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Muzejā svin Selgas ielas vārdadienu

Šis uzraksts jau sen kā ir vēstu-
risks. Bieži braucēji mēdz izrādīt ne-
apmierinātību ar to, ka Rojā nav siltu 
telpu, kurās gaidīt autobusu, bet jā-
atceras, ka to – Rojā būt vai nebūt 
autoostai, izlemj Satiksmes Ministri-
ja. Toties mēs esam lutināti ar to, ka 
mums joprojām ir skaista autobusu 
pieturas nojume. Plašāk par atjauno-
to nojumi lasiet rakstā „Rojai ir jauna 
seja” 1. lpp.

Dace Klabere

5. februārī, tieši pa Selgām, muzejā atkal pulcējās Selgas ielas 
draugi un fani, lai pakavētos atmiņās par aizgājušajiem laikiem. 
Šī vakara tēma – tirdzniecība uz Rojas galvenās, Selgas ielas, un 
autoostas vēsture.

Kā jau atceramies no iepriekšējos gados runātā, viens no pirma-
jiem veikaliem Rojā bijusi slavenā Koreja, arī veikals „Upītēs”. Bet 
50. gadu beigās pašā Rojas centrā durvis vēra tolaik lielākais veikals 
Rojā – „Kaija”. Par to, ka Rojā jau izsenis dzīvojuši pirktspējīgi ļau-
dis, liecina 1957. gada avīzē „Padomju Zvejnieks” publicētais raksts. 
Tajā vēstīts, ka Rojas ciema klubā notikusi Talsu zvejnieku patērētāju 
biedrības pilnsapulce. Tajā piedalījušies 80 cilvēki, pārskatu sniedzis 
biedrības priekšsēdētājs Melderis. Viņš ziņojis, ka preču apgrozīju-
ma plāns izpildīts par 21 miljonu 900 tūkstošiem rubļu, pēc kā tiek 
secināts, ka ir cēlusies zvejnieku pirktspēja. Bet pārdošanā esot maz 
būvmateriālu, trūkst mēbeļu, audumu, saimniecības preču. Pavisam 
maz tiekot tirgoti motocikli, šujmašīnas, piena separatori un rezerves 
daļas. Jāuzlabo maizes kvalitāte, savukārt alkohola dzērienu tirdznie-
cību jākoncentrē vienā vietā – lielākajā ciema veikalā.

Kā redzam senajās fotogrāfijās, 70-gados veikala „Kaija” telpas 
skaisti izremontētas un tajās pozē pārdevējas Ārija Veide, Irēna Grosba-
ha, Sarmīte Ceplēviča, Aina Zūberga, Vija Priediņa, Malda Apškrūma 
un veikala vadītāja Astra Cielava. Vēl dažus gadus vēlāk veikala kolek-
tīvs ir mainījies un tajā strādā Alda Kirilova, Jautrīte Macpane, Maija 
Heinsberga, Alma Sekstiņa, Tamāra Vītolberga un Mārīte Grietēna. Visi 
klātesošie vienbalsīgi atzina, ka tolaik garšīgākais veikalā nopērkamais 
produkts bija desas. Savukārt Gaida Vilcāne atcerējās, ka desu bijis tik 
daudz, ka neiespējami bijis tās laicīgi iztirgot, tādēļ pārdevējas izlietoju-
šas litriem eļļas, lai desas atkal un atkal atsvaidzinātu, lai tās spīdētu kā 
tikko atvestas. Bet pēc 70-gados valdības pieņemtā lēmuma, ka Latvijai 
turpmāk ar produktiem jāapgādā Ļeņingrada, mēs desas vairs neredzē-
jām. Un ne tikai. Deficīta prece bija arī gaļa, zaļie zirnīši, majonēze un 
daudzi citi produkti. Un kā vienu no grūtākajiem darbiem pārdevējas 
atceras milzīgos, sasalušos sviesta klučus, kurus bija jāpaspēj pa nak-
ti safasēt noteiktajās normās, jo jau melnā tumsā cilvēki ieņēma rindu 
pie veikala durvīm, lai tiktu pie noteiktās sviesta normas. Norma bija 
200 grami sviesta katram rindā stāvošajam.

Roja strauji attīstījās un 1968. gadā tiek uzbūvēta tuvā un tālā ap-
kārtnē plaši izslavētā kafejnīca „Veldze”. Tajā veldzējās ne tikai vietē-
jie zvejnieki, bet arī katrs caurbraucējs un ciemata viesis. Joprojām 
daudzu atmiņās saglabājušās tur dabūjamās garšīgās desiņas, sautē-
tie kāposti, olas majonēzē un rasols. Mārīte Maķevica, kura kafejnī-
cas virtuvē nostrādāja vairākus gadus, joprojām smalki atceras visas 
sastāvdaļas, kas tikušas pievienotas lielajam kāpostu katlam, kā dēļ 
kāposti garšojuši tik īpaši. Savukārt Maija Bergāne atcerējās, ka bijis 
laiks, kad vakara stundās kafejnīcā dāmas ielaistas tikai garajās klei-

tās un kungi uzvalkos, jo tad kafejnīca uz dažām 
stundām pārvērtusies restorānā.

Vai tad, runājot par tirdzniecību, var aizmirst 
vietu, kur tika tirgots visgaršīgākais saldējums 
pasaulē? Šajā mirklī katrs no klātesošajiem sajū-
tam uz mēles šī aukstā kāruma  – piena, krējuma, 
krējuma ar rozīnēm un pat „Vēsmas”, kas maksāja 
8 kapeikas, garšu. Saldējums vienmēr ticis atvests 
lielos daudzumos un uzglabāts fabrikas saldētavā.  
Un to sirsniņas dauzīšanos, kad saldējums gāja uz 
beigām, bet rinda vēl tik gara, arī es atceros jo-
projām.

Turpat netālu bija arī Rojā vienīgais maizes 
veikals. Tā kā Rojā bija pašiem sava ceptuve, mai-
zīte uz veikalu tika atvesta pavisam silta un nereti 
gadījās, ka līdz mājām jau puskukulis baltmaizes 
bija nograuzts. Un kur nu vēl milzīgie, dzeltenie 
kliņģeri ar rozīnēm! Tiesa, gadījies arī pa misēklim. 
Kā atcerējās bijusī maizes veikala pārdevēja Saira 

Zviedre, vienreiz neapmierināta pircēja atgriezusies veikalā ar 
visu kliņģeri, jo bija tajā atradusi ieceptu marles saiti. Bet kurš 
atceras, ka maizes veikalā tirgoti arī benzīna taloni? Un vai šo-
dien kāds spēj noticēt, ka bijis laiks, kad degviela maksājusi vien 
7 kapeikas litrā!

Rojā uzrodas arvien vairāk darbavietu, un 1969. gadā tajā 
atver autoostu – vienu no modernākajām un lielākajām visā 
Talsu rajonā. Un tikai retais vairs atceras, ka pirms tās Rojā bija 
tikai maza, necila autobusu pieturas būdiņa. Līdz ar autoostas 
atklāšanu, dzīve Rojā uzņem apgriezienus. Izveidoti 24 auto-
busu maršruti, uz Kalteni vien varēja aizbraukt gandrīz vai ik 
pa pusstundai. Autoosta ir atvērta no pieciem rītā līdz pat des-
mitiem vakarā. Ja laikus neiestājās rindā rīta agrumā uz pirmo 
autobusu, kas kursēja uz Rīgu, dažkārt varēja arī nepalaimēties 
un uz galvaspilsētu netikt, jo autobuss jau no Mazirbes puses 
atnāca pilns ar cilvēkiem. Autoostā bija izveidota arī pārgulēša-
nas vieta starppilsētu autobusu šoferiem, un tas nu lika sarosī-
ties vietējām meitenēm… Ruta Mitenberga autoostā nostrādāja 
24  gadus, un kā vienu no spilgtākajiem notikumiem atceras 
reizi, kad ticis saņemts zvans, ka, pienākot autobusam no Rī-
gas, viņai steidzīgi jādodas uz autobusu un jāpaņem tur otrajā 
rindā sēdvietā atstātā soma. Tā arī izdarīts, un kad viņa šofera 
klātbūtnē somu atvērusi, izrādās, ka tā bijusi pilna ar naudu. 
Stāsts pavisam banāls – blakus ciemā esošā zvejnieku kolhoza 
kasiere, braucot no Rīgas ar kolhoznieku prēmijām, bijusi tik 
jautrā prātā, ka somu ar naudu aizmirsusi autobusā.

