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Šos apbalvojumus Imants Ločmels 
nopelnījis mēneša laikā. Lasiet 4. lpp. 

D. Klaberes foto

Dace Klabere

16. novembrī Rojas kultūras cen-
trā pulcējās novada ļaudis, lai pabūtu 
kopā savas valsts svētkos, sveiktu savus 
mīļos un kopīgi baudītu Rojas kultū-
ras centra sagatavoto svētku koncertu.

Kā savā svētku uzrunā sacīja nova-
da domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, 
ne vienmēr mūsu valsts ļaudīm ir bijusi 
šī iespēja svinēt savas valsts dzimšanas 
dienu. Vēl daudziem mūsu laikabied-
riem atmiņā laiks, kad par valsts svētku 
atzīmēšanu varēja saņemt sodu. Šodien 
esam gandarīti, ka varam svinēt šos svēt-
kus, ka varam dzīvot brīvā, neatkarīgā 
valstī un priecāties par to, ka šie aizlie-
gumi ir palikuši vēsturē. Vēlot gaišus un 
sirsnīgus svētkus, domes priekšsēdētāja 
aicināja ikvienu padomāt par to, ko mēs 
katrs varam darīt, lai mūsu valsts taptu 
ar katru gadu stiprāka.

Ikkatras valsts pamats ir tās iedzīvo-
tāji, un valsts svētki vispirms ir svētki tās 
cilvēkiem. Ik gadu šai dienā izmantojam 
iespēju pateikt paldies novadniekiem 
par viņu ieguldījumu dzimtajā novadā, 
jo, sakot cilvēkiem paldies, mēs apzinā-
mies savu stiprumu.

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu” 
Atzinības rakstu saņēma bijusī ģimenes 
ārste Ingrīda Miķelsone. Gandrīz katrā 
ģimenē ir mazuļi, kuri nu jau paaudzēm 
auguši sirsnīgās dakterītes uzraudzīti. 
Viņas zināšanas ir devušas drošības sa-
jūtu kā pieaugušajiem, tā bērniem. Allaž 
smaidīga, laipna, atsaucīga – tādu viņu 
atceras gan jaunās māmiņas, kuras dak-
terei uzticēja rūpes par savu mazuļu 
veselību, gan viņas pieaugušie pacienti. 
10. septembrī Rojā bija vēsturisks brīdis, 
jo pēc 41 Rojā nostrādāta gada visu iecie-
nītā un iemīļotā ģimenes daktere devās 
pelnītā atpūtā. Par to, cik Ingrīda Miķel-
sone bijusi mīlēta, liecināja nebeidzamie 
aplausi, milzīgie ziedu klēpji un dakteres 
godināšana, zālei pieceļoties kājās.

Nomināciju „Par mūža ieguldī-
jumu” saņēma arī medicīnas māsiņa 
Baiba Volaja. Daktere Ingrīda Miķelso-
ne par savu ilggadējo māsiņu saka – vis-
labākā, čaklākā, akurātākā un pašaizlie-
dzīgākā. Māsiņa pati uzskata, ka viņai 

paveicies, jo mūža garumā viņa darījusi 
sirdsdarbu. Daudzo gadu gaitā nomainī-
jušās paaudzes, un kādreizējie ķipari pie 
māsiņas veda nu jau savus mazuļus. Ne 
viens vien mazulis pret māsiņu izjutis 
bijību, un, kā nu ne – tieši māsiņa taču 
bija tā, kurai rokās šprice. 50 nostrādā-
tajos gados ir aprūpēti simtiem mazuļu, 
kuriem māsiņas zināšanas un iejūtība 
palīdzējusi izaugt lieliem.

Nominācijai „Par Rojas novada tēla 
veidošanu” šogad bija izvirzīts valgal-
ciemnieks Egils Zigats. Egils – labestīgs, 
izpalīdzīgs un atsaucīgs novadnieks ar 
lībiešu saknēm. Rūpīgs savas sētas ko-
pējs, kurš dzīvo brīnišķīgā vietā pie jūras 
Un ar šo vietu Egils labprāt dalās  – tur 
nosvinējām simtgades zaļumballi, kurai 
sekoja nākamā balle. Ar savu līdzdalību 
Egils palīdzējis tapt arī vairākiem televīzi-
jas projektiem. Bez tam viņa autoveikals 
„Dzelzīši” allaž ir gaidīts maršrutā Val-
galciems–Sīkrags–Dūmele–Kaļķi–Neve-
ja–Vīdale–Jaunciems–Rude–Krievrags. 
Egils ar mīlestību dodas pie cilvēkiem, un 
ļaudis atzinīgi novērtē viņa dāsnumu un 

izpalīdzību. Tā kāds ciems mūsu novada 
un Latvijas kartē ar Egila palīdzību iemir-
dzas spožāk.

Nomināciju „Par Rojas novada tēla 
veidošanu” saņēma arī Ints Erķens. Ik-
dienā mūs priecē skaisti sakopti koki, 
krūmi un spodra apkārtne, un parasti 
mēs nemaz nepiedomājam, kas to tādu 
padara. Cik daudz rūpības, ieinteresētas 
attieksmes, un, jā, arī zaļo īkšķīšu vaja-
dzīgs! Ar šī cilvēka palīdzību ziemas salā 
nosalis rožu krūms sāk ziedēt no jauna, 
koku aleja iegūst interesantu veidolu, ai-
navā pēkšņi uzrodas ziedi. Precīzs, aku-
rāts, atsaucīgs, ar augstu atbildības sajūtu 
un māksliniecisku dvēseli – šie vārdi vis-
labāk raksturo Intu Erķenu.

Ir ļoti svarīgi, lai novadā attīstītos ro-
sīga uzņēmējdarbība, tāpēc ir svarīgs un 
priecē katrs sekmīgs uzņēmums. Atzinī-
bas rakstu „Par veiksmīgu uzņēmējdar-
bību” saņēma jauni, darbīgi novadnieki, 
kuri radījuši SUP dēļu nomu un veik-
smīgi turpina attīstīt savus pakalpoju-
mus – uzņēmums SPURA un tā vadītāja 
Alise Lakšmane.

Apbalvojumu nominācijā „Gada 
pedagogs” saņēma Rojas vidusskolas 
skolotāja Svetlana Mediņa. Par šo sko-
lotāju saka – viņai neviens darbs nav 
par grūtu. Par to liecina gan viņas sko-
lēnu sasniegumi olimpiādēs, gan zināt-
niski pētnieciskie darbi, kas aizstāvēti 
valsts līmenī. Jau 10 gadus skolotāja 
Rojas vidusskolu sauc par savu darba 
vietu. Ļoti atsaucīga, apveltīta ar labu 
humora izjūtu, sirsnīga, atvērta, drau-
dzīga. Un kas nav mazsvarīgi – viņu mīl 
gan skolēni, gan kolēģi.

Atzinības rakstu nominācijā „Gada 
sportists” saņēma Uģis Kronbergs. Viņa 
panākumu pamatā ir mērķtiecīgs darbs. 
Šī gada galvenais mērķis bija noskriet 
42 km Berlīnes maratonu un to Uģis pa-
veica 2 stundās, 50 minūtēs un 39 sekun-
dēs. Skriets ir dažādās sacensībās Latvijā 
un allaž izcīnītas godalgotas vietas. Uģis 
pateicas par atbalstu Rojas novada domei 
un savam trenerim Aigaram Matisonam.

