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45. izlaidums Rojas Mūzikas un mākslas skolā
„Ne jā, ne nē, ne melns ne 

balts!” Šāds moto tika dots izlai
dumam, lai parādītu, cik krāsai
nu pasauli veido katrs cilvēks un 
mūsu skolas absolventi ar savu 
radošo devumu, jo „Nav uz pa
saules balts tik un melns, Dzīvī
ba krāsās spēj prieku viest.” 

16. maijā Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas telpas tika grez
notas ar ziediem un meijām. Kā 
katru gadu, pienākusi izlaiduma 
diena. Absolventi satrauktām 
sirdīm pulcējās mūzikas skolā, 
kur uz „pēdējo” stundu viņus 
gaidīja skolotāja Inese Ozoliņa. 
Jauniešiem bija jāizpilda dažādi 
radošie un muzikālie uzdevumi.

Sekoja svinīga rododendra 
stādīšanas ceremonija un tad 
ceļš uz izstāžu zāli, kurā jau pul
cējās radi un draugi, lai apsveik
tu savus mīļos.

Šajā gadā skolu absolvēja trīs 
mūziķi un septiņi jaunie mākslinieki, 
līdz ar to bija, ko padomāt, kā izveidot 
kvalitatīvu koncertu. Bažām nebija pa
mata, jo izlaidums ilga divas stundas. 
Kora klasi absolvēja Alise Grosbaha 
(ped. L. Krūmiņa). Alise ne tikai dzied, 
bet arī spēlē akordeonu, līdz ar to bija 
iespēja viņu redzēt arī akordeonistu 
ansambļa sastāvā. Evelīna Gegerniece 
mācījās vijoles spēli pie skolotājas In
dras Sproģes un papildus arī dziedāja. 
Viņas izpildījumā dzirdējām gan skaņ
darbu vijolei „Rozes sniegā”, gan popu
lāro dziesmu „Edelveiss”, gan guvām 
baudījumu, klausoties kameransambļa 
muzicēšanā. Zane Hazena mācījās ģi
tāras spēli (ped. M. Zemture). Viņas 
sniegumu klausījāmies ģitāristu an
sambļa kopējā skanējumā. Kamēr Zane 
muzicēja individuāli, domās varējām 
atsaukt atmiņā P. Makartnija dziesmu 
„Yesterday”.

Muzikālie priekšnesumi mijās ar 
mākslinieku stāstījumu par saviem dip

lomdarbiem. Mākslas skolas pedagoģes 
Līga Reine, Laura Šulca, Vizbulīte Puri
ņa var lepoties ar saviem audzēkņiem. 
Kitija Maišele pastāstīja par savu glez
nu, kurā attēlota skaista meitene. Adrija 
Araka sevi asociēja ar zilo krāsu, jo ir 
cilvēks ar gaišām domām. Viņas darbs 
bija krāsām bagāts. Adriāna Ķēniņa 
diplomdarbā izmantoja stikla apglez
nošanas tehniku. Viņas ūdensrozes iz
skatījās košas un krāsainas. Tā kā Mārai 
Blumfeldei tuva ir pērļošana, tad viņa 
bija izveidojusi veselu rotu komplektu. 
Kates Kalniņas darbs skatītājos radīja 
interesi ar to, ka tas bija ļoti atšķirīgs. 
Kate atjaunojusi senu krēslu, to apglez
nojot ar krāsām un dekupējot. Ramo
nas Nagles darbs bija ļoti sievišķīgs  – 
apgleznota zīda šalle. Un Eduarda 
Martužāna glezna, kurā attēlots glezns 
skats ar ainavu, kurā redzams Rudes 
dīķis pilns ar ūdensrozēm, izpelnījās 
klausītāju aplausus.

Nemanot bija pienācis laiks izdot 
apliecības par profesionālās izglītības 

iegūšanu. Un tad direktors Jānis Kivils 
savā uzrunā bija noslēpumains. Viņš 
teica, ka nav tā, kā mēs domājam – ir 
vēl arī vienpadsmitais absolvents. No
slēgumā atklājās, ka sertifikātu saņem 
interešu izglītības programmas  dalīb
niece – cilvēks, kurš jau labu laiku nav 
skolēna vecumā. Eva Gegerniece piecus 
gadus regulāri apmeklēja mākslas sko
lu, lai pilnveidotu savu talantu. Viņas 
gleznas tiešām ir apbrīnojamas!

Noslēgumā ziedi, dažādi interesanti 
apsveikumi no tiem, kas vēl turpinās 
mācības, jauka absolventu noslēguma 
dziesma, skaista vecāku pateicība sko
lai. Protams, neizpalika fotografēšanās, 
smaidi un laba vēlējumi. 

Lai jums turpmākā dzīve krāsainām 
dienām bagāta! „Ne jau vienmēr visur 
der „Jā” un „Nē”, Citreiz vienkārši va
jadzīgs paciest. Nav uz pasaules balts 
tik un melns, dzīvība krāsās spēj prieku 
viest.”

Skolotāja Lita Krūmiņa

29.–30. maijs – 
Rojas novads svētkus svin!

Piektdien, 29. maijā
Rojas kultūras centrā
18.00 Āra Krauzes fotogrāfiju izstādes atklāšana. 
18.30 Koncerts – uzstājas Vitas Zemtures vadītais   flautu ko-

ris „Sonnette›» un Rojas Mūzikas un mākslas skolas 4.–8. kl. koris 
„Roja”, diriģente Inese Ozoliņa.

Vakara turpinājumam – draudzīgu atmosfēru priecīgām tikša
nām piedāvās atpūtas centrs „Otra puse” un restorāns „Mare”.

Sestdien, 30. maijā
6.00  agrais copes rīts – sacensības makšķerēšanā pie Rojas upes tilta.
10.00 stadionā  starts visiem nopietnajiem sportiem – basketbolam, strītbo

lam, futbolam, pludmales volejbolam un riteņbraukšanas mačiem bērniem līdz 
10 gadu vecumam.

Rojas vidusskolā – sacensības zolītē.
No plkst. 11.00:
Rojas novada bibliotēkā – Dzintras Žuravskas jaunās grāmatas „Rampas 

viņā pusē” atvēršanas svētki.
Skeitparkā – sacensības ekstrēmajos sporta veidos. Atklāšanā uzstāsies jaunais 

bundzinieks Kristers Hartmanis un mākslas vingrotāja Estere Grīvāne no Talsiem.
Ostā – Rojas Sporta skolas atvērto durvju diena pie burātājiem līdz plkst. 13.00.
Laukumā pie Rojas Kultūras centra – pasākumi bērniem Princeses Jogi-

tas un Blīkšķu Banija vadībā:
11.00 Rojas novada mazo dziedātāju un dejotāju koncerts,
11.30 rotaļu laiks, kurā aicinām mazos sapucēt dažādos pasaku tēlos (tajos 

varēsiet arī piedalīties gājienā), rotaļās piedalīsies arī kanisterapijas suņi;
12.00 „Krāsainās  dziesmas” – populārā bērnu ansambļa „Dzeguzīte” kon-

certs. Koncertprogrammā mūsu vietējā komponista un dziedātāja Jāņa Kalniņa 
dziesmas ar Leontīnes Apšenieces tekstiem.

Rojas Jūras zvejniecības muzejā –
12.00 Normunda Laņģa keramikas izstādes atklāšana,
12.30 Rojas vecākās paaudzes zvejnieku tikšanās ( ar ielūgumiem).
13.00 stadionā – Talsu kinoloģijas kluba audzēkņu Paklausības demonstrējumi,
13.30 zālienā pie ziedu veikala „Verbena” – muzikāls pūtēju orķestra „Talsi” 

sveiciens svētku priekam,
14.00 raibs un atraktīvs novadnieku  svētku gājiens. Aicinām vecākus ar 

bēbīšiem, iestāžu, organizāciju u.c. kolektīvus, pašdarbības un sporta kolektīvus, 
draugus, kaimiņus, mazo sunīšu īpašniekus, „krāsainus un puķainus” gaidām 
velo un moto braucējus, ikvienu. Rojas novadā dzīvo un strādā izdomas bagāti 
ļaudis – paleposimies paši sev un citiem par prieku! Par jautrāku iešanu gādās 
pūtēju orķestris „Talsi”. Pulcēšanās Ostas ielā no plkst. 13.45.

Laukumā pie Rojas kultūras centra:
14.30  svētku atklāšana, Rojas novada karoga pacelšana, sirsnīgi savējo 

priekšnesumi. Pasākumu vadīs Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs.
Darbosies Rojas Mūzikas un mākslas skolas un multifunkcionālā centra 

„Strops” radošās vides darbnīcas, atrakcijas bērniem, būs šautriņu un petanka 
mači, kūpēs saimnieces Dinas svētku zupas „Jūras akmentiņi” katls, bērni varēs 
vizināties ar zirgu plocī, būs sejiņu apgleznošana, cukurvate.

16.00 no sirds un ar prieku Rojai un novadniekiem kon-
certs „Meklējam solistu”.

17.30 – Rojas amatierteātra izrāde „Ceļakāja” Rojas kul
tūras centrā, ieeja zālē no plkst. 17.15, biļetes cena 1.00 EUR 
iepriekšpārdošanā un pasākuma dienā pirms izrādes.

19.00  svētku viesi – leģendārās grupas „Pērkons” 
koncerts.

21.00–03.00  svētku balle ar pārsteigumiem  – 
grupas „Roja”, „Jūrkant`” un vēl kādi Rojā ļoti gai
dīti muzikanti, kā arī DJ Mareks.

24.00 – Pusnakts ugunsšovs.

Citviet Rojā:
No plkst. 11.00 – rīta vingrošanas iespēja dienas ga

rumā virvju trasē un iespēja vizināties ar laivu un 
pontonu pa Rojas upi. Pieteikšanās pa tel. 28627919. 

11.30  atpūtas centrā „Otra puse”  – meis
tars aicina uz  kopīgu zivju kūpināšanu ar 
tai sekojošu degustāciju  plkst. 13.00, bet 
plkst.  18.00  – šī gada pirmā pavasara lašu 
zupa !

16.00 Rojas golfa klubā – peintbola 
turnīrs, pieteikšanās no plkst. 15.00 pa 
tālr. 27636741.

Tas ir noticis. Mūzikas skolas koris diriģentu Ineses Ozo
liņas un Jāņa Kivila vadībā ir pilntiesīgi XI Latvijas skolu jau
natnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. Koris sevi teicami 
parādīja 8. maijā, kad Talsos notika 2. kārtas koru konkurss. 
Savā grupā augstākais punktu skaits. Konkursā savu vērtēju
mu deva Dziesmu svētku virsdiriģenti un organizatori. Kora 
sniegumā klausījās Romāns Vanags, Jānis Ernštreits, Rita 
Platpere, Edgars Vītols, Jānis Grigalis.