Runājot par autoostu, nevar nepieminēt arī slaveno rožu 
dobi tās teritorijā. To kopusi autoostas apkopēja Viktorija 
Šuksta un Ruta atceras, ka jubilejas reizēs šoferi arvien pirms 
ienākšanas autoostā vispirms rožu dobē noplūkuši pa rozei. Un 
tikpat slavena randiņu vieta kā Rīgā pie Laimas pulksteņa, Rojā 
bijusi rožu dobe.

Rutai spilgtā atmiņā vēl arī rīts, kad rīta agrumā, nākot uz 
darbu, pamanījusi pie autoostas milzīgu rindu un nopriecāju-
sies, ka nu gan būs daudz braucēju. Nekā nebija, izrādās, ka 
cilvēki jau laicīgi ieņēmuši rindu pēc tualetes papīra. Visi vēl 
atceramies, ka autoostas galā bija grāmatnīca, kurā tad arī tikusi 
tirgota šī deficīta prece. Kā atceras grāmatnīcas pārdevēja Anita 
Daubare, kura grāmatnīcā nostrādājusi 20 gadus, grāmatnīcā 
obligāti bija jābūt Marksa, Engelsa un Ļeņina kopotajiem raks-
tiem. Pie kam ar nosacījumu, ka grāmatas nedrīkst glabāties ilgāk par 
3 gadiem. Tā kā šos rakstus neviens nepirka, vajadzēja no grāmatām 
izgriezt lapu, kurā bija norādīts grāmatas izdošanas gads, tad tipogrā-
fijā šo lapu iespieda no jauna un situācija glābta – tā teikt, padomju 
cilvēks iepriekšējo tirāžu izpircis, tādēļ nodrošināta nākamā.

Šajā vakarā tika pieminēta arī Rojas vecā ēdnīca upītes malā, kurā 
tirgota bezgala garšīga šokolāde, ēdnīca virs tagadējā veikala „Maxi-

ma”, kurā „Bangas” ļaudis ēda par taloniem, arī veikals „Selga”, kura 
atklāšanas dienā ļaužu pūlis ielauzies ar visu durvju stiklu un daudz 
kas cits. To visu atcerēties palīdzēja Gundegas Balodes stāstījums un 
bijušā Rojas patriota Laimoņa Lauberga fotogrāfijas, kuras Rojas mu-
zejs nesen ieguvis savā īpašumā. Paldies muzeja darbiniecēm par jau-
ko atmiņu vakaru, kas sildīja atnākušo sirdis tikpat ļoti, cik gardā tēja 
„Veldzes” laika glāzēs. Trūka tikai kāpostu smaržas. 

Ir atjaunota autobusu pieturas nojume, kas kopš neatmi-
namiem laikiem ir simbolizējusi Rojas autoostu. Nojumes 
atjaunošana arī būtiski uzlabo pilsētvides kopējo izskatu.

SIA „A Celtne” pieturas nojumei ir demontējusi un at-
jaunojusi jumta segumu, balsta stabu pamatne ir nostipri-
nāta ar metāla stiprinājumiem un stabi pārkrāsoti, ierīkoti 
ērti soliņi un atkritumu urnas, izlīdzināts ielas un perona 
segums. Lai uzlabotu apgaismojumu un padarītu to eko-
nomiskāku, ir uzlabota elektroinstalācija, kā arī uzlabota 
vides pieejamība, lai pēc iespējas vieglāk būtu pārvietoties 
cilvēkiem ar īpašam vajadzībām un māmiņām ar bērnu 

ratiņiem. Ir rasts mūsdienīgs risinājums lietus ūdeņu 
notekām – pie nojumes malas piestiprinātas ķēdes nevis 
notekcaurules. Šeit atgādinājums jauniešiem un bērniem – 
ķēdes nav paredzētas, lai šūpotos un karātos tajās. Nākamajā 
gadā ir plānots teritoriju arī apzaļumot, pie norobežojošām 
margām izvietojot ziedu kastes.

Bijušās autoostas nojumes renovāciju Rojas novada 
dome veica no saviem budžeta līdzekļiem bez valsts 
līdzfinansējuma, par kopējo summu 35 735,35 eiro.

Marita Pāvuliņa,  Sabiedrisko attiecību speciāliste

 Bijušās autoostas nojumes atjaunošana būtiski uzlabojusi pilsētvides kopējo izskatu. 
D. Klaberes foto

Selgas ielas vārdadienas svinības arvien pulcējušas daudz interesentu. Mārī-
tei Maķevicai (pirmā no kreisās) joprojām atmiņā visas sastāvdaļas, kas tikušas 
pievienotas lielajam kāpostu katlam „Veldzē”.

Veikala „Kaija” kolektīvs 1972. gadā. 

Gadatirgus Patērētāju biedrības pagalmā bija plaši apmeklēts.
D. Klaberes un arhīva foto

Tikko atvērtā „Veldze” ātri kļuva populāra. 

Rojai ir jauna seja
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Par padarīto Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā
Jaundzimušo reģistrācija
2015. gadā Rojas novada dzimtsa

rakstu nodaļā reģistrētas divas Lotes 
un divas Evelīnas, bet jau otro gadu nav 
reģistrēts neviens Jānis. 

Lūk, kādi vārdi doti mūsu nodaļā re
ģistrētajiem jaundzimušajiem: Jēkabs, 
Eduards, Arnolds, Daniels, Darels, 
Elmārs, Dairis, Kārlis, Ritvars, Elans, 
Linards, Lūkass Emīls, Artūrs, Olivers, 
Valters, Mārtiņš, Sofija, divas Evelīnas, 
Aleksa Enija, Elīza, Amanda, divas 
Lotes, Annika, Dārta, Paula, Samanta, 
Madara, Elza, Keitija, Mārīte Maija, 
Adrija.

Gada laikā nodaļā reģistrēti 33 bēr
ni, bet novadā pavisam kopā klāt nāku
ši 37 jaundzimušie. Tas nozīmē, ka ve
cāki izmantojuši arī iespēju savu bērnu 
dzimšanu reģistrēt citās nodaļās. 

Atgādinām, ka reģistrējot bērniņu 
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā, 
dzimšanas apliecību vāciņus ar novada 
simboliku dāvinām. Bez tam  dāvinām 
izdevumu „Mūsu bērns” un, sadarbībā 
ar Rojas novada Multifunkcionālā cen
tra „Strops” seniorēm, dāvanā jaundzi
mušie saņem viņu čaklo roku adītās ze
ķītes. Reģistrējot bērniņu Rojas novada 
dzimtsarakstu nodaļā, ja viens no bērna 
vecākiem savu dzīvesvietu deklarējis 
mūsu novadā, Rojas novada pašvaldība 
2015. gadā izsniedza arī materiālu pa
balstu par bērna dzimšanu 71,14 eiro 
apmērā.

No pērn reģistrētajiem bērniem, 
17 bija meitenes un 16 – zēni. Kā pirmie 
savām māmiņām piedzimuši 14 bērni, 
otrie bērni gandrīz tikpat – 13, trešie 
jau mazāk – 3, bet patiess prieks, ka 
3  jaundzimušie ir jau ceturtie bērniņi 
savās ģimenēs. Mūsu novadā reģistrēto 
bērniņu jaunākajai māmiņai pagājuša
jā gadā bija 21 gads, jaunākajam tētim 
23, gadi, pieredzējušākajiem – māmiņai 
bija 39 gadi , bet tētim 50 gadi.