Nominācijā „Gada jaunietis” šogad 
bija izvirzīta Kitija Maišele. Meitene 
mācās Rojas vidusskolas 11. klasē, ir 
apveltīta ar augstu intelektu, komuni-

kabla, atsaucīga, sirsnīga, dzīvespriecī-
ga. Kitija prot apvienot mācību darbu 
ar ārpusstundu darbu, par ko liecina 
augsti sasniegumi mācībās un veik-
smīga dalība mācību priekšmetu olim-
piādēs. Pagājušajā mācību gadā Kitija 
piedalījās un uzvarēja Imanta Ziedoņa 
muzeja organizētajā konkursā „Ideju 
pavasaris”.  Bez tam meitene ir Jaunie-
šu Saeimas deputāte, un šobrīd Kitija 
ir iesaistījusies profesionālās izglītības 
programmā „panākumu universitāte”.

Pasākumu caurvija svētku kon-
certs, kurā uzstājās 150 Rojas kul-
tūras centra pašdarbnieki. Patiess 
prieks un pateicība gan visiem pie-
augušajiem, gan bērniem, kuri tik 
daudz sava laika un enerģijas iegul-
dījuši, lai šajā svētku vakarā ieprieci-
nātu mūs, skatītājus. Koncertā uzstā-
jās – koris „Kalva”, diriģentes Jolanta 
Rauga un Baiba Muskare, koncert-
meistare Sandra Kārkliņa, solists Ar-

vis Podiņš, koris „Banga”, diriģente Aiga 
Kaža, koncertmeistare Sandra Kārkliņa, 
soliste Ance Klauža, sieviešu vokālais an-
samblis „Con Vita”, vadītāja Aiga Kaža, 
koncertmeistare Brigita Kvālberga, solis-
te Katerīna Olekte, vīru kvintets – Arvis 
Podiņš, Oskars Jurgenbergs, Aivars Lakš-
manis, Artūrs Čeksters, Māris Popmanis, 
vokālais pedagogs Jānis Kalniņš, deju 
kopa „Gaspažiņas”, vadītāja Ārija Veide, 
bērnu tautisko deju kolektīvs „Pērkonī-
tis”, vadītāja Aiga Sīpola, deju studijas 
„ELFAS” trīs grupu dejotāji, vadītāja Eva 
Fricberga, bērnu vokālā studija „Jāņabēr-
ni”, vadītājs Jānis Kalniņš, Rojas MMS 
pedagogu ansamblis – Baiba Beraģe, Lita 
Krūmiņa, Maruta un Andrejs Zemturi, 
Ilona Stepanova, Efeja Šnikvalde, Aija 
Kaļiņičenko, Inese Ozoliņa. Dzeju runāja 
Elīna Memrikova, Aina Finke, PII „Sau-
lespuķe” audzēkņi Rebeka Gideka un 
Markus Komolovs, kā arī skatuves runas 
pulciņa dalībnieki Paula Feldmane, Patrī-
cija Kleinberga, Eva Kirilova, Kristers 
Straumes un Miķelis Gitendorfs. Dzeju 
runāja un pasākumu vadīja Signe Kalma-
ne un Dāvis Šteinbergs.

Valsts svētku pasākumā Rojā godina novada ļaudis 
un bauda koncertu

Ar svētku uzrunu pie klāteso-
šajiem vērsās Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.
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Svētku pasākumu vadīja Signe Kalma-
ne un Dāvis Šteinbergs. 
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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Juris Pūce Rojā – 
jautājumu krustugunīs
Dace Klabere

13. novembrī Rojas kultūras centrā 
ar novada iedzīvotājiem tikās Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Juris Pūce un „Latvijas Avīze” 
žurnālists Ivars Bušmanis, lai iepazīsti-
nātu klātesošos ar plānoto administra-
tīvi teritoriālo reformu (ATR). Šobrīd 
Latvijā ir 119 pašvaldības, pēc reformas 
ieviešanas plānotas 39 pašvaldības.

Tikšanās ievadā ministrs iepazīsti
nāja klātesošos ar galvenajiem adminis
tratīvi teritoriālās reformas aspektiem – 
kāpēc ir radusies tāda nepieciešamība, 
un ko tā dos iedzīvotājiem. No minis
tra uzzinām, ka patiesībā Latvijā ATR 
joprojām nav beigusies. Pēdējā reforma 
2008. gada nogalē, ar kuru Latvijā tika 
izveidotas 118 pašvaldības (pēc mēneša, 
Mērsragam atdaloties no Rojas – 119), 
nedeva gaidītos rezultātus, tādēļ valdī
bai tika dots uzdevums izveidot jaunu 
reformu, kas 2013. gadā arī tika veikts, 
bet sagatavotie dokumenti tā arī iegū
la atvilktnē. Uz toreiz izstrādāto do
kumentu pamata notiek šī reforma ar 
galveno uzdevumu – veidot lielākas, 
ekonomiski spēcīgākas pašvaldības, kas 
spētu pilnā mērā īstenot pašvaldībām 
uzticētos uzdevumus. Iepriekšējā refor
ma neizveidoja līdzvērtīgus novadus ne 
spēka, ne iedzīvotāju skaita ziņā. Ma
zākajās pašvaldībās dzīvo mazāk nekā 
1000 iedzīvotāju, lielākajā – 34000. Vi
sām pašvaldībām ir doti vienādi uzde
vumi, bet ir tik lielas resursu atšķirības, 

ka pašvaldības šos uzdevumus veic ļoti 
atšķirīgi. Kā atzīmēja ministrs, šobrīd 
likuma kritērijus neievēro 60 pašval
dības. Mazākajās pašvaldībās sarūk ie
dzīvotāju skaits un pieaug iedzīvotāju 
vidējais vecums. Tas nepaliek bez se
kām. Tām ir mazāka rocība, tās nevar 
attīstīt pakalpojumus. Šī problēma ne
apstāsies, un, pēc Latvijas Bankas veik
tā pētījuma, šo pašvaldību uzturēšanas 
izdevumi 20 gadu laikā pieaugs par 
26 miljoniem eiro. Diemžēl, jo tālāk no 
Rīgas, jo šī tendence ir straujāka.

Noklausoties ministra vēstījumu, 
klausītājos ierunājās spēcīgs lokālpat
riotisms un tie dedzīgi aizstāvēja Ro
jas novada pašvaldību, uzteicot plašo 
piedāvājumu klāstu, kāds pieejams 
Rojas novada pašvaldībā, un sakārto
to infrastruktūru. Ministrs tā arī īsti 
nespēja atbildēt uz satraukto klātesošo 
jautājumiem, kas īsti būs labāks tieši 
Rojas novada iedzīvotājiem pēc novadu 
reformas. Viņa apgalvojums, ka pēc re
formas pašvaldībām būs lielāki resursi 
un tās varēs labāk attīstīties, neizturēja 
kritiku, jo jau šobrīd Rojas novada at
tīstības koeficients ir ievērojami aug
stāks kā pašreizējam Talsu novadam.  
Kritiku neizturēja arī apgalvojums, ka 
pēc reformas pašvaldības varēs pieņemt 
darbā kvalificētākus darbiniekus, jo arī 
pašlaik mūsu domē strādā labi speciā
listi ar maģistra grādu. Skaļu neapmie
rinātību izraisīja arī ministra teiktais, 
ka pēc reformas mums būs pieejams te
ritorijas plānošanas speciālists, jo šāds 

speciālist Rojas novada domē jau strādā 
gadiem ilgi. Nepatiess bija arī ministra 
apgalvojums, ka jaunie vecāki savu 
jaundzimušo var piereģistrēt internetā, 
neizejot no mājas. Jo tālāk, jo vairāk ie
karsa gan skatītāji, gan ministra kungs, 
katrs aizstāvot savu taisnību. Karstajā 
diskusijā vienā brīdī tika pieminēts arī 
skaitlis, cik valstij izmaksā šis ministra 
tikšanās ar pašvaldībām visā Latvijā. 
Skaitlis nebija nekāds mazais, tādēļ iz
brīnu rada šo tikšanos lietderīgums, 
jo, kā apgalvoja ministrs, neatkarīgi no 
iedzīvotāju vēlmēm, administratīvi te
ritoriālā reforma notiks. 

