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2. vieta „Popielā” atraktīvajiem Daiņa Porgan-
ta un Jāņa Jarāna atveidotājiem Jurģim Kalniņam 
un Tomam Ģirtam Bērziņam. Par pasākumu 
lasiet 2. lpp.                                               A. Zemela foto

Godināti 2016. gada sporta draugi un entuziasti
18. februāra vakarā jau tradicionāli 

notika pasākums sportistu godināšanai 
un sporta atbalstītāju sveikšanai – Spor-
tistu balle. Arī šogad svinīgajā pasākumā 
tika sveikti novada iedzīvotāji par sa-
sniegumiem sportā. Rojas novada sporta 
organizatore Tatjana Kirilova teica lielu 
paldies ikvienam, kurš ir piedalījies gan 
valsts sacensībās, starpnovadu sporta 
spēlēs, gan novadā organizētajās sporta 
aktivitātēs. Viņa klātesošajiem vēlēja arī 
turpmāk grūtas un skaistas uzvaras spor-
tā! Arī domes priekšsēdētaja Eva Kārkli-
ņa, uzrunājot klātesošos, vēlēja veselīgu 
un sportisku garu.

Vislielākais paldies tika teikts novada 
sporta atbalstītājiem, un tie ir – Rojas no-
vada dome un domes priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa, SIA „Rauda” un brāļi Krauzes, 
arī SIA „Ķipītis-Roja” un brāļi Duburi, 
Guntars Bramanis un jahtas „Rocabella” 
komanda, kas noorganizēja jaunajiem 
burātājiem lielisku iespēju burāšanas pie-
redzi smelties siltajā Itālijā!

Pirmā nominācija – „Mūža ieguldī-
jums” – tika pasniegta ievērojamam no-
vada iedzīvotājam Gunāram Beltiņam. 
Beltiņa kungs šahu sāka spēlēt, mācoties 
Annas Brigaderes septiņgadīgajā skolā, 
un to apguva pašmācības ceļā. Pirmais 
šaha komplekts bija paštaisīts – no malkas 
pagales izgriežot šaha spēles figūriņas. 
Turpinot mācības Jelgavas skolā, Gunārs 
šaham pievērsās nopietnāk. Tā kā dažā-
dās sacensībās viņam bija labi rezultāti, 
viņu paņēma spēlēt Jelgavas pilsētas ko-
mandas sastāvā. Pirmais uzvaras diploms 
tika saņemts sacensībās Jelgavā, un tas 
bija izgatavots no koka, jo tajā laikā visi 
diplomi bija no koka. 1974. gadā Gunārs 
Beltiņš saņēma PSRS šaha meistarkandi-
tāta nosaukumu. Vairāk kā desmit reizes 
viņš ir uzvarējis Talsu rajona pagastu 
spartakiādēs, tā dodot ieskaites punktus 
Rojas pagastam. Šahu dažādās sacensībās 
viņš turpināja spēlēt visu mūžu, bet tagad 
to spēlē Pitsburgas interneta šaha klubā.

Nominācijā „Jaunais talants 2016” 
apbalvošanai tika izvirzīti vieglatlēte 
Egija Akmeņlauka, basketbolists Emīls 
Krontāls un Sporta skolas audzēknis Pē-
teris Alkšbirze. Nomināciju ieguva Pēte-
ris Alkšbirze. Viņš spēlē basketbolu Rojas 
U-12 un U-14 komandās. U-12 komandā 
Pēteris  ir rezultatīvākais spēlētājs. Ļoti 
centīgs un nekavē treniņu nodarbības!

Nominācijā „Sportiste 2016” apbal-
vošanai tika izvirzītas vieglatlēte Līga 
Vecbērza, vieglatlēte Vizbulīte Puriņa, 
viņa arī „Rojas apļi” 1. vietas ieguvē-
ja sieviešu konkurencē, un pludmales 
volejboliste Ilze Trukšāne. Nomināciju 
iegu va Līga Vecbērza. Viņas sasniegumu 
saraksts ir ļoti garš – 2016. gada Latvijas 

olimpiādē Valmierā 100 m distancē iz-
cīnīja bronzas godalgu, uzvarēja Baltijas 
junioru U-20 vecuma grupas sacensībās 
100 m skrējienā Igaunijā. Latvijas čem-
pionātā vieglatlētikā pieaugušajiem viņa 
bija otrā labākā 100  m skrējēja. Latvijas 
junioru U-20 čempionātā saņēma divas 
sudraba medaļas 100 m skrējienā un trīs-
soļlēkšanā. 100 m distanci Līga noskrien 
11,99 sekundēs, un šajā distancē tas ir la-
bots Rojas novada rekords! 

Nominācijā „Sportists 2016” nomi-
nācijai bija izvirzīti pludmales volejbola 
spēlētājs Gatis Simanovičš, snūkera spē-
lētājs Māris Volajs un florbolists koman-
dā „Roja-Rauda Print” Mikus Freibergs. 
Nomināciju ieguva Māris Volajs. Rīgas 
kausā snūkerā izcīnījis dalīto 3.–4. vie-
tu. Latvijas čempionātā 6-RED snūkerā 
2016. gadā Mārim 2. vieta, Latvijas čem-
pionātā snūkerā dala 5–8. vietu, „Latvijas 
kausā snūkerā 2016” izcīnīta 2. vieta. 

Nominācijā „Treneris 2016” apbal-
vošanai tika izvirzīti florbola komandas 
„Roja-Rauda Print” otrais treneris Ģirts 
Zanders, viņš arī „Rojas apļi” uzvarētājs 
vīriešu konkurencē, sporta biedrības 
„Roja” treneris Jānis Volajs un Rojas 
novada Sporta skolas burāšanas treneris 
Gunārs Reinholds. Nomināciju ieguva 
Jānis Volajs. Viņš var lepoties ar ļoti dau-
dziem audzēkņiem, bet spilgtākās ir Līga 
Vecbērza un Egija Akmeņlauka.

Nominācijā „Sporta veterāns 2016” 
uzvarētājs ir vieglatlēts Gundars Doniņš, 
aiz sevis atstājot florbola spēlētāju Gun-
tru Stocku un Ilmantu Ločmeli. Imants 
saņēma speciālo balvu kā „Vispusīgākais 
sporta veterāns”.