Lai precīzāk izprastu pašreizējās sajūtas, uz sarunu aicinā
ju J. Kivilu un  I. Ozoliņu.

J. Kivils: „Manā vērtējumā Talsu rajona kori 
gatavojušies nopietni. Mūsu skolas koris pie
dalījās A grupā, kurā startē mūzikas skolu kori 
un skolas ar mūzikas novirzienu. Priecājos, ka 
koris skatē tika augstu novērtēts. Šī  jau bija 
3.  skate, pirmā notika pagājušajā gadā Kuldī
gā. Jāatzīmē, ka katrā skatē tika atskaņotas un 
izlozētas citas dziesmas. Tas dod pamatu teikt, 
ka kora repertuārs apgūts ļoti labi un svētki 
izskanēs augstā mākslinieciskajā līmenī. Vēlos 
pateikties visiem pedagogiem par atbalstu da
lībai koru skatēs, jo nepietiek ar ieplānotajām 
stundām. Tika ieguldīts liels papildus darbs, 
lai koris izskatītos skaisti un darītu Rojai godu. 
Vēlos pateikties vecākiem par izpratni un pa
līdzību tērpu sagatavošanā un pielaikošanā. 
Īpašs paldies mākslas skolas pedagoģēm par 
sagatavotajiem krāsainajiem vainadziņiem. 
Tie piedeva īpašu „rozīnīti” noformējumam. 

20. maijā būs apkopoti rezultāti no visām republikas skatēm, 
tad zināsim par tālāko virzību.”

I. Ozoliņa: „Liels prieks par audzēkņiem. Viņu vēlme būt 
Dziesmu svētkos ir tik liela, ka kora mēģinājumos to nevarēja 
nepamanīt. Ar lielu atdevi, interesi un atbildības sajūtu ko
risti piedalās dziesmu iestudēšanā. Mazākie cenšas turēt līdzi 
lielajiem un rezultāts lielisks – I pakāpe! Paldies direktoram, 
koncertmeistarītei Antrai. Protams, lielākais paldies pašiem 
dziedātājiem! Ko tad bez viņiem?”

Lita Krūmiņa

Izlaiduma dienā laimīgi un smaidīgi ne tikai jaunieši, bet arī viņu pedagogi. 
A. Zemela foto

Rojas Mūzikas un mākslas skolas  
4.–9. klašu koris „Roja” iegūst I pakāpes diplomu 
un ceļazīmi uz Dziesmu svētkiem
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Dace Klabere

Saulainā 9. maija dienā Rojas kul-
tūras centrā Rojas invalīdu biedrība 
sadarbībā ar Rojas novada domi rīko-
ja „Narcišu balli”, kurā tika godināti 
mūsu novada lepnums – ilggadīgie 
laulātie pāri. Šie pāri ir apliecinājums 
tam, ka vienam otru mīlot un cienot, 
kopā laimīgi var nodzīvot 50 un pat 
65 gadus. Pusgadsimtu un vairāk šie 
cilvēki tur viens otru pie rokas ne ti-
kai pārnestā, bet nu jau dažkārt arī 
vistiešākajā nozīmē. Kopīgi sagaidīti 
saullēkti un aizvadīti saulrieti, die-
nas, nedēļas, mēneši un gadu desmi-
ti nomainījuši cits citu, tikai šo pāru 
mīlestība palikusi nemainīga. Tā ir kā 
enkurs ne tikai pašiem laulātajiem, 
bet arī viņu bērniem un mazbērniem.  
Protams, ne vienmēr šis kopīgais ceļš 
ir bijis ziedlapiņām kaisīts, bet, sagla-
bājot savstarpēju uzticību un mīlestī-
bu, kopīgi ir pārvarētas visas grūtības 
un likteņa izaicinājumi.

Visvairāk šogad lepojamies ar Ainu 
un Gotfrīdu Jungfermaņiem, kuri 
kopā nodzīvojuši 65 gadus. 65 gadi 
laulībā simboliski nosaukti par dzelzs 
kāzām. Šī kāzu gadadiena simboli
zē varu, izturību un nelokāmību. Šī 
ir dzelzs, kas kalta mūža garumā un 
joprojām ir karsta. Atceroties kopā 
nodzīvotos 65  gadus, Ainas kundzei 
nav vairs prātā smagi strādātie darba 
gadi, bet gan tas, cik ļoti ir dancots visa 
mūža garumā. Varbūt tieši šī šķelmī
gā dzirksts viņas acīs un prasme at
pūsties, kopīgi ar vīru griežoties dejā 
visos godos, palīdzējusi pārvarēt visas 
dzīves grūtības un kopā sagaidīt savas 
laulības 65. gadadienu.

Mūsu zelta pāri laulībā nodzīvo
juši 50 gadus un tādi šogad ir 10 pāri. 
Zelts tiek uzskatīts par visvērtīgāko 
metālu. Tas simbolizē visu, kam pie
mīt liela vērtība, un kas ir visgrūtāk 
sasniedzams. Pusgadsimtu kopā nodzī
vot – tas patiešām ir zelta cienīgs panā
kums. Mūsu zelta pāri ir Aina un Valdis 
Krontāli, Milda un Rainers Kreicbergi, 
Dzintra un Aleksejs Žuravski, Velta un 
Gunārs Eiermaņi, Irma un Jānis Zivti
ņi, Vita un Edvīns Sekstiņi, Maruta un 
Laimonis Miķelsoni, Biruta un Jānis 
Gustiņi, Maiga un Raimonds Lauri un 
Līvija un Leons Bolšteini.

Aina un Valdis Krontāli ir rojupnie
ki, kas jau no jaunām dienām strādājuši 
vienā kolhozā, kur arī viens otrā ieska
tījušies. Valdis visu mūžu strādājis par 
šoferi un Aina atzīstas, ka viņai bijis tā, 
kā filmās rāda – jau izdzirdot Valda va
dītās automašīnas skaņas, viņai vēderā 
sākuši dejot tauriņi. Daudzo kopdzīves 
gadu laikā Krontālu ģimenē izaudzi
nāti 5 bērni un nu jau sirdis priecē arī 
5 mazbērni.

Milda un Rainers Kreicbergi kāzas 
svinēja 1965. gada 28. augustā. Uz jau
tājumu par labas satikšanas noslēpumu, 
Milda atbild, ka viņi savulaik tik daudz 
strādājuši, ka strīdiem vienkārši nav bi
jis ne laika, ne iemesla. Un, ja arī kādas 
dom starpības radušās, ātri vien atkal 
salabuši un laimīgi dzīvojuši tālāk. Strī
da dēļ klusēt vai draudēt ar šķiršanos, 
tas Kreicbergu ģimenei nekad nav bijis 
raksturīgi.

Velta Eiermane savukārt ar pārliecī
bu saka, ka pirms 50 gadiem izvilkusi 
laimīgo lozi un, ja būtu jāsāk viss no 

gala, viņa nešaubīgi atkal izietu par sie
vu pie sava Gunāra, kurš viņai vienmēr 
bijis stiprais plecs un atbalsts gan prie
kos, gan bēdās.

Dzintra un Aleksejs Žuravski jā 
vārdu viens otram teikuši 30. aprīlī. 
Aleksejs lielākā darba mūža daļu bijis 
autobusa šoferis, bet Dzintra ir Latvijā 
pazīstama literāte, kuras radošajā kon
tā ir 34 izdotas grāmatas. Kā jau visās 
ģimenēs, arī Žuravsku ģimenē ne viss 
vienmēr gludi gājis, bet par to viņi šo
dien tikai pasmejas, sakot, ka citādi jau 
nebūtu bijis interesanti dzīvot. Ģimenē 
izaudzināta meita Ina un šodien abu 
vecvecāku galvenais prieks un acuraugs 
ir mazbērni Agnese un Māris.

Irma un Jānis Zivtiņi mūsu pusē ir 
ienācēji. Pirms vairākiem gadiem iegā
dājušies īpašumu Kaltenē, viņi jopro
jām ar savu izvēli dzīvot pie jūras ir 
ļoti apmierināti – jūra viņus dziedē un 
atjauno. Irmas kundze atzīst, ka 50 lau
lībā nodzīvotajos gados netrūcis ne 
jautru, ne sirsnīgu, ne dažkārt nopietnu 
un asu pagriezienu. Ģimene ir bagāta ar 
vīriešiem. Izaudzinājuši 2 dēlus, Jānis 
un Irma nu tikuši arī pie 3 mazdēliem.

Pieci no mūsu zelta kāzu pāriem da
žādu iemeslu dēļ pasākumā piedalīties 
nevarēja, tādēļ nākamajā nedēļā viņus 
apciemojām mājās. Katrās mājās bijām 
gaidīti un, lai arī atmosfēra nebija tik 
svinīga kā kultūras centrā, Rojas dzimt
sarakstu nodaļas vadītājas Liānas Bēr
ziņas apsveikums un Zaigas Kilmites 
katram pārim piemēroto dzejas rindu 
nolasīšana, laulāto acīs raisīja aizkus
tinājuma asaras. Visiem šiem ļaudīm 
jau nopietna gadu nasta uz muguras 
un katram kāda veselības problēma, bet 
galvenais, ka, neskatoties uz visām dzī
ves grūtībām, viņos nav zudusi humora 
dzirksts. Tā Miķelsonu pāris jokoja, ka 
nu jau vairs šķirties negrasoties, ja jau 
tik ilgi gadi kopā nodzīvoti. 
Izaudzinājuši dēlu, Miķelso
nu pāris tagad priecājas arī 
par 2 mazdēliem. Neskato
ties uz nopietnajām veselī
bas problēmām, arī Gusti
ņu pārim ar humora izjūtu 
viss kārtībā. Birutas kundze 
smej – ja tiekot galā ar utīm, 
tad uzrodas kašķis, bet kaut 
kam vienmēr jābūt! Bet, ne
skatoties uz visām veselības 
likstām, Biruta prot gan uz
turēt spodru māju un dārzu, 
gan allaž atbalstīt savu vīru 
Jāni. Arī Sekstiņu ģimenes 
neatņemama sastāvdaļa ir 
humors. 50 gadus pa dzīvi 
kopā ejot, ir ne tikai daudz 
smiets, bet arī daudz strā
dāts. Izaudzināti 4 dēli, nu 
jau vecvecāki lepojas arī ar 5 mazbēr
niem un pat 2 mazmazmeitiņām. Sev 
raksturīgajā manierē Edvīns smejas, 
ka pašlaik tie cipari esot tādi, bet viss 
jau vēl varot mainīties uz augšu. Visi 
esot arī dūšīgi palīgi. Šķiet, nav tādu 
darbu, kurus neprastu Sekstiņu ģime
nes vīrieši. Visvairāk Edvīnam pašam 
paticis strādāt ar akmeni, nu šī stafete 
nodota vecākajam dēlam, un pamazām 
līdz akmeņu skaldīšanai ticis arī maz
dēls. Darba tikums svešs nav bijis arī 
Maigas un Raimonda Lauru ģimenē. 
Maiga atzīst, ka viņas vīram ir zelta 
rokas, ar mīlestību izrādot iekopto 
dārzu, kur katrā vietā roku pielicis 

Rojā godina cauri gadiem iznestu mīlestību

Ar novada zelta fondu lepojas arī novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un invalīdu biedrības priekšsēdētāja 
Erna Grīnvalde.

viņas Raimonds. Tagad palīdzība va
jadzīga Raimondam pašam un Maiga 
dara visu, lai vīrs būtu labi aprūpēts, 
bet īpašu prieku laulātajam pārim sa
gādā 2 dēli un 2 mazbērni. Ar 50 laulī
bā nodzīvotiem gadiem šogad lepojas 
arī Līvija un Leons Bolšteini. Ģimenē 
izaudzināti dēls un meita, kuri nekad 
neaizmirst savus vecākus viņu dzīves 
nozīmīgos brīžos.

