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Sveicam 
dzejnieci Dzintru Žuravsku 
ar  Latvijas simtgadei veltītā

dzejoļu krājuma

„Laikmetu atšalkās”, izdošanu!

Krājuma atvēršanas svētki un 
tikšanas ar autori Rojas bibliotēkā 
16. novembrī 16.00. 

Rojas ostā turpina augt  
kravu apgrozījums

Esam uz mūsu mīļās Latvijas simtgades svētku 
sliekšņa. Vēl pavisam nedaudz un laika pulkstenis 
mūsu valstij uzsāks jaunās simtgades laika atskai-
ti. Esam šim brīdim gatavojušies, iesaistoties gan 
dažādās valstij kopīgās norisēs, gan ar tās atbalstu 
veikuši aktivitātes paši. Kā lielā notikuma vēstneši 
mūsu novadā Rojas, Rudes, Valgalciema, Kaltenes, 
Ģipkas un Melnsila ciemos aug un zaļo pirms gada 
4. maija simboliskā akcijā „Apskauj Latviju” ciemu 
ļaužu iestādītie ozoli.   Ar lepnumu Rojas novada 
svētkos cauri Rojai tika iznests trīs gadu laikā Rojas 
Jūras zvejniecības muzejā kopīgi uzaustais karogs. 
Kurš gan cits saglabās atmiņas, leposies un vēstīs 
par sava novada nozīmīgajiem cilvēkiem, ja ne mēs 
paši! Pateicoties režisores Kristīnes Vanagas uz-
ņēmībai, ir tapusi un skatītāju atzinību saņēmusi 
dokumentālā filma „Ziedonis” par mūsu novada 
kultūras personību, mūziķi, diriģentu Ziedoni Lin-
di.  Rojas Jūras zvejniecības muzejā atvērta ekspo-
zīcija „Goda grāmata”, kas vēsta par cilvēkiem, kuru 
sasniegumi kultūrā, mākslā un sportā nes Rojas 
vārdu pasaulē. Bijām priecīgi uzņemt vairāk nekā 
200 projekta „1836” ceļotājus, kas divās dienās, ejot 
gar piekrasti maršrutā Kolka-Melsils-Ģipka-Roja-
Kaltene, iepazina mūsu novadu, bet gājiena noslē-
gumā Rojas kultūras centrā mūs priecēja brīnišķīgs 
un neaizmirstams fonda „Viegli” mākslinieku kon-
certs. Mūsu kori „Kalva” un „Banga” piedalījās un 
pārstāvēja Rojas novadu XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā.

Saulgriežos iesaistījāmies pierobežas novadu 
pašvaldību ugunskuru akcijā „Izgaismo Latviju”. 
Brīnišķīgā vietā pie jūras – Valgalciema „Dzelžos” – 
pulcējāmies, lepojāmies, priecājāmies, izbaudījām 
un dancojām „100gades zaļumballē”. Neaizmirsta-
mas sajūtas sniedza „Senās ugunsnakts” pasākums 
šīs vasaras izskaņā, kad pie jūras muzicēja Ziemeļ-
kurzemes kamerorķestris diriģentes Indras Sproģes 
vadībā, kā arī komponists Raimonds Tiguls. Daudz 
un dažādi Latvijas simtgadei veltīti pasākumi mūsu 

novadā notikuši muzejā, vidusskolā, mūzikas un 
mākslas skolā, bērnudārzos, bibliotēkās, bērnu un 
jauniešu centros, sporta nozarē u.c.

Un nu jau klāt svarīgiem notikumiem bagātais 
Patriotu mēnesis. 11. novembrī, Lāčplēša dienā, 
pulksten18.00 ikviens aicināts būt par savas zemes 
patriotu un doties Lāpu gājienā, kas iesāksies no 
viesnīcas „Roja”. Būsim kopā, lai mūsu Gaismas 
ceļš plūst kā ugunīga upe visu laiku Latvijas brīvī-
bas cīnītāju piemiņai!

Savukārt 18. novembrī būsim kopā valsts Simt-
gades svinību pasākumā paši savā novadā. Tas 
notiks laukumā pie Rojas kultūras centra, sākums 
pulksten 18.00 un gaidīts ikviens – liels vai mazs. 
Novadniekus un viesus svētkos sveiks Rojas no-
vada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, kopīgi 
dziedāsim Latvijas himnu un pēc tam klausīsimies 
spēka dziesmas grupas „Līvi” izpildījumā. Pēc kon-
certa ap pulksten 19.15 dosimies uz stadionu, no 
kurienes būs vērojama svētku uguņošana. Savukārt 
pēc tās svētki turpināsies laukumā, kur notiks cie-
nāšanās ar mūsu pašu sarūpētām svētku kūkām  
(aicinām būt atsaucīgiem un atgādāt svētku dienā 
no pulksten 16.00 uz Rojas KC kūkās, kūciņas, 
tortes, groziņus, eklērus u.c). Būs arī „Simtgades 
zaļumballe” ar latviešu deju mūziku mūsu dīdžeju 
izpildījumā. Laukumu rotās Jāņa Bērziņa veidota 
instalācija Latvijas karoga izskatā, kur ikviens ai-
cināts ierakstīt savu vēlējumu Latvijai. Balles laikā 
būs gan silta tēja, gan svētku zupa. Un vēl, atbalstot  
„LV100” biroja ierosmi, aicinām svētkos ierasties 
rakstainos cimdos!

Lai mums visiem skaisti svētki! Daudz 
laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Dace Broka,
Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

Kravu apgrozījums Ro-
jas ostā šogad, kā jau tika 
prognozēts pavasarī, tur-
pina stabili pieaugt. Kopē-
jais nosūtīto kravu apjoms 
no Rojas ostas 2018.  gada 
deviņos mēnešos sastāda 
55,97  tūkst. tonnas, salī-
dzinoši 2017. gadā kopā 
41,49 tūkst. tonnas. Tas no-
zīmē, ka jau šodien ostas 
kravu apgrozījums, salīdzi-
not ar pagājušo gadu, ir pie-
audzis par 35 procentiem. 
Ostā uzkrātais kurināmās 
koksnes apjoms, kuras eks-
ports sāksies novembrī-
decembrī, nodrošinās vēl 
papildus kravu pieaugumu 
ostai. Saglabājoties līdzši-
nējajai celulozes eksporta 
intensitātei, (šobrīd problēma ir koksnes, sevišķi 
skujkoka resursu pieejamība), kuru, sākot no no-
vembra, papildinās kurināmās šķeldas eksports, 
gada kopējais kravu apgrozījums par aptuveni 
100% pārsniegs 2017. gada rezultātus. Praktis-
ki tas nozīmē, ka šogad no ostas nosūtīto kravu 
apjoms varētu būt lielākais ostas pastāvēšanas 
vēsture.