Liels skaits – 15 – jaundzimušie re
ģistrēti, pamatojoties uz paternitātes 
atzīšanas vecāku kopīgo iesniegumu. 
Tas nozīmē, ka bērna māte un tēvs sav
starpēji nesastāv reģistrētā laulībā. Šādā 

gadījumā, reģistrējot bērna dzimšanu, 
abiem bērna vecākiem jāierodas dzimt
sarakstu nodaļā, lai uzrakstītu paterni
tātes atzīšanas iesniegumu. Reģistrējot 
dzimšanu ar paternitātes atzīšanu, 
visiem 15 bērniem dots tēva uzvārds. 
2015. gadā divas māmiņas bija izlēmu
šas vienas uzņemties atbildību par sa
viem bērniņiem. 

Ja bērna dzimšanu reģistrē Rojas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā, tad arī 
viņa dzīvesvietu deklarējam turpat 
Dzimtsarakstu nodaļā. Bērna dzīves
vietas pirmreizējā deklarēšana ir bez 
maksas. 

2015. gada Rojas dienu pasākumā 
ar nelielu dāvaniņu tika sveikts katrs 
mūsu jaunais novadnieks. Šo tradīciju 
turpināsim arī  2016. gadā un sveiksim 
mazos novadniekus, kuri dzimuši laika 
posmā no 2015. gada Rojas dienām līdz 
2016. gada Rojas dienām.

Laulību reģistrācija
Pieaudzis mūsu nodaļā reģistrē

to noslēgto laulību skaits. 2014. gadā 
Rojas novadā savas ģimenes nodibi
nājuši 30 pāri,  bet 2015. gadā tie jau 
bija 34 pāri. Tas ir par četrām laulībām 
vairāk nekā 2014. gadā. Dzimtsarakstu 
nodaļā „jā” vārds teikts 15 reizes,  Rojas 
novada baznīcās – 10 reizes, bet 9 reizes 
ārpus Rojas novada Dzimtsarakstu no
daļas telpām. Laulību noslēgušo perso
nu vecuma amplitūda ir ļoti daudzvei
dīga. Jaunākā līgava bija 22 gadus veca, 
savukārt jaunākais līgavainis – 24 gadu 
vecs. 

Sieviešu gadu skaita augstākā robe
ža, noslēdzot laulību, ir bijis 67 gadi, bet 
vīriešu 69 gadi. Atkārtotā laulībā stājās 
9 vīrieši, no šī skaita – 2 atraitņi. Savu
kārt no 12 sievietēm, kuras laulību no
slēgušas atkārtoti, 2 bija atraitnes. No 
atkārtotajām laulībām  divas sievietes 
noslēgušas 3. laulību, bet   pārējie stājās 
otrajā laulībā. 

Mūsu novadā, laulību reģistrējot, 
6 pāri bija tādi, kuros abu deklarētās 
dzīvesvietas ir Rojas novads. Un 6 ga
dījumos novadnieks bija viens no laulā

tajiem. No 34 līgavaiņiem 23 pārstāvēja 
citus Latvijas novadus, bet 2 bija Rīgas 
iedzīvotāji un viens līgavainis bija ārze
mēs dzīvojošs (Austrālijā). No 34  līga
vām 18 bija no citiem novadiem, 5  bija 
rīdzinieces  un viena līgava dzīvoja ār
zemēs (Lielbritānijā). Droši vien, tieši 
iespēja laulību noslēgt ārpus dzimtsa
rakstu nodaļas telpām, ir pievilinājusi 
citu novadu iedzīvotājus. Pagājušajā 
gadā ārpus telpām 8 pāri savu „jā” vār
du teikuši jūras krastā, 1 pāris „jā” vār
du teica uz jahtas, izbraucot jūrā, un 
1 pāris „jā” vārdu teica Melnsila klubā. 

Tiek izmantota arī iespēja laulību 
noslēgt  Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas telpās, bez svinīgas ceremoni
jas, tikai liecinieku klātbūtnē, parakstot 
laulības reģistru. Tam ir vairāki iemes
li  – pārliecība un uzskati, materiālie 
apstākļi,  vai arī citi apstākļi, jo šī lau
lību procesija Rojas novada Dzimtsa
rakstu nodaļā ir bez maksas.

Pēc laulības noslēgšanas viens vī
rietis mainījis savu uzvārdu uz sievas 
uzvārdu. 8 sievietes atstājušas savu 
pirmslaulības uzvārdu, 24 sievietes pie
ņēmušas vīra uzvārdu, bet 2 sievietes 
savam pirmslaulību uzvārdam vēl arī 
pievienojušas vīra uzvārdu.

Noteicošais faktors laulības noslēg
šanas vietas izvēlei par labu mūsu no
vadam, ir mūsu ģeogrāfiskā atrašanās 
vieta un, protams, jūra un jūras krasts. 

Atgādinām, ka  spēkā esošās likuma 
normas nosaka, ka iesniegums un citi 
dokumenti laulības noslēgšanai jāie
sniedz Dzimtsarakstu nodaļā arī tad, ja 
svinīgā ceremonija paredzēta baznīcā. 
Par dokumentu pārbaudi tiek izsnieg
ta izziņa, kuru var iesniegt garīdznie
kam vai citai Dzimtsarakstu iestādei, ja 
mainījušies apstākļi un ir vēlme laulību 
noslēgt citā novadā. 

2015. gadā 9 reizes ir veiktas atzīmes 
par laulības šķiršanu Rojas pagasta un 
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgto laulību reģistros. 2015. gadā  
14 reizes izsniegtas atkārtotas apliecī
bas, jo iepriekšējie dokumenti bija pa
zaudēti vai aktualizēts to saturs. 

Saņemts viens pamatots uzvārda 

maiņas iesniegums un uzvārds tika no
mainīts. 

Par laulības reģistrāciju  jāmaksā 
valsts nodeva 14 eiro, par civilstāvokļa 
akta reģistra ieraksta aktualizēšanu un 
atjaunošanu  jāmaksā valsts nodeva– 
7  eiro, par atkārtotu civilstāvokļa akta 
reģistrācijas apliecību arī jāmaksā valsts 
nodeva – 7 eiro. Ja nepieciešama tikai  
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
izziņa, jāmaksā pašvaldības nodeva 
5 eiro. Protams, ir paredzēti izņēmumi 
atbrīvošanai no valsts nodevas maksā
jumiem.

Par vārda, uzvārda vai tautības ie
rakstu maiņu valsts nodeva noteikta 
71.14 eiro.

2016. gadā Rojas novada Dzimtsa
rakstu nodaļas sniegto pakalpojumu 
maksas ir sekojošas:

– par laulības noslēgšanas svinīgās 
ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu 
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
Laulību zālē – 50.00 EUR;

– par laulības noslēgšanas svinīgās 
ceremonijas sagatavošanu un vadīša
nu ārpus Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas telpām, citā piemērotā telpā – 
100.00 EUR;

– par laulības noslēgšanas svinīgās 
ceremonijas sagatavošanu un vadīša
nu ārpus Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas telpām, citā piemērotā vietā   – 
150.00 EUR.

2015. gada maijā svinīgos apstākļos 
tika sveikti 10 zelta pāri, kuri laulības 
kopdzīvē nodzīvojuši piecdesmit gadus 
un viens pāris, kuri laulības kopdzīvē 
kopā nodzīvojuši 65 gadus. Katram pā
rim tika pasniegta „Piemiņas zīme” un 
naudas prēmija 100 EUR apmērā. Pā
riem, kuriem veselības stāvokļa dēļ bija 
liegta iespēja piedalīties pasākumā, Rojas 
novada Dzimtsarakstu  nodaļas pārstāvji 
apsveikumus  pasniedza, ierodoties pie 
viņiem personīgi viņu dzīvesvietā.