Protams, ka ar visiem šiem pāriem 
mēs īpaši lepojamies, taču, lai tiktu līdz 
šim skaistajam skaitlim 50 vai pat vai
rāk, vispirms ir jānosvin laulības 25, 30 
un vairāk gadu, tāpēc šajā reizē godinā
ti tiek arī tie pāri, kuri šajā gadā atzīmē 

tikpat skaistas laulību jubilejas: Pārsla 
un Normunds Gavari laulībā nodzīvo
juši 25 gadus, Ieviņa un Ainārs Svitiņi, 
Iveta un Edmunds Uršteini – 30, Dace 
un Edmunds Klaberi, Mārīte un Ilgonis 
Rutki – 35, bet Marta un Edvīns Lāči – 
40 gadu.

Vēlreiz jā vārds izskanējis, laulības 
apliecinājums parakstīts, šampanietis 
izdzerts un kāzu valsis nodejots. Zelta 
un dzelzs pārus sveica arī novada do
mes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, pa
sniedzot zelta kāzu jubilāriem speciāli 
izgatavotas piemiņas zīmes un izsakot 
pārliecību, ka šis skaistais notikums 
turpināsies arī nākamajos gados. 

 Ar savu parakstu jauno laulības līgumu apliecina 
dzelzs pāris – Aina un Gotfrīds Jungfermaņi;

 Kreicbergu laulātais pāris pavisam noteikti var pada-
līties ar televīzijas skatītājiem laimīgas laulības dzīves no-
slēpumos. 

 Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa pateicas Ernai 
Grīnvaldei par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā;

D. Klaberes foto

15. maijā pagājis otrais maksājums par nekustamā 
īpašuma nodokli. Saskaņā ar likumu „Par nekusta
mā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī, ne 
vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. no
vembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada 
summas vai arī reizi gadā – avansa veidā. Aicinām 
nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par lai
kā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekusta
mā īpašuma  nodokli,  iesakām  izmantot  portālu  
www.epakalpojumi.lv. Lai nerastos pārpratumi saistī
bā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām pieteikties 

atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos epastā vai 
īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādināju
ma vēstule uz norādīto epastu tiks izsūtīta septiņas 
dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – 
maksāšanas termiņa samaksas dienā. Tāpat minēta
jā portālā Rojas novada pašvaldība piedāvā izmantot 
elektroniskos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuri vēlas 
nomāt pašvaldībai piederošus nekustamā īpašuma 
(NĪ) objektus un iedzīvotājiem, kuri jau ir pašvaldības 
NĪ objektu nomnieki.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa mak
sātājam – juridiskai personai – mēneša laikā no ne
kustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma ra

šanās brīža turpmākai saziņai ar NĪN administratoru 
ir jāpaziņo sava elektroniskā pasta adrese. Diemžēl vēl 
joprojām daudzas juridiskās personas Rojas novada 
nodokļu administrācijai nav norādījušas savus epas
tus. Pašlaik no 120 juridiskām personām, kuras uz šo 
taksācijas gadu ir nodokļu maksātājas, savus epastus 
norādījušas vien 61 juridiska persona. Lūdzam pildīt 
likumā noteiktās saistības ar pašvaldību un paziņot 
savu epastu pa telefonu 63220837, rakstot uz epastu 
alise.krumina@roja.lv  vai  piesakoties  izmantojot  
epakalpojumus!

Nekustamā īpašuma speciāliste / 
 NĪN administratore:

A. Krūmiņa

Gaidām jaunus 
mazdārziņu 
nomniekus!

Pašvaldībā ir iespēja pie
teikties uz mazdārziņa nomu. 
Ja vēlies nomāt dārziņu, esi 
laipni gaidīts Rojas novada 
domē!

Sīkāka informācija pa te
lefonu 63220837 vai, rakstot 
epastu: 

alise.krumina@roja.lv

Pagājis otrais 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš
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Dace Klabere

17. maijā Latvijas ugunsdzēsība atzīmēja savu 
150. gadadienu. Par godu jubilejai, 12. maijā Lie-
pājā notika svinīgs pasākums, kurā tika godināti 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kur-
zemes reģiona labākie glābēji un ugunsdzēsēji. 
Par pozitīvu sadarbības veidošanu un spēcīgu 
pašvaldības ugunsdzēsēju formējuma uzturēša-
nu jubilejas Goda zīmi saņēma Rojas novada do-
mes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

Domes priekšsēdētāja atceras, ka sākot strādāt 
novada domē, viņa mantojumā saņēmusi 3 vecas 
ugunsdzēsēju automašīnas un 2 ugunsdzēsējus. Si
tuācija bija neapmierinoša, tādēļ tika lūgta palīdzība 

mūsu zviedru draugiem Valdemārsvīkā. Jau drīz vien 
no viņiem saņemtas nokomplektētas ugunsdzēsēju 
formas – bikses, zābaki, cimdi, ķiveres ar karstumiz
turīgiem aizsargstikliem. Tika aicināti pieteikties arī 
glābēji, un pavisam drīz viņu jau bija 14. Viena no 
ugunsdzēsēju mašīnām tika norakstīta un izjaukta 
rezerves daļām, pārējās divas saveda tehniskā kārtī
bā. Lai arī abām automašīnām ir jau pieklājīgs gadu 
stāžs, tās ir jaudīgākas kā Valsts ugunsdzēsības jau
nās mašīnas. Pašvaldība par saviem līdzekļiem uztur 
arī ugunsdzēsēju ekipāžu un apmaksā viņiem darba 
stundas. Lielākajai daļai pašvaldību Latvijā šādu for
mējumu nav. Kad bija sakārtots mūsu pašvaldības 
formējums, domes priekšsēdētāja sāka domāt par to, 
ka patiesībā visa mūsu piekraste ir apdalīta, jo tuvu

mā nebija neviena Valsts ugunsdzēsības posteņa. Tie 
bija izvietoti Talsos, Sabilē un Stendē – tātad pavisam 
nelielos attālumos, bet mūsu piekrastē – nekā. Cīno
ties par to, ka arī Rojā vajadzīgs Valsts ugunsdzēsī
bas postenis, pagājis pusotrs gads, un cīniņš bija tā 
vērts  – Valsts ugunsdzēsības Stendes postenis tika 
pārcelts uz Roju – SIA „Rojas Auto” telpām. Lai arī 
telpām vajadzēja nelielu pārbūvi, un šodien tās vairs 
neatbilst VUGD prasībām, tajā brīdī tās bija vienī
gās piemērotākās. Pašlaik notiek sarunas par jauna 
posteņa būvniecību Rojā, tam ir jau zināma vieta un 
Roja ir rindas augšgalā jauna posteņa izbūvei.

Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu da
ļas komandieris Kaspars Vaivods, no 2012. gada 

3. septembra, tas ir no brīža, kad Stendes postenis 
tika pārdislocēts uz Roju, līdz šim brīdim Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rojas poste
nis ir izbraucis uz 87 ugunsgrēkiem un 17 glābša
nas darbiem. Visbiežāk ir degusi kūla, bet ziemas 
periodos – sodrēji skursteņos, no kuriem mēdz 
izcelties arī nopietni ugunsgrēki ar negatīvām 
sekām. Kaspars Vaivods uzsver arī to, ka ir prob
lemātiski nokomplektēt posteņus ar ugunsdzēsē
jiem glābējiemautovadītājiem. Šobrīd vakantas ir  
3 vietas, tai skaitā viena – Rojas postenī.

Savukārt pašvaldības formējums ir kā rezerves 
variants iedzīvotāju drošībai gadījumos, kad valsts 
ugunsdzēsības vīri būs izsaukumā – tad palīdzīgu 
roku sniegs mūsu vīri. 

Latvijas ugunsdzēsībai – 150!

Dace Klabere

12. maijā Rojas tūrisma biedrība 
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Pāvilostu. Pirmā mūsu pieturas vieta 
bija suitu galvaspilsētā Alsungā. Tur ve
cās muižas rijā iekārtota suitu kopā sa
nākšanas vieta, kas vienlaicīgi kalpo arī 
kā neliels čaklo suitu sievu roku darba 
veikals un darbnīca. Tajā var iegādāties 
dažādas dzīvē noderīgas lietas – cimdus, 
zeķes, zāļu tējas, košus lakatus, koka 
rotaļlietas un no dzijas darinātas lelles 
bērniem. Vienlaicīgi apskatāmi arī košie 
suitu tautas tērpi un rotas. Interesants ir 
stāsts par suitu tautas tērpa saktām – jo 
no bagātākām mājām nākusi sieva vai 
meita, jo viņas sakta krāšņāka. Saktas tā 
arī sauktas – vienrindenes, divrindenes. 
Trīsrindenes jau bija pavisam krāšņas – 
tajās košie stikliņi iestrādāti trīs rindās 
un šāda sakta jau bija zirga vērtībā.  

Šajā dienā suitu rijā čaklās saim
nieces mūs sagaidīja ar smaržojošu pi
parmētru tēju un uz mēles kūstošiem 
sklandraušiem. Daudzi no mums šeit 
pirmo reizi nogaršoja sāļos sklandrau
šus, kas suitu pusē tiek dēvēti arī par 
vīru raušiem. Tajos tradicionālajos 
sklandraušu groziņos bija pildīta sa

cepta gaļa ar sīpoliem. Garšoja lieliski, 
savukārt, kā atzina vairāki ekskursijas 
dalībnieki, rijā baudītie tradicionā
lie sklandrauši pārspēja visus līdz šim 
baudītos. Uzzinājuši daudz jauna par 
Alsungas suitiem, tostarp arī to, ka 
Alsunga ir vienīgā vieta Kurzemē, kur 
pārsvarā dzīvo tikai katoļticīgie, doda
mies tālāk uz Pāvilostu.