Gundars ir Talsu novada vieglatlē-
tikas veterānu komandas dalībnieks. 
Talsu komandas sastāvā viņš 2016. gadā 
Aizkrauklē piedalījās LSVS 53. veterā-
nu sporta spēlēs vieglatlētikā un izcīnīja 
godalgotas vietas – 2. vietu 5 km soļošanā 
un 2.  vietu 10 km soļošanā. Ziemas sa-
censībās vieglatlētikā veterāniem, kuras 
notika Ventspilī, 3 km soļošanā Gundars 
izcīnīja 1. vietu, „Lattelecom” Rīgas ma-
ratonā noskrējis 21 km distanci, pieda-
lījies „Rudens skrējienā” Ventspilī 10 km 
distancē, vieglatlētikas sacensībās Talsu 
novada pašvaldības 7.  sporta spēlēs, ir 
aktīvs dalībnieks skriešanas seriālā „Ro-
jas apļi”.

Nominācijā „Komanda 2016” uzva-
ras laurus plūca florbola komanda „Roja-
Rauda Print”. Viņu lielākais sasniegums 
ir 2015./2016. g. sezonā Latvijas čempio-
nāta 2. līgā izcīnīta 1.  vieta un tiesības 
spēlēt 1. līgā! Viņi aiz sevis atstāja bas-
ketbola komandas U-19 jauniešus un 
pludmales volejbola komandu „Gatis/
Māris”.

Tatjana Kirilova (no labās) pateicas Rojas novada domes priekšsēdētājai 
Evai Kārkliņai  par atsaucību un atbalstu.                                             A. Zemela foto

Daudzi novada iedzīvotāji šogad sa-
ņēma apbalvojumu nominācijā „Tautas 
klase”. Un tie ir:

„Sportiskākais Rojas novada uzņē-
mums 2016” ir SIA „A Celtne”, „Spor-
tiskākā ģimene 2016” – Feldbergu 
ģimene, „Sportiskākā trenere 2016”  – 
Anita Raspopova, „Sporta entuziasts 
2016” – Regnārs Ozols, „Sportiskākais 
tētis 2016” – Sandis Grundmanis, „Uz-
cītīgākās vingrotājas sieviešu vingroša-
nas grupā 2016”– Lāsma Grīvāne un 
Edīte Briede, „Uzcītīgākais vingrotājs 
2016” sporta biedrībā „Roja” – Lauris 
Jirgens, „Rojas spēkavīrs 2016” – Mār-
tiņš Šteinfelds, „Burāšanas entuziasts 
2016”  – Mārtiņš Jankovskis, „Kaislīgā-
kais makšķernieks 2016” – Artūrs Mi-
ķelsons, „Roņi 2016” – Ina Aviņa, Gunta 
Rožkalne, Dace Broka, Liene Lismente-
Kviese, Kaspars Fricbergs, „Labākais 
tenisists 2016” – Andris Šulcs, „Florbola 

10.30 Konkursa atklāšana
11.00 Konkurss – ansambļi no Rīgas, Baldones, Babītes, Ozolnieku, Grobiņas, 

Valdemārpils, Nīgrandes, Jelgavas, Rēzeknes, Aizputes, Alūksnes, Ventspils, Gar-
kalnes, Rojas mūzikas skolām.

16.30 Konkursa noslēguma koncerts, apbalvošana
Muzicē

Jānis Miltiņš (klavieres)
         Ieva Sutugova (vokāls)
                   Kaspars Zemītis (ģitāra)
                             Jānis Ansons (klarnete)
Aicināti visi mūzikas mīļotāji, klausītāji un vecāki.  Ieeja brīva.

Aicinājums
Rojas novada dzimtsarakstu 

nodaļa aicina pieteikties pārus, 
kuri 2017. gada maija mēnesī vē-
las svinīgos apstākļos atzīmēt savas 
laulības  – 50 kopdzīves gadu jubi-
leju (laulība reģistrēta 1967. gadā), 
55 kopdzīves gadu jubileju (laulība 
reģistrēta 1962.  gadā), 60 kopdzī-
ves gadu jubileju (laulība reģis-
trēta 1957.  gadā) un 65 kopdzīves 
gadu jubileju (laulība reģistrēta 
1952. gadā). 

Lūdzam pieteikties Rojas 
novada dzimtsarakstu nodaļā, 
tel. 63232056 vai mob. tel. 29231680     

   līdz 2017. gada 1. ap rīlim.

III Vieglās un džeza mūzikas ansambļu 
KONKURSS 

ROJAS RITMI 2017 
4. martā Rojas Kultūras centrā

17. februārī ikgadējā Kultūras darbinieku ballē 40 darba jubilejā tika sveikta 
Kaltenes bibliotēkas vadītāja Egita Jansone (no kreisās) un Rojas kultūras centra 
direktore Ārija Veide. Savukārt 30 nostrādātos darba gados tika sumināta Rojas 
kultūras centra kora „Kalva” diriģente Baiba Muskare. Apsveicam novadnieces!                                                                                      

Daiņa Kārkluvalka foto

līdzjutējs 2016” – Mareks Slaviks, „Labā-
kais šahists 2016” – Ilmārs Graudiņš.

Vēl pie apsveikumiem tika tie, kuri 
vada sportiskās nodarbības novada 
iedzī votāju veselības nostiprināšanai un 
uzlabošanai – sporta biedrības „Roja” 
dalībnieki un treneris Jānis Volajs, ārst-
nieciskās vingrošanas grupa un trenere 
Ligija Vērpēja, sieviešu veselības vingro-
šanas grupa un trenere Tatjana Kirilova, 
skrējiena „Veselības apļi” dalībnieki un 
tiesnesis Armands Indriksons un invalī-
du biedrības vingrošanas grupa un Erna 
Grīnvalde. Pasākumā netika aizmirsti arī 
tie mazie rūķīši,  bez kuriem nu nekādi 
nevar iztikt un, kuri patiesībā ir vissvarī-
gākie – Ilona Nilkāva un Guna Kārkle-
valka, jo tieši šīs dāmas ir tās, kuras rū-

pējas par tīrību un kārtību gan sacensību 
laikā, gan pēc tām!

