek konstatētas.

 z Saņemts telefona zvans par to, ka Rojā uz ielas atrodas vīrietis tādā 
alkohola reibumā, ka patstāvīgi nav spējīgs pārvietoties. Vīrietis nogādāts 
mājās un nodots piederīgajiem.

 z Rojā, Selgas ielā pie veikala, konstatēts, ka kāds vīrietis sabiedriskā 
vietā lieto alkoholu. Ar vīrieti, kurš ir no Francijas un viņa pavadoni veik-
tas pārrunas un likumpārkāpums novērsts. 

 z Saņemts izsaukums uz Kalteni, kur zemes īpašnieks konstatējis zādzī-
bu no sava īpašuma. Izbraucot uz notikumu, ieteikts cietušajam ar iesnie-
gumu griezties Valsts policijā. 

Dace Klabere

Mēneša sākumā novusists Imants Ločmels atgriezās no Losandželo-
sas, kur Amerikas 4. posma kausa izcīņā ieguva 1. vietu. Šajā sacensībās 
Imantam 1. vieta arī dubultspēlē ar Mārīti Pabērzu.

Arī pirms tam notikušajā Pasaules kausa izcīņas posmā, kas arī no-
tika Losandželosā, Imants ieguva 1. vietu gan individuāli, gan dubult-
spēlēs. 2. posms notika Polijā, tur Imants ierindojās 5. vietā, 3. posms 
Vācijā, kur Imantam atkal 1. vieta, pie viena iegūstot arī Starptautiskā 
sporta lielmeistara nosaukumu.

Pašreiz pēc 8 posmiem kausu izcīņās kopvērtējumā Imantam ir 
1. vieta pasaulē, bet no 5 posmiem viņš ir otrais. 25.–26. novembrī te-
pat Latvijā, Mālpilī, Imants Ločmels cīnīsies par gada labākā spēlētāja 
pasaulē titulu. Lai izdodas!

Kā stāsta Imants, novusā spēlētāji pa vecuma grupām nedalās, tāpēc 
gadās, ka trīsdesmitgadīgi vīrieši cīnās vienā katlā ar senioriem. Viss 
atkarīgs no meistarības! 

Žogs ap stadionu – drošības 
nolūkos
Dace Klabere

Oktobra beigās Rojā notika jaunā stadiona atklāšana pēc renovā-
cijas. Kā stāsta stadiona vadītājs Armands Indriksons, tagad stadions 
kļuvis daudz pievilcīgāks ar jaunajiem skriešanas un vieglatlētikas 
sektoriem. Pašlaik vienīgais trūkums – trūkst vieglatlētikas inventāra. 
Armands lēš, ka kopā ar Sporta skolu stingri jāizvērtē no lielā piedā-
vājuma klāsta lietas, kas visvairāk būtu nepieciešamas, un tās jāiekļauj 
nākamā gada budžetā. Nākamajā gadā plānots sakārtot arī basketbola 
un pludmales volejbola laukumus un skeitparku. Arī skeitparks savu 
laiku ir nokalpojis, tāpēc nākamgad tam p aredzēts kapitālais remonts, 
kura laikā, iespējams, tas tiks mazliet pamainīts.

Kā jau rojenieki ievērojuši, ap stadionu uzstādīts žogs. Armands vēlas 
iedrošināt sportot gribētājus, paskaidrojot, ka žogs domāts vienīgi drošī-
bas nolūkos – lai stadionam nestaigātu un nebrauktu cauri un nesabojātu 
dārgo segumu. Stadiona vadītājs norāda, ka stadions no astoņiem rītā līdz 
astoņiem vakarā (arī brīvdienās un svētku dienās) ir atvērts jebkuram no-
vada iedzīvotājam. Ieiešana stadionā pa vārtiņiem pie stadiona tribīnēm 
no kultūras centra puses. Tumšajos ziemas un rudens vakaros skrejceliņi 
ir izgaismoti, tā kā atbilstošos sporta apavos droši varat sportot arī, iestā-
joties tumsai. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka jaunais, amortizējošais se-
gums ir ļoti patīkams, saudzējošs un kājām veselīgs.

Pēc stadiona renovācijas ir izstrādāti jauni tā lietošanas noteiku-
mi, kurus iesaku izlasīt ikvienam, kurš iepriekš bijis aktīvs stadiona 
apmeklētājs, jo, manuprāt, salīdzinot ar veco stadionu, tagad tajā ob-
jektīvu iemeslu dēļ ir nākuši klāt vairāki aizliegumi.

Ja izdosies realizēt arī visus turpmāk ieplānotos remontdarbus, tad, 
pēc Armanda domām, Rojas stadions varētu kļūt par labāko visā valstī, 
bet jau tagad to varam uzskatīt par labāko visā Ziemeļkurzemē (izņe-
mot Ventspili). 

Pasaules kausa izcīņā Losandželosā Imants Ločmels izcīnīja 1. vie-
tu gan individuāli, gan dubultspēlē ar Mārīti Pabērzu no Latvijas. 

Albuma foto

NVO „Rojas invalīdu biedrība”  
pasākumu plāns decembrī

Diena, 
datums

Pasākuma,  
nodarbības nosaukums Laiks Nodarbību 

vadītājs
01.12.

Piektdiena
Diena cilvēkiem ar invaliditāti 13.00–17.00 E. Grīnvalde

26078711
05.12.

Otrdiena
Veselības stiprināšanas nodarbība

Veselības grupa – nūjošana
9.00–10.00

15.00–17.00
T. Kirilova

E. Grīnvalde
06.12.

Trešdiena 
Kartiņu veidošanas nodarbība

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
Biedrības biedri

07.12.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

8.12.
Piektdiena

Veselības grupa –  nūjošana 15.00–1700 E. Grīnvalde

12.12.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana

9.10–10.00
15.00–17.00

T. Kirilova

13.12.
Trešdiena

Kartiņu veidošanas nodarbība
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
Biedrības biedri

14.12.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

15.12.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

19.12.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana

9.00–10.00
15.00–17.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

20.12.
Trešdiena

Sveču gatavošanas nodarbība
Ziemassvētku ieskaņa

10.00–12.00
13.00–19.00

I. Šelkova
Biedrības biedri

21.12.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

22.12.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

27.12.
Trešdiena

Sveču gatavošanas nodarbība
Kulinārijas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
R. Žurovska

28.12.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Projekta noslēguma izstāde

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

29.09.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

Imants Ločmels pretendē uz 
labākā novusista godu pasaulē
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