Pāvilostas domē mūs sagaida Attīs
tības nodaļas darbiniece. Īsumā tiekam 
iepazīstināti gan ar Pāvilostas domes 
darbu, gan pašu Pāvilostu. No tipiskas 
zvejas ostas Pāvilosta pēdējos gados pār
vērtusies par mazu, klusu tūrisma pilsētu 
ar daudzo jahtu, kuteru un laivu pieturas 
vietām. Protams, izmantojam iespēju un 
viesojamies arī Pāvilostas novadpētniecī
bas muzejā, kuru krājumos glabājas vai
rāk kā 8000 priekšmeti. Interesanta ir arī 
blakus muzejam esošā Laivu māja, kurā 
izvietoti lielgabarīta eksponāti.

Un tad jau mūs gaida kempingā 
Pāvilosta Marina. Šeit mūsu tūrisma 
uzņēmējiem bija iespēja izstaigāt kem
pingu, kur laipni tika izrādīts katrs nu
muriņš, bet beigās vēl tiekam izvizināti 
ar kuterīti pa Sakas upi. Brauciens pa 
upi – mierīgs un relaksējošs, bet, iz
braucot dažus metrus atklātajā jūrā, lai 

kuterītis varētu apgriezties, pamanu, ka 
aiz bailēm esmu krampjaini ieķērusies 
blakus sēdētājas kājā, jo jūrā vējš bija 
tik spēcīgs, ka likās, teju, teju mūsu 
kuterītis apmetīsies otrādi. Protams, ka 
uz mūsu klāja esošie jūras vilki par šīm 
bailēm tikai uzjautrinājās.

Pēc plāna mūsu nākamā pieturvieta 
paredzēta tikai Mazirbē, bet pa ceļam 
izmantojam iespēju pieturēt Jūrkalnē, lai 
izbaudītu Jūrkalnes stāvkrasta varenību. 

Kad jau pēc visa redzētā ierodamies 
Mazirbes „Stūrīšos”, nelielais nogurums, 
kas sevi lika manīt, bija kā ar roku at
ņemts. Mūs sagaidīja krāšņi tērpta lībie
te. Uzklausījuši stāstu par viņas dzimtas 
radniecību ar slaveno Taizeli, dodamies 
uz 19. gadsimtā celto zvejnieka namiņu, 
kurā izvietota arī seno lībiešu sadzī
ves priekšmetu kolekcija. Domājot par 
mūsu mājīgumu, namiņā bija iekurinā
ta lielā maizes krāsns, bet telpā izvietoti 
vairāki mazi galdiņi ar mums servētām 
vakariņām. Cienājāmies ar lieliskā pavā
ra Igora vārīto bukstiņbiezputru, kuru, 
kā vēlāk noskaidrojās, labprāt ēd arī pār
liecinātie bukstiņbiezputras pretinieki 
(tai skaitā arī es), reņģu kotletītēm, ma
rinētām reņģēm un citiem lībiešu gardu
miem, bet pēc sātīgām vakariņām gardu 

Rojas tūrisma uzņēmēji 
iepazīst citu novadu pieredzi

Visa jaukā kompānija uz Sakas fona.
D. Klaberes foto

muti malkojām miežu kafiju ar pienu, 
klāt piekozdami pa gardam kēksam. Va
kariņu laikā mūs ar saviem nostāstiem 
kavēja kolorīta lībiešu sieva un, kad jau 
paēduši un pat kopīgi izdziedājušies, cē
lāmies promiešanai, viņa, paskatījusies 
uz galdiņiem, uz kuriem vēl bija ēdiens, 
laipni aicināja – iegramže vel! Lai arī tik 
laipnam aicinājumam atteikt bija grūti, 
mūs gaidīja mājupceļs. Vēl tikai pateicā
mies atraktīvajam pavāram, izlūdzāmies 

dievīgās bukstiņbiezputras gatavošanas 
noslēpumu un kopīgi vienojāmies, ka 
nekas nevar būt garšīgāks, kā karstā va
saras dienā ieslorkāt atsvaidzinošu skāb
putru.

Domāju, ka man piekritīs visi brau
ciena dalībnieki – diena bija lieliska, 
pilna iespaidiem un jauniem piedzīvo
jumiem. Par to paldies Rojas Tūrisma 
centra darbiniecēm Lienei Lismentei
Kviesei un Kristīnei Voldemārei. 

Dace Klabere

16. maijā, kad visa Latvija iesaistījās Muzeju nakts pasāku
mos, arī Rojas Jūras zvejniecības muzejs aicināja uz Muzeju 
nakts pasākumu „Manu jaunu dienu zeme”. Šīs muzeju nakts 
moto – Rainim un Aspazijai – 150. 

Kā svinēt dzimšanas dienu rakstniekam, kurš jau sen kā 
beidzis šīs zemes gaitas? Vispirms jau – atceroties. To arī 
darīja Muzeju nakts apmeklētāji, noklausoties muzeja dar
binieces Gundegas Balodes, kura šajā vakarā veiksmīgi ieju
tās Aspazijas tēlā, stāstījumā. Stāstījumu muzejam uzticējusi  
sieviete, kurai bijusi tā laime bērnībā satikties ar pašu Raini. 
Togad (20. gadsimta divdesmitajos gados) Rainis ar mazbā
nīti atbraucis uz Roju. Pirms došanās uz Kalteni iegājis Rojas 
pastā, lai nosūtītu telegrammu. Tā brīža liecinieki tikai pēc 
brīža attapušies, ka kalsnais vīrs taču bijis pats Rainis! Kalte
nē Rainis trīs dienas nodzīvojis Dambekalnu ģimenē tagadē
jās „Putniņu” mājās. Kā atceras aculiecinieki, Rainis mīlējis 
sēdēt uz akmeņiem un vērot jūru.

Tūdaļ pēc Gundegas stāstītā, tiekam ierauti brīnišķīgas 
mūzikas pasaulē. Kā vēlāk atzina klātesošie, tik skaists kon
certs, kā šajā vakarā dzirdētais „Zelta sietiņš” Kolkas koklē
tāju ansambļa izpildījumā, sen nebija dzirdēts. Zināmākajām 
dziesmām drosmīgākie klausītāji labprāt dziedāja līdzi, bet, 
atskanot mūsu tautas himnai „Pūt, vējiņi”, jau dziedāja visi.

Šajā vakarā muzejā bija ekskluzīva iespēja tikties arī ar 
mākslinieku Jāni Anmani viņa gleznu izstādes „Manas sapņu 
gleznas” atklāšanā. Protams, nevienam nav sveša mākslinieka 
gleznu pasaule, ir arī dzirdētas un lasītas mākslinieka haikas, 
bet viņa mūzikas daiļrade gan daudziem klātesošajiem bija 
jaunatklājums. Atklāja arī liepājnieces Marijas Grises rotu iz
stādi. Šīs smalki veidotās rotas skatītājos raisīja sajūsmu un 
izbrīnu. Interesanta bija arī rotaļlietu izstāde „Lellīte Lolīte”. 
Tajā izstādītās lelles raisīja prieku un patīkamas atmiņas kā 
mazajiem skatītājiem, tā viņu mammām un vecmāmiņām. 
Ar zvaigžņu dzīļu noslēpumiem iepazīstināja Rojas vidus
skolas skolotājs Egils Mūrnieks, bet bērnus radoši izpausties 
radošajās darbnīcās aicināja Ilze Šelkova un Iluta Graudiņa. 
No kārtīgām dzimšanas dienas ballītēm neviens neaiziet tuk
šu vēderu un šovakar par to, lai Raiņa un Aspazijas viesi tiktu 
pacienāti, gādāja Dina Čuba ar saviem palīgiem.

Šī gada Muzeju nakts – Raiņa un Aspazijas zīmē

Par tikšanos ar mākslinieku Jāni Anmani priecājās ne 
tikai muzeja apmeklētāji, bet arī tā vadītāja Inese Indrik-
sone.                                                                    D. Klaberes foto

Jau no šī gada februāra, kad tika ap
stiprināts KKF iesniegtais projekts lite
rārajai balvai „Pastariņa prēmija”, Rojas 
novada bibliotēka kļuva par vietu, kur in
tensīvi tika apspriests un izvērtēts latvie
šu  rakstnieku devums bērnu literatūrā. 
Pastariņa prēmijai tika izvirzītas grāma
tas, kas izdotas pēdējo divu gadu laikā, un 
kopskaitā to bija vairāk nekā četrdesmit. 
Šeit jāpiebilst, ka Pastariņa balva tiek pie
šķirta bērnu grāmatu autoram un bērnu 

grāmatu ilustratoram. Par to, kuri šogad 
kļūs prēmijas laureāti, lemt varēja gal
venokārt Rojas novada iedzīvotāji – gan 
lieli, gan mazi. Vērtēšanas procesā tika 
iesaistīta arī pieaugušo žūrija, kura sastā
vēja no trim visnotaļ zinošiem, grāmatu 
mīlošiem ekspertiem Rojā un trim Rīgas 
žūrijas ekspertiem. Lai nebūtu nekādu 
pārpratumu, Rojas žūriju pārstāvēja Ro
jas vidusskolas latviešu valodas un litera
tūras skolotāja Mārīte Maurmane, vecāku 
žūrijas eksperte Laila Olekte un Rojas 
novada bibliotēkas bērnu literatūras no
daļas vadītāja Iluta Graudiņa. Savukārt 
Rīgas žūrijā prēmijas kandidātus vērtēja 
Rakstnieku savienības pārstāvis un rakst
nieks Valdis Rūmnieks, LNB bērnu litera
tūras centra vadītāja Silvija Tretjakova un 
māksliniece Anita Paegle.

Šogad balvu saņems rakstniece Ieva 
Samauska par grāmatām „Kad kaķēnu 
sauc par pelīti", „Oliņš Boliņš sēž uz 
soliņa”, „Ķiķināšanas gadalaiks” un „Kā 
Mira bella Mia reiz kāpostiņus rija". Sa
vukārt balvu par skaistākajām ilustrāci
jām piešķirs māksliniekam Aleksejam 
Naumovam par vizuālo noformējumu 
Jura Zvirgzdiņa  grāmatai „AHOI! Plū
di Daugavā”.

Par rakstnieci Ievu Samausku viņas 
kolēģe Māra Cielēna saka: „Krāsaini, 
interesanti, skanīgi. Jaukākais ir tas, ka 
mijas mīļums, humors un asumiņš, tēli 
ir redzami, dzirdami, taustāmi, pat sa
ožami un sagaršojami”. Precīzi! Ieva Sa
mauska ir viena no ražīgākajām latviešu 
autorēm, kura raksta bērniem gan dzeju, 
gan prozu. Kopskaitā kopš 2004.  gada 

pie lasītājiem ceļu atradušas vairāk kā 
10 grāmatas. Savos darbos rakstniece la
sītājam ļauj izdzīvot sajūtas, kurās mijas 
joki un mīļums, draiski smiekli un dzi
ļas, gaišas pārdomas. Darbi valdzina ar 
labestību un sirsnīgu gaisotni, nešaubīgi 
tie ir domāti visai ģimenei.