Karstajās diskusijās nebija viegli 
ne klausītājiem, ne ministram Jurim 
Pūcem.                            D. Klaberes foto

Erudīcijas pasākums 
„Mīlu Tevi, Latvija”

Nu jau piekto gadu novembrī BLPJC „Varavīksne” jaunieši organizē 
erudīcijas spēli „Mīlu Tevi, Latvija”. Šajā erudīcijas pasākumā piedalījās 
arī aktīvākie jaunieši no Melnsila BLPJC. Pavisam 14 jaunieši ar savām 
zināšanām parādīja, ka ir gudri un zinātkāri. Atraktīvākie Rudes jaunieši 
sagatavoja dažāda veida jautājumus, kuros ietverti fakti par Latvijas 
vēsturi, nozīmīgākām personībām, par pilsētām, upēm un ezeriem, mūsu 
zemes skaistākām vietām. Svarīgi bija atpazīt Latvijas valsts slavenības – 
sportistus, dziedātājus, māksliniekus, populārākās dziesmas un to autorus, 
populārākās filmas, zināt Latvijas ražotāju garšīgākos pārtikas produktus. 
Lielu interesi jauniešiem izraisīja āķīgākie jautājumi par novadu atpazīšanu 
pēc ģerboņa, kā arī atpazīt senvārdus, izprast to nozīmi, piemēram, tutenis, 
stundenis, skārtelis, ķēķis, spindzele, loža un vēl daudz citus vārdus, kurus 
vairs savā leksikā nelietojam. Spēli vērtēja divas žūrijas pārstāves – skolotāja 
Egija Hazena un interešu pulciņa audzinātāja Ludmila Ozola. Par spraigo 
un interesanto erudīcijas spēli katra komanda nopelnīja balvā garšīgu torti, 
ko sagādāja centra vadītāja Inga Lēmane. Jaunieši atzina, ka šāda erudīcijas 
spēle ir jāturpina arī nākošā gadā, tā dod iespēju uzzināt vairāk par savu 
zemi Latviju, atcerēties to, ko jau ir zinājuši, vai dzirdējuši. Uz tikšanos 
nākošajā erudīcijas spēlē!

Jaunatnes lietu speciāliste 
Lienīte Voronova

Jaunieši atzina, ka erudīcijas spēle jāturpina arī nākošajā gadā.
Albuma foto

„Ķepas un astes” Rojā

Dace Klabere

1. novembrī Rojā tika atvērts zoovei
kals ar interesantu nosaukumu – „Ķe
pas un astes”. Tajā var iegādāties barību 
visiem mājas mīluļiem – suņiem, ka
ķiem, trušiem, putniem, kāmjiem. Ir 
arī barība putnu piebarošanai ziemā, 
īpašas granulas – pakaiši – mājputniem 
un grauzējiem, vitamīni, dažādi našķi, 
rotaļlietas, kaķu un suņu kastes un gul
tiņas, bļodas. Kā pastāstīja veikala īpaš
niece Ruta Penēze, arī viņai mājās ir savs 
ģimenes mīlulis, tādējādi, iegādājoties 
Talsu zooveikalā pārtiku savam sunim, 
viņa tajā bieži sastapusi rojeniekus. Tad 
arī dzimusi ideja aiztaupīt vietējiem šo 
braucienu, un rast viņiem iespēju visu 
mājdzīvniekiem vajadzīgo iegādāties uz 
vietas Rojā. Kā saka Ruta, tas ir bijis ilgi 
gaidīts un izlolots pasākums.

Piedāvājumu nosaka pieprasījums, 
tādēļ Ruta šajās pāris nedēļās kopš 
veikala atvēršanas, mēģina saklausīt 
iedzīvotāju vēlmes. Viņai par lielu iz
brīnu, Rojā ir daudz pundurtrušu, arī 
kāmīši un jūrascūciņas. Ruta priecājas, 
ka mums ir daudz cilvēku, kas mājdzīv
niekus mīl vairāk nekā sevi pašu – viņi 
dāsni pērk saviem mīluļiem visādus 
kārumus, rotaļlietas un labu pārtiku. 
Cenas dzīvnieku pārtikai ir dažāda 
segmenta, tādēļ Ruta aicina nākt pir

cējus un secinājumus izdarīt pašiem. 
Viņa uzsver, ka SIA „Monna” veikaliņā 
nekad nebūs lielveikala produkcijas. 
„Centīšos, lai šeit būtu kas savādāks, 
īpašāks, ceru arī labāks”, savās nākotnes 
iecerēs dalās Ruta Penēze.

Domāju, ka rojeniekus noteik
ti iepriecinās ziņa, ka trešdienās no 
pulksten 10.00 līdz 12.00 veikaliņā ir 
pie ejams vetārsts. Ja jūsu ģimenes mī
lulis ir nedaudz sasirdzis, droši lieciet 
to somā un dodieties uz veikaliņu. 
Piemēram, pagājušajā nedēļā jau bijuši 
trīs pirmie pacienti. Pie dakteres varēs 
iegādāties arī pretparazītu līdzekļus un 
zāles, kas vajadzīgas mājdzīvniekam.

Protams, ka veikalā pircējs drīkst 
ienākt  ar visu savu mīluli. Suņiem ir nolik
ta bļoda ar ūdeni, paklājiņš, un, galu galā, 
dīvāns, uz kura saimnieks var apsēsties 
kopā ar savu suni. Tas man patīk visvairāk, 
un šeit man nāk prātā manās mājās iesak
ņojies teiciens – vai tad suns nav cilvēks!

Un vēl kāda laba ziņa. Veikala īpaš
nieki atbalsta akciju „Lielas rūpes par 
mazajiem”. Uz letes atrodas ziedojumu 
zirdziņš, kurā ikviens, kaut vai garām
gājējs, var iemest kādu kapeiciņu, lai 
atbalstītu tos mazuļus, kuri slimnīcā 
atrodas vieni paši.

„Šī ir mana sirdslieta”, sarunas bei
gās saka Ruta, un man atliek vien vē
lēt – lai izdodas! 

Ruta par savu veikalu saka – tas bijis ilgi gaidīts un izlolots pasākums. 
D. Klaberes foto

No speciālā zivju būra izceļ 
taimiņu vaisliniekus

Šī gada rudenī SIA „Pundiķi” zvej
nieki un zinātniskā institūta „BIOR” 
pārstāvji no Rojas ostā Rojas upes deltā 
novietotā speciālā zivju uzglabāšanas 
būra  izcēla 50 taimiņu vaisliniekus, 
kas saskaņā ar projektu un noslēgto lī
gumu, tālāk jānodod ZI „BIOR” zivju 
audzētavas „Tome” speciālistiem. Sa
vukārt zivju audzētava rūpēsies, lai no 
iegūtajiem ikriem izaugtu spēcīgi tai
miņu mazuļi, kurus 2021. gada vasarā 
paredzēts ielaist atpakaļ Rojas upē.