Kravu apgrozījumu ostā ietekmē dažādi 
faktori, kurus nosacīti var iedalīt divās grupās: 
ārējos un iekšējos. Galvenie ārējie faktori, kurus 
ostas pārvalde praktiski nevar ietekmēt, ir tirgus 
situācija un pieeja resursiem. Pēdējos gados bija 
samazinājies pieprasījums pēc celulozes izej-
vielas, attiecīgi koksnes pārstrādes uzņēmumi 
Skandināvijā veica vērienīgas rekonstrukcijas 
pārejai no celulozes uz viskozes ražošanu. Pie-
prasījums pēc viskozes ir stabili pieaugošs, un 
rekonstrukciju rezultāts ir devis papildus kra-
vas Rojas ostai, sākot no pagājušā gada beigām. 
Šogad pieprasījums pēc tehnoloģiskas koksnes 
ir stabili pieaugošs, attiecīgi iespaidojot pieau-
gošo kravu apgrozījumu. Vienlaicīgi, pieaugot 
pieprasījumam, ārējos un iekšējos tirgos jūtam 
resursu, respektīvi, koksnes trūkumu, kas iespai-
do tās cenu. Pieņemu, ka katrs šobrīd ir sajutis 
kurināmās koksnes cenas pieaugumu. Kurinā-
mās koksnes produktu (šķeldas) pieprasījuma 
pieaugumam šobrīd ir vislielākais potenciāls 
kravu apgrozījuma stabilam pieaugumam no 
Rojas ostas. Iemesls ir Stokholmas koģenerāci-
jas stacija, par kuru jau esmu runājis iepriekš, 
un kuras gada patēriņš ir divas reizes lielāks 
nekā Latvijā gada laikā pieejamais kurināmās 
koksnes apjoms. Svarīga komponente kurināmā 
segmentā ir zaru šķelda, kuras eksports ne tikai 
palielina ostu kravu apgrozījumu, bet nodrošina 
efektīvāku meža resursu izmantošanu un arī uz-
labo ainavisko vidi, jo cirsmas kļūst sakoptākas, 
samazinās ar krūmiem aizaugušās platības.

Galvenie iekšējie faktori ir kuģu ceļa para-
metri, pieejamas teritorijas ostā kravu uzglabā-
šanai un ostas klienti.

Kravu apgrozījuma pieaugums un ostas pār-
valdes veiksmīgā darba organizācija nodrošināja 
pietiekamus finanšu resursus, lai ostas pārvalde 
2017. gadā varētu veikt padziļināšanas darbus 
ostā. Veiktie ārējā kanāla padziļināšanas darbi 
šobrīd nodrošina kuģu ar iegrimi līdz 5 metriem 
ienākšanu ostā. Jaunie ostas parametri deva ie-
spēju uzsākt sadarbību tehnoloģiskās koksnes 
segmentā ar jauniem partneriem Vācijā un ku-
rināmā piegādi Stokholmas koģenerācijas staci-
jai. Kravu apgrozījuma palielināšanai kurināmās 
malkas un šķeldas segmentā nepieciešami pēc 

iespējas lielākas tonnāžas kuģi, tādēļ ostas pār-
valde strādā pie papildus resursu piesaistes pa-
dziļināšanas darbiem, lai nodrošinātu kuģu ar 
iegrimi līdz 5.3–5,6 m ienākšanu ostā.

Kravu apgrozījuma pieaugumu nodrošinā-
ja SIA „Laskana Mežs” veiksmīgā mārketinga 
stratēģija, iekarojot jaunu tirgu tehnoloģiskās 
un kurināmās koksnes segmentā, kā arī efektīva 
darbība, apkalpojot kuģus koksnes kravu nosū-
tīšanai. Dinamiski pieaugošā pieprasījuma pēc 
kurināmā apstākļos, SIA „Laskana Mežs” var 
dubultot kurināmā eksportu no Rojas ostas, kas 
nodrošinātu stabilu, uz attīstību vērstu ostas dar-
bību jau tuvākajā laikā.

Kurināmā resursu eksporta nodrošināšanai 
ir nepieciešamas papildu teritorijas, kuras iz-
mantojamas kravu uzglabāšanai un šķeldošanai, 
jo šķeldas segments ir vispieprasītākais. Šobrīd 
tieši brīvu teritoriju trūkums ir Rojas ostas lie-
lākā attīstības problēma, jo esošā koksnes tirgus 
apstākļos par Rojas ostas izmantošanu intere-
sējas jauni klienti. Praktiski šobrīd vienīgais 
šķērslis kravu apgrozījuma dubultam pieaugu-
mam ir kopš 2002. gada ilgusī Amosova kunga 
savulaik divās bankās ieķīlātā un neskaitāmām 
tiesvedībām apkrautā termināla epopeja, kuru 
2016.  gadā izsolē iegādājās sava priekšgājēja 
igauņu „dvīņu brālis”, kā rezultātā ir sācies jauns 
izsoļu maratons. Ostas pārvalde nevar ietekmēt 
izsoles procesu un, saskaņā ar mūsu valsts li-
kumdošanu, tai nav iespējas izmantot pirmpir-
kuma tiesības. Vienlaicīgi tikko ir stājušās spēkā 
izmaiņas juridiskajos aktos, kuras reglamentē 
publiskas zemes (t.sk. ostas zemes) iznomāša-
nas noteikumus, kā rezultātā ostas pārvaldei 
būs iespēja izdarīt būtisku spiedienu uz šādiem 
„graustu miljonāriem”, kuri nestrādā paši un ne-
dod iespēju strādāt citiem.

Kravu apgrozījuma pieaugums un ostas sta-
bila darbība nodrošina pietiekamus resursus os-
tas kopējās infrastruktūras uzturēšanai arī zvej-
nieku vajadzībām. 

Šobrīd notiek ostas iekšējā kanāla padziļinā-
šana ES Igaunijas – Latvijas Pārrobežu projekta 
„Burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla 
izveides uzlabošana Igaunijā un Latvijā” (EST-
LAT 55 „ESTLAT Harbours”) ietvaros. 

Nākošā gadā projekta ietvaros tiks veikta 
krasta nostiprināšana upes labajā krastā jahtu 
infrastruktūras izbūvei un 2020. gada burāšanas 
sezonas sākumā uzstādītas mūsdienu prasībām 
atbilstošas peldošās piestātnes līdz 60 jahtu uz-
ņemšanai. 

Tauta bez pagātnes
    kā cilvēks bez atmiņas.
No kurienes nācis, kurp gājis,
    ko kādreiz cēlis, ko krājis,
Ko mācījies esi, kas sirdi skāris,
    ko pielūguši mūsu senču gari.
Nav pamata, uz kā balstīties,
     trūkst zemes, kur saknēm ietiekties,
Un tādēļ – kaut koku iedēstīt,
     kur paaudžu piemiņai ligzdu vīt,
Kur sanākt dzīviem un mirušiem
     pie aizdegtiem atmiņu gunskuriem.
Kā svētot celt rokas pār zemi šo,
     zem saules mums lemtu vienīgo.
Caur paaudzēm dzīvības avoti rit,
     caur mums, caur bērniem uz nākotni.
Jo tauta bez pagātnes
     kā cilvēks bez atmiņas.
                  Dz. Žuravska

Lai arī dabā novembris ir gada tumšākais mēnesis, Latvijas valstij un tās cilvēkiem tas 
ir gaišs atceres un svētku laiks. 11. novembris – Lāčplēša diena – un 18. novembris – 
mūsu valsts dzimšanas diena – tie ir patiesi saviļņojoši notikumi, piepildīti ar patriotismu 
un piederības sajūtu savai valstij.

Latvijas simtgades gads – tas ir laiks, lai izvirzītu paši sev jaunus mērķus un vienotos, 
kādas vērtības mēs paņemsim līdzi savas valsts nākamajā simtgadē. Tikai mūsu vēlme 
būt par daļu no šīs zemes un tautas, gribēšana darboties visiem kopā, ļaus pastāvēt un 
attīstīties mūsu valstij arī nākamos simts gadus.