Novada kultūras pasākumu organiza-
torei Dacei Brokai arvien izdodas atrast 
jaunus talantus un tos iesaistīt pasāku-
mos. Tā arī šoreiz Dacei pasākumu vadīt 
palīdzēja  florbolists un jaunais kapteinis 
Rihards Jansons. Pasākumu izskaistinā-
ja un ar kvalitatīviem priekšnesumiem 
papildināja modes deju studijas „Elfas” 
dejotājas un  tās vadītāja Eva Fricberga. 
Viņas dejotprasme nav palikusi bez ievē-
rības arī pasaulē – viņas jaunākais sasnie-
gums – 1. vieta līnijdeju pasaules čem-
pionātā Čehijā Intermediate Diamond 
divīzijā 10 dejotāju konkurencē. Priekš-
nesumu sniedza arī viņas audzēkne  Ad-
rija Švēde-Grīnberga, kura arī ir pasaules 

līnijdeju  čempione Intermediate Youth 
grupā. 

Klātesošos ar dziesmu iepriecināja 
sportiskais Viktors Poremskis, populā-
rā perkusīna apvienība „Pulsa efekts”, 
kuri neatstāja vienaldzīgu nevienu klā-
tesošo un spēja piecelt kājās visu zāli, kā 
arī pasākuma vakara balles muzikanti 
VIA „Sienāži”.

Jāatzīst, ka pērnais gads ir pagājis 
diezgan sportiskā zīmē un par to jāpatei-
cas aktīvajiem un sportiskajiem novada 
iedzīvotājiem, treneriem un sporta sko-
lotājiem, kā arī pasākumu organizatorei 
Tatjanai Kirilovai!

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Nominācijai „Komanda 2016” bija izvirzīti florbola komanda „Roja-Rauda Print”, basketbola komandas U-19 jau-
nieši un pludmales volejbola komanda „Gatis/Māris”.                                                                                              A. Zemela foto
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„Popielas” dalībnieki – pārsteidzoši un radoši!
„Viņi ir pārsteidzoši! Viņi ir tik ra

doši!” Tā teica ne viens vien skatītājs, 
kas pabija gadskārtējā pasākumā „Pop
iela” Rojas kultūras centrā.  Un viņiem 
var tikai piekrist. Šajā vakarā savu dros
mi, spēju sadarboties, iepriecināt sevi 
un citus, atkal demonstrēja bērni un 
jaunieši no Rojas, Kolkas, Dundagas un 
Mērsraga. 

Pasākuma vadītāju lomās šogad bija 
iejutušies jauniešu vidū populārais re
peris Reiks (grupa „Olas”) un viņa ska
tuves kolēģis Deniss. Viņi ne tikai iepa
zīstināja ar „Popielas” dalībniekiem, bet 
arī iepriecināja fanus, izpildot savas zi
nāmākās dziesmas, uz līdzi dziedāšanu 
iekustinot pat vecmāmiņas! Savukārt 
pavisam nopietnais vērtēšanas darbs 
tika  zinošai žūrijai – Ilonai Klāviņai, 
Aijai Barovskai, Alisei Krūmiņai un 
Arvim Podiņam. Kad skatītāji un žū
rija bija ieņēmuši savas vietas zālē, bet 
dalībnieki – uz skatuves, satraucošais 
sākuma mirklis bija klāt. Pavisam tika 
demonstrēti 16 priekšnesumi un labus 
vārdus gribētos veltīt katram. Pasāku
mu pārliecinoši iesāka divi reperi – Zay 
Hilfiger un Zaylon McCall  ar savu ko
mandu (Paula Feldmane, Sindija Antā
ne, Estere Cīrule, Kira Khlus, Patrīcija 
Freimane, Alīna Eizenberga, Emīlija 
Stivrina, Adelīna Priekule). Te mākslas 
labā  bija tikusi mainīta pat ādas krāsa 
un mati ieguvuši stilīgus dredus! Arī 
nākošā mākslinieka PSY priekšnesums, 
ko rādīja mazākie dalībnieki no Kol
kas, bija labi sagatavots. Kā vēlāk teica 
žūrija  – viens ir labs un otrs mazliet 
labāks, šoreiz tie bija kolcenieki, tāpēc  
jaunākā vecuma dalībnieku 1.  vietas 
balva aizceļoja uz Kolku. 

Attēlot divas slavenas dziedātājas – 

Arianu Grandi un Nikiju Mināžu – labi 
izdevās Elīnai Bervaldei un Andželai 
Muceniecei. Lai parādītu patiešām lie
lisku sniegumu, attēlojot grupu G.R.L., 
jau ilgāku laiku cītīgi gatavojās Keita 
Kristiāna Hercoga, Keita Anna Miten
berga, Laura Gerucka, Elza Sprince, Ad
riana Gaile. Arī draudzenes Zelda Cīru
le un Ieva Grīnīte bija radošas un vienā 
priekšnesumā ļāva satikties dziedātājām 
Teilorei Sviftai un Nikijai Mināžai. Abas 
meitenes izpelnījās žūrijas īpašās bal
vas, kā arī 3. vietu.  Meitenes (Patrīcija 
Kleinberga, Egija Akmeņlauka, Samanta 
Pētersone, Kerija Kronberga, Anna Elī
za Doniņa), kas atveidoja Diplo CL un 
grupu, lika lietā gan dejotprasmi, gan 
aktiermeistarību, rezultātā – 2. vieta.

Īsta emociju vētra izcēlās, kad uz ska
tuves ieradās vecā, labā disko grupa Vil-
lage People (Kārlis Maķinskis, Markuss 
Bernāns, Ģirts Kirilovs, Krišs Auniņš, 
Rūdis Auniņš, Viesturs Rēvičs). Puišu 
sniegums lika smaidīt un aplaudēt visai 
zālei. Viņi ieguva ne tikai 1. vietu vidējā 
vecuma grupā, bet arī pārliecinošā bal
sojumā saņēma skatītāju simpātiju bal
vu, pirmo reizi visā garajā  Rojas „Pop
ielu” vēsturē to „noceļot” vecāko grupu 
dalībniekiem! Grupas solista atraktīvais 
atveidotājs Kārlis Maķinskis ieguva arī 
žūrijas īpašo balvu. 