Lauku atbalsta dienests 2019. gada 

26. martā Zivju padomes 
sēdē apstiprināja projektu 
Nr. 52 par Taimiņu mazuļu 
ataudzēšanai un ielaišanai 
Rojas upē nepieciešamo 
vaislinieku nozveju. Šo pro
jektu realizēja SIA „Pundiķi” 
saskaņā ar noslēgto līgumu 
Nr. RND/2019/L125, kura 
ietvaros nozvejoja 50 taimi
ņu vaisliniekus.

Projekta kopējās izmaksas 3 000,00 
EUR, no kuriem Rojas novada domes 

līdzfinansējums ir 600,00 EUR un Zivju 
fonda finansējums ir 2 400,00 EUR.

Ligitas Šnores teksts un foto

Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas kolek
tīvs Latvijas proklamē
šanas 101. gadadienu 
14. novembrī atzīmēja 
ar skaistu koncertu un 
izstādi ,,Latvija sirdī”. 
Par koncerta raitu no
risi rūpējās direktora 
vietniece Aija Kaļiņi
čenko. Koncertā, kā ie
rasts, piedalījās skolas 
kuplākie kolektīvi – kori ,,Vizbulēns” 
un ,,Roja”(diriģente Inese Ozoliņa, 
koncertmeistares Brigita Kvālberga, 
Ilona Stepanova), vokālais ansamblis 
,,Sikspārnīši” (ped. Lita Krūmiņa), 
ģitāristu ansamblis (ped. Maruta 
Zemture), vijolnieku ansamblis (ped. 
Indra Sproģe), kā arī individuālie iz
pildītāji – Krista Jana Reinholde (ped. 
Baiba Beraģe), Ieva Grīnīte (ped. Bri
gita Kvālberga), Miķelis Gitendorfs 
(ped. M. Zemture), Ance Klauža (ped. 
I. Ozoliņa), ērģeļu duets I. Grīnīte un 
L. Krūmiņa. Mīļus vārdus Latvijai 
veltīja audzēkņi Amanda Indriksone, 
Maija Grosbaha, Asnāte Graudiņa, Ed
gars Skujiņš, Liāna Indriksone, Ance 
Kiršteine, Krista Jana Reinholde.

Skolas direktore Baiba Beraģe savā 
svētku uzrunā sveica visus Valsts svēt
kos, kā arī atzīmēja, ka novembris ir 

tas mēnesis, kad katrā cilvēkā raisās 
pārdomas par to, kas katram ir Lat
vija. Direktore uzsvēra, ka, viņasprāt, 
vislielākā bagātība ir cilvēki, kas šeit 
dzīvo, mācās, strādā, kopā veidojot 
savu Latviju, līdz ar to mēs paši esam 
visvērtīgākā dāvana Latvijai.

Noslēgumā izskanēja pedagogu sa
rūpētā muzikālā dāvana Latvijai un 
visiem klausītājiem. Esmu pārliecinā
ta, ka Latvija pastāvēs tik ilgi, kamēr 
šeit dzīvos kulturāli cilvēki. Vecāki, kas 
rūpēsies par to, lai viņu bērni saņemtu 
labu vispārējo un muzikālo izglītību, 
audzēkņi, kas būs zinātkāri un centī
gi, kā arī klausītāji, kas vēlēsies baudīt 
mūziku un mākslu! Paldies visiem 
koncerta klausītājiem, kas apmeklē
ja mūsu koncertu. Ceram, ka arī jūsu 
sirdis saņēma mazu daļiņu no Latvijas.

Lita Krūmiņa

Rojā atklāta Beātes 
Olektes 
fotogrāfiju izstāde
Dace Klabere

11. novembrī, tūlīt pēc Lāpu gājiena, 
Rojas kultūras centrā tika atklāta Beātes 
Olektes fotogrāfiju izstāde „Lai top dvēseļu 
putenis”. Izstādes atklāšanas dienā Beāte 
bija Prāgā, tādēļ no viņas skatītāji saņēma 
vien video sveicienu, bet par izstādes ideju 
un tapšanas procesu mazliet tuvāk pastās
tīja Beātes mamma Laila Olekte.

Lai īstenotu ieceri, Beāte divas dienas 
pavadījusi Ādažu poligonā, kur filmētas 
dažādas kaujas ainas. Parasti viena kaujas 
aina tiekot filmēta veselu dienu. Beātei tā 
bijusi lieliska iespēja gan redzēt filmēšanas 
aizkulises, gan patrenēt roku fotografēša
nā. Beāte gan atzīst, ka šobrīd visu darītu 
savādāk, bet gan jau iegūtā pieredze no
derēs arī turpmākajā darbā. Izstādes at
klāšanā Rojas novada kultūras pasākumu 
organizatore Dace Broka izstādes apmek
lētājiem ieteica izstādi apmeklēt arī pēc fil
mas noskatīšanās un viņai izrādījās taisnī
ba – pēc tās es uz izstādi raudzījos pavisam 
citām acīm, un pie dažiem no portretiem 
gribējās uzkavēties vēl un vēl. Pēc Rojas iz
stāde tiks izrādīta vēl citviet Latvijā, bet pēc 
tam izstādes autore iecerējusi savus izstādē 
redzamos darbus dāvināt filmas varoņiem.

Izstāde apskatāma līdz 7. decembrim.

Uzstājas „Sikspārnīši”.              A. Kaļiņičenko foto 

PRECIZĒJUMS
 Rojas novada domes sēdē 15. oktobrī tika izskatīti 16 darba jautājumi.

,,Latvija sirdī”
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Sirdsvārdi Kaltenei

Uz klātesošo jautājumiem atbild novadpētniece Dace Alsberga (no kreisās).         D. Klaberes foto

Dace Klabere

9. novembrī Kaltenē notika vēl nebijis pasā-
kums – Rojas Jūras zvejniecības muzeja pētnie-
cisko darbu lasījums „Iepazīstam Rojas novadu 
un mūsu novadniekus”.

Sveicot visus klātesošos, un izsakot prieku par 
kuplo apmeklētāju skaitu, Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa domes vārdā patei
cās lektoriem – novadpētniekam Aldim Denči
kam, RSU Medicīnas vēstures institūta docentei, 
Dr.  med. Maijai Pozemkovskai, novadpētniecei 
Dacei Alsbergai, Mg. hist. Zintai Valdmanei, bied
rības „Domesnes” vadītājai Dženetai Marinskai, 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājuma glabā
tājai Gundegai Balodei, Rojas novada Kaltenes 
bibliotēkas vadītājai, novadpētniecei Egita Janso
nei un Rojas Jūras zvejniecības muzeja speciālistei 
Ainai Finkei.

Pasākuma dalībniekus sveica arī Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone, 
atklājot, ka šī muzejam ir īpaša diena, jo aizsākas 
jauns pasākumu cikls – pētniecisko lasījumu die
na. Inese izteica cerību, ka nākamā gada novembrī 
tiksimies atkal ar jauniem pētījumiem, kopā izzi
not Rojas novada vēsturi.