Lai mums vienmēr pietiek gribas un spēka iestāties par Latviju, aizstāvēt to, un būt 
savas zemes patriotiem! Lai šajā, Latvijas valstij tik nozīmīgajā gadā, gan turpmāk esam 
vienoti mīlestībā pret dzimto zemi, veltām tai savu darbu, zināšanas un gaišās domas!

Rojas novada domes vārdā – priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Ar jauno velkoni osta varēs sniegt efektīvu atbalstu kravas un 
zvejas kuģiem ziemas periodā.

(Turpinājums 2. lpp.)

Uz Latvijas simtgades sliekšņa

Novembris – 
patriotisma mēnesis
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Šogad tika uzņemts Latvijas 
čempionāts jūras burāšanā, kas sa-
skaņā ar šī brīža informāciju, nā-
kamā gada 25. jūnijā startēs tieši 
Rojā. Rojas ostu 10. jūlijā apmeklē-
ja Somijas lielākā burāšanas kluba 
„Merikarhut” 40 jahtas. Somi bija 
ļoti apmierināti ar ostas servisu un 
pilsētu kopumā.  Šādas vizītes ir labs 
sākums tālākai sadarbībai tūrisma 
jomā, jo šim klubam ir vairāk nekā 
5000 aktīvu biedru, un tas nozīmē, 
ja kaut tikai desmitā daļa kluba bied-
ru apmeklētu Rojas ostu, viesu skaits 
trīskāršotos. Zvejnieku svētkos vi-
zināšanu atkal nodrošināja Klaipē-
das Tehniskās Universitātes buri-
nieks „Brabander”, kas savu dalību 
apstiprināja arī nākamajam gadam. 

Ostas pārvalde šī gada oktobrī 
Dānijā iegādājās lietotu ledus spē-
jīgu loča kuģi „Faros”, kas aizvietos 
godīgi nokalpojušo velkoni „Lasi”.  
Velkonim „Lasim” ir plānots izrādīt 
pienācīgu godu, un pie iespējas, iz-
mantojot ES fondu līdzfinansējumu, 
pārveidot par industriālā mantoju-
ma objektu, izstādot apskatei, līdzī-
gi kā Ventspilī un Pāvilostā.  Jaunais 
ostas velkonis ir trīs reizes jaudīgāks 
par iepriekšējo, un tā korpuss ir pie-
lāgots darbam ledus apstākļos. Tas 
nozīmē, ka osta varēs sniegt efektī-
vu atbalstu kravas un zvejas kuģiem 
ziemas periodā.

Pašreizējais loča kuģa nosaukums ir „Faros”, bet 
pirms pārreģistrācijas pastāv iespēja nosaukumu mai-
nīt. Varbūt kādam ir priekšlikums par citu velkoņa 
vārdu, ko svinīgos apstākļos velkonim pasniegt? Ja vē-
laties iesaistīties, tad lūgums līdz 30. novembrim savu 

ideju nosūtīt uz e-pasta adresi: rojasosta@apollo.lv un 
tas, kura priekšlikums tiks atzīts par atbilstošāko, tiks 
īpaši godināts.

Jānis Megnis,  
Rojas ostas pārvaldnieks

Rojas ostā turpina augt kravu apgrozījums

Ilgus gadus ostai nokalpojušo „Lasi” ir plānots pārveidot par indus-
triālā mantojuma objektu, izstādot to tūristu apskatei. 

D. Klaberes foto

 Šobrīd notiek ostas iekšējā kanāla padziļināšana.          

(Turpinājums no 1. lpp.)

Novada piekrastē uzstādītas 
jaunas norāžu zīmes

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros īs-
tenotajā projektā „Pārgā-
jienu maršruts gar Balti-
jas jūras piekrasti Latvijā 
un Igaunijā” (Jūrtaka) 
Rojas novada jūras pie-
krastē uzstādītas 4 ma-
sīvkoka norāžu zīmes, 
kas informē kājāmgājējus 
tūristus par to atrašanās 
vietu un attālumu līdz 
nākošajai apdzīvotajai 
vietai.  

Projekta mērķis ir izvei-
dot pārgājienu maršrutu 
gar Baltijas jūru no Latvijas 
dienvidrietumu robežas 
līdz Tallinai Igaunijā. Maršruta kopējais garums ir ap 1200 km, kas dabā jau ir iezīmēts ar 
speciālu krāsu un uzlīmju marķējumu vietās, kur maršruts novirzās no jūras krasta vai ved 
cauri ciemiem un pilsētām. 

Lai kājāmgājējiem, ejot gar jūru, būtu vieglāk orientēties un saprast, kur viņš atrodas un 
cik liels attālums vēl ir veicam līdz nākošajai apdzīvotajai vietai, jūras krastā tika uzstādītas 
masīvkoka norāžu zīmes.

Rojas novadā šādas zīmes tika uzstādītas četrās vietas – Melnsilā, Ģipkā, Rojā un Kalte-
nē. Uz zīmēm attēlota informācija par kājāmgājēja pašreizējo atrašanās vietu, par attālumu 
līdz nākošajai apdzīvotajai vietai abos virzienos, kā arī ar piktogrammām attēlota informā-
cija par katrā apdzīvotajā vietā pieejamo tūrisma servisu.

Informatīvās zīmes ir veidotas no koka un lieliski iekļaujas piekrastes ainavā. Projekta 
ietvaros piekrastes ciemos tiks izvietoti arī stendi ar informatīvām plāksnēm, kur tūristiem 
būs iespējams iegūt daudzpusīgu informāciju par tūrisma pakalpojumiem un iespējām 
piekrastē.

Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja

Jūras krastā uzstādītās norādes ļaus kājāmgājējiem 
vieglāk orientēties.                                                       Albuma foto

Biedrība „Talsu rajona partnerība” aicina uz
semināru projektu iesniedzējiem

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma 
piesaistes iespējas 

2018. gada 14. novembrī plkst. 11.00
Rojas novada domes ēkā, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā.

Seminārā apskatīsim praktiskas tēmas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības (EJZF) 
programmā:
 Kādas projektu idejas iesniegt;
 Likumdošana, normatīvie akti;
 Ko nozīmē Vērtēšanas kritēriju Metodika;
 Izmaksas, to pareiza piemērošana;
 Iepirkumu piemērošana;
 Projektu iesniegumu veidlapas elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS;
 Nepieciešamie pavaddokumenti;
 Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi;
 Individuālas konsultācijas.
Seminārā iekļauta kafijas pauze.
Pieteikšanās un informācija:
Administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa, tel. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Latvijas Fotogrāfijas muzejā atklāj 
kaltenieka Georga Avetisjana izstādi 
„Dzimtene”

Grāmatas autors Georgs Avetisjans izstādes atklā-
šanā Latvijas Fotogrāfijas muzejā.                Albuma foto

Grāmatu „Dzimtene” („Homeland”), izmantojot 
savu dzimto un ģeogrāfiski garāko piekrastes ciemu kā 
metaforu, Georgs veidojis kā daudzslāņainu stāstu par 
cilvēka dzimto vietu, dzīves ceļa garumu un atmiņām. 
Tas ir stāsts par zemi, cilvēka saikni ar zemi, atspogu-
ļojot arī informāciju, ko zeme spēj glabāt cauri gadu 
gadiem, kas atklāj gan pagātni, gan tagadni, gan arī 
nākotni, un to, kā laiks spēj ietekmēt un mainīt cilvēka 
sajūtas un izpratni par kādu vietu. Stāsts reizē mudina 
arī domāt un kritiski novērtēt notiekošo. Vizuālais stās-
tījums par dzīvi ārpus pilsētas ir kā signāls dialogam 
par modernizāciju, politiskajiem un ekonomiskajiem 
procesiem, kuri veicina jaunākās paaudzes izceļošanu. 
Ģeogrāfiski šis darbs kalpo arī kā dokumentāla liecība 
par valstī garāko ciemu –  Kalteni – fotogrāfijās, ap-
rakstos un intervijās divās valodās – angļu un latviešu, 
kurā tiek atainota un pētīta mūsu tautas identitāte, vēs-
ture, atmiņas, iedzīvotāju attiecības ar apkārtējo vidi, 
kā arī viņu emocionālā saikne ar jūru, mežu un akme-
ņiem. Stāsts nav tikai par dzimteni vai Kalteni, bet arī 
par mūsu tautu kopumā – par tās vērtībām, rituāliem 
un tradīcijām. Izstāde „Dzimtene” notiek Latvijas valsts 
simtgades programmas ietvaros.