Rojas novada dome un Rojas no
vada Dzimtsarakstu nodaļa sadarbībā 
ar Rojas invalīdu biedrību, pensionāru 
klubiņiem „Liedags” un „Rūķi” 2016. 
gada maijā svinīgā pasākumā sveiks 

2016. gada zelta pārus, un šogad svinī
bas plānotas vēl plašākas, jo sumināsim 
arī pārus, kuri laulības kopdzīvē nodzī
vojuši arī 55, 60, 65 un 70 gadus.

Mirušo reģistrācija
Pērn Rojas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 43 aizsaulē aizgāju
šie.  Savukārt pēc Iedzīvotāju reģistra 
datiem, mirušo novadnieku skaits ir  
lielāks – 67, un tas nozīmē, ka 24 miru
šās personas tuvinieki reģistrējuši citās 
dzimtsarakstu nodaļās.  No reģistrēta
jiem mirušajiem Rojas novada dzimtsa
rakstu nodaļā 22 bija sievietes (vidējais 
dzīves ilgums 72,55 gadi) un 21 – vīrie
tis (vidējais dzīves ilgums 70,14  gadi). 
Garākais mūža ilgums vīrietim bija 
87 gadi, bet sievietei 102 gadi.

Lai varam informēt par nepiecie
šamajiem dokumentiem un vienoties 
par ērtāko pieņemšanas laiku, iesakām 
pirms došanās uz nodaļu mums piezva
nīt. Par dzimtsarakstu nodaļas jautāju
miem katru darba dienu lūdzam zvanīt 
Liānai Bērziņai pa tālr. 63232056, vai 
nākt uz Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļu Rojā, Zvejnieku  ielā 3, 1. stāvā. 

Jūs apkalposim pirmdienās, otrdie
nās, trešdienās un ceturtdienās no 8.00 
līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no 
13.00 līdz 14.00, piektdienās no 8.00 
līdz 15.00, bez pusdienas pārtraukuma. 

Liāna Bērziņa,
Rojas novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Atskats uz dažiem spilgtākajiem 
notikumiem Rojas novadā 2015. gadā

JANVĀRIS
•	 No 1. janvāra Rojas novada daudzdzīvokļu 

mājām sāk veidot uzkrājumus.
•	 Noslēdzies projekts, kura laikā tika labie

kārtots stāvlaukums Valgalciemā.
FEBRUĀRIS
•	 Rojas muzejā pulcējas Selgas ielai, jūrai un 

Rojai piederīgie, lai kopīgi izpētot Selgas ielas vēs
turi, svinētu tās vārdadienu.

•	 Maskavā notikušajā pārtikas produktu iz
stādē „Prodexpo 2015” SIA „Līcis’93” Ģipkas 
ZAC ražotās „Šprotes eļļā” saņem 2 zelta medaļas.  

•	 Ikgadējā kultūras darbinieku dienā Rojas 
novada bibliotēka iegūst nomināciju „Gada bib
liotēka 2014 Talsu reģionā”, savukārt Rojas nova
da kultūras pasākumu organizatore Dace Broka 
tiek sumināta 20 darba gadu jubilejā.

MARTS
•	 Rojā ienāk zumba – aizraujošs fitnesa un 

dejas apvienojums Latīņamerikas mūzikas rit
mos.

•	 Pensionāri svin dzīvi pensionāru klubiņa 
„Liedags” 15 gadu pastāvēšanas ballē.

APRĪLIS
•	 Pabeigts projekts „Bērnu rotaļu laukuma iz

veide Rojas pludmalē” – Rojas pludmale sagaidīs 
atpūtniekus krāsaina un sakopta.

•	 Rojas Mūzikas un mākslas skolā aizsākas 
jauna tradīcija – „Rojas ritmi” – vieglās un džeza 
mūzikas ansambļu konkurss, kurā piedalās 11 da
žādi ansambļi no Latvijas mūzikas skolām.

MAIJS
•	 Maija sākums iezīmējas ar pirmo veselības 

dienu Rojā, kurā dalību ņem pārsteidzoši daudz 
cilvēku.

•	 MFC „Strops” veiksmīgi tiek realizēti 3 in
teresanti, izglītojoši, aktīvi, veselīgi un radoši pro
jekti jauniešiem un bērniem.

•	 Rojā godina ilggadīgos laulātos pārus, kuri 
pratuši savu mīlestību iznest cauri gadu desmi
tiem.

•	 Rojas kultūras centrā tiek pasniegta tradi

cionālā Pastariņa prēmija, kuras laureātu godā ir 
mākslinieks Aleksejs Naumovs un rakstniece Ieva 
Samauska.

•	 Savu 20 gadu dzimšanas dienu svin Rojas 
kultūras centra sieviešu koris „Kalva”.

JŪNIJS
•	 5. jūnijā visā valstī notiek Baznīcu nakts, 

kurā aktīvu dalību ņem arī Ģipkas baznīca, pie
dāvājot saviem apmeklētājiem aizraujošu kultūr
programmu.

•	 Valgalciems iesaistās projektā „Viens ciems. 
Visa Latvija”, kuras laikā rakstnieks Māris Bērziņš 
kopā ar televīzijas operatoru dokumentālā filmā 
ataino Valgalciema cilvēkus, viņu domas, sajūtas 
un likteņus.

•	 Projekta Riverways un Rojas domes kopīgi 
realizētā projekta ietvaros tapusi jauna atpūtas 
vieta pie Rojas upes ar laivu piestātnes izbūvi ēr
tai piekļuvei upei.

•	 Noslēdzas projektu konkurss LMT Latvijai, 
kurā uzvarētāju laurus plūc Ivetas Pastores pro
jekts „Inovatīvu un kvalitatīvu rotaļlietu un spēļu 
iegāde Rojas PII „Zelta zivtiņa”, Ingas Lēmanes 
„Parka labiekārtošana”, Jura Viļamas „Kinofesti
vāla RojaL” brīvdabas kinoseanss Rojas pludma
lē” un Anda Šnores „Rojas upes labā krasta sakār
tošana, uzlabojot vides drošību”.

•	 Pēc kapitālā remonta iedzīvotāju vajadzī
bām tiek nodota jaunu veidolu ieguvusī kapliča.

JŪLIJS
•	 XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un 

deju svētkos plaši pārstāvēts arī Rojas novads.
•	 Noslēdzas projekts „Publisko interneta pie

ejas punktu attīstība”, kā rezultātā Rudes Bērnu un 
jauniešu iniciatīvu centrā „Varavīksne” ikvienam 
iedzīvotājam ir pieejams bezmaksas publiskais 
internets, bezvadu interneta pieejas punkts, seši 
datori ar atbilstošu programmatūru un daudz
funkcionālā iekārta, kas darbojas kā krāsainais 
printeris, viedkaršu lasītāji, kopētājs un skeneris.

•	 Ar vērienu Rojā tiek atzīmēti Zvejnieksvētki 
un norisinās starptautisku skanējumu ieguvušais 

kinofestivāls „RojaL”. Kinofestivāla ietvaros Rojā 
tiek atklāts izstāžu un radošo darbnīcu centrs.

•	 Rojas upē tiek ielaisti 40  000 taimiņu ma
zuļu.

AUGUSTS
•	 Vairāk kā 400 apmeklētāju pulcēja Kaltenes 

svētki.
•	 Valdemārpilī pirmoreiz notiek Rojas nova

da sociālā dienesta organizētā „Ģimeņu vasaras 
skola”, kas nākotnē varētu kļūt par vajadzīgu, sta
bilu tradīciju.