Pirmā ar savu lasījumu uzstājās Gundega 
Balode, uzsverot, ka viņa savu darbu nesauc par 
pētījumu, bet gan par sava darba mūža un dzīves 
Kaltenē sirdsievadu, jo arī viņas darba nosaukums 
ir „Kaltene Latvijas vēsturē”. Pēc viņas domām, 
ciems ir unikāls, jo tajā ir apvienojusies visa Latvi
jas vēsture. Savulaik daļa Kaltenes sastāvējusi Lub
ezeres muižas, daļa Nogales un Vandzenes muižu 
sastāvā. Tā atradusies arī Upesgrīvas pagastā, tad 
Rojupes ciemā, tagad Rojas novadā, un to, kur tā 
atradīsies pēc novadu reformas, redzēsim vēlāk. 
Gundegas sirdsstāsta fonā – cilvēki un ēkas, ar ku
rām lepojamies. Pēc vēstures liecībām, 1829. gadā 
Kaltenē bijušas vien dažas mājas – „Pinderi”, „Bā
ļas”, „Maizītes”. Pamazām cilvēki iepirkuši zemi, 
un varam tikai apbrīnot viņu uzņēmību. Šodien 
mums grūti saprast, ka var atnākt tikai ar savu 
zirdziņu nolīst laukus, ar rokām visu apstrādāt. 
Smagais darbs netraucējis sievām tumšajos vaka
ros aust brunčus, no kuriem daži saglabājušies pat 
līdz mūsdienām.

Nāk Brīvības laiks, kurš sakrīt arī ar K. Valde
māra laiku un viņa aicinājumu – latvji, brauciet 
jūriņā! Ir drosmīgi vīri, kuri tam ir gatavi, lai arī 
tas nebūt nebija vienkārši. Bija jāapgūst zinības 
un vajadzīga drosme. Vīri un puiši pirmo pie
redzi bija apguvuši zvejā. Apbrīnojama ir viņu 
gatavība ceļot arī pa jūru, bet tā bija arī iespēja 
apskatīt pasauli. Zēni jau 12–13 gadu vecumā 
brauca par kuģupuikām. Šodien kaut ko tādu 
mums pat grūti iedomāties! Īpaši jāuzsver Štālu 
un Dambekalnu ģimenes, kuras savus dēlus sūtī
ja skolās mācīties par jūrniekiem – stūrmaņiem, 
kapteiņiem. Šeit jāpiemin arī Bertliņus, Burliņus, 
Valgalciemā – Brunsliepas. Kaltenieki lepojas ar 
stāstu, kad Dambekalns uzbūvējis savu burinieku 
un nosaucis to Latvijas vārdā.

Ciemā vajadzīga skola, lai bērni apgūtu pa
matzinības. Zināms no pierakstiem, ka „Silu” 
mājās pats pirmais bērnus apmācījis kāds izbijis 
jūrnieks. Tālāk zināmi skolotāji Birgers, Kārlis 
Kreicbergs, kurš oficiāli atvēris privātskolu Kalte
nē. Tiesa, kara laikā skola tiek izpostīta, tāpat kā 
daļa baznīcas. Vēlākos gados skola atradusies citā 

ēkā, bet pēdējā Kaltenes skolas atrašanās vieta – 
tagadējā kluba ēka. Atmiņā tiek atsaukti skolotāji 
Dīķe, Kļaviņa, Dambekalns, Štāle, Čoldere, Bur
kova. Pēc ilgāka pārtraukuma, 1992. gadā skoliņa 
Kaltenē tika atjaunota, un gan bērni, gan vecāki 
priecājās par iespēju mācīties savā ciemā.

Paralēli visam, kaltenieki allaž bijuši gan lieli 
dziedātāji, gan sporta mīļotāji. Ir zināms, ka sa
vulaik pat pastāvējusi Kaltenes futbola komanda. 
Kreicbergs savukārt vadījis Kaltenes kori, Meņģel
sone vadījusi Svētdienas skolas kori pie baptistu 
baznīcas, bet Freijs – apvienoto Kaltenes un Rojas 
kori. Spēlēts arī teātris. Uzvestas pat tādas nopietnas 
izrādes kā „Pūt, vējiņi”, „Romeo un Džuljeta”, Blau
maņa lugas. Visa pasaule ienākusi mazajā ciemā. 
Lielu rezonansi ciemā izraisījusi 1968. gadā uzņem
tā filma „Ceļa zīmes”, kura tiek filmēta arī Kaltenē, 
tās iedzīvotājiem piedaloties masu skatos. Vēlākajos 
gados filmas fragmenti ne vienu reizi vien izrādīti 
dažādos pasākumos klubā, un šie kadri nevienu ne
atstāja vienaldzīgu. Arī pavisam nesenā pagātnē un 
vēl joprojām Kaltenē dzīvo plašai sabiedrībai zinā
mi cilvēki, ar kuriem kaltenieki lepojas – Laimdota 
Grīnšteine ar savu savdabīgo talantu glezniecībā 
un rakstniecībā, Andris Kārkliņš, ko pazīstam ar 
viņa flamenko un haikām, Georgs Avetisjans, kurš 
ar savu diplomdarbu par Kaltenes ļaudīm jopro
jām nes Kaltenes vārdu pasaulē. Starp ļaudīm, ar 
kuriem Kaltene lepojas, ir arī mūziķi, vēsturnieki, 
topošie arhitekti. Gundega priecājas par kaltenieku 
turpinājumu un novēl Latvijai labus laikus nākotnē.

Novadpētniece Dace Alsberga vairāk nekā 
trešdaļu savas dzīves pavadījusi Rojā, tādēļ viņa 
pateicas ikvienam, kurš viņu joprojām atceras un 
uztur ar viņu kontaktus. Viņa savā pētījumā vei
kusi Kaltenes kroga vēsturisko izpēti. Kas ir krogs? 
Tas ir ciema centrs, kur notiek daudzi dzīves noti
kumi. Tas ir patvērums ceļiniekiem, zirgu un ceļi
nieku atpūtas vieta, dažkārt pasta stacija. Krogos 
tika slēgtas derības, saimnieciski darījumi, tā bija 
galvenā satikšanās vieta un, protams, tajā arī dzēra. 
Zināms, ka Kaltenkrogs atradies iepretim baznīcai, 
netālu no „Novadniekiem”. Pēc baznīcas pierak
stiem 1833. gadā krogs saukts par Nogales jūrmalas 
krogu un krodzinieks bijis mežsargs Kārlis Kristaps 
Blumbergs. 1839. gadā krogā notikusi vairāksolīša
na – tikušas izsolītas bojā gājušā kuģa lietas – laiva, 
tauvas un cits aprīkojums, No 1848.1852. gada par 
krodzinieku strādā Kristians Vilhelms Heindrihs, 
1854. gadā Matīss Matīsa dēls Šteinbahs un citi.

Lektore Zinta Valdmane savā darbā bija iz
pētījusi Teofiles no Dambekalnu cilts likteni. No 
ekrāna uz mums raudzījās Kaltenes krasta meite
ne izcilā portretā, kas saglabājis viņas vaigu līdz 
pat šodienai. Teofilei mugurā viņas darba tērps, 
kas reizē ir arī viņas goda kārta. Portrets, par kuru 
joprojām ir daudz nezināmā, ir bijis sākums tam, 
lai uzzinātu vēstījumu, kādu pauž šī būtne. Jautā
jumu ir ļoti daudz un mērķis – saprast, kāda bi
jusi šī žēlsirdīgā māsa Teofile Dambekalne, kāds 
bijis viņas mūža ritējums. Zinta rosināja turpināt 
šīs personības dzīves un darba ceļa izpēti, bet šajā 
mirklī laiks atdzīvojās.

Teofile piedzimst „Tīdu” mājās un saņem zī
mīgu vārdu – „cilvēks, kurš mīl Dievu” – tāds ir 
šī vārda skaidrojums. Teofiles dzīves paraugs bijis 
vecākais brālis, kurs studējis Maskavā un kļuvis 
par juristu.  Teofile uzauga plašā radinieku pulkā 
un savstarpēja komunicēšana un ietekmēšanās 
notiek arī vēlāk, dzīvojot ārpus dzimtajām mājām. 