Georgs Avetisjans 2016. gadā ir absolvējis Braitonas 
universitāti Lielbritānijā, un ar izcilību ieguvis māks-
las maģistru fotogrāfijā. Viņš septiņus gadus dzīvojis 
Amerikas Savienotajās Valstīs un Apvienotajā Karalis-
tē, piedalījies dažādās starptautiskās izstādēs Latvijā, 
Itālijā, Ķīnā, Nīderlandē, Austrijā, Slovēnijā, Slovākijā, 
Francijā, Dānijā un Anglijā. 2017. gadā nominēts un 
apbalvots ar prestižo Magnuma fotogrāfijas absolven-

tu balvu (Magnum Photos Graduate Photographers 
Award 2017) sadarbībā ar „Photo London” un „RBB 
Economics” Lielbritānijā, ieguvis 2. vietu „Different 
Worlds 2017” Fotonas Laikmetīgās fotogrāfijas centrā 
(Photon – Centre for Contemporary Photography) Slo-
vēnijā, kas atspoguļo svaigākās tendences šodienas laik-
metīgajā fotogrāfijā no Centrālās un Austrumeiropas.

Fotogrāmata „Dzimtene. Valstī garākais ciems” 
(Homeland. The Longest Village in the Country”) tika 
atklāta „Les Rencontres d’Arles” (viens no nozīmīgāka-
jiem fotofestivāliem Eiropā un pasaulē) festivāla atklā-
šanas nedēļā Francijā 2018. gada 4. jūlijā. 

Grāmatu Georgs veltījis savam tēvam Vladimiram, 
mammai Intai Avetisjanai, visiem Latvijas iedzīvotājiem 
Kaltenē un ārpus ciema robežām.

Informācija Rojas novada 
daudzbērnu ģimenēm

Sakarā ar to, ka stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 
(2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu brīvu apriti, sociālais dienests aicina daudzbērnu ģimenes pieteikties dalībai 
ikgadējā, Ziemassvētkiem veltītajā pasākumā. Dalību lūdzam pieteikt līdz šā gada 14. de-
cembrim, aizpildot reģistrācijas veidlapu un iesniedzot to Rojas novada sociālajā dienes-
tā – Celtnieku ielā 6, Rojā. 

Klientu pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 9.00–13.00; 14.00–18.00
Trešdienās: 9.00–13.00; 14.00–16.00
Piektdienās: 9.00–15.00

Neskaidrību gadījumos zvanīt uz sociālā dienesta tālruņiem: 63269551; 27234285 vai 
rakstīt uz  e-pastu: socialaisdienests@roja.lv.

Atgādinām, ka, balstoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par daudzbērnu ģime-
ni tiek uzskatīta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti 
un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga per-
sona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību.

Uzmanību Rojas novada zvejniekiem!
Iesniegumus par zvejas tiesību limitu piešķiršanu uz zvejas rīkiem 2019. gadam, lūdzam 

iesniegt līdz šī gada 21. decembrim Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā!

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15. novembrim veicams kārtējais 
un šajā gadā pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
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Dace Klabere

31. oktobrī Rojas Jūras zvejniecī-
bas muzejā iesākās jauns pasākumu 
cikls – „Rojenieka stāsti”. Tajā iece-
rēts kopīgi dalīties atmiņu stāstos par 
Roju un novadu. Kā, atklājot pasā-
kumu, minēja muzeja vadītāja Inese 
Indriksone, mūsu pašu stāsti un at-
miņas ir ļoti svarīgas, jo ar laiku mēs 
daudz ko aizmirstam, tāpēc ir svarīgi 
nākt kopā, sarunāties un dalīties at-
miņu stāstos, lai gūtu informāciju, ko 
atstāt nākamajām paaudzēm.

Pirmais pasākumu cikla viesis – 
rojenieks Vilnis Paegle, kurš dalījās 
savās atmiņās par Roju pēckara gados.

Vilnis Paegle ir rojenieks – šeit dzi-
mis, audzis un dzīvojis līdz 1958.  ga-
dam, kad sācis mācīties Rīgā. Darba 
mūžs Paegles kungam pagājis Rīgā un 
Liepājā, bet nu jau piekto gadu viņš ir 
atkal mūsējais. Viņš gan sev raksturīgā 
manierē joko, ka pa šiem gadiem visi 
labie cilvēki Rojā jau miruši vai aiz-
braukuši. Mainījusies arī pati Roja, tā-
dēļ viņš šeit daļēji jūtoties kā svešinieks. 
Taču, uz to visu neskatoties – „Te ir tava 
dzimtene, smilšainais krasts” – iedzie-
das Vilnis Paegle, kuram, starp citu, ir 
lieliska balss, tādēļ pasākuma laikā ie-
klausīsimies ne vienā vien viņa dziedā-
tā dziesmā.

Savu atmiņu stāstu muzeja viesis 
sāk ar dzimtajām mājām „Tauriņi”, ta-
gadējo Saules ielu 8. Pēckara gadi biju-
ši smagi. Līdz pat 1954. gadam nebijis 
elektrības, tikai petrolejas lampas. Ga-
rajos ziemas vakaros tēvs drāzis skalus 
un pinis venterus, ar kuriem ķert nēģus, 
savukārt mamma lāpījusi un iestellējusi 
tīklus. Gatavotas arī saivas, sacenšoties, 
kuram izdosies izgriezt skaistāko. Kā 
uzzinām, saivām vislabāk derējušas lie-
pu un ābeļu mīkstās koksnes.

1947. gadā Vilnis sācis skolas gaitas. 
Pirmā skola atradusies „Muceniekos”, 
un tajā mācījušies 25–30 skolēni no 
Rojas un tuvākās apkaimes. Skolas di-
rektore bijusi Milda Strazdiņa – stingra, 
kārtīga, prasīga vecā kaluma skolotāja. 
Skolotājai tuva bijusi dziedāšana, tāpēc 
tā mācīta arī bērniem, un vēl šodien 
Viļņa atmiņā ir pirmā viņas iemācītā 
dziesma „Krupīt’s nesa ūdentiņu”. Nā-
kamajā gadā laiki mainījušies, un Vilnis 
mums nodzied fragmentu no tai laikā 
mācītās dziesmas par Suļiko… Baisie 
1949. gada 25. marta notikumi negāja 
secen arī šai skolai, un Viļņa atmiņā 
joprojām brīdis, kad pie skolas piebrau-
kusi smagā automašīna un no 4. klases 
izņemts zēns. Šis notikums satraucis 
visu bērnu un pieaugušo prātus. „Bi-
jām gan sabēdājušies, gan nobijušies”, 

atklāj Vilnis Paegle. Bērni bijuši drau-
dzīgi, labi satikuši. Starpbrīžos spē-
lējuši čižiku, bet pēc stundām daudz 
dejojuši. Vilnis atceras, ka tautiskās 
dejas bērniem mācījis Riežu Aivars no 
„Gāču” mājām. Bērni uzstājušies katros 
svētkos, un Vilnis smej, ka, no mājām 
skrienot, viņš pa ceļam allaž ieskrējis 
pie drauga Fīrmaņu Jāņa „Krākšās”. Tad 
nu abi salīdzinājuši, kuram skaistāka 
prievīte apsieta un krāsainākas zeķes.