SEPTEMBRIS
•	 Vēsturisks un ļoti gaidīts notikums – Rojā tiek 

remontēta galvenā – Selgas iela. Pie jauna seguma 
tiek arī Jūras un Plūdoņa ielas un ceļš līdz pat Rudei.

•	 Īpašniecei aizejot pelnītā atpūtā, tiek slēgta 
rojenieku iecienītā Silvijas Kivilas aptieka.

OKTOBRIS
•	 Rudē notiek Ginesa rekordu grāmatas cie

nīgs pasākums – rudens ražas tirgus, kura laikā 
tiek izceptas 728 olas, kas arī tiek pieteikts Ginesa 
rekordam.

NOVEMBRIS
•	 Rojā tiek atvērta Latvijas aptieka.
•	 Rojas vidusskola iegūst statusu kā „Pedago

gam draudzīgākā iestāde 2015.”
•	 Rojā atzīmē starptautisko dienu cilvēkiem 

ar invaliditāti. Pasākumā piedalās arī SUSTENTO 
vadītāja Gunta Anča.

•	 27. novembrī pirmoreiz skolas vēsturē  sko
lēniem bija slēgtas Rojas vidusskolas durvis – 
skola piedalījās izglītības un zinātnes darbinieku 
protesta akcijā – brīdinājuma streikā.

DECEMBRIS
•	 50 gadu jubileju atzīmēja Rojas kultūras 

centra senioru dāmu koris „Banga”.
•	 Kultūras centrā notiek labdarības pasākums 

ar mērķi vākt līdzekļus ar C hepatītu sirgstošajai 
Rojas novada iedzīvotājai un „Ģimeņu vasaras 
skolai”. Tiek saziedoti 708.37 EUR.

Apkopoja Dace Klabere

Apstiprināti būtiski 
Rojas novada 
plānošanas 
dokumenti

Noslēgusies Rojas novadam būtisku plānoša
nas dokumentu – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2015.–2030. gadam un Attīstības programmas 
2015.–2021. gadam izstrāde. 19.01.2016. Rojas 
novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 6 (proto
kols Nr. 1, 6. punkts) par minēto attīstības doku
mentu apstiprināšanu.

Rojas novada dome par Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un Attīstības programmu saņēmusi pozi
tīvus atzinumus no Kurzemes plānošanas reģiona, 
kā arī atzinumu no Vides pārraudzības valsts biroja 
par vides pārskata atbilstību normatīvo aktu prasī
bām.

Vēlreiz pateicamies visiem tiem Rojas novada 
iedzīvotājiem un ar novadu saistītajiem cilvēkiem 
un organizācijām, kas tik tiešām aktīvi līdzdarbojās 
dokumentu izstrādes gaitā, dalījās ar savām idejām, 
pieredzi un priekšlikumiem. Ar jūsu palīdzību ta
pis novada attīstības nākotnes redzējums, definēti 
dažāda termiņa mērķi un aptuveni 200 īstenojamās 
rīcības. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības 
programmas ietvaros paredzēta uzraudzības kār
tība, kas ļaus sekot līdzi izsvērto ideju īstenošanas 
gaitai.

Ar apstiprināto Rojas novada Ilgtspējīgas at
tīstības stratēģiju un Attīstības programmu var 
iepazīties gan Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, 
Rojā, gan arī Rojas novada mājas lapā – www.roja.lv

Lai abos plānošanas dokumentos paustās idejas 
tik tiešām veiksmīgi tiktu īstenotas! Rojas puses cil
vēkiem tas ne reizi vien ir izdevies, ko pierāda ie
priekšējā novada Attīstības programmā paredzēto 
rīcību rezultāti.

 
Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 

Attīstības programmas izstrādātāju vārdā,
Indra Kļaviņa
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Mācību olimpiāžu laiks

„Ja vari – tad dari!”
„Tici tam, ka tu vari, nepadodies! Ja 

vari, tad dari – ej un cīnies!”, šie vārdi  
atraktīvās dziedātājas un pasākuma 
vadītājas Sabīnes Berezinas dziesmas 
izpildījumā, iesākot Popielu, bija īsti 
vietā. Un, pateicoties gana drosmīgiem 
un apņēmīgiem dalībniekiem no 
Rojas, Kolkas, Mērsraga un Dundagas, 
Rojas kultūras centra apmeklētāji 
atkal piedzīvoja vienu krāsainu, jautru 
un smaidīgu piektdienas vakaru.  
Dalībnieki garas stundas bija pavadījuši 
mēģinājumos, domājot, iestudējot, arī 
radoši strīdoties, pie viena mācoties 
piekāpties, uzklausīt cita viedokli, 
kā arī  radīt kolektīvisma  garu.  Kad 
dalībnieki iedrošināti un publika 
ar žūriju, kurā šajā reizē darboties 
piekrita Aija Barovska, Guntra Stocka, 
Zane Vaivode un Dzintra Tauniņa, 
iepazīstināti,  Popielas koncerts var 
sākties. Mazākie dalībnieki iepriecināja 
gan kā pašmāju dziedošās Jansonu 
ģimenes pieci kukainīši, gan Bermudu 
divstūris, gan ārzemnieku Becky G 
un Dillon Francis ar DJ Snake. Šajā 
grupā žūrija augstāko vērtējumu deva 
mazajiem kolceniekiem. Bet ievērību 
izpelnījās arī brālēnu Bicepsa un 
Tricepsa – Patrīcija Freimane, Paula 
Feldmane, Sanija Antāne, Sindija 

Antāne – vecais labais divsolis,  un 
īpaši labi tas padevās Paulai. Gribas 
uzteikt arī apņēmīgo Becky G 
komandu – Andželu, Elīnu, Romenu – 
par patstāvību un izdarību. Nākošās 
vecuma grupas priekšnesumus  iesāka 
populāras dāmas – Miranda Lambere 
un Megana Trainore, kurās varēja 
atpazīt divas jaukas meitenītes Ievu 
Grīnīti un Zeldu Alisi Cielavu. Cepuri 
nost – meitenes zināja dziesmai visus 
vārdus!  Ievai tika arī žūrijas atzinība par 
brīvu izturēšanos uz skatuves. Žūrijai 
un skatītājiem ļoti pie sirds bija gājis 
Jason Derulo priekšnesums – Megija 
Janševica, Amanda Štāka, Samanta 
Pētersone, Egija Akmeņlauka, Emīlija 
Ozoliņa, Liāna Indriksone, Patrīcija 
Doniņa. Arī pats Derulo – Emīlija, 
izpelnījās īpašu ievērību no žūrijas 
puses, iespējams, tāpēc, ka pamanījās 
uz skatuves izdancināt arī tās pārstāvi 
Aiju! Aplausu pavadīts, skatuvi viens 
pats aizpildīt lieliski prata puisis no 
Mērsraga Jānis Edgars Siders, attēlojot 
Džastinu Bīberu. Matiem plīvojot, no 
pirmās līdz pēdējai minūtei enerģijas 
pilnu priekšnesumu sniedza Viktorija 
Vilciņa, Sabīne Klauzele, Agnese 
Čivžele  grupas Serebro tēlā. Viktorijas 
sportiskums saņēma īpašu atzinību 