Modernajiem ritmiem līdzās labi 
kontrastēja  populārā somu Ievan pol-
ka, Kolkas meiteņu (Elīna Graudēvica, 
Elizabete Feldentāle, Ieva Langzama, 
Evelīna Feldentāle ) izpildījumā. Savu
kārt citas kolcenieces (Anna Jansone, 
Anda Miezava, Amanda Miezava) bija 
iejutušās Chainsmokers   lomās.

Lielākajā vecuma grupā žūrija 3. vie
tu piešķīra mērsradzniekam Edgaram 

Jānim Sideram, kurš, atveidojot Džei
sonu Derulo, pie viena arī demonstrēja 
prasmi stāvēt uz galvas. 2. vietu ieguva 
atraktīvie, vienīgo latviešu mākslinieku 
koncertā Daiņa Porganta un Jāņa Jarā
na atveidotāji – Jurģis Kalniņš un Toms 
Ģirts  Bērziņš. Savukārt Dundagas vi
dusskolas meitenes, attēlojot Džastina 
Bībera grupu, lika lietā ne tikai labu 
dejotprasmi, bet arī ēnu teātri, rezultātā 
par savu radošumu izpelnoties 1. vietu. 
Rojas vidusskolas 12. klases meitenes 
(Beāte Bekmane, Signe Kalmane, Me
gija Bramane, Kate Labarēviča, viņām 
pievienojās arī Adrija Araka), kuras 
piedalījušās un arī uzvarējušas dau
dzās „Popielās”, no tās atvadījās ar savu 
5. klases priekšnesumu, attēlojot grupu 
The Saturdays. 

Gribas uzteikt arī meitenes, kuras 
nebaidās uz skatuves darboties vienas, 
un to dara lieliski – Cherly jeb Reilija 
Davidoviča (viņa bija liels palīgs arī 
mazajām meitenēm, gatavojot priekš
nesumu), un Keša jeb Sandra Liāna 
Podiņa, kura piedevām izpelnījās īpašu 
balvu no pasākumu vadītājiem Denisa 
un Reika. Kā vienmēr, dzīvespriecīgas 
un azartiskas savā priekšnesumā,  attē
lojot Real 2 Real  bija Viktorija Vilciņa 
un Sabīne Klauzele.

Katrai lietai ir vajadzīgs kāds im
pulss un atbalsts. Un tādu saņēmām 
no Rojas vidusskolas radošā iniciatīvu 
klubiņa „Spārni” meitenēm, kā arī In
grīdas Maķinskas. Par sadarbību pa
teicamies Dzintrai Tauniņai no Kolkas 
skolas, Unai Silai no Dundagas, Aijai 
Barovskai no Mērsraga. Liels paldies arī 
dalībnieku vecākiem.

Balviņas ikvienam priekšnesumam 
bija sarūpējis Rojas kultūras centrs, bet  

sirsnīgu pateicību par saldo un garšīgo 
atbalstu uzvarētājiem  izsakām „Pop
ielas” draugiem – veikalam „Ķipītis’, 
kafejnīcai „Dižmare” un veikalam „top!”. 
Par skaistajām gaismām paldies Mare
kam Štālam. Pasākuma dalībnieki prie
cājas par notvertajiem fotomirkļiem, par 
ko savukārt paldies Andrim Zemelam.

„Zini, mēs jau izdomājām, ko varētu 
attēlot nākamgad”, kad pasākuma kņa
da bija pieklususi, teica kāda dalībnie
ce. Un tas jau puslīdz droši nozīmē, ka 
no nākamā gada pasākumu kalendāra 
ieraksts  „Popiela” nepazudīs.

Dace Broka, Rojas novada 
kultūras pasākumu organizatore

Rojas vidusskolas 12. klases meitenes, kuras piedalījušās „Popielā”  daudzu 
gadu garumā, šogad atvadījās no šī pasākuma, attēlojot grupu The Saturdays.

Disko grupa Village People ieguva ne tikai 1. vietu vidējā vecuma grupā, bet 
saņēma arī skatītāju simpātiju balvu.                                                   A. Zemela foto

Rojas zivju konservu rūpnīca – joprojām dzīva cilvēku atmiņās
Dace Klabere

4. februārī jau tradicionāli uz Sel-
gas ielas vārdadienas svinībām intere-
sentus aicināja Rojas Jūras zvejniecī-
bas muzejs. Šī gada lielā tēma  – Rojas 
zivju konservu rūpnīca, tautā saukta 
par fabriku. Diez vai Rojā atradīsies 
kāda ģimene, kuras liktenis nebūtu 
bijis saistīts ar Rojas ZKR – savulaik 
lielāko darba devēju Rojā.

1995. gada 20. maija „Bangā” va
rējām lasīt, ka tajā laikā Rojas ZKR 
svinējusi savu 50. dzimšanas die
nu, kas nozīmē, ka rūpnīca dibināta 
1945.  gadā. Taču, skatoties arhīva 
foto, varam secināt, ka rūpnīcas pirm
sākumi meklējami vēl agrākā pagāt
nē – jau trīsdesmitajos gados aktivizē
jušies vietējie zvejnieki, apvienojoties 
biedrībās. Ņemts valsts aizdevums, 
padziļināta Rojas upe, uzbūvēts pir
mais mols, lai vieglāk piestāt zvejas 
laivām, un tad jau 1935. gadā uzcelta 
pirmā kooperatīvā zivju žāvētavasā
lītava. Pēc vajadzības tā kalpojusi arī 
par kopā sanākšanas telpu, kurā svi
nēti Ziemassvētki, un pēc kāda acu
liecinieka stāstītā, tajā visi kopīgi arī 
skatījušies slaveno latviešu mākslas 
filmu „Zvejnieka dēls”.  Kā rakstīts 
dokumentos, 1941. gadā zivju žāvē
tavasālītava tikusi nacionalizēta, tai 
pievienota Kaltenes zivju fabrika, un 
1945.  gadā izveidota pirmā fabrika 
Rojā, kurā sākotnēji strādājuši ap 30 
darbinieku.  Fabrikai piederējusi arī 
motorlaiva, ar kuru gan zivis zvejotas, 
gan vajadzības gadījumā uz galvaspil
sētu braukts. 1949. gadā sākās jaunā 
fabrikas ēkas būvniecība. Ēkas pamati 
tika rakti ar lāpstām, ķieģeļi atvesti ar 
bānīti no Stendes. Kā atcerējās Brigi
ta Fīrmane, kuras darba mūžs sācies 
fabrikā, visām ceha sievām bijis jāiet 
palīgā ķieģeļu izkraušanā. Iekārtas 
jaunajam ceham izgatavojuši pašu 
mehāniķi un virpotāji, zivis un tukšās 
kārbas pievestas ar zirgu. No maija 
zvejniekiem līdzi jūrā vajadzējis ņemt  
ledu, tas ticis sagatavots Sasmakas 

ezerā, nedaudz arī Rojas upē. Sagata
votais ledus novietots sālīšanas šķūnī, 
apbērts ar skaidām un tā tas turējies 
visu vasaru.