Spilgtā atmiņā Vilnim Paeglem arī 
piedzīvojums ar klasesbiedreni Dzidru 
un viņas 50 rubļiem. Viendien Dzidra 
atnesusi uz skolu 50 rubļus un paziņo-
jusi draugiem, ka nauda ir viņas, un par 
to varot pirkt kaut ko garšīgu. Tad nu 
Vilnis, viņa draugs Edmunds Zūbergs, 
kurš turpat netālu dzīvojis, un Dzidra, 
gājuši uz aptieku, un nopirkuši 50 hema-
togēnus. Abi ar Edmundu sakrāvuši tos 
uz rokām kā malku un devušies pacie-
nāt arī draugus. Tā kā viens hematogēns 
maksājis tikai 20 kapeikas, nākamajā 
dienā gājuši atkal uz aptieku. Labi, ka 
neviens neiedomājies paprasīt, no ku-
rienes bērniem tāda nauda. Uz jautā-
jumu, kāda šodien ir Viļņa attieksme 
pret hematogēnu, viņš atsmej, ka šodien 
hematogēns gan vairs tik garšīgs nešķie-
tot. Kopā ar draugu Edmundu, nākot no 
skolas, abi puikas arvien iegriezušies arī 
stacijas bufetē pēc saldumiem. Puikām 
cieņā bijušas krāsainās oliņas, kuras līdz 
mājām gardu muti notiesātas. Garšīga 
bijusi arī halva, bet, tā kā tā maksājusi 
dārgi, to varējuši atļauties tikai pa retam. 
Vēl viens tuvs tā laika draugs bijis Uldis 
Freijs, pie kura Vilnis nereti ciemojies. 
Uldim bijuši rūpīgi vecāki, kuri iespēju 
robežās centušies bērniem visu sagādāt. 
Vilnim vēl tagad atmiņā pie Ulda skatī-
tās filmiņas, lasītās grāmatas, barometrs 
un lielā glezna pie sienas.

Īpašs stāsts ir par bānīti Roja – Sten-
de. Ar to vēlākos gados Vilnis ar māsu 
Indru braukuši uz skolu Sasmakā (Val-
demārpilī). Bānītis no Rojas izgājis 
agri – pulksten 4.20. Mamma allaž nā-
kusi bērnus pavadīt, palīdzot aiznest arī 
groziņu ar pārtiku. Kā atceras Vilnis, 
bānītim bijis viens pasta vagons un divi 
pasažieru vagoni. Vilciena priekšnieks 
bijis Štrodahs, viņam palīdzējis dēls 
Elmārs. Lēnām čunčinot, pēc stundas 
vilciens bijis Sasmakā, tāpēc Vilnim ar 
māsu līdz skolas sākumam vēl pieticis 
laika nelielai atpūtai.

Viļņa dzimtās mājas atradušās tā 
sauktajā Pufaikciemā, zināmā arī kā 
Vēverciemā. Vilnis zina teikt, ka ciems 
tā nosaukts par godu „Vēveru” saimnie-
kiem – labām, pārtikušām mājām. Sa-
vukārt tieši „Tauriņiem” blakus atradu-
šās Mauriņu mājas. Vecais Mauriņtēvs 
nodzīvojis līdz 98 gadu vecumam. Viļ-

ņa tēvs gribējis noskaidrot, kā var no-
dzīvot tik garu mūžu, uz ko Mauriņtēvs 
atbildējis, ka viņš pareizi dzīvojot – maz 
ēdot, neēdot treknu, daudz strādājot, 
daudz staigājot, ir kluss un mierīgs, labi 
saprotas gan ar kaimiņiem, gan pats ar 
sevi. Viedi vārdi. Vienreiz Mauriņtēvs 
aizbraucis darīšanās uz Talsiem. Visu 
padarījis, bet līdz bānītim vēl vairākas 
stundas. Tad nu izlēmis bānīti negai-
dīt un devies uz mājām ar kājām. Rojā 
abi – Mauriņtēvs un bānītis – ieradušies 
reizē. Drīz tajā mājā ienākusi dzīvot arī 
Lēnertu ģimene ar 4 bērniem, kas uz 
Roju pārcēlusies no Lielirbes, un nu 
ciemā bijis pašiem savs kurpnieks.

Vecākās paaudzes atmiņā vēl sagla-
bājusies leģendām apvītā Koreja. Vilnis 
Paegle domā, ka to uzcēla apmēram 
1950. gadā – reizē ar jauno Rojas til-
tu. Korejā bijuši 3 galdiņi, tirgots alus, 
šņabis, vīns, biskvīti un šokolāde. Vīri, 
no jūras nākot, allaž tajā iegriezušies – 
iedzēruši, uzdziedājuši, nereti arī izkā-
vušies. Ļaužu atmiņā vēl notikums, kad 
vietējie vīri izkāvušies ar robežsargiem. 
Kautiņš beidzies ar to, ka vietējie same-
tuši upē robežsargu ieročus.

1961. gadā Vilnis pēc studijām at-
braucis uz mājām un tēvs viņu aicinājis 
uz zušiem. Tēvs sasējis 900 naktsāķu. 
Pašiem nemaz tik daudz nebijis – daļu 
āķu tēva brālis, kurš 1944. gadā aiz-
brauca uz Zviedriju, atsūtījis. Tēvs ar 
dēlu airos iekšā un izmetuši divas jedas. 
Otrā rītā agri braukuši raudzīt un noķē-
ruši 126 zušus! Labi, ka muca bijusi lī-
dzi. Bijis, ko ēst gan pašiem, gan radiem 
un kaimiņiem, gan fabrikai, ko nodot.

Muzeja viesim spilgtā atmiņā arī 
Jūras svētki. Par tiem četrdesmito gadu 
beigās allaž vēstījušas milzīgas zili sar-
kanas afišas. No malu malām uz Roju 
braukušas meijām rotātas automašīnas 
ar cilvēkiem, kuri brauca dziedādami. 
Vienreiz Vilnis saskaitījis veselas 40 au-
tomašīnas! Svētkos piedalījušies arī igau-
ņi, kolcenieki, mērsradznieki. Vienmēr 
bijusi laba programma. Cieņā bijušas 
sporta spēles – vilkta virve, lāpīti tīkli, 
bijušas sacensības laivu braucienos. Kad 
nodibinājies kolhozs, Viļņa tēvs vadījis 
laivu parādes braucienā. Laivā sēdējis arī 
Priediņu Harijs, kurš tai laikā bijis viens 
no lielākajiem kolhoza priekšniekiem. 
Svētkos bijusi aktīva darbošanās pāris 
dienu garumā. Allaž spēlēts arī volejbols 
un Vilnis atceras, ka viņa komanda vien-
mēr ņēmusi labas prīzes. Pūtēji spēlējuši 
divas dienas. 