Aleksejs Naumovs ir gleznotājs, 
Latvijas Mākslas akadēmijas rektors un 
profesors. Būdams izcils plenēra glez
notājs, regulāri piedalās izstādēs un ir 
mākslas projektu organizētājs. Māksli
niekam ir notikušas 60 personālizstā
des. Viņa darbu  novērtējusi arī Latvijas 
valsts, piešķirot māksliniekam Latvijas 
valsts augstāko apbalvojumu  Atzinī
bas Krusta komandiera Ordeni. Alek
sejs Naumovs, sadarbojoties ar citiem 
dizaina meistariem un māksliniekiem, 

ir veidojis izcilus grāmatu dizainus arī 
bērnu grāmatām. Mākslinieka devums 
bērnu grāmatu ilustrācijās ir novēr
tēts ar balvām un specbalvām grāmatu 
mākslā. Kaut arī skaitliski viņa ilustrē
to grāmatu nav daudz, tomēr Alekseja 
Naumova gleznojumi pārvērš tās par 
īstiem mākslas darbiem.

Ikviens  interesents, kam ir tuva lat
viešu bērnu literatūra gan saturiski, gan 
vizuāli, ir laipni aicināts uz Roju. Aicinu 
skolotājus, bērnus, vecākus un arī citus, 
kurus saista bērnu literatūra, uz tikšanos 
ar Pastariņa prēmijas laureātiem un būt 
klāt prēmijas pasniegšanas ceremonijā 
26. maijā 12.00 Rojas Kultūras centrā.

Rojas novada bibliotēkas 
bērnu literatūras nodaļas vadītāja 

Iluta Graudiņa

Pastariņa prēmiju saņems rakstniece Ieva Samauska 
un mākslinieks Aleksejs Naumovs
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„Stipro skrējienā” uzvarētājs ir ikviens
Dace Klabere

3. maijā, dienu pirms Latvijas 
Neatkarības atjaunošanas gadadie-
nas, kinopilsētiņā „Cinevilla” notika 
„Stipro skrējiens”. Latvijā tas notiek 
kopš 2010.  gada un pagaidām tas ir 
pirmais un vienīgais šāda veida skrē-
jiens visā Austrumeiropā, kas ietver 
skriešanas, dažādu veiklības un spē-
ka disciplīnas elementus. Skrējiens 
ir zināms izaicinājums ikvienam, jo 
sacensības notiek neierastā vidē. Ir 
jāpārvar desmitiem mākslīgi veidotu 
un dabīgu šķēršļu, jāskrien pa dub-
ļiem un ūdeni.

Skrējiena dalībnieki dalījās divās 
grupās – elites un masu skrējienā. Eli
tes grupā startēja dalībnieki, kuri vēlas 
cīnīties par naudas balvām. Pārsvarā tie 
ir profesionāli sportisti vai tādi, kas ar 
sportu nodarbojas katru dienu. Viņiem 
paredzētā distance ir par 1–2 km garā
ka, arī šķēršļu vairāk. Savukārt masu 
startā piedalās dalībnieki, kuriem sva
rīgākais ir noskriet trasi, tā pierādot 
sev un citiem, ka viņš to spēj. Šogad 
masu skrējienā piedalījās arī vairāki 
rojenieki. Par savām sajūtām, piedalo

ties šajā ekstremālajā pasākumā, stāsta 
Baiba Maķevica, Laila Štāle un Liene 
Voronova. Kopā ar meitenēm skrēja arī 
Ieva Fabriciusa.

Ideju par piedalīšanos skrējienā 
izteikusi Baiba, kura kopā ar vīru tajā 
piedalījusies arī pagājušajā gadā. Lai 
būtu interesantāk, viņa uzaicinājusi 
tajā piedalīties arī savas kolēģes. Kad 
negaidot saslimusi viena no kolēģēm, 
Baiba izteikusi priekšlikumu Lailai, 
un pašai sev par pārsteigumu, viņa 
šai afērai piekritusi. Laila apgalvo, ka 
viņu vienmēr saistījis nezināmais, lai 
arī dažkārt pārņem bailes. Iepriekšējos 
gados, skatoties skrējienu, Laila domā
jusi, vai arī viņa to spētu. Šogad viņa 
pierādījusi gan sev, gan pārējiem – 
jā, viņa to spēj gan! Viegli, protams, 
nebijis. Pirmais šoks meitenēm iestājies 
brīdī, kad viņas līdz viduklim ielekušas 
aukstos dubļos. Pa dubļiem un māliem 
mīcoties, brīžiem getras un apavi bijuši 
tik smagi, ka kājas slīgušas kā purvā. 
Viegla nav bijusi arī šķēršļu pārvarēšana, 
kuru grūtības pakāpes augušas ar 
katru nākamo šķērsli. Visvairāk Baiba 
baidījusies no stikla sienas, kas aplieta 
ar eļļu, bet arī tā veiksmīgi pārvarēta. 

Savukārt Lailai ir bailes no augstuma, 
tāpēc pāris šķēršļus viņa apgājusi, par 
ko viņai pieskaitīts papildlaiks. Ne 
tikai mūsu meitenes, bet visi skrējiena 
dalībnieki centušies viens otram 
palīdzēt, atbalstīt, uzmundrināt. Pirms 
skrējiena Baiba ievērojusi kādu formīgu 
meiteni un līdzjūtīgi nodomājusi, ka 
viņai gan būs grūtāk pievarēt trasi, līdz 
attapusies, ka sēž uz šķēršļa kopā ar to 
pašu meiteni! Tātad formām šeit nav 
nozīmes! Galvenais, cik tu esi drosmīgs 
un izturīgs, kāda ir tava fiziskā 
sagatavotība. Par to, ka nīkuļiem tur nav 
ko darīt, ir pārliecinātas visas meitenes. 
Tā nav pastaiga, bet, kā saka Liene, 
drīzāk tas ir trako skrējiens. Vienai otru 
uzmundrinot, pagaidot un atbalstot, 
meitenes, iekļaujoties laikā, distanci 
veikušas 2 stundās un 15 minūtēs. Visu 
distances garumu viņas pavadīja, deva 
norādījumus un uzmundrināja Baibas 
vīrs, kurš veselības problēmu dēļ šogad 
skrējienā nepiedalījās.

Liene ir pārliecināta – ja kāds grib 
piedalīties īstā avantūrā, izejot no savas 
komforta zonas, tad stipro skrējiens 
tam ir kā radīts. Trasē lieliski parādās 
arī katra cilvēciskās īpašības – vai tu 

domā tikai par sevi, vai tieši otrādi – 
esi gatavs palīdzēt arī saviem biedriem. 
Trasē meitenes pārliecinājušās, ka ar 
viņām viss kārtībā – viņas kopā var iet 
izlūkos un kāpt kalnos. Laila saka, ka 
daudzi brīnoties, kā viņa spēja pieveikt 
šo distanci. „Bet vai tāpēc, ka staigāju 
rozā mētelī un augstpapēžu kurpēs, es 

esmu caca!”, iesaucas Laila, kura, tāpat kā 
pārējās meitenes, ir pierādījusi, pirmkārt, 
jau pati sev, ka nav ar pliku roku 
ņemama. Lai arī skrējienu  neizturēja visi 
tā dalībnieki un daudzi izstājās, finišu 
nesasniedzot, šajā skrējienā vienalga 
ikviens ir uzvarētājs. 

Vieslielāko šoku meitenēm izraisīja ielekšana aukstajā ūdenī.  
 Albuma foto

MFC „Strops” realizētie 
projekti jauniešiem un bērniem

Aprīļa un maija mēnešos Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros MFC 
„STROPS” tika realizēti trīs interesanti, izglītojoši, aktīvi, veselīgi un radoši pro
jekti jauniešiem un bērniem. To mērķis bija pilnveidot Rojas MFC „Strops” or
ganizācijas darbību ar radošo darbnīcu un neformālas mācīšanās aktivitātēm, lai 
attīstītu un veicinātu bērnu un jauniešu nepieciešamās prasmes un zināšanas, 
sniegtu iespēju saturīgi un lietderīgi izmantot brīvo laiku. Kā pastāstīja atbildīgā 
par projektu realizāciju Lienīte Voronova, 30. aprīlī MFC „Strops” jauniešiem un 
bērniem bija iespēja piedalīties neformālajā mācīšanās izglītojošā aktivitātē par vi
des tēmu „Domā zaļi”, kuru pasniedza Rojas vidusskolas pedagoģe Raida Koroļova.  
Aktivitātes mērķis bija informēt un izglītot jauniešus un bērnus par vides svarīgām 
aktualitātēm  kā pareizi šķirot atkritumus, kāpēc nepieciešams tos šķirot, kādas 
sekas uz vidi atstāj kaitīgie atkritumi, kā uzlabot vidi savā novadā. Jaunieši un bērni 
pasākuma laikā ne tikai ieguva teorētisko ieskatu par šīm tēmām, bet piedalījās arī 
dažādās aktivitātēs un noskatījās filmu par PET mūžīgo ciklu. 

8. maijā MFC „Strops” organizēja Veselīgā dzīvesveida un saliedēšanās pasāku
mu „Ģimenes pavasara svētki”. Pasākumā piedalījās jaunieši, bērni un viņu vecāki, 
lai kopīgi nodotos dažādām sporta un komandas aktivitātēm pie Rojas avotiņa. 
Bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem aktīvā pasākuma laikā bija iespēja piedalīties 
sporta stafetēs, šķēršļu pārvarēšanas aktivitātē, apslēptās mantas meklēšanā ar 
kompasa palīdzību, atjautības uzdevumu pildīšanā un savas ģimenes portreta un 
simbola veidošanā. Aktīvā un veselīgā dzīvesveida pasākuma nobeigumā tā dalīb
nieki kopīgi baudīja pašu gatavotu skābeņu zupu un piedalījās lugā par Abriņu.