Ārkārtīgi plašs bijis zivju produkci
jas sortiments, kas savulaik izgatavots 
fabrikā. Sākotnēji tajā ražotas arī špro
tes. Vienā lentes pusē strādnieces ar 
šķērēm griezušas brētliņām astes, otrā 
pusē – blīvējušas. Uz zivīm nedrīkstēja 
būt zvīņas, to ādiņai jābūt vienādi kro
kotai, astītes 2 mm garumā – ne mazāk, 
ne vairāk. Kā atcerējās Aina Šelkova, 
neatņemama šprotu sastāvdaļa bijusi 
kvalitatīva sinepju eļļa. Sievas, kuras 
zina īsto šprotu garšu, visas kā viena 
atzīst, ka tos konservus, ko ražo šodien, 
par šprotēm grūti nosaukt.

Līdz pat 1972. gadam rūpnīcā pār
strādātas visas zivis, kas vien tikušas 
nozvejotas – brētliņas, reņģes, salakas, 
pa 100–150 tonnām dienā. Jāstrādā  bijis 
tik ilgi, līdz visas zivis apstrādātas, un, 
kad pēc 10–12 stundu strādāšanas, no
gurums gāzis no kājām, sievas sākušas 
dziedāt, tā aizgaiņādamas gan noguru
mu, gan miegu. No 1972. gada fabrikā 
sākuši apstrādāt arī skumbrijas, bet no 
1978. gada pāriets tikai uz okeāna zivīm.  
Tas nav bijis vienkārši  – rūpnīcas teh
noloģiskajam dienestam bija gan jaunās 
tehnoloģijas jāapgūst, gan plāni jāpilda. 

Taču, kā pastāstīja Valentīna Kaža, bija 
lieli plāni, bet bija arī saplānoti resursi 
un cehi nekad dīkā nestāvēja. Protams, 
visi kopīgi atcerējāmies arī slaveno „Ro
jas delikatesi”. Izrādās, oriģināli tai jābūt 
gatavotai no treknas stavridas, kas tikusi 
auk sti kūpināta 24 un vairāk stundas, 
kārtīgi dūmota, izvadīts viss liekais mit
rums. Kā produkts atrādīts priekšniecī
bai, tā tūlīt iekarojis milzu popularitāti. 
Pat no Vissavienības institūtiem piedā

vāts viss iespējamais, lai tikai sāktos šī 
produkta masveida ražošana.

Gan par „Rojas delikatesi”, gan zuš-
ļiku (cep kā šašļiku, tikai gatavots no 
trekniem zušiem), varam vairs tikai 
sapņot. Nu jau tālā pagātnē ir tas laiks, 
kad gan fabrikas teritorijā, gan otrā 
pusē upei – „Bangas” teritorijā – kūsāja 
dzīvība un bija dzirdama darba duna. 
Tagad tās ir tikai atmiņas, kas joprojām 
dzīvo cilvēkos par viņiem tik nozīmīgo 
dzīves posmu, kurā smags darbs mijās 
ar pilnvērtīgu atpūtu. Savās atminās 
par kombinātā nostrādātajiem gadiem, 
ražošanas procesu, darbabiedriem un 
brīnišķīgo rūpnīcas direktoru Helmutu 
Skabergu, dalījās Mudīte Laizāne, Va

lentīna Kaža, Aina Šelkova, Valentīna 
Žurovska, Ruta Lapsa, Saira Zviedre, 
Anna Cakule, Gaida Vilcāne, Inta Cel
ma, Biruta Dreimane un citi muzeja 
viesi, kuru atmiņās šis laiks joprojām 
ir dzīvs. 

Pasākumu vadīja un atmiņās da-
līties mudināja muzeja speciāliste 
Gundega Balode.

Brigitai Fīrmanei Rojas ZKR pagā-
jis viss darba mūžs.

Valentīna Kaža atzīst, ka nācies 
apgūt arī svešo okeāna zivju apstrādes 
tehnoloģiju, bet jaunais aukstās kūpi-
nāšanas cehs – tas bijis krusts mūža 
garumā.

Mudīte Laizāne atcerējās, ka visi 
speciālisti bijuši ļoti atbildīgi un dar-
bā nepieļauta ne vismazākā paviršība.

Savulaik, braucot pa reklamāci-
jām, Aina Šelkova krustu šķērsu iz-
braukājusi visu bijušo Padomju Sa-
vienību.

Pieradusi pie stingras precizitātes, 
Inta Celma bijusi pārsteigta, aizbrau-
cot uz kādu paraugsaimniecību un 
konstatējot, ka tur viss notiek uz aci. 