Pēc kara Rojā dzīvojuši kādi 400–
500 cilvēki. Vīri pārsvarā zvejojuši. Viļ-
ņa tēvs gājis vienā laivā ar Kārli Fīrmani 
un viņu laivai vienīgajai bijis Bolinder 
(zviedru) motors. Māte allaž teikusi – 
paklausieties, bērni, paps iet jūrā – tuk, 

Vilnis Paegle ir atraktīvs stāstītājs ar apbrīnojamu atmiņu.

Brašie sportisti. Vilnis Paegle – 3. no kreisās.

Kolhoza pirmās garāžas. Pēc tam šajās telpās atradās Patērētāju biedrība. 
D. Klaberes un arhīva foto

Te ir tava dzimtene, smilšainais krasts…

tuk, pukšķinājis motors, ko varējuši 
tālu dzirdēt. Pēteris Šķinaste, Augusts 
Mitenbergs, Oskars Veidemanis, Kārlis 
Reisbergs, Ansis Frīdenvalds, Alfrēds 
Freijs, Harijs Priediņš, Gastons Grīnei-
zens – visi šie sirsnīgie goda vīri jopro-
jām ir Viļņa Paegles atmiņā.

Pirmais atmiņu vakars muzejā pa-
gājis. Sekojiet reklāmai un droši pie-
vienojieties! Tumšie rudens un ziemas 
vakari ir īsti piemēroti tam, lai kopīgi 
iedzertu tēju un pakavētos atmiņās 
par laikiem, kad Roja vēl tikai auga un 
attīstījās.

Krāšņi zeltainais rudens mūs panācis un 
iepriecinājis ar savu košumu. Rojas vidusskolas 
sākumskolas 1.–3. klases un pirmsskolas grupa 
„Pūcītes” pulcējās kopīgā pasākumā „Izzini Lat-
vijas kokus”. Katra klašu grupa bija sagatavojusi 
prezentāciju par kādu no Latvijas kokiem – bēr-
zu, ozolu, kļavu, liepu, apsi un kastaņu. Tagad 
sākumskolas bērni noteikti zinās, ka Latvija ir 
ceturtā zaļākā valsts Eiropā, jo tās teritoriju 56% 
aizņem meži, atcerēsies, ka Valdemārpilī aug ve-
cākā liepa, ka Kaivē ir dižākais ozols, un, ka no 
kastaņiem var pagatavot simtiem dažādu lietu, 
rotu un rotaļlietu. Tās kopā ar vecākiem bija pa-
gatavojuši pirmās klases skolēni.

Sākot ar 2018. gada septembri, Latvijā darbo-
jas iniciatīva „Latvijas skolas soma”, kura piedā-
vā dažādas aktivitātes un izzinošus projektus. Šī 
projekta ietvaros skolā viesojās dziedātāja Agnese 
Rakovska ar pavadošo grupu.  Atraktīvā dziedātā-
ja spēja aizraut skolas publiku ar savu dzīvesprie-
ku, balsi un prasmi komunicēt ar klausītājiem. 
Mūziķe dalījās pieredzē par saviem pirmajiem 
soļiem mūzikas jomā, kā iegūt muzikālo izglītību, 
kā tikt galā ar uztraukumu, uzstājoties publikas 
priekšā. Kopīgi tika radītas dzejas rindas un mū-
zika jaunām oriģināldziesmām. 

Maija pēdējās dienās notikušajā konkursā 
„Vai tu mīli jūru?”, vieni no uzvarētājiem klašu 
grupās bija 5.b un 8.b klase. 2. oktobrī klases 
izmantoja iegūto balvu – ekskursiju. Klases 
apmeklēja vecāko darbojošos navigācijas būvi 
Latvijā – 37 metrus augsto Ovišu bāku, kura 
uzcelta jau 1814. gadā. Šeit skolēniem bija iespēja 
piedalīties interaktīvās spēlēs, siet mezglus un 

nolasīt Morzes alfabētu. Ekskursanti izstaigāja 
Irbenes teritoriju, devās pārgājienā pa pamestās 
Padomju armijas pilsētiņas pazemes tuneļiem un 
apbrīnoja lielāko Ziemeļeiropas radioteleskopu. 
Tālāk ceļš veda uz Kurzemes pērli Ventspili, 
kur vislielākais prieks par braucienu ar kuģīti 
„Hercogs Jēkabs”. Skolotājas Aigita Sprince un 
Inta Plāte saka vislielāko paldies Rojas ostas 
pārvaldniekam Jānim Megnim un viņa palīgiem 
par atbalstu un perfekti noorganizēto ekskursiju.

Mēneši rit strauji, un arī mācību darbs 
uzņem apgriezienus.  Oktobra beigās notika 
pirmā starpnovadu olimpiāde šajā mācību 
gadā. Vairāki Talsu, Rojas, Dundagas un 
Mērsraga novada vidusskolēni sacentās angļu 
valodas zināšanās. Rojas vidusskolu pārstāvēja 
Laima Simona Grīnberga (10. klase, skolotāja 
Lāsma Jaunozola), Gustavs Zanders (11. klase, 
skolotāja Ilze Krišjāne) un Āris Kiršteins 
(12.  klase, skolotāja Lāsma Jaunozola). Āra 
zināšanas tika novērtētas ar Atzinības rakstu, 
un viņa darbs tiek nosūtīts uz Rīgu izvērtēšanai 
nākamajā kārtā. Sakām paldies jauniešiem un 
viņu skolotājām par ieguldīto darbu. 

Šīs ir pirmssvētku nedēļas. Skolas iekštelpas 
tiek dekorētas gaidāmajiem valsts svētkiem, 
tiek postas klases un gaiteņi, tiek mēģinātas 
dziesmas un skandēti dzejoļi svētku koncertam. 
Bet vispirms jau vēl jāizbauda našķi Mārtiņtirgū 
un jāmērojas spēkiem skolas “Stipriniekā”. Lai 
mums visiem sirsnības un patriotisma pilns šis 
tumšais novembra mēnesis, un vēlēsim visi no 
sirds – DAUDZ LAIMES, LATVIJA!

Antra Ozollapa

Skolā oktobrī
Mēdz teikt: „Nevērtē grāmatu pēc tās vāka!”, 

bet arī pirmajam iespaidam aizvien ir liela nozīme. 
Statistiski apkopots, ka 40% lēmuma par grāmatas 
pirkšanu veidojot tas, kā lasītāju uzrunā grāmatas 
vāks.

26. oktobra pēcpusdienā Rojas bibliotēkā ikvie-
nam bija iespēja tikties ar grāmatu grafikas dizaina 
mākslinieci, jau trešo gadu arī rojenieci Daigu Brink-
mani, ieklausīties viņas stāstījumā un nedaudz ielū-
koties grāmatas tapšanas procesā. Izrādās, ka mūs-
dienās mākslinieks atbild ne tikai par vāka dizainu, 
bet arī maketu, fotogrāfijām un reizēm pat veic ko-
rektora darbu.