Sākotnēji Teofile mācās Talsos vācu meiteņu sko
lā, iegūstot tam laikam pieklājīgu pamata izglītī
bu. Ģimnāziju Teofile beidz Rīgā. Izglītību Teofile 
turpina arī tālākajā dzīves ceļā. Ap 1911. gadu, 
saslimstot jaunākajam brālim Fricim, kurš tiek sū
tīts ārstēties uz Ēģipti, līdzi brauc arī Teofile. Esot 
ārzemēs un rūpējoties par slimo brāli, viņa nonāk 
Samariešu kustībā, jo arī Teofile savā būtībā bija 
samariete. Samariešu kustību veidoja tautas pār
stāvji no sava vidus savām vajadzībām. Tā veidojās 
kā strādnieku iniciatīva, lai sniegtu strādniekiem 
prasmi palīdzēt pašiem sev un saviem tuvākajiem. 
Pēc brāļa nāves viņa vēl neatgriežas mājās, bet ceļo 
pa Ziemeļāfriku un Itāliju, kur noder arī viņas va
lodas zināšanas. Sākoties I Pasaules karam, Teofile 
uzturas Harkovā, bet vēlāk Pēterpilī viņa apmek
lē žēlsirdīgo māsu kursus. Šī pieredze ir izšķiro
šais pamats tālākajām Teofiles gaitām. Strādājot 
par žēlsirdīgo māsu, viņa pakāpeniski nostiprina 
kompetences, kuras noderēs tālākajā dzīvē, kļūs
tot par stabiliem balstiem arī Teofiles personīgajā 
dzīvē. Teofile veiksmīgi apvienoja ideālus un vērtī
bas profesionālajā un privātajā dzīvē. Kā žēlsirdīgā 
māsa viņa 1918. gadā vācu okupācijas apstākļos 
strādā Talsu lipīgo slimību lazaretē, un saņem gal
venā ārsta vērtējumu par ieguldītā darba raksturu, 
kurā uzsvērta viņas piemērotība šim darbam. Rī
gas pilsētas bērnu slimnīcā Teofile smagi strādā
jusi infekcijas nodaļā kā virsmāsa. Pāri tam visam 
ir nebeidzamas raizes par tuviniekiem Kurzemē.

Tas vārds, kas cilvēkam piešķirts, nav tikai pa
ses daļa. Šai vārdā viņš ieaug kā kramā, kas nelaiž 
vairs vaļā – vārdi, kas tik precīzi raksturo šīs die
nas varoni Teofili Dambekalni.

Novadpētnieks Aldim Denčiks bērnību pavadī
jis Rojas „Apsītēs”, tagadējā Miera ielā 30, mācījies 
Rojā skolotājas Annas Mihailovas klasē. Tā kā viņa 
vectēvs Jānis Baikovskis miris dažas dienas pēc zēna 
ierašanās pasaulē, Alda bērnība pagājusi, klausoties 
omammas stāstos par jūru, kuģiem un brašo senci. 
Kā reiz, Alda vectēvam piederējis kuģis, kas gājis 
bojā pie Rojas. Par pārdoto vraku iegādātas zvejas 
lietas, laiva, tīkli un kuģošanai teiktas ardievas.

Otrs zīmīgais notikums, kas atstājis iespaidu 
uz mazo knēveli, noticis 1976. gada 29. jūnijā. 
Mamma saņēmusi vēsti, ka Rojā, apgāžoties zvejas 
kuģim, gājis bojā viņas mīļāķais brālēns, 35 ga
dus vecais Indulis Grosbahs. Kuģī iesprostota visa 

apkalpe. Padomju varas kalpi slēpj šo notikumu. 
Ne reizi vien mazais Aldis bija dzirdējis no ierei
bušiem vīriem, ka zvejas kuģi apgāzusi padomju 
flotes zemūdene. Šiem diviem notikumiem kopā 
sasaistoties, vēlāk radies vesels cikls. Pirmais no 
tiem saucas „Kurzemnieks un Karlsborga”, kas 
stāsta par abu tvaikoņu, kas uzturēja satiksmi 
starp Kolku un Rīgu, avāŗijām pie Rojas krastiem, 
par „Dzimtenes” un „Kristapa” jūras gaitām.

Pētījumu par Kaltenes Svētās Katrīnas evaņ
ģēliski luterisko baznīcu bija sagatavojusi Rojas 
muzeja speciāliste Aina Finke. No viņas stāstītā 
Kaltenes baznīcā, uzzinām, ka aprakstu par Kal
tenes draudzi iesākusi bijusī draudzes priekšniece 
Lilija Zviedre 1997. gadā. Lilija raksta, ka Kaltenes 
baznīcā atrodas otrs vecākais Dievgalda biķeris. 
Pirmais, tātad vecākais, esot Rīgā, sv. Pētera baz
nīcā. Pati draudze Kaltenē dibināta 1567. gadā. Ap 
to laiku uzcelta arī koka baznīca. Toreiz gan tā sau
kusies Kalitenes baznīca. Koka baznīca vairākkārt 
nodegusi, tāpat laika zobs to bojājis, bet ļaudis to 
vienmēr atjaunojuši. Un tā jau 452 gadus Kaltenes 
baznīcas durvis ir atvērtas ikvienam, kas meklē 
Jēzu Kristu. Šajos gadu simtos te kalpojuši dau
dzi mācītāji. Laikā, kuru apraksta Lilija Zviedre, 
minēti mācītāji Bērziņš, Ludviks, Šēners, Sarma, 
Mežiņš un Juris Veidenieks. Pašreizējā, no akmens 
celtā ēka, tapusi 1876. gadā. I pasaules kara laikā 
sašauta, tā atjaunota 1926. gadā. Visu laiku, arī 
II Pasaules kara laikā un tam sekojošajos okupā
cijas gados, te noturēti dievkalpojumi un draudze 
pastāvējusi, neskatoties uz represijām. Kara beigās 
noņemts baznīcas zvans un pārkausēts lodēs. Ar 
kolhoza „banga’ priekšsēdētāja Gunāra Trukšā
na atbalstu Liepājas metalurgā tika izliets jauns 
zvans, kas tornī uzstādīts 1990. gadā. Altārgleznu 
„Kristus un Pēteris uz jūras” 1986. gadā gleznojis 
mākslinieks M. Polis.

Dienas gaitā klausījāmies arī Egitas Jansones  
stāstā par slaveno valgalciemnieku, zinātnieku 
Jāni Bicki, Maijas Pozemkovskas lasījumu par 
Dambekalnu stiprajām sievām Emmu, Lizeti, Līnu 
un Zentu, bet Dženeta Marinska iepazīstināja ar 
biedrību „Domesnes”.

Pasākuma nobeigumā Gundega Balode patei
cās lektoriem par nesavtīgi ieguldīto darbu, kas 
bagātina mūsu novada iedzīvotājus ar lielisku, iz
zinošu informāciju. 

Jau par tradīciju kļuvusi Rojas novada 
čaklo iedzīvotāju rokdarbu izstādes veidoša
na Rojas Tūrisma informācijas centra izstāžu 
zālē.

Aicinu arī šogad atsaukties Rojas novada 
cilvēkus, kas darina dažādus rokdarbus, amat
niecības izstrādājumus vai citus meistarstiķus, 
iesaistīties kopīgas izstādes veidošanā. Izstādes 
apmeklētāji varēs ne tikai apskatīt darbus, bet 
arī iegādāties dāvaniņas sev vai saviem tuvinie
kiem.