Daces Klaberes foto

Anna Cakule paralēli dažādiem 
darbiem rūpnīcā, 20 gadus nostrādā-
jusi par sterilizatori.
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Beltiņa kungs lepojas ar saviem sen
čiem. Pateicoties tam, ka viņa tēvs bijis 
zemnieks, arī viņam lauku darbi nav 
gājuši secen. Mazajam Gunāram bijuši 
vien gadi 10, kad tēvs viņam uztaisījis 
pirmo izkapti un ierādījis, kā ar to rī
koties. No tā brīža puika bijis gan dū
šīgs pļāvējs, gan piepratis arī visus citus 
zemnieka darbus, ko vēlāk ierādījis arī 
saviem dēliem. Bet drīz vien sākušies 
kolhozu laiki. Gunāra tēvam, neliela 
auguma vīram, allaž rudzi izauguši pāri 
galvai, tādēļ vīri izdomājuši, ka viņam 
jākļūst par jaunā kolhoza priekšsēdētā
ju. Bet, kurš gan parastu zemnieku cels 
priekšsēdētāja godā! Bet par brigadieri 
gan! Būdams brigadieris, Gunāra tēvs 
arī pats piedalījies visos darāmajos dar
bos un ņēmis līdzi arī dēlu – pie zārdo
šanas, kulšanas un citiem darbiem. Kul
šanas talkās katram savs amats, bet, tā 
kā zēnam vēl tāda nebija, viņš palīdzējis 
tēvam maisus aizsiet. Bet drīz vien pui
kam ticis pavisam smalks amats – viņš 
iecelts par kučieri un ar drošku vadājis 
jauno kolhoza priekšsēdētāju. Priekšsē
dētājs Tērvetē bijis ienācējs, pēc uzvār
da Suščenko, bet tautā dēvēts par sušķi, 
un Gunārs, sušķi vadājot, drīz vien ticis 
arī pie savas iesaukas – mazais sušķis.

Ātri sapratis, ka kolhozā nekāda 
labā dzīve nebūs, zēns gribējis tikt no tā 
visa projām. Vienīgā iespēja – mācīties. 
Mācības jaunajam censonim nekādas 
problēmas nesagādājušas, pamatskola 
pabeigta uz visiem piecniekiem, tādēļ 

zēna vienīgā doma bijusi kļūt par sko
lotāju. Skolotāja ideāls Gunāram bijis 
viņa klases audzinātājs Annas Brigade
res vārdā nosauktajā skolā – Fricis Jor
niņš. Jorniņš mācījis matemātiku, labi 
spēlējis vijoli, vadījis kori, bijis iecienīts 
cilvēks apkārtnē, un arī pats izrādījis 
cieņu – vienmēr pirmais sveicinājis, 
paceldams cepuri. Tā nu Gunārs bez 
šaubīšanās iestājies pedagoģiskajā skolā 
un savas pedagoģijas studijas beidz, ab
solvējot universitāti 1960. gadā.

Savas pirmās nopietnās darba gaitas 
jaunais skolotājs sāk Dundagā. Pirmo
reiz ierodoties nākamajā darbavietā un 
satiekot skolas direktoru, Gunārs uzzi
na, ka viņš būs arī direktora vietnieks 
ražošanas apmācībā. Direktors tūdaļ 
viņam piedāvā aiziet līdz pāris kilomet
ru attālajam laukam, kur strādā viņa 
nākamie kolēģi. Gunārs aizgājis ar’ un 
skatās – cilvēki zārdo labību. Lai arī to
pošajam skolotājam mugurā bijis labā
kais uzvalks, viņš novilcis žaketi un līdz 
ar visiem dienu nostrādājis.

Paralēli darbam skolā un vakar
skolā, mācot savus mīļos priekšme
tus – ķīmiju, fiziku un bioloģiju, netika 
aizmirsts arī šahs un muzicēšana. Uzzi
nājuši, ka jaunais skolotājs labi pieprot 
šahu, ātri vien saorganizējušies šaha 
entuziasti, ar kuriem kopā braukāts uz 
šaha turnīriem. Bez tā visa skolotājam 
atradies laiks  arī otrai sirdslietai  – 
mūzikai. Savulaik viņu muzicēšanai 
iedvesmojis krustēvs, tēva brālis un 

sarkanais strēlnieks, kurš ar klarneti 
kabatā  izstaigājis visu Krieviju. Sākot 
studijas 14. gadu vecumā Rīgā, Gunārs 
tūlīt bija paņemts orķestrī. Spēlējis gan 
vijoli, gan pūtis saksofonu un citus mū
zikas instrumentus, viņš par savu mī
ļāko instrumentu atzīst akordeonu, ar 
kuru vēl pirms pāris gadiem viņš apbū
ra Rojas invalīdu biedrības dāmas. Bet 
Dundagas laikā Gunārs MRS orķestra 
sastāvā nospēlējis neskaitāmas balles.

Pēc 7 Dundagā nostrādātiem gadiem, 
jaunā skolotāja amatu likvidēja un pēc 
skolotāja Arvīda Penēža ieteikuma, viņš 
tika pārcelts uz Rojas jauno vidusskolu 
par mācību pārzini un ķīmijas skolotāju. 
Beltiņa kungs vēl tagad skaidri atceras 
dienu, kad ar toreizējo skolas direktoru 
Oļģertu Veinbergu ar viņa motociklu 
aizbraukuši līdz „Grotiņu” mājām un, 

apsēdušies zem koka, kopā sastādījuši 
pirmo slodzes sadali. Tā tas sācies un 
labi aizgājis. Par mācību pārzini Gunārs 
Beltiņš nostrādājis 37 gadus, vienu gadu 
arī par skolas direktoru. Darbs grūtības 
nesagādājis, vistrakāk gājis vien tad, kad 
vidusskolā sākusies mācību priekšmetu 
izvēle. Bija jāizdara aprēķini par slodzes 
sadalēm, par skolu, slodzes jāsadala tā, 
lai jaunās māmiņas paspētu pabarot 
savus mazos bērnus. Tas prasījis daudz 
laika, tāpēc darbs pie stundu plānošanas 
sācies jau vasarā. Gunārs Beltiņš atzīst, 
ka šajā darbā lieti noderējis gan šahā 
asinātais prāts, gan pamatīgā skola pie 
Izglītības nodaļas galvenās grāmatvedes 
Krūmiņas.

Skolotājs ar pateicību atceras visus 
bijušos darbabiedrus, ar kuriem plecu 
pie pleca kopā pavadīti daudzi gadi – 

Laimoni Brambatu, Egīlu Mūrnieku, 
Andri Gailišu, Viesturu Deksni, Olģer
tu Veinbergu, Mārīti Maurmani, Vairu 
Burkovu un daudzus citus.