no žūrijas. Kolkas jaunieši priecēja, 
atveidojot izpildītājus L. E. J. Ken
drick Lasmar, GTA. Bet īstu mūzikla 
atmosfēru, atveidojot Kristīnas Agileras 
Candyman, uzbūra lieliskā komanda – 
Katerīna Olekte, Laura Veģe, Ance 
Klauža, Laura Celova, Patrīcija Alise 
Bertholde, Marta Šermukšne, Gerda 
Kristīne Auziņa, Adriana Arta Ķēniņa, 
Alise Maslobojeva, Kitija Maišele un 
Viktorija Krailo. Meitenes nopelnīja 
skatītāju simpātiju balvu. Savukārt 
daudzas mammas, tētus un pat 
vecmāmiņas un vectētiņus nostaļģijā 
aizveda dzīvespriecīgais un krāsainais 
grupas Dscingis Khan priekšnesums 
(Dundaga). Lieliski iestudēti dejas soļi, 
pārdomāti tēli un tērpi – arī viņu lielais 
sagatavošanās darbs tika novērtēts un 
žūrijas piešķirtā 1. vieta „lielajiem” 
rokā! Pasākumu labi papildināja arī 
popmūzikas karalim veltītā Džeksoni
ka Elfu dejotāju izpildījumā, kā arī  
Sabīnes dziedātās dziesmas. Noslēdzot 
konkursu, uz skatuves viņai labprāt 
pievienojās arī dalībnieki un jaunākie 
skatītāji. Nevaru nepieminēt arī 
sirsnīgo un atsaucīgo publiku, kura 
nešķiroja – savējais vai nē, bet visus 
vienlīdz atbalstīja ar aplausiem un 
smaidiem. Paldies mammām, tētiem, 

vecākajiem brāļiem un māsām, skolo
tajām, kas iedrošināja un palīdzēja 
dalībniekiem ceļā uz skatuvi. Sirsnīgs 
paldies Kolkas pamatskolas ārpusklases 
darba organizatorei Dzintrai Tauniņai, 
Mērsraga kolēģei Aijai Barovskai un 
Dundagas vidusskolas skolotājai Unai 
Silai par to, ka viņas atbalstīja, sagatavoja 
un atveda dalībniekus. Un par gardajām 

balvām pateicamies veikalam „Ķipītis„ 
un kafejnīcai „Diž mare”.

Nobeigumā ikvienam Popielas dalīb
niekam un arī tiem, kas vēl kautrējas par 
tādu kļūt, novēlu –  ikvienā dzīves jomā 
„tici tam, ka tu vari!”

Dace Broka,
Rojas novada kultūras pasākumu 

organizatore

Šīs meitenes ieguva skatītāju simpātiju balvu.                            A. Zemela foto 

Ventspils reģiona Valsts konkurss 
Ģitāras spēlē

21. janvārī Ventspils Mūzikas vi
dusskolā notika Latvijas profesionā
lās ievirzes izglītības iestāžu izglītī
bas programmas Stīgu instrumentu 
spēle – Ģitāras spēle Valsts konkur
sa II kārta un metodiskais seminārs. 
No septiņdesmit pieciem reģiona 
ģitāras spēles audzēkņiem konkur
sā piedalījās 15 ģitāristi no Piltenes, 
Dundagas Ventspils un Rojas.

Konkursu vērtēja profesionāla 
žūrija – Latvijas labākais ģitārists, 
virtuozs dažādu mūzikas žanru 
izpildītājs, komponists, pedagogs 
Kaspars Zemītis, ģitāras spēles en
tuziasts, konkursa Latvijas gada 
ģitārists dibinātājs, Alsungas Mūzi
kas skolas pedagogs, TV konkursa 
uzvarētāja Mika Akota skolotājs 
Ainārs Macpans, Ventspils mūzikas 
vidusskolas pedagogs, ģitārists, kurš 
nesen atgriezies no studijām Kopen
hāgenā, Kaspars Vizulis.

Konkurss notika četrās vecuma 
grupās. No Rojas piedalījās divas 
meitenes. III grupā piedalījās seši 
dalībnieki. Roju pārstāvēja Eva Kir
šteine. Eva, saņemot augstu žūrijas 
vērtējumu, palika 2. vietā, piekāpjo
ties tikai Ventspils ģitāristei Jeļenai 
Baibakovai, kurai no visām četrām 
vecuma grupām bija vienīgā 1. vie
ta, citās grupās pirmās vietas netika 
piešķirtas.

Arī II grupā bija seši dalībnieki. 
Mūsu Aleksandra Tarlapa, ieņemot 

II vietu un, esot labā
kā savā grupā, izcīnī
ja iespēju piedalīties 
finālā 16.–17. febru
ārī Rīgā. Aleksandra 
saņēma arī skatītāju 
simpātiju balvu.

Prieks par abām 
meitenēm. Patīkami 
lasīt labas atsauks
mes no žūrijas. Sa
ņēmu arī daudz labu 
vārdu no pārējo 
skolu skolotājiem. 
Mūsu ģitāristes uz 
pārējo fona izcēlās ar 
muzikālu spēli, kam 
pamatā liels, siste
mātisks, mērķtiecīgs 
darbs, izstrādājot katru frāzi un mo
tīvu. 

Liels paldies abu meiteņu vecā
kiem par atbalstu un līdzi jušanu. 
Paldies skolas kolektīvam un visiem 
pārējiem līdzjutējiem.

Var piekrist K. Zemīša sacītajam 
konkursa noslēgumā, ka konkurss 
bija labs sākums, tagad tikai tā turpi
nāt, neatslābt. A. Macpans uzsvēra, 
ka uzvarētāji ir visi, uzstāties kon
kursā – tas ir mazs varoņdarbs. Lai 
piepildās Kaspara Vizuļa vēlējums 
iemīlēt mūziku vairāk un dziļāk.

Maruta Zemture,
Rojas Mūzikas un mākslas skolas

ģitāras spēles pedagogs 

„Uzstāties konkursā, tas ir mazs varoņdarbs”, 
atzīst skolotājs Ainārs Macpans. Uzstājas Anna 
Tarlapa un Eva Kiršteine.

 Albuma foto

Februāris ir laiks, kad visaktīvāk tiek rīkotas starpnovadu olim
piādes. Arī Rojas vidusskolas izglītojamie rāda savas zināšanas un 
prasmes, sacenšoties ar saviem vienaudžiem. Tāpēc izsakām patei
cību tiem skolēniem, kuri piedalījās, un tiem skolotājiem, kuri viņus 
sagatavoja.

Pateicība:
Par piedalīšanos starpnovadu vēstures olimpiādē: 
12. kl. Amandai Kažai 2. vieta, skolotājai Ingai Puntulei;
9. kl. Annijai Šulcei, skolotājam Imantam Brusbārdim.
Par piedalīšanos starpnovadu latviešu valodas un literatūras  

olimpiādē: 
12. kl. Amandai Kažai 3. vieta, Lindai Andžānei, skolotājai Aigi

tai Sprincei;
8.a kl. Nikolai Lotei Ceplēvičai Atzinība, Rūtai Jaunozolai, 9.a kl., 

Annijai Šulcei, skolotājai Veltai Mitenbergai;

9.b kl. Paulai Kļaviņai, skolotājai Mārītei Maurmanei.
Par piedalīšanos starpnovadu angļu valodas  olimpiādē: 
12. kl. Amandai Kažai Atzinība, Atim Trūbiņam, skolotājai Lās

mai Jaunozolai;
10. kl. Adrianai Zembahai, skolotājai Ilzei Krišjānei.
Par piedalīšanos starpnovadu krievu valodas olimpiādē: 
11.a kl. Elīnai Paulai, skolotājai Svetlanai Mediņai.
Par piedalīšanos starpnovadu 4. klašu latviešu valodas olimpi

ādē: 
4.a kl. Līnai Jaunozolai 3. vieta, skolotājai Daigai Kirkopai;
4.b kl. Mārtiņam Vīksnam, Esterei Slavikai, skolotājai Andai 

SebreiLīkopai.
Par piedalīšanos starpnovadu 9.–12. klašu matemātikas olim

piādē: 
12. kl. Lindai Andžānei 2. vieta, 11.a kl. Leldei Veinbergai, skolo

tājai Virgīnijai Mūrniecei.

Par piedalīšanos starpnovadu radošajā konkursā 5. kl. latviešu 
valodā:

Aleksandrai Mārai Tarlapai, Evai Šulcei, Kerijai Elenai Kronber
gai, skolotājai Veltai Mitenbergai.