11. maijā bērniem un jauniešiem bija iespēja piedalīties neformālās mācīšanās 
izglītojošā aktivitātē uzņēmējdarbībā – „Nākotne tavās rokas – radi pats”. Nefor
mālās mācīšanās izglītojošo aktivitāti vadīja Rojas vidusskolas ekonomikas peda
goģe Maija Brusbārde un  biedrības „ZINIS” valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska.  
Pasākuma mērķis bija informēt Rojas novada jauniešus un bērnus par uzņēmēj
darbības nozīmīgumu un aktualitāti mūsdienu Latvijas darba tirgū. Bērniem un 
jauniešiem pasākuma laikā bija iespēja iegūt zināšanas par uzņēmējdarbību, uzzi
nāt, kā kļūt radošam un spēlēties ar dažādām radošām idejām, kā veidot vērtību 
no nekā, kā arī ieskatīties dažādos iedvesmas avotos radošiem risinājumiem un 
darboties komandās. Pasākuma laikā biedrības „ZINIS” valdes priekšsēdētāja Vita 
Brakovska atklāja, ka pamatā cilvēka prātu radošām idejām veicina matemātika 
un mūzika,  laba ir arī iespēja spēlēties ar idejām, nebaidīties kļūdīties un nedzīvot 
rāmjos, jo idejām ir jābūt atšķirīgām. Paši pasākuma apmeklētāji uzzināja, ka  gal
venais ir uzdrīkstēties, bet, lai radītu veiksmīgu ideju uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
nepieciešamas zināšanas, iedvesma un motivācija.

Adīne Aleksejeva

Pasākumā „Domā zaļi” jaunieši iemācījās ne tikai pareizi šķirot atkritumus, 
bet arī saprast, kāpēc tos šķirot ir tik svarīgi.                               L. Voronovas foto

16. maija pēcpusdienā Rojas kul
tūras centra konferenču zālē dzejas 
lasītāji pulcējās mūsu rakstošo klubiņa 
„Dzintarlāse” vadītājas Dzintras Dze
guzes dzejoļu atvēršanas svētkos. 

Laiks rit, un šķiet pavisam nesen, pa
gājušā gada decembrī arDzintru tikāmies 
pirmo divu kopkrājumu samīļošanai. 
Šajā pavasarīgajā maija dienā Dzintra 
mūsu priekam dāvāja vēl četrus kopkrā
jumus, kuros lasāmas arī viņas pārdomas 
vārsmās. Afišā gan biju minējusi tikai di
vus pēdējos krājumus – „Mana pasaule” 
un „Mātes sirds”, jo to nosaukumi un te
matika vairāk sasaucas ar maijā svinamo 
Mātes un Ģimenes dienu.

Visos krājumos ar interneta starp
niecību satikušies rakstošie no dažā
diem novadiem. Paldies visiem dzeju 
rindu autoriem, bet mūsu bibliotēkas 
apmeklētāju interesi, protams, vairāk 
saistīja Dzintras Dzeguzes dzejoļi, jo 
neviena autora darbi nav atraujami no 
viņa personības.

Dzintras lasītās pārdomas vārsmās 
papildināja Rojas Mūzikas un māks
las skolas pedagoģes Litas Krūmiņas 
dziedājums. Dzintras aicinājumam Lita 
atsaukusies kā bijusī klasesbiedrene. 
Viņas izpildījumā dziesma „Mātei”, ko 
esam pieraduši dzirdēt grupas „Baltie 

lāči” repertuārā, un ar Dzintras Dze
guzes vārdiem Litas komponētā „Jūs 
tikai neraudiet” saraudināja mūs visus. 
Toties pavasarīgajām maija dienām 
atbilstoši ar humoru un  novēlējumu 
skaitīt šos mirkļus izskanēja Raimonda 
Paula dziesma „Kūko, kūko, dzeguzī
te”.  Apliecinot cieņu arī nesen mūžībā 
aizgājušai Dzintras mammai, ļoti izjusti 
vārsmas no krājuma „Mātes sirds” lasīja 

Dzintras bijusī skolotāja Mērija Krasone.
„Ir divas pasaules – Lielā un katram 

Savējā… Un, lai kas arī notiktu tai Lie
lajā, galvenais, lai Savējā tu justos lai
mīgs!” lasām krājuma „Mana pasaule” 
ievadā. Ceram, ka Dzintra pēc kopā 
pavadītajām pāris stundām jutās laimī
ga un ikvienam apmeklētājam šķita, ka 
pasaule kļuvusi gaišāka.

Irēna Svitiņa

Justies laimīgai savā pasaulē

Pēc kopīgi pavadītajām stundām ar dzejnieci Dzintru Dzeguzi ikvienam 
apmeklētājam šķita, ka pasaule kļuvusi gaišāka.              Ilutas Graudiņas foto

„Stropa” dāmas 
greznosies ar 
zīda šallēm

Dace Klabere

Tuvojoties vasarai, ikviena sieviete 
grib izskatīties skaista,  tādēļ „Stropa” 
dāmas steidz apgleznot zīda šalles, ar 
ko rotāties. Šīs prasmes apgūšana sākās 
jau februārī Ināras un Borisa Teterevu 
atbalstītā projekta „Čaklās rokas Rojā” 
ietvaros. Kā pastāstīja nodarbību vadī
tāja Kristīne Sauškina, zīda apglezno
šanas mācība sākta, mēģinot apgleznot 
pavisam nelielus laukumiņus, ko pēc 
tam izmantoja kar tiņu izgatavošanā. 
Eksperimentējot dažādās tehnikās, 
apgleznots gan zīds, gan kaprons. Kad 
pirmās iemaņas bija apgūtas, dāmas ķē
rās  pie lielākiem darbiem un tagad jau 
katrai no viņām top sava šalle. Sākot
nēji bija jāizvēlas zīmējums, jāuzvelk 
zīds uz rāmja un ar zīmuli uz tā jāuz

velk kontūrlīnijas. Kontūrlīnijām jābūt 
slēgtām, lai krāsa neizplūstu pa visu 
šalli un nesabojātu darbu. Kad kontūr
līnijas uzzīmētas, zīmējumā liek krāsas, 
pēc tam, izmantojot sāls tehniku vai 
vienkārši pludinot, veido zīmējumam 
fonu.  Pēdējais posms – šalles apšūšana. 
Kristīne atzīst, ka zīda apgleznošana ir 
ļoti laikietilpīgs process un tas prasa no 
darītāja lielu pacietību un precizitāti, 
bet tā pietiek visām dāmām.

Kopā ar sievietēm mācās arī 
Kristīne pati. Viena lieta ir zināt teoriju, 
pavisam cita, to darīt praksē. Līdz šim 
Kristīnei nebija skaidrs, kā var izlabot 
darba procesā pieļautās kļūdas, nu 
ir apgūta arī šī prasme. Pavisam drīz 
nodarbības beigsies, lai atkal atsāktos 
rudenī. Atkal tiks apgleznotas jaunas 
šalles, kā arī papildinātas tās, kas šajā 
pavasarī palika nepabeigtas. 

Šīm sievietēm ir skaidrs, kāpēc apgleznotas zīda šalles maksā tik dārgi – ma-
teriāls un ieguldītais darbs ir tā vērts.                  

                              D. Klaberes foto
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Ģimenes pulcina orientēšanās pasākums
Sagaidot Mātes dienu un Ģimenes dienu, 9. maijā Rojā pie avotiņa sadarbībā ar Orientēšanās sporta klubu „Ziemeļkurze

me”, tika organizēts Orientēšanās pasākums, kurā klātesošie sākumā tika iepazīstināti ar tuvējā apvidus  karti, apzīmējumiem 
tajā. Dalībniekiem bija daudz jautājumu, jo pārsvarā visi klātesošie orientēšanās sacensībās piedalījās pirmo reizi. Kad visi 
bija iepazinušies ar sacensību noteikumiem, tika dots starts aptuveni 40 dalībniekiem. Kontrollaiks bija 2 stundas, tas nozī
mē, ka šajā laikā jāatrod 10 kontrolpunkti no izvietotajiem 12 kontrolpunktiem un jāfinišē. Šajā dienā laika apstākļi lutināja 
ģimenes, kuras bija ieradušās kopā veselīgās aktivitātēs pavadīt laiku – bezvējš un vasarīga saulīte rotāja mežu. 

Šajā orientēšanās pasākumā netika apbalvoti uzvarētāji, jo uzskatu, ka uzvarētāji bija visi dalībnieki, jo pavadīja laiku 
kopā ar saviem mīļajiem. Pēc finiša gan bērni, gan pieaugušie varēja mieloties ar āboliem, kliņģeri un konfektēm. Tomēr 
3 nominācijās ģimenes tika apbalvotas:

 „Par komandas noformējumu” saldo balvu saņēma Alkšbirzu ģimene – Zane, Pēteris un Elza. 
 „Atraktīvākās ģimenes” godu nopelnīja Zepu ģimene – Dāniels, Inese, Daina.
 „Kuplākās ģimenes” nosaukumu ieguva Čeksteru ģimene – Sveta, Arvis, Eduards, Aleksandra, Artūrs, Monta.
Paldies pārējām ģimenēm par dalību šajā pasākumā – Bernānu, Indriksonu, Vondu, LismentuKviešu, Šeinu, Antānu 

ģimenēm. Arī individuālajiem pasākuma dalībniekiem paldies, ka nepalikāt mājās tik skaistā laikā. Paldies sacensību 
galvenajam tiesnesim Aigaram Vārnam par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā un vidusskolas direktorei Gundegai 
Polei, kas bija kopā ar skolas bērniem un viņu ģimenēm. Fotogrāfijas no šī pasākumā varat skatīt Rojas mājas lapā.

25. maijā no plkst.16.00–18.00 Rojā pie avotiņa notiks OK „Ziemeļkurzeme” orientēšanās sporta seriāla „Zigzag – 2015” 
8. posms (no 16 posmiem). Aicinu Rojas novada iedzīvotājus piedalīties šajā posmā, izmantot iespēju, ka sacensības 
notiek mūsu novadā.

T. Kirilova

Rojenieki spiningo 
Būšnieku ezerā

9. maija saulainajā dienā 20 Rojas vīri, bruņojušies ar spiningošanas inventāru,  
devās uz līdaku copi Būšnieku ezerā. Kā pastāstīja Valdis Kvālbergs, tad visiem lī
dzi bija ar akumulatoru darbināmi elektromotori, lai varētu tos izmantot izīrētajās 
laivās un doties selgā. Arī pagājušajā gadā Rojas novada sacensības spiningošanā 
notika tieši šajā ezerā, jo te ir laba laivu bāze, skaists ezers un daudz zivju. Uz ezera 
tika pavadītas 8 stundas, vīriem šī bija tikpat kā darba diena, bet, protams, daudz 
interesantāka un aizraujošāka. Šī bija komandu cīņa par lielāko lomu, jo katrā laivā 
atradās divi sacensību dalībnieki. Kopējais dienas loms bija iespaidīgs – 13,9 kg 
līdaku! Kā jau sacensībās, bija uzvarētāji un zaudētāji, kuriem diemžēl neizdevās 
izvilkt nevienu zivteli. 