Aicinu visus čaklos novada iedzīvotājus līdz 

9. decembrim uz Rojas Tūrisma informācijas 
centru atnest savus darbus vai mājražojumus – 
adījumus, tamborējumus, rotas, Ziemassvētku 
rotājumus, interjera dekorus, izstrādājumus 
no koka, vai jebko citu paša gatavotu. Plāno
tais izstādes norises laiks no 9. decembra līdz 
13. janvārim.

Cilvēkiem, kuri vēlas ar saviem darbiem 
piedalīties izstādē, lūgums sazināties personī
gi pa telefonu 28630590.

Rojas Tūrisma informācijas centra 
vadītāja Kristīne Voldemāre

RADOŠĀ NODARBĪBA 
ROJAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ

7. decembrī plkst. 12.00 Rojas tūrisma informācijas centrā notiks radošā nodarbība 
piespraužu jeb brošu veidošanā. Dalībniekiem būs iespējams iemācīties pašiem izgatavot 
greznu piespraudi no pērlītēm. Nodarbību vadīs mūsu pašu novadniece – Līga Antāne, 
kuras izgatavotās piespraudes kļuvušas slavenas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts 
robežām.

Dalības maksa 5.00 EUR no personas. Materiāli iekļauti cenā. Vietu skaits ierobežots.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa telefonu 28630590 vai Rojas tūrisma informāci

jas centrā, Selgas ielā 14e, Rojā.

Veidosim rokdarbu izstādi kopā! 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,  kas notiks šī gada 15. decembrī pulksten 13.00 

Rojas kultūras centrā. Dalību lūdzam pieteikt, aizpildot reģistrācijas veidlapu un 
iesniedzot to Rojas novada Sociālajā dienestā – Celtnieku ielā 6, Rojā. 

Klientu pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 9.00–13.00; 14.00–18.00
Trešdienās: 9.00–13.00; 14.00–17.00

Piektdienās: 9.00–15.00

Neskaidrību gadījumā zvanīt uz sociālā dienesta tālruņiem: 63269551; 28909271 
vai rakstīt uz e-pastu: socialaisdienests@roja.lv

Atgādinām, ka, balstoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 
par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, 

to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. 
Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 

24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana.
Papildu informāciju par personas datu apstrādi skatīt Rojas novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē http://www.roja.lv/lv sadaļas „Dokumenti”, apakšsadaļā 
„Personas datu aizsardzības politika”.
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Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
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Laikraksts iznāk kopš 
1987. gada 3. jūlija. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā.
 

Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi 

Līdzjūtības

Policija ziņo

Gan sāpju dienas, gan saules rīts,
It viss tiek klusi zemē tīts.

Izsakām līdzjūtību Leontijam Parfjonovam, 
mammu zaudējot.

Darbabiedri

Klauvē viena dvēselīte
Pie Dieviņa namdurvīm.
Celies, Dieviņ, aun kājiņas,
Laid iekšā dvēselīti.

Izsakām līdzjūtību Alda Sproģa tuvinie
kiem.

Kāpņu telpas kaimiņi

Paņem līdzi saules glāstu,
Draugu rokas viegli liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

Skumstam kopā ar tuviniekiem, Aldi Sproģi 
zemes klēpī guldot.

Brigita, Normunds

Tu aizgāji un neatgriezies,
Uz ceļa paliek bēdu ēna melna.
Vēl durvis skumji trīs,
Kad aizejot tās skāra tava delna.

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar tuvinie
kiem, no Alda Sproģa atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Bet vēl aiz salnām, aiz tumsas, aiz nāves
Sirds atmiņa paliek, kur dzīvojusi:
Un, kad ābele maijā ziedus birdinās klusi,
Tā būs, tavu gaismu pieminot, raudājusi.
Skumjās esam kopā ar Ainaru, Sanitu un 

pārējiem tuviniekiem, no Rasmas Bekmanes 
atvadoties.

Kaimiņi Kosmonautu ielā 16

Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.
Izsakām līdzjūtību Inesei Grosbahai, 

mammu  zaudējot.
Darbabiedri

Un pasaule paiet un viņas kārība,
Bet, kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi.
                                                    (1Jņ 2:17)
Izsakām līdzjūtību Vijas Geruckas tuvinie

kiem.
Kaltenes ev.  lut. draudze un mācītājs

Zem zaļiem kokiem vakarā 
Es runāšos ar saules rietu. 
Zem zaļiem kokiem vakarā 
Es izvēlējos mūža rietu.
                                        (T. dz.)

Izsakām līdzjūtību Astrīdai Āboliņai un tu
viniekiem, no Laimoņa atvadoties.

Žoludu ģimene

PĀRDOD
 Lēti lietotu veļasmašīnu Whirpool. Zvanīt 

26759376.

Vislielākais paldies manai superīgajai dak
terei Ingrīdai Miķelsonei par kopīgi nostrādā
tiem 30 darba gadiem. Paldies dakterei Mudītei 
Džeriņai un māsiņām Artai, Aurikai un Ilzei 
par nekad neliegto padomu.

Baiba Volaja 

Rojā, Zvejnieku ielā 1 
darbu sācis

sejas kopšanas procedūru kabinets.
Pieteikties pa telefonu 22464161. 

Pasākumu kalendārs

IZĪRĒ
 Vienistabas dzīvokli Rojas centrā. Telefons 

29666837.

23. novembrī plkst. 13.00
Deju kopas „GASPAŽIŅAS”

15 gadu jubilejas koncerts
„AK DZĪVE, KO NU DZĪVE!”
Koncertā piedalīsies jubilāres „Gas pažiņas”, 

viņu draugu kolektīvi no Saldus, Siguldas, Rī
gas, Mērsraga, Jaunolaines, Dursupes, kā arī 
mājinieki – grupas „Roja” solists Jānis Kalniņš, 
modes deju studija „Elfas” un  sieviešu vokālais 

ansamblis „Con Vita”. Ikviens mīļi aicināts, īpaši gaidītas bijušās dejotājas.
Ieeja brīva.

29. novembrī plkst. 18.00
IV Latvijas orķestru asociācijas festivāla ietvaros notiks

JAUNIEŠU UN AMATIERU SIMFONISKO UN 
KAMERORĶESTRU KONCERTS.

Piedalīsies Juglas mūzikas skolas simfoniskais orķestris, Baldones un Ve
cumnieku novadu jauniešu simfoniskais orķestris un kamerorķestris „Gaude
amus Orchestra”. Koncertā skanēs latviešu klasiķu un mūsdienu komponistu 
oriģinālmūzika, kā arī pasaules mūzikas akadēmisko žanru pērles un populāru 
melodiju aranžējumi jauniešu orķestriem. 

Ieeja brīva.

30. novembrī plkst. 18.00
Jaunā latviešu spēlfilma, komēdija

„NEKAS MŪS NEAPTURĒS”.
Viesos būs arī režisors ANDRIS GAUJA.

Lomās: Kristine Nevarauska, Andris Keišs, Elza Gauja, Dārta Stepanova.
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iegāde pirms seansa. Filmas garums 1 st. 39 min.

14. decembrī no plkst. 12.00–14.00 
Rojas kultūras centra laukumā notiks

ZIEMASSVĒTKU DĀVANU UN NAŠĶU TIRDZIŅŠ.
Dalību tirdziņā aicinām pieteikt 

līdz 12. decembrim, tālrunis 29196478.