Vai māksliniekam ir būtiski tikties ar grāma-
tas autoru? Vai dizains tiek veidots datorizēti? Vai 
māksliniece veidojusi arī citus grafikas dizaina 
darbus – etiķetes, logotipus? Kas nepieciešams, lai 
radoši strādātu – klusums, mūzika? Vai idejas vāka 
dizainam ir mākslinieces pašas, vai varbūt tiek pa-
teikts priekšā, kā tam būtu jāizskatās? Jautājumu 
bija daudz, iespējams, arī naivi, tāpēc sakām lielu 
paldies māksliniecei, kura uz visiem labprāt at-
bildēja, pastāstot arī par sevi un pārcelšanos uz 
Roju. Sakritība vai nē, bet pirmā tikšanās ar Roju 
māk sliniecei bijusi, veidojot savu diplomdarbu par 
z/k „Banga”. Lielākā daļa darba mūža dzīvots Rīgas 
centrā, bet arī šeit, klusajā Rojā, viņa jūtas pietieka-
mi komfortabli.

Grāmatas ir daudzu nozaru speciālistu kopīgs 
darbs. Lai godinātu gan literatūru, gan grāmatu 
veidotājus, no 1993. gada Latvijas Grā matizdevēju 
asociā cija rīko ikgadēju at jaunotās Latvijas valsts 
vecāko profesionālo nozaru konkursu „Zelta ābele”. 
Balva ir Maijas Vīksnas /Turkas/ 2005. gadā veidotā 
balva – zeltīts ābols koka kastītē, ko saņem godalgoto 
grāmatu izdevēji un mākslinieki. Daiga Brinkmane 

balvu saņēmusi sešas reizes. Ikvienam ir prieks, ja 
labi padarīts darbs gūst atzinību, māksliniecei lielāks 
prieks ir par darbu veidošanas laikā iepazītajām per-
sonībām.

Pāris stundu aizritēja nemanot, un man ļoti žēl 
to cilvēku, kuri nevarēja atnākt, lai tiktos ar profe-
sionālu, radošu, laipnu un atvērtu cilvēku – māks-
linieci Daigu Brinkmani – un uzzinātu daudz jauna 
par grāmatu tapšanu.

Irēna Svitiņa

Jau trešo gadu mākslinieci Daigu Brinkmani 
varam saukt par savējo – rojenieci.       

D. Dambītes foto

Tikšanās ar mākslinieci Daigu Brinkmani
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Pateicības

9. novembrī plkst. 18.00
 dokumentālā filma 

„KURTS FRIDRIHSONS” (2018. g.) 
Režisore: Dzintra Geka.

Pēc rakstnieces Gundegas Repšes scenārija veidots stāsts par iz-
cilu latviešu mākslinieku, garīgo skolotāju, autsaideru, ieslodzī-
to un nonkonformistu Kurtu Fridrihsonu Latvijas vēstures līkločos. 
Pirms filmas mākslinieces Daigas Brinkmanes ievadvārdi. Kurta Fridrihsona 
darbi no D. Brinkmanes privātkolekcijas būs apskatāmi Rojas TIC izstāžu zālē. 
Izmanto šo ekskluzīvo iespēju tos redzēt!

Ieeja 2.00 EUR. Garums 1 st. 18 min. Vecuma ierobežojums 7+.

10. novembrī plkst. 16.00 un plkst. 18.00
Režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilma  „Tēvs Nakts”.

Patiess stāsts par rīdzinieku Žani Lipki, kurš Otrā pasaules kara laikā slēpa 
desmitiem cilvēku. To, ka Žanis Lipke kļūs par varoni, nespēja iztēloties neviens. 
Pa dienu viņš strādāja militārās aviācijas noliktavās, bet naktīs pārvadāja kon-
trabandu. Brīdī, kad nacisti sāka izrēķināties ar Rīgas iedzīvotājiem, viņš pieņē-
ma lēmumu, kas varēja izrādīties liktenīgs gan viņam pašam, gan viņa sievai un 
mazajam dēlam. Burtiski vācu karavīru acu priekšā drošībā tika nogādāti vairāk 
nekā piecdesmit cilvēku. Patvērumu izglābtajiem Žanis iekārtoja pats savās mā-
jās. Kas bija Žaņa Lipkes drosmes noslēpums – azarts, pārgalvība, spīts vai vien-
kārši spēja ekstremālos apstākļos saglabāt cilvēcību?

Lomās: Artūrs Skrastiņš, Ilze Blauberga, Matīss Kipļuks, Mihails Karasikovs, 
Milena Gulbe, Toms Treinis, Steffen Scheumann, Arnis Ozols.

Ieeja 2.00 EUR. Filmas garums 1h 27 min.
Biļetes uz kino var iegādāties iepriekšpārdošanā vai tieši pirms seansa. 

Tālruņi rezervācijai 29196478, 29646228.

Aicinām ikvienu būt savas dzimtenes patriotam un 
godināt Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu!

11. novembrī plkst. 18.00  Rojā 
Lāčplēša dienas  LĀPU GĀJIENS.

Pulcēšanās stāvlaukumā pie viesnīcas „Roja” no 17.45, līdzi ņemot lāpas vai 
svecītes. 

18. novembrī plkst. 18.00 laukumā pie Rojas kultūras centra
Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienai veltīts pasākums

„Simts gadu lapas ir dzītas, 
 simts gadu vainagos vītas!”

 Svinīga uzruna, kopīga Latvijas himnas dziedāšana.
 Dziedāsim spēka dziesmas kopā ar grupu „Līvi”.
 Pēc koncerta svētku uguņošana.
 Turpinājumā „Simtgades zaļumballe” rakstainos dūraiņos. Ar labāko lat-

viešu deju mūziku priecēs mūsu labākie simtgades dīdžeji DJ Egils, DJ Ilmis, DJ 
Janix un DJ Mareks. Balles laikā būs silta svētku zupa un tēja.

Būsim kopā šajos nozīmīgajos svētkos! 

No 5. novembra Rojas KC mazajā zālē apmeklētājus priecēs
 Talsu tautas nama TLMS „DZĪPARS” 

adīto cimdu izstāde
„100 CIMDU RAKSTI LATVIJAI”.

Aicinājums saldai  svētku noskaņai!
Būtu jauki, ja 18. novembrī pēc salūta būtu svētku cienāšanās, tāpēc aici-

nām kopīgi sarūpēt kūkas, kūciņas, tortes, groziņus, eklērus utml. Aici nām 
būt atsaucīgiem gan privātpersonas, gan iestādes, piedalīties un atgādāt sarū-
pētos kārumus svētku dienā 18. novembrī no plkst. 16.00 Rojas KC. Būsim 
pateicīgi, ja par savu līdzdalību informēsiet rojaskn@inbox.lv vai pa telefoniem 
29196478, 29646228.

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

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

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

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

Policija ziņo

Sludinājumi

DAŽĀDI
 Atdod lietotu šīferi. Zvanīt 

29913881.
 Meklē auklīti gadu vecam zēnam 

Rojā darba dienās. Zvanīt 25968596.

Līdzjūtības
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas,
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību Mārim Mac-

panam, opi zaudējot.
Darbabiedri

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ilgonim Rutkim, brāli zaudējot.

Pensionāru klubs „Liedags”

8. decembrī pulksten 11.00 
Rojas kultūras centra 

konferenču zālē notiks 
svinīga senioru kluba „Liedags” 

KOPSAPULCE. 
Sveiksim arī jubilārus Zentu, Ilgu, 

Irēnu, Viesturu, Dzidru 
un Oļģertu.