Komandu cīņā 1. vieta Ģirta Freimuta un Valda Kvālberga „ekipāžai” – 4,3 kg, 
2. vieta Imantam Vondam un Jānim Brīveram – 2,310 kg,  bet 3. vietā Dainis Kolāts 
un Ainārs Osis – 2,3 kg. Spiningotāji balvas saņēma arī individuālajās nomināci
jās  – „Lielākais koploms” bija Ģirtam Freimutam – 3,150 kg, bet „Lielākā zivs” 
trāpījās Andrim Raspopovam – 1,2 kg. Ar pozitīvām emocijām pavadīta diena 
tīrā gaisā uz ūdens ir ieguldījums ikviena sacensību dalībnieka veselībā! Lai Rojas 
vīriem copes prieks arī turpmāk! Paldies Valdim Kvālbergam par entuziasmu un 
ieguldīto darbu sacensību organizēšanā.

31. maijā plkst. 7.00 Talsu ezerā notiks Talsu novada sporta spēļu vasaras posma  
sacensības makšķerēšanā, kurās tiek aicināts piedalīties arī Rojas novads. Aicinu 
iedzīvotājus pieteikties šīm sacensībām, lai aizstāvētu sava novada godu. Ceru uz 
jūsu atbalstu. Zvaniet uz tālr. 29617771.

Sporta organizatore T. Kirilova

Šogad 25.aprīlī jau no agra rīta jahtu ostā sāka rosīties sporta 
skolas treneri un daži vecāki, sakopjot  pieguļošo teritoriju, par 
ko viņiem milzīgs paldies. Pēc teritorijas sakopšanas darbiem 
burāšanas nodaļas audzēkņi sagatavoja laivas, lai varētu doties 
uz ūdens. Lai gan solītais siltais laiks Rojā tā īsti arī neparādījās, 
vējš tomēr bija spirgts un pateicīgs, uzsākot jauno 2015. gada 
sezonu uz ūdens. 

Vēl nedēļu iepriekš jaunie burātāji kārtoja ieskaites 
pārbaudījumus peldēšanā un  niršanā Vaivaru rehabilitācijas 
centra baseinā. Audzēkņi tika sadalīti grupās attiecīgi pēc 
spējām, kur spējīgākie niršanā bija H. Zandere (43.21 s), 
R. Gricmanis (47.09 s) un A. Dreimanis (58.72 s). Peldēšanā 
35 m brasā labākais rezultāts bija M. Gitendorfam. Iesācēju 

grupā labākais rezultāts T. Zārdai. Prieks par mūsu jaunākā 
audzēkņa K. Nordena progresu, kurš jau spēja piedalīties 
niršanas sacensībās (13.74 s). Pateicoties Jūrmalas sporta 
skolas metodiķei un peldēšanas trenerei J. Rozenšteinei, 
esam atkal attīstījuši un pilnveidojuši peldēšnas prasmes, 
kas ļoti noderēs tupmāk burājot uz ūdens. Žēl, ka sakarā ar 
silto ziemu neizdevās paburāt ar ledus jahtām, bet cerēsim uz 
labākiem laikiem nākošajā sezonā.

Uzsākot jauno sezonu, tiek gaidīti jauni burātgribētāji – 
gan bērni, gan arī pieaugušie. 30. maijā plkst. 11.00 sporta 
skola organizē atvērto durvju dienu. Gaidīsim visus 
interesentus. Burāšanas treneris  Gunārs Reinholds, 

 tālr. 26434813

Sporta aktivitātes Rojas vidusskolā
13. maijā notika Talsu novada atklātā skolēnu olimpiāde vieglatlētikas četrcīņā. Sacensības notika divās vecuma grupās. No 

Rojas vidusskolas piedalījās 4 komandas. 
2001./2002. g. zēnu komanda kopvērtējumā ieņēma 3. vietu. Komandas sastāvs – R. Siliņš, E. Vansovičs, M. Segliņš, 

R. Kilmits, E. Krontāls, kurš individuālā vērtējumā ieguva 2. vietu. Meiteņu komanda ierindojās 3. vietā. Komandā piedalījās 
S. Pētersone, K. Vansoviča, L. Veģe, K. Olekte, D. Rūmniece.

2003./2005. g. zēnu komanda ierindojās 5. vietā. Komandā cīnījās M. Gitendorfs, R. Bervalds, M. Zembahs, M. Gūtšmits, 
R. Toporkovs. Augstu sniegumu parādīja meiteņu komanda, iegūstot 1. vietu. Komandā startēja A.  Štāka, E. Mitenberga, 
S.  Skujiņa, K. Kronberga – 3. vieta individuālā vērtējumā un E. Akmeņlauka – 1. vieta individuālā vērtējumā. Paldies 
skolotājām Jutai Volanskai  un Rudītei Bārdiņai par komandu sagatavošanu un līdzi jušanu. 

Informāciju apkopoja Antra Ozollapa

Atklāta burāšanas sezona

Maija mēnesis ir laiks, kad stadionos atskan pirmie starta 
šāvieni vieglatlētikas sacensībās. Sportisti atkal satiekas 
skrejceliņos un sektoros, lai baudītu ziemā padarītā darba 
augļus. Šie augļi, protams, ir jauni personīgie rekordi un 
sasniegumi. Tas ir gandarījums pašam sportistam personīgi, 
gandarījums visiem par mūsu novada vārda nešanu tautās. 

Pirmie starti šogad sākās Liepājā. IAAF jauno vieglatlētu 
dienas sacensībās startēja Una Dravniece, mūsu labākā vidējo 
un garo distanču skrējēja. Pirmais starts padevās veiksmīgs, 
izcīnīta 2. vieta 1500 m distancē ar teicamu personīgo rekordu 
5:11.52. Nedēļu vēlāk startēja Rīgas jaunatnes čempionāts 
vieglatlētikā. Šīs sacensības allaž pulcē lielu dalībnieku skaitu 
arī no pārējiem Latvijas novadiem. Šajās sacensībās pirmais 
starts bija mūsu labākajai sprinterei Līgai Vecbērzai. 100 m 
distancē pārliecinoša uzvara un labots skolas rekords ar 
vairāk kā 20 gadu lielu bārdu. Līgas rezultāts 12.46 sekundes. 

Aukstais un vējainais laiks neļāva izpildīt pasaules jauniešu 
U18 čempionāta dalības normatīvu. Pietrūka 16 sekundes 
simtdaļas. Arvien labāk jūtas mūsu valsts labāko jauno garo 
distanču skrējēju vidū Una Dravniece. Rīgas čempionātā 
sasniegts jauns personīgais rekords 3000 m skrējienā 
11:49.20, un sudraba medaļa. Vēl vienu medaļu, šoreiz 
bronzu, Una ieguva 1500 m skrējienā. Tā, lūk, Rojas novada 
meitenes rotājās ar Rīgas čempionāta medaļām.

Arī pieaugušie vieglatlēti uzsākuši jauno sezonu. Rīgas 
starptautiskajā maratonā atzinīgi pusmaratona distancē 
startējuši Gundars Doniņš un Uģis Kronbergs. Arī citi 
sportisti ņēmuši dalību dažāda mēroga sacensībās. Būtu 
vēlams dalīties ar saviem iespaidiem kādā citā rakstā. Katra 
uzdrīkstēšanās, katra uzvara pār sevi un citiem, popularizē 
veselīgu dzīvesveidu, rada ierosmi pārējiem.

Treneris J. Volajs

„Rojas apļi 2015”
Ir nemanot paskrējusi ziema un 

pienācis pavasaris. Tas nozīmē, ka jau 
trešo gadu sākas „Rojas apļi” sezona, 
kura turpināsies līdz pat septembra 
beigām. Šogad 21. aprīlī, saulainajā, 
bet nedaudz vēsajā vakarā, notika 
pirmais skrējiens, kurā piedalījās 
22  dalībnieki. To, ka fiziskām ak
tivitātēm svaigā gaisā nav vecuma 
robežu, apliecina mūsu skrējiena 
dalībnieki no bērnudārza vecuma 
līdz kungiem un dāmām brieduma 
gados. Skaitīsim noskrietos apļus, lai 
rudenī varētu uzzināt, cik tad apļus 
katrs būs pievarējis. Aicinu ikvienu 
katru otrdienu  19.00 Rojas stadio
nā piedalīties 30  minūšu skrējienā 
apkārt stadionam. Stiprināsim vese
lību, gūsim fizisku rūdījumu un labi 
pavadīsim laiku kopā ar draugiem un 
ģimeni.

Armands Indriksons,
Rojas stadiona vadītājs

Skriešanai „Rojas apļos” nav vecuma ierobežojuma.                     Albuma foto

Startē vasaras vieglatlētikas sezona 

Kuplākās ģimenes gods – Čeksteru ģimenei.
T. Kirilovas foto
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

Sludinājumi
 Vasarsvētku dievkalpojums Kaltenes ev.lut. 

draudzē 24. maijā 15.00.
 Atvērta dāmu un kungu frizētava Rojā, Selgas 

ielā 1 (2. stāvā). Telefons 29333927. Laipni lūgti!

PIEDĀVĀ DARBU
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”, 

reģ.nr. LV41203031343, Rojā piedāvā darbu zivju 
vērējiem/jām, zivju pakotājiem/ām un citiem ceha 
darbiniekiem/cēm. Nodrošinām transportu   marš
rutos: Pastende–Talsi–Valdemārpils–Roja un Upes
grīva–Valgalciems–Roja.  Kontakttālrunis 26164193, 
63269138.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku

mulatorus. Zvanīt 29286523.
 Veclaiku monētas, medaļas, pulksteņus, glez

nas, porcelāna vāzes, sienas šķīvjus, figūriņas, fotog
rāfijas, interjera priekšmetus u.c.

Tālrunis 26864735.
 Elektromotoru remonts Tukuma novada Slam

pes pagasta „Rauciņos”. Zvanīt 29253411.

Policija ziņo

Būvmateriālu veikalā 
„Masters” Rojā:

 plašā sortimentā Fiskar dārza inventāra 
           piederumi;
 zāles pļaujmašīnas, trimeri u.c.;
 darba apģērbi, apavi.
Preču iegāde iespējama caur Incredit aizde

vuma līgumu, noformēšana uz vietas. Telefons 
29169490, e pasts: buvserviss@inbox.lv

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.

Kvalitatīva bruģēšana un celtniecības pakal-
pojumi. Elastīgas cenas. Telefons 28837240.

 Automašīnu virsbūvju remonts. Telefons 
28185936.

ĪRĒ
 Sieviete ar bērnu mājas daļu vai māju Rojas ap

kaimē pie jūras pastāvīgai dzīvošanai par  200 EUR 
mēnesī. Iespēja palīdzēt mājas un dārza darbos gados 
vecākiem cilvēkiem. Zvanīt 29458571.

Pārvelk un izgatavo mīkstās mēbeles
Matrači, audumi, at-

sperbloki, ādas, furnitū-
ra. Talsi, Kr. Valdemāra 
ielā 14. Zvanīt 28333826, 
29663953, 25907095.