Ar īpašu lepnumu un sirds siltu
mu jubilārs runā par savu ģimeni. 
Ar sievu Laimu kopā nodzīvoti jau 
59  gadi. Patiesībā pazīstami viņi ir vēl 
ilgāk – kopš tiem laikiem, kad, abiem 
studējot, Laima kopā ar draudzenēm 
izmantojusi Gunāra kopmītnes  istabi
ņas logu, lai caur to bēgtu uz ballēm. 
Kopā izaudzinājuši 4 lieliskus bērnus, 
tagad vecvecāki nebeidz priecāties par 
10 mazbērniem, no kuriem vienam ot
ram stipri vien jāpieliecas, lai ienāktu 
vectēva mājā. Laba izglītība, tas ir pats 
galvenais, ko vecāki ir snieguši saviem 
bērniem,  uz ko mudina mazbērnus, un 
ko šajā ģimenē tur augstā vērtē. 

Gunāra Beltiņa ģimene, atzīmējot sievas Laimas jubileju. Pirmajā rindā no 
kreisās – Gunārs Beltiņš, blakus sieva Laima. Otrajā rindā no kreisās – jaunākā 
meita Una, dēli Jānis, Vilnis un Ingrīda.                                                  Albuma foto

Savulaik Gunārs neuzņemts Jelga-
vas orķestrī, jo, pēc pasniedzēja do-
mām, viņš nav mācējis pietiekami labi 
iespļaut taurē. Tas gan netraucējis vi-
ņam vēlāk pareizi iespļaut visdažadā-
kajās taurēs visdažadākajos orķestros.

10. februārī nozīmīgu dzīves jubileju, 80 gadus, atzīmēja bijušais Rojas 
vidusskolas direktora vietnieks mācību darbā Gunārs Beltiņš. Dažas dienas 
pirms jubilejas ciemojos Beltiņa kunga mājās un interesantā sarunā ar šo dzī-
ves gudro cilvēku, skolotāju, šahistu un muzikantu, laiks pagāja nemanot.

Dace Klabere

14. februārī Rīgā A. Dombrvska Mūzikas skolā 
notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas iz
glītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mū
zika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa fināls. 
No Rojas Mūzikas un mākslas skolas II kārtā kon
kursa finālam tika izvirzīta Katerīna Olekte (peda
goģe Inese Ozoliņa). Katerīna ieguva 3. vietu. No 
sirds apsveicam un priecājamies!

Valsts konkursi katrā izglītības programmā no
tiek reizi četros gados. Konkursā obligāti jāpieda
lās visiem audzēkņiem un tas norisinās trīs kārtās. 
Pēc konkursa nolikuma jāizpilda divas dziesmas. 
Viena ir latviešu tautas dziesma a cappella (bez pa
vadījuma), otra dziesma ir ar pavadījumu. Netiek 
izmantotas skaņu pastiprinošas ierīces. Dziedātājs 
tiek stingri vērtēts pēc izstrādātajiem kopējiem 
kritērijiem, par ko liek punktus. Vērtē gan koptēlu, 
izpildījumu, gan visas pārējās tehniskās lietas, kas 
saistās ar mutes atvērumu, elpu utt.

Šajā gadā konkursa finālā piedalījās 130 dzie

dātāji (80 meitenes un 50 zēni) no 40 mūzikas 
skolām. Katerīnas vecuma grupā startēja 15 dzie
dātājas. Audzēkņus vērtēja profesionāla žūri
ja – Zigrīda Krīgere, kura ilgstoši bijusi Latvijas 
Nacionālās operas soliste, tagad JVLMA Vokālās 
katedras vadītāja, Andžella Goba – LNO soliste, 
JVLMA profesore, kā arī Viesturs Gailis – diri
ģents, JVMA operdziedāšanas klases vadītājs.

Šādai žūrijai savu sniegumu rādīja Katerīna 
un koncertmeistare Brigita Kvālberga. Diplomu 
pasniegšanas laikā Z. Krīgere atzīmēja, ka Kate
rīnai bijis emocionāli spēcīgākais priekšnesums. 
Domāju, ka šī ir ļoti liela atzinība, jo tas ir dzie
dātāja mērķis. Pēc Katerīnas uzstāšanās mirkli 
bija klusums, un tikai tad sāka skanēt aplausi. 
Jāsaka, ka visu paspilgtināja arī dziesmu izvē
le, jo tautas dziesma „Trīs meitiņas lielījās” un 
A.  Altmaņa dziesma „Jūras māte” prasīja dziļu 
satura atklāsmi.

Pati Katerīna pēc konkursa atzina, ka vienmēr 

var būt vēl labāk, kā arī neslēpa to, ka ir bijis sa
traukums. Kopumā uz skatuves viņa sajutusies ērti 
un labi, domājusi par skolotājas ieteikumiem. Ļoti 
nozīmīgi ir bijis tas, ka konkursu klātienē vērojis 
tētis, kura klātbūtne devusi drošības sajūtu. Pro
tams, netrūka arī  līdzjutēju, kas palika mājās – 
ģimene, direktors, skolotāji, draugi. Mūsu paldies 
arī šoferītim Imantam.

Noslēgumā vēlos teikt: „Roja var!” Rojā dzīvo 
talantīgi bērni, jaunieši, kā arī profesionāli peda
gogi. To pierāda šis valsts konkurss, kurā redzē
jām, ka līdzās lielajām Latvijas mūzikas skolām, 
arī mūsu mazā skoliņa spēj sagatavot profesionā
lus mūziķus labā līmenī.

Lita Krūmiņa

Valsts konkurss 
klavierspēlē

16. februārī Ventspilī notika Valsts konkurss izglītības program
mā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle II kārta, kurā no Ro
jas Mūzikas un mākslas skolas piedalījās audzēknes Adriana Laura 
Gūtšmite un Patrīcija Alise Bertholde, skolotāja Brigita Kvālberga.

Valsts konkursi tiek rīkoti reizi četros gados. I kārtā jāpiedalās 
visiem audzēkņiem. Mūsu skolā tas notika 17. janvārī. Lielāko pun
ktu skaitu ieguva Adriana un Patrīcija, tādēļ arī viņām tika dota 
iespēja braukt uz Ventspili.