Senioru kluba „Liedags”
padome

Aicinājums
Ja tevi interesē sporta dzīve Ro-

jas novadā, tad atnāc 14. novembrī, 
trešdien, plkst. 19.00 uz sapulci vi-
dusskolas semināru zālē (2. stāvā), lai 
saplānotu sporta aktivitāšu kalendāru 
2019. gadam, izvirzītu sportistus 
apbalvošanai „Sportistu ballē” un 
pārrunātu citus jautājumus saistībā ar 
novada sporta dzīvi.

Sporta organizatore T. Kirilova

Laika posmā no 
23.10.2018. līdz 06.11.2018. 
Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 
4 izsaukumiem, par savām tiesī-
bām un pienākumiem konsultēti 
2 klienti, izteikti 3 mutiski brī-
dinājumi. Izpildīti 2 atsevišķie 
uzdevumi, veikts reids kopā ar 
Valsts Vides inspektoriem, sastā-
dīti 2 administratīvie pārkāpu-
mu protokoli.

No 5. novembra mainīts  SEB  bankas 
Talsu filiāles darba laiks

Augot klientu pieprasījumam pēc vienkāršiem risinājumiem, lai veiktu savus 
finanšu darījumus, SEB banka turpina paplašināt attālināti pieejamo finanšu pa-
kalpojumu klāstu. 

Piemēram, jau šobrīd klientiem ir iespēja pieteikties vairākiem pakalpo-
jumiem internetbankā, ātrākiem un ērtākiem naudas pārskaitījumiem klienti 
izmanto mobilo lietotni, savukārt izrunāt aktuālus jautājumus par kredītiem, 
uzkrājumiem vai dzīvības apdrošināšanu klienti var video konsultācijā.

Tāpēc vairākās SEB bankas filiālēs, tajā skaitā arī Talsu filiālē, mainīta klientu 
apkalpošanas kārtība. 

Sākot no 5. novembra, SEB bankas Talsu filiāle (Lielā iela 17, Talsi) apkalpos 
klientus klātienē pirmdienās – no 8.30 līdz 18.30, trešdienās – no 9.00 līdz 
17.00 un piektdienās – no 9.00 līdz 15.00. 

Pārējās darba dienās filiālē strādājošie darbinieki apkalpos klientus attālināti, 
atbildot uz ienākošajiem zvaniem un e-pasta vēstulēm, kā arī sniedzot video 
konsultācijas.

Savukārt, iepriekš piesakoties, klienti varēs saņemt konsultācijas pie konkrē-
tajā filiālē strādājošā darījumu vadītāja vai dzīvības apdrošināšanas speciālista 
gan klātienē, gan attālināti jebkurā darba dienā.

Sacenšas vieglatlēti

 Startam gatava Kerija Dinsber-
ga.                                         Albuma foto

Piektdien, 2. novembrī, seši mūsu 
vieglatlēti piedalījās Talsu novada Spor-
ta skolas atklātajās sacensībās vieglat-
lētikā. Savu personīgo rezultātu 60 m 
skrējienā  uzlaboja Lote Labarēviča un 
Rodrigo Poberežnijs, bet Kristaps Vec-
bērzs tāllēkšanā. Sacensībās vēl piedalī-
jās Kerija Dinsberga, Nikola Leitarte un 
Jolanta Skujiņa.

Vieglatlētikas trenere 
 A. Raspopova 

Arī akmeni var ēst,
Apsegties ar gaisu.
Liepu lūkus vīzēm plēst –
Diviem tas nav grūti.
                           J. Peters

Sirsnīgi sveicam Astru un Uldi 
35 gadu kāzu jubilejā!

Vedēji

Sirsnīgs paldies rojeniekiem Jānim 
Klāviņam, Andrim Šulcam un Aigaram 
Šnorem par jaunu tenisa galdu iegādi! 

Sporta organizatore T. Kirilova

*  *  *
Ģipcenieks Tomass Vonsovičs ar ģi-

meni jau vairākus gadus dzīvo un strā-
dā Īrijā. Dzīvodams svešumā, Tomass 
nav zaudējis saikni ar savu ģimeni, Lat-
viju un Ģipkas baznīcu, kura regulāri 
no viņa ģimenes saņem ziedojumus. 
Arī šajā rudenī Tomass, uzzinot no sa-
vas mātes Anitas, ka Ģipkas draudze 
pašlaik strādā pie baznīcas jumta no-
maiņas projekta, zvanīja man, draudzes 
priekšniekam, lai pateiktu, ka viņa ģi-
mene ir nolēmusi ziedot šim projektam 
200 eiro. Jau pēc dažām dienām ziedo-
jums sasniedza adresātu.

 Ģipkas baznīcas draudze no sirds 
pateicas par ziedojumu un novēl Dieva 
svētību Tomasa ģimenei.

Man ir bijusi iespēja ilgus gadus vē-
rot Pūrciemā dzīvojošo Anitas un Vasi-
lija Vonsoviču ģimeni. Šī vienkāršā ģi-
mene ir spējusi izaudzināt 9 bērnus par 
labiem, godīgiem Latvijas pilsoņiem, 
kuri prot strādāt, cienīt un mīlēt savus 
vecākus, brāļus, māsas un apkārtējos 
cilvēkus. Tā ir liela laime gan vecākiem, 
gan mums – līdzcilvēkiem. Liels paldies 
Anitai, Vasilijam un ikvienam no lielās 
Vonsoviču saimes par atbalstu baznīcai, 
cieņu pret kristīgo baznīcu un Dievu. 
Lai Dieva svētība vienmēr ir ar Jums!

Draudzes priekšnieks  
Valdis Rande

Rebeka – „Mazputniņa 2018” 
dalībniece

Pēdējā oktobra dienā, 
kad rudenīgie saules stari vēl 
lutināja un kutināja, Talsu 
PII „Pīlādzītis” norisinājās 
sadziedāšanās svētki „Maz-
putniņš 2018”. Četrpadsmit 
dalībnieku vidū bija arī Roju-
pes PII „Saulespuķe” audzēk-
ne Rebeka Gideka (4 gadi), 
kura braši, skanīgi un ar lielu 
atbildības sajūtu izdziedāja 
latviešu tautas dziesmu „Ce-
liet mani uz akmeņa”. Prieks 
par Rebekas pirmajiem sa-
sniegumiem šāda veida pa-
sākumā!

Satraukumam mijoties ar 
tautasdziesmu melodijām, 
jaukiem un gardiem pārstei-
gumiem, diena paskrēja ļoti 
ātri. Pēc pasākuma ne tikai 
mazajos dziedātājos, bet arī 
vecākos un skolotājās bija manāma gandarījuma sajūta un prieks par pozitīvām 
emocijām piepildīto dienu. 

Rebeka ar mūzikas skolotāju Sanitu Mauri-
Burkovu.                                                  Albuma foto

Paldies Rebekas vecākiem un vecvecākiem par atbalstu un līdzi jušanu, paldies 
arī Rojas novada domei un Lindai  Kleinbergai par transportu. 

Lai mums katram ikdienā līdzi soļo dziesma, ar kuru sasildīties vēsajos rudens 
un ziemas vakaros!

Rojupes PII „Saulespuķe”
Mūzikas skolotāja Sanita Maure-Burkova

ROJĀ, SELGAS IELĀ 2 
 (pie veikala)

MOBILĀ 
DIAGNOSTIKA

Lūdzam veikt PIERAKSTU uz noteiktu laiku 
pa tālruni 20014393 (Latvijas aptiekā)

26. novembrī no plkst.10.00 līdz plkst.17.00