165
138

1430
4800
1130

€/t €/t

€/t €/t

€/t €/t

192

Laika posmā no 5. maija līdz 18. maijam 
konstatēti šādi pārkāpumi Rojas novadā:

05.05. Uzrakstīti 3 uzaicinājumi piestiprināt 
māju nosaukumu zīmes Kaltenē.

07.05. Sastādīts APK protokols Kaltenē kādam 
privātmājas īpašniekam par viņa īpašumā izveido
jušos kūlu. Aizrādīts autovadītājam par nepareizi 
novietotu automašīnu Jūras ielā. Pašvaldības poli
cija pēc valsts policijas lūguma piedalījusies kāda 
vīrieša meklēšanā. Vīrietis netika atrasts.

08.05. SIA „Rojas auto” teritorijā pretī operatī
vās mašīnas garāžas durvīm novietota automašīna. 
Lūgums automašīnu vadītājiem būt disciplinētiem 
un neatstāt savas automašīnas tam neparedzētās 
vietās, pretējā gadījumā, ugunsdzēsēju automašī
nai izbraucot uz notikuma vietu, jūsu automašīna 
var tikt bojāta, kā arī nevajadzīgi aizkavēta opera
tīvā transporta izbraukšana. Sastādīts APK proto
kols par mājas nosaukuma zīmes neesamību Rudē.

09.05. Uzrakstīts brīdinājums kādai mājas 

īpašniecei Kaltenē par to, ka viņas īpašumā izvei
dojusies kūla. Saņemta informācija, ka pretī Žo
cenes pludmalei braukā kvadracikls. Izbraucot uz 
notikuma vietu, kvadracikls netiek atrasts.

10.05. Saņemts zvans no sievietes, ka mežā pie 
Rudes atrasti dokumenti. Minētie dokumenti no
doti Talsu policijā.

12.05. Uzrakstīts uzaicinājums kādai firmai 
Rojā sakopt savu īpašumu noteiktā termiņā.

14.05. Sastādīts APK protokols vīrietim par 

nesakoptu īpašumu Kaltenē. Saņemts ziņojums 
no bērniem, ka Zvejnieku ielā deg konteiners. 
Ierodoties pašvaldības policistam, uguns jau bija 
nodzēsta. Saņemts zvans no valsts policijas de
žūrdaļas, ka sieviete Rudē veselības problēmu dēļ 
nav spējīga nokļūt līdz mājām. Sieviete nogādāta 
dzīvesvietā.

18.05. Pašvaldības policija kopā ar Rojas būv
valdi apsekoja objektus Pūrciemā, kur notiek 
grāvju rakšana. 

Sportiskās aktivitātes 
Rojas dienās 30. maijā

Nr. 
p. k. Pasākums Vieta Laiks

1. Strītbols – komandā 4 dalībnieki, 
uz laukuma 3 dalībnieki

Basketbola laukumā pie 
stadiona

10:00

2. Volejbols – komandā 6 dalībnieki, 
uz laukuma 3 vīrieši un 1 sieviete

Smilšu volejbola laukumā 
pie stadiona

10:00

3. Pludmales volejbola turnīra 
„Rojas vasara – 2015” 1. posms

Smilšu volejbola laukumā 
pie stadiona

10:00

4. „Rojas kauss futbolā” – komandā 
10 dalībnieki, uz laukuma 7 
spēlētāji, spēles notiek uz 2 lau
kumiem

Rojas stadionā 10:00

5. Riteņbraukšana pa stadionu – PII 
audzēkņiem 1 aplis, skolēniem 
no 1.–4. kl. – meitenēm 3 apļi, 
zēniem 5 apļi. Zēnus un meitenes 
vērtē atsevišķi.

Starts uz stadiona 
skrejceļa  tribīņu pusē

10:00

6. Makšķerēšana Pulcēšanās pie Rojas upes 
tilta

6:00

7. Zolīte Vidusskolas semināru zālē 
2. stāvā, ieeja pa sporta 
zāles durvīm

10:00

8. Ekstrēmie sporta veidiInline, 
BMX, skeitbords

Skeitparkā pie stadiona 11:00

9. Šautriņu mešana – 2 grupas – 
skolēni līdz 19 gadiem un 
pieaugušie no 20 gadiem  un 
vecāki.
Zēnus un meitenes, vīriešus un 
sievietes vērtē atsevišķi.

Rotaļu laukumā pie 
šūpolēm

15:00–
17:00

10. Spēle „Petanks” – 2 grupas – 
skolēni līdz 19 gadiem un 
pieaugušie no 20 gadiem  un 
vecāki.  Zēnus un meitenes, 
vīriešus un sievietes vērtē 
atsevišķi.

Rotaļu laukumā pie 
šūpolēm

15:00–
17:00

Tiem gariem gadiem,
Ko par mūžu sauc,
Tu lemta man,
Un tas ir ļoti daudz.

Savus vedējus 
Ainu un Gotfrīdu 

Jungfermaņus 
65. kāzu jubilejā sveic
Aina un Valdis Krontāli

Ģipkas baznīca piedalās 
„Baznīcu naktī”

5. jūnijā Ģipkas baznīca piedalīsies „Baznīcu nakts” pasākumos. Šajā dienā 
baznīca būs atvērta apmeklētājiem no pulksten 11.–24.00. Programmā:

 Ilonas Brektes un Dzintras Upītes akvareļu izstāde ar devīzi „Ziedi Ģipkas 
baznīcai”;

 Dzejnieka kristieša Livara Jankovska dzeja, rakstīta ar tušu uz bērza dēlīšiem;
 No 14.00–15.00 pie tējas un kafijas tases Ģipkas baznīcas tornī tikšanās ar 

vietējām dzejniecēm Dinu Veinbergu un Daci Sadaku;
 18.00 zvanīs baznīcas zvani;
 22.00 nakts koncerts, kurā piedalīsies Rojas kultūras centra sieviešu koris 

„Kalva”, solisti Marika Gavrona un Artis Muižnieks un Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas meiteņu vokāli instrumentālais ansamblis. Pirms nakts koncerta aicinām 
piederīgos iedegt svecītes pie savu tuvinieku kapu kopiņām.

Ieeja par ziedojumiem baznīcas torņa atjaunošanai.
Būsiet mīļi gaidīti Ģipkā! Jau iepriekš pateicos Rojas novada domes 

darbiniekiem, Rojas kultūras centram un Rojas Mūzikas un mākslas skolai par 
atbalstu.

Valdis Rande, Ģipkas draudzes priekšnieks

Sacensībās un sporta aktivitātēs drīkst piedalīties visi interesenti.
Dalības maksas nav. 

Uzvarētāju apbalvošana notiek uzreiz 
pēc attiecīgās sporta aktivitātes beigām.

Sacensības visās sporta spēlēs un sporta aktivitātēs tiks 
pārtrauktas plkst. 13:30, lai novada iedzīvotāji varētu piedalīties 

svētku gājienā, 
kurš sāksies plkst. 14:00. Pēc gājiena sacensības turpināsies.

Novada sporta organizatore T. Kirilova, tālr. nr. 29617771.

 Rojas invalīdu biedrība pateicas par atbalstu Rojas nova
da domei, SIA „Rānda”, SIA Ŗauda”, SIA „Gaisma”, SIA  „Ķipītis”, 
SIA „A Celtne”, SIA „Līcis ‘93”, SIA „AJOR”, SIA „Banga  Ltd”, 
SIA „Arčers BB”, SIA „Kaltene VM”, SIA „Zītari LR”, Rojas ostas 
pārvaldei.

Pateicības

Tuvojoties Ināras un Borisa Teterevu 
atbalstītā projekta „Čaklās rokas Rojā” nos
lēgumam, aicinām Rojas novada iedzīvotā
jus apmeklēt šajā laikā tapušo rokdarbnie

ču darbu izstādi MFC „Strops” telpās. Izstāde atvērta no 3. jūnija 
no pulksten 10.00–18.00. Pusdienas pārtraukums no 13.00–14.00.

Vēlamies izteikt pateicību Rojas 
ugunsdzēsēju brigādei par operatīvo 
un pašaizliedzīgo darbu, likvidējot odžu 
midzeni bērnu rotaļu laukumā Rojas 
pludmalē 1. maijā.

Ar patiesu cieņu, 
Ingrida un Aleksandrs Lasmaņi Rojā

 Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un dzimt
sarakstu nodaļas vadītāja Liāna Bērziņa pateicas visiem tiem Rojas 
novada ilggadējiem laulātajiem pāriem, kuri atsaucās un piedalījās 
Rojas novada domes un invalīdu biedrības kopīgi rīkotajā pasāku
mā. Paldies par ieguldīto darbu invalīdu biedrības priekšsēdētājai 
Ernai Grīnvaldei, Rojas novada kultūras pasākumu organizatorei 
Dace Brokai un kultūras centra direktorei Ārijai Veidei.

 Ģipkas luteriskā draudze pateicas Rojas novada domes 
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, Attīstības nodaļas darbiniecēm, 
sekretārei un deputātiem par atbalstu Rietumu bankas Labdarības 
fonda rīkotā projektu konkursā Latvijas sakrālais mantojums  - 
līdzfinansējumu 650 EUR. Informēju, ka mūsu projekts tika 
noraidīts un automātiski piešķirtie līdzekļi anulēti. Tomēr mīļš un 
sirsnīgs paldies par sadarbību, atsaucību un atbalstu.

Valdis Rande, Ģipkas draudzes priekšnieks

 Paldies A/S „Talsu mežrūpniecība” valdes priekšsēdētājam 
Gatim Štākam par finansiālo atbalstu basketbola formu iegādē Ro
jas novada Sporta skolas vecākās grupas audzēkņiem.

Sporta skolas direktore T. Kirilova

Man patīk tas, kā Roja skan,
es tāpēc steigšu PALDIES Dacei Brokai aiznest!

Un patīk man, kā Roja katru gadu plaukst,-
Ar savu pateicību es pie Kārkliņ' Evas steigšu!

Un tas, kā Roja savas plaukstas
augšup ceļ,
Kirilovu Tatjanu vēlos savā PALDIES ieskaut.

Tik daudz ir paldies, ko es izjūtu,
ikkatram rojniekam
par viņa cēlo, silto 
guni.
                  Ilona Kļavinska 

Aicinājums
No 15. maija līdz 15. novembrim Rojas novada bibliotēka 

iesais tās SIA „Līgatnes papīrs” atkārtotajā makulatūras savākšanas 
akcijā. Aicinām iedzīvotājus iesaistīties akcijā, piesakot makulatū
ras nodošanu bibliotēkai, zvanot 63232283 vai 28616707 darba 
dienās no 11.00 līdz 19.00.  
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