* * *
Plkst. 17.00

ROJAS LIELĀS EGLES IEDEGŠANAS SVĒTKI.
25. decembrī, Otrajos Ziemassvētkos, plkst. 17.00

Koncerts ZIEMA.
Koncertā tiks izdziedāts ziemas stāsts, kas sevī ietver latviešu komponistu skaņ

darbus un tautas dziesmas, arī pasaulē zināmas melodijas, kas sakņojušās vācu, 
basku, īru un citās kultūrās. Izmantojot plašo instrumentāriju, katrs skaņdarbs 
veidots kā skanoša glezna, ļaujot klausītājiem piedzīvot katram savu ziemas stāstu.

Kristīne Kalniņa – balss, vijole, kokle; 
Marts Kristiāns Kalniņš – balss, oboja, harmonium, klavieres; 
Edgars Kārklis  – balss, stabules, dūdas, akordeons; 
Ilze Grunte  – ģitāras, arfa;
Gints Sola  – ģitāras.
Biļešu cena – 12.00, 10.00. 8.00 EUR.
Iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv un Rojas novada domes kasē 

(telefons 63232055), tālrunis informācijai 29196478. Koncerts Ziema būs 
lieliska dāvana Ziemassvētku vakarā un jauks notikums Ziemassvētku laikā. 

Laika posmā no 
06.11.2019 līdz 19.11.2019 
Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienāku
miem konsultēti 4 klienti, izteikti 
5 mutiski brīdinājumi, izpildīti 2 at
sevišķie uzdevumi. Izskatītas 2 mu
tiskas sūdzības, pārtraukti 2 kautiņi 
pasākuma laikā. Veikta sadarbība ar 
Valsts policiju un Neatliekamo me
dicīnisko palīdzību. 

Rojas novada bibliotēkā
25. novembrī bibliotēka 

atvērta līdz 14.00.
Atvainojamies par 

sagādātajām neērtībām!
 Līdz novembra bei

gām aicinām apskatīt izstā
des:
– „Piemini Latviju!” ar 
1920.–1930. gados izdota
jām grāmatām par Latviju 
no Viļņa Paegles kolekcijas.
– Līvijas Semičenkovas rok
darbi.
 30. novembrī 12.00 li

terāri muzikāla pēcpusdiena 
„Kad runā sirds”.

Imants Ločmels – trīskārtējs čempions novusā
Dace Klabere

Par Rojas sporta veterānu Imantu Ločmeli esam 
rakstījuši ne vienu reizi vien. Sports ir Imanta lielā 
aizraušanās, kam netiek taupīts ne laiks, ne līdzekļi, 
un panākumi neizpaliek. Tikko kā Imants mēneša 
laikā izcīnīja 6 balvas. Pirmajās sacensībās – Pasaules 
kausa izcīņas 7. posmā novusā dubultspēlē, kas 
notika Ludzā, Imants ar savu pārinieci Mārīti 
Pabērzu izcīnīja 1. vietu. Kopā ar Mārīti, ar kuru viņš 
spēlē vienā pārī jau piekto gadu, Imants cīnījās ar 
spēcīgiem pretinieku pāriem no Igaunijas, Krievijas, 
Vācijas, Amerikas un Anglijas.

Pēc šīm sacensībām, 2. novembrī, notika Latvijas 
veterānu čempionāts ložu šaušanā. Vecuma grupā 
55+ Imants izcīnīja 3. vietu vingrinājumā MŠ30 – 
šaušanā guļus 50 m ar mazkalibra šauteni. Pēc tam 
vingrinājumā MP30 – 30 šāvieni ar vienu roku 
25 m Imantam atkal 3. vieta, bet abu vingrinājumu 
kopvērtējumā, kur vērtēja arī jau vīrus no 40 gadu 
vecuma, Imants izcīnījis 2. vietu.

9.–10. novembrī Birmingenā (Anglija) notika 
atklātais Anglijas čempionāts novusā. Pirmajā 
sacensību dienā Imants izcīnījis 2. vietu, zaudējot 
vienu spēli. Otrā dienā pārī ar Mārīti izcīnīta 
1. vieta. Imants stāsta, ka spēlējot ir jāsasprindzinās 

visu spēles laiku – 8–9 stundas. Līdzko atbrīvojies – 
pieļauj kļūdas. Viņš smej, ka, atbraucot mājās no 
Latvijas čempionāta, jūtas vairāk noguris nekā, 
strādājot mežā.

17. novembrī Imants, kā viņš pats saka, treniņa 
pēc, Talsos uzspēlēja dubultspēli, bet 23.–24. no
vembrī Ukrainā notiks FINSO kausa izcīņas pēdējais 
posms. Savukārt 23. decembrī Latvijā notiks labākā 
no labākajiem turnīrs. Pagaidām FINSO kausa iz  
cīņā kopvērtējumā Imants Ločmels ir otrs labākais. 
Bet pašlaik jau ir zināms, ka Imants ir trīskārtējs – 
Amerikas, Ukrainas un Anglijas čempions novusā. 
Apsveicam! 

Diena, 
datums

Pasākuma nodarbības 
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

03.12.2019.
Otrdiena

Sveču liešana
Galda Spēles

Veselības grupa – 
nūjošana

10.30–13.00
15.00–16.00 

K. Sauškina
E. Grīnvalde

04.12.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00

Kuratori
E. Grīnvalde

26078711
05.12.2019.
Ceturtdiena

Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–13.00 L. Semičenkova

06.12.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – 
nūjošana 15.00–16.00 E. Grīnvalde

07.12.2019.
Sestdiena

,,Starptautiskā diena 
cilvēkiem ar invaliditāti” 

Kaltenes klubā
12.00–17.00 E. Grīnvalde

10.12.2019.
Otrdiena

Sveču liešana
Galda spēles

Veselības grupa – 
nūjošana

10.30–13.00
15.00–16.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

11.12.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 E. Grīnvalde

Biedrības biedri

12.12.2019.
Ceturtdiena

Adīšanas, 
tamborēšanas nodarbība

Galda spēles
11.00–13.00 V. Žurovska

B. Heinberga

13.12.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – 
nūjošana 15.00–16.00 E. Grīnvalde

17.12.2019.
Otrdiena

Piparkūku cepšana – 
apgleznošana
Galda spēles

Veselības grupa – 
nūjošana

10.30–13.00
15.00–16.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

18.12.2019.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Biedru tikšanās 10.00–14.00 Biedrības biedri

19.12 .2019.
Ceturtdiena

Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–13.00 L. Semičenkova

20.12.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – 
nūjošana 15.00–16.00 E. Grīnvalde

21.12.2019.
Sestdiena Ziemassvētku pasākums 12.00–17.00 B. Rozefelde

27.12.2019.
Piektdiena Veselības grupa nūjošana 15.00–16.00 L. Semičenkova

E. Grīnvalde

NVO Rojas invalīdu biedrības 
pasākumu plāns decembrī

Mirušo piemiņas dievkalpojumi 
24. novembrī

 Rojas evaņģēliski luteriskajā 
     baznīcā 13.00 
 Kaltenes evaņģēliski 
     luteriskajā baznīcā 16.00.

pazūd un tērējas mirkļi –
tā ka pat nepamanīt
tomēr reizēm zaudēto atpakaļ dod
tad viegli skrien mākoņi gaiši
zied dubļi zem kājām un ēnu vietas 
visapkārt ne dzeļ vairs
bet sidrabo

Visjaukākie novēlējumi 
dzīves lielajā jubilejā 

mūsu draugam 
Gunāram Ceplevičam.

Ģipkas veikala meitenes 
Solvita un Dina

Lasītāju ievērībai!
Nākamā „Banga” iznāks 

6. decembrī.
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