Par piedalīšanos starpnovadu ekonomikas olimpiādē:
12. kl. Amandai Kažai Atzinība, skolotājai Maijai Brusbārdei.
Visi interesenti jau varēja TV sekot līdzi erudīcijas spēlei „Gudrs, 

vēl gudrāks”, kur Rojas vidusskolu pārstāvēja 7. klases skolniece Eva 
Kiršteine un 9.b klases skolniece Paula Kļaviņa. Tuvākajās nedēļās 
īkšķus varēsim turēt par 10. klases skolnieci Dārtu Valdemāri un 
11.a klases meitenēm Leldi Veinbergu un Megiju Grīnerti. 

Nākošajā nedēļā skolā būs Projektu dienas, kurās sāksim gatavo
ties Rojas visusskolas 50. salidojumam, kurš notiks 27. augustā. Būs 
arī piedalīšnās Ēnu dienās, un 11. klasēm ZPD aizstāvēšana. 

Informāciju apkopoja Antra Ozollapa

Valsts konkursa
Taustiņinstrumentu spēle – 

Akordeona spēle finālā

Pavisam nesen Rojas Mūzikas un mākslas skola 
viesmīlīgi vēra durvis Ventspils reģiona mūzikas 
skolu akordeona spēles audzēkņiem Valsts kon
kursa Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle 
II kārtā. Patīkamus mirkļus šajā konkursā sagādāja 
arī mūsu skolas audzēkņi: Elizabete Olīvija Tarla
pa – 2. vieta un Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba 
Beraģe) – 1. vieta un iegūtas tiesības startēt kon
kursa finālā. 

Kopumā finālā no visas Latvijas tika atlasīti 81 
akordeona spēles audzēknis. Kurzemi pārstāvēja 
Kandavas, Talsu, Ventspils, Liepājas, Aizputes un 
Rojas jaunie akordeona spēles meistari. Tā ir mil
zīga atbildība, jo valsts konkursi notiek tikai reizi 
četros gados.

Konkursa fināls Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolā pienāca ātri. 8. februāra pēcpusdiena bija 
liktenīga, lai ar 11. kārtas numuru savu sniegumu 
ļoti kompetentas žūrijas priekšā – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) 
docētājs, Mg. Jurijs Rižovs, JVLMA docētāja Līga Catlaka, JVLMA pasniedzējs, ansambļu 
vadītājs, akordeonists Artūrs Noviks, akordeonista spēles entuziasts, virtuozs, pasniedzējs 
Kaspars Gulbis –  vēlreiz demonstrētu Ingus Andris Pērkons. 

Ingus Andra spēle vienmēr izceļas ar emocionalitāti, individualitāti. Tieši to savos 
vērtējumos uzsvēra arī žūrijas pārstāvji, slavējot Ingus muzikālo sniegumu, izstrādāto un 
pārdomāto priekšnesumu, un izsakot pateicību par piedalīšanos konkursā. Ingus Andris 
no 100 maksimāli iegūstamiem punktiem saņēma 82. Ļoti priecē, ka esam novērtēti labā 
līmenī, jo esam tikai maza lauku skola, kas šoreiz bija tikusi tālāk par cerēto un sastādīja 
ļoti solīdu konkurenci lielajām galvaspilsētas un Latgales reģiona skolām.

Vēlos pateikties Ingus Andra Pērkona vecākiem par lielo atbalstu mācību procesā. Pro
tams, pats Ingus ir apveltīts ar apbrīnojamām darba spējām, atbildību un godam nopelnīja 
iespēju startēt starp Latvijas labākajiem akordeonistiem. Viņš ir audzēknis, ar kuru vēlētos 
strādāt ikviens pedagogs – audzēknis, kurš pieņem pedagoga ieteikumus, tos izkopjot un 
tajos, pēc iespējas, ieliekot savas emocijas. Novēlu neapstāties pie sasniegtā,  bet tikai piln
veidot savas prasmes un tiekties pēc visaugstākajiem mērķiem.

Paldies visiem, kas savās domās un vēlējumos bija kopā ar mums šajā ļoti atbildīgajā, 
bet reizē arī skaistajā mirklī!

Baiba Beraģe, Rojas MMS akordeona spēles pedagogs

Uzstājas Ingus Andris Pēr
kons  – zēns ar apbrīnojamām 
darba spējām un atbildību. 

B. Beraģes 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. 

Pārvelk un izgatavo 
mīkstās mēbeles. 

Matrači, audumi, atsperbloki, 
ādas, furnitūra.

Talsos, Kr. Valdemāra ielā 14.
 Zvanīt 28333826, 29663953, 25907095.

17. februārī 11.00 MFC „Strops” telpās Rojā, 
Strauta ielā 833 notiks

Rojas Invalīdu biedrības kopsapulce.
Visi laipni aicināti!

19.02. plkst.20.00

SPORTISTU BALLE.
– 2015. gada sasniegumi sportā Rojas no

vadā;
– labāko sportistu un treneru godināšana;
– balle kopā ar grupu „Galaktika”.

Līdzi ņemams groziņš. Dalības maksa 3.00 EUR, ar ielūgu
miem ieeja brīva.

Pieteikties līdz 18.02. sporta organizatorei T. Kirilovai, 
tel. 29617771.

27.02. plkst. 9.00
Jaunā latviešu spēlfilma

„Pelnu sanatorija”, režisors Dāvis Sīmanis.
    Lomās:
    Ulrich Matthes,  Agnese Cīrule, Dmitrijs Jaldovs, Leonīds
    Lencs, Pēteris Liepiņš, Toms Liepājnieks, Marina Janaus.
    Ieeja 2.00 EUR.

4. martā plkst. 19.00
Kaspara Pudnika muzikāls šovs

Latvietis – kaislīgais.
Piedalās: Kaspars Pudņiks, Agris Richs un Dzhesiki Gloss.
Ieeja 10.00; 8.00; 6.00 EUR.

Pie mums atkal viesosies Dailes teātris! 
Šī izrāde Rīgā vienmēr ir izpārdota!

17. martā plkst. 19.00
Izrāde „Svēta lieta”.

Traģikomēdija „Svēta lieta” (jeb „Mīl, nemīl”, 1991) 
ir stāsts par mīlestību mūža garumā.

Lomās: Indra Briķe, Juris Bartkevičs, Aija Dzērve vai Elīna 
Dzelme, Mārtiņš Počs.

Ieeja 14.00; 10.00; 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Rojas 
KC un www.bilesuparadize.lv

Izstāžu zālē apskatāma Jūrmalas fotogrāfa Ojāra Griķa 
darbu izstāde 

„Sālsūdens. Cukurūdens. Debessūdens”.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

12. martā 13.00 
senioru klubs „Liedags” organizē 

Pavasara balli. 
Aicināti piedalīties arī tie novada pensionāri, 

kas nav kluba biedri. Dalības maksa 2.00 EUR. 
Pieteikties līdz 5. martam 

pa telefonu 29744031 (Dzintra). 
Pēc balles kursēs transports uz Valgalciemu un Rudi.

Sports

Policijas ziņas

26. februārī 16.00 Rojas bibliotēkā Dzintras 
Žuravskas romāna „Labirinta sindroms” atvēr
šanas svētki. Būsiet laipni gaidīti! 

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

 Nelielu apbūves gabalu (līdz 0,3 ha) vai māju 
Pūrciemā, Ģipkā vai Žocenē jūras tuvumā. Telefons 
28364390.

Ziemeļkurzemes Mežsaimniecības 
uzņēmums pērk meža  
un zemes īpašumus.

Augsta cena. Samaksa pirkuma dienā. 
Palīdzam kārtot dokumentus.

Izskatīsim visus jūsu piedāvājumus.
Telefons 29777021.

Dekoratīvo šķīvīšu izstāde 
Rojas bibliotēkā

Nevarat izdomāt, ko likt pie sienas, lai tā būtu vizuāli interesantāka? Šķīvjus!
Arī Daces Klaberes mājā pie sienas izlikti dekoratīvi šķīvīši, kas atvesti no 

tuvākiem vai tālākiem ceļojumiem dažādās valstīs. Februārī viņas kolekciju pie
dāvājam apskatīt Rojas bibliotēkā.

Pirms vairākiem gadiem mūsu 
bibliotēkā jau bija skatāma Daces 
Klaberes krūzīšu kolekcija. Tās 
meklētas un gādātas laikos, kad 
atrast kādu īpašu, neredzētu varēja 
ar lielām pūlēm. Tagad, kad krū
zītes var iegādāties visdažādākās, 
interese par šo priekšmetu kolek
cionēšanu zudusi, bet  brīnišķīgais 
aizraušanās prieks, kas pazīstams 
ikvienam kolekcionāram, nebija 
zudis. Un tad Dace noskatījusi ide
ju par šķīvjiem kā dekoratīvu inter
jera priekšmetu.

Parasti katrai kolekcijai, katram 
priekšmetam apakšā ir savs stāsts. Pirmsākums Daces šķīvīšu kolekcijai tapis, 
kad, sākoties Suņa gadam, bijusī kolēģe Laima Landmane uzdāvinājusi dekora
tīvu šķīvīti ar uzrakstu „Laimīgs kā suņa aste”. Kā jau katrā kolekcijā – ir pir
ktie, ir dāvinājumi, bet visvairāk kā suvenīrus no citām valstīm atvedušas meitas. 
Pirmais pašas pirktais šķīvītis atvests no Edinburgas, kad Dace viesojusies pie 
draudzenes Skotijā, bet jaunāko papildinājumu kolekcijai atvedusi meita Līva no 
komandējuma Sanktpēterburgā.

Pagaidām šķīvīšu vēl nav ļoti daudz, bet Dace smej, ka pie sienas, kur šķīvīši 
piestiprināti,  vietas arī vēl esot daudz.

Aicinām apmeklēt Rojas bibliotēku, apskatīt atkal jaunu vaļasprieka izstādi 
un, iespējams, šo ideju aizņemsieties arī jūs. Koši un rakstiem bagāti šķīvīši ir ļoti 
dekoratīvs interjera rotājums.

Irēna Svitiņa

Koši un rakstiem bagāti šķīvīši ir de
koratīvs interjera rotājums. 

D. Dambītes foto

Interese par basketbolu aug
Dace Klabere

Rojā basketbols vienmēr bijis cieņā. Šobrīd ar šo spēli aizrāvušās divas 
zēnu komandas, kas piedalās jaunatnes basketbola cīņas 2. divīzijā. Mazākie – 
2001. gadā dzimušie zēni,  pašlaik no 11 komandām ierindojušies 8. vietā. In
dividuāli komandas spēlētājs Emīls Krontāls ieņem 2. vietu, vidēji spēlē metot 
20 punktus, Rojs Kilmits 4. vietā.

1998. gadā dzimušie zēni šogad spēlē ar gadu vecākajiem zēniem un šobrīd 
no 12 komandām atrodas 2. vietā. Individuāli 1. vietā ierindojies Rolands Puriņš 
(36. p.). Kristapam Gražinskim vidēji 26 punkti spēlē. Nesen mazākie basketbo
listi piedalījās turnīrā Smiltenē, izcīnot 4. vietu, bet no 15. līdz 18. martam pa
redzēts piedalīties turnīrā Baltkrievijā. Savukārt 1998. gadā dzimušie zēni dosies 
tālāk – uz basketbola turnīru Zviedrijā vai Somijā. Zēnu treneris Valdis Dom
brovskis uzskata, ka interese par basketbolu pieaug ar katru gadu, bet dažkārt 
pilnvērtīgiem treniņiem traucē vidusskolas sporta zāles lielā noslogotība – spor
tot gribētāji min viens otram uz papēžiem. Valdis smej, ka steigšus jāceļ jauna 
zāle, jo, sevišķi jau mazie zēni, gribētu trenēties daudz vairāk, taču pagaidām 
šādas iespējas nav.

Valdis Dombrovskis ir treneris ar vairāk kā 20 gadu stāžu un ar pašreizējiem 
komandu rezultātiem viņš ir apmierināts. Viņaprāt, basketbola līmenis Rojā aug 
ar katru gadu, tādēļ treneris ir pateicīgs par atbalstu gan Rojas novada domei, gan 
sava audzēkņa Tomasa Štāka tētim Gatim Štākam, kurš zēniem sponsorēja jaunu 
sporta kreklu iegādi.

Laika posmā no 28. janvāra līdz 10. februārim pašvaldības polici
ja veikusi sekojošas darbības.

28.01. Vīrietis ziņo, ka viņam nozagta vieglās automašīnas pie
kabe zilā krāsā ar valsts numuru G5506. Materiāls nodots valsts po
licijai. 

30.01. Saņemts zvans no Kaltenes iedzīvotājas, ka viņas privāt
mājā ienākuši sveši cilvēki un izraisījuši konfliktu ar viņas vīru.

03.02. Ziņots, ka Rojā, netālu no atkritumu nodošanas komplek
sa esošajam koka namiņam iebrucis jumts un atlauzta siena. Namiņa 
īpašnieks noskaidrots, viņam uzdots objektu sakārtot.

05.02. Nodrošināta sabiedriskā kārtība Rojas kultūras centrā dis
kotēkas laikā. Pārkāpumu nav.

Uzrakstīti 5 brīdinājumi par mājas nosaukuma zīmes neesamī
bu. 

25. februārī 16.00 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē – 
ceļojums akordeona mūzikas pasaulē 
ar Kasparu Gulbi un Uģi Krūskopu.

Sports
 21. februārī 11.00 Rojas vidusskolas telpās no

tiks Rojas atklātā šaha un dambretes turnīra 4. kārta. 
Ieeja skolā pa centrālajām durvīm. Informācijas tāl
runis 29262788.

 21. februārī 11.00 Rojas vidusskolas sporta zālē 
notiks Rojas novada atklātās volejbola sacensības. 
Sacensību nolikums Rojas mājas lapā. Tālrunis infor
mācijai 29617771.

 Rojas atklātā čempionāta zolītē 6. posmā uzva
rēja G. Miglāns ar 36 punktiem, 2. vietā O. Puntulis ar 
32 p., 3. – E. Brauns ar 24 p. Kopvērtējumā vadībā at
rodas G. Miglāns (122 p.) 2. – J. Kasjaņenko (112 p.), 
3. – J. Slobodjans (112 p.), 4. V. Mikitiņecs (103 p.) 
un 5. – I. Kleinbergs (103 p.) 

Ivars Zūbergs, tiesnesis
2008. gadā dzimušie zēni ar savu treneri Valdi Dombrovski. 

Albuma foto

Cukura diabēta  
diena Rojā

26. februārī MFC „STROPS” telpās, 
Strauta iela 833, Rojā, no plkst. 10.00–14.00

Lekcija
10.00–11.30 Būtiskākie nosacījumi cukura diabē

ta pacientu veselības uzturēšanai. Kas ir polineiropā
tija? Latvijas Podologu biedrības valdes priekšsēdētā
ja Tatjana Ivanova.

11.30–14.00 Polineiropātijas ekspresdiagnostika
11.30–14.00 Pēdu profilaktiskā aprūpe

Laipni gaidīti 1. tipa un 
2. tipa cukura diabēta pacienti, 
viņu tuvinieki, pensijas vecu
ma personas, kā arī citi intere
senti!

Neskaidrības gadījumā zvaniet Ernai Grīnvaldei 
26078711.

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 

tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā 

mamogrāfā, kas ieradīsies 18. februārī 
Rojā pie doktorāta, Selgas ielā 7.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc 
iepriekšēja pieraksta!

•	 Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ie
tvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir de
rīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

•	 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR 
MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).
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