Konkursu vērtēja žūrija, kurā visi bija pianisti – Juris Kaln
ciems, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, Endijs 
Rene manis,Ventspils mūzikas vidusskolas pasniedzējs, Ilze Treija, 
E. Dārziņa mūzikas vidusskolas pasniedzēja. Žūrija savos ieteiku
mos indiviudālajā vērtēšanas lapā atzīmēja, ka Adrianai laba skaņ
darba izpratne, stabils priekšnesums, savukārt Patrīcijas sniegums 
bijis korekts un kārtīgi izstrādāts. Žūrija iesaka turpmāk nebaidīties 
izvēlēties tehniski sarežģītākus skaņdarbus. Meitenes izpildīja trīs 
skaņdarbus 10 minūšu garumā. Viņu grupā piedalījās 9 audzēkņi 
no Ventspils, Talsu,Valdemārpils, Dundagas mūzikas skolām.

Skolotāja Kvālberga atzīmē, ka, lai arī šoreiz izpalika vietas, mei
tenes ieguva pieredzi, un tas bija kā pārbaudījums tālākajiem uzde
vumiem, un saka paldies visiem, kas atbalstīja gan sagatavošanās 
periodā, gan konkursa dienā.

Lai pietiek apņēmības un entuziasma arī turpmāk veltīt laiku 
klavierspēlei!

Lita Krūmiņa

Rojā māmiņas izglīto  
bērnu fizioterapeits 

17. februārī Rojas novada MFC „Strops” notika pirmā bērnu fiziotera
peita lekcija projekta „Stipras ģimenes pamati” ietvaros, uz kurām tika ai
cināta ikviena Rojas novada māmiņa ar bērnu līdz sešiem gadiem. Lekciju 
vadīja sertificēta bērnu fizioterapeite Silva Vilkaste.

Lai gan ir gripas epidēmija un gaisā lido dažādi vīrusi, atnākušas bija 
puse māmiņu, kas plānoja apmeklēt lekciju.  Līdzi paņemtie dažāda vecuma 
bērni, kas lekcijas laiku pavadīja spēlējoties, ļāva mammām klausīties 
fizioterapeites stāstītajā un uzzināt ko jaunu par bērna aprūpi, sākot no 
dzimšanas brīža. 

Šoreiz lekcijas tēmas bija zīdaiņa attīstība fizioterapeita skatījumā, sākot 
no dzimšanas brīža. Tātad lekcijā uzzinājām par handlingu – zīdaiņa pareizu 
ikdienas aprūpi – ģērbšanu, velšanu, celšanu, atraudziņas gaidīšanu, nēsāšanu 
atbilstoši vecumam, mazgāšanu pie izlietnes, kā arī, kā nomierināt raudošu 
bērnu. Tāpat fizioterapeite stāstīja, kā mazuli pareizi masēt, par glāstu un 
pieskārienu nozīmi vecāka – bērna attiecībās, un kādas rotaļlietas izvēlēties, 
lai veicinātu bērna attīstību, kā arī bērna attīstošas aktivitātes mājas apstākļos. 

Nākamā lekcija paredzēta 15. martā 15.00 Rojas novada Sociālajā 
dienestā, 2. stāva semināru zālē. Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, 
lūdzam vecākiem savu dalību lekcijā pieteikt jau laicīgi, zvanot projekta 
vadītājai Ivetai Briedei, tālrunis 27234287.

Projekts Nr. 16-09-AL35-A019.2201-000014 „Stipras ģimenes pamati”
Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sadraudzības pasākums 
Melnsila BJIC 

Rojas novada  bērnu un jauniešu centri katru gadu rīko  
sadraudzības pasākumus  par dažādām tēmām, piemēram, 
galda spēļu turnīrus, viktorīnas, radošās darbnīcas, lai veici
nātu bērnu un jauniešu  savstarpējo sadarbību, sadraudzību, 
lai interesanti un saturīgi pavadītu savu brīvo laiku.

17. februārī  Melnsila BJIC organizēja  pasākumu „Valen
tīndienas ballīte”, kuru apmeklēja gan Rojas MFC „Strops”, 
gan Rojupes BJIC „Varavīksne” bērni un jaunieši. Par pa
sākuma norisi un dažādām aktivitātēm bija parūpējusies  
Melnsila BJIC jaunatnes darbiniece Ludmila Ozola, ballītes 
dīdžeju bija noorganizējis Harijs Kilmits. Pasākuma laikā 
bērni un jaunieši iesaistījās interesantās atrakcijās un no 
visas sirds izdejojās dažādos deju ritmos. Katrs bērns un 
centri  bija parūpējušies arī par cienastu, lai iepriecinātu 
viens otru ar gardām lietām. Par pasākuma jautrību īpašs 
paldies jāsaka  dīdžejam Ilmāram Tamanim, kas brīvprātīgi 
apmeklētājus iepriecināja ar foršu mūziku, jautrām dejām 
un krāšņu apgaismojumu. Šāda veida pasākumus bērni vēlas 
apmeklēt arī turpmāk. Melnsila centra darbiniece Ludmila 
Ozola izteica priekšlikumu veidot jaunu tradīciju – katru 
gadu apmeklēt Melnsila BJIC „Valentīndienas ballīti”.

 Kopienas sociālā darbiniece 
 Lienīte Voronova

Panākumi konkursā

Ar Katerīnas (vidū) panākumiem pamatoti 
lepojas koncertmeistare Brigita Kvālberga (no 
kreisās) un pedagoģe Inese Ozoliņa. 

Albuma foto

Gunārs Beltiņš – skolotājs, šahists un  
muzikants vienā personā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Līdz 10. martam Rojas KC pasākumu
apmeklētāju priekam mūsu novadnieces

VIJAS SILEVIČAS
GLEZNU IZSTĀDE.

25. februārī plkst. 13.00
Koncerts deju ritmos –

„CEPURU BALLE”.
Ielūdz deju kopa „Gaspažiņas” un draugi – deju kopas no Jelgavas, 

Mērsraga, Rīgas, Siguldas, Pūres, Remtes.
Ieeja brīva.

9. martā plkst. 13.00
Jautra teātra izrāde bērniem par to, kā sadzīvot savā starpā

„Toms pret superpelēm”.
Ieeja 3,00 EUR.

11. martā plkst. 18.00
Muzikāli modīgs pasākums ar savējiem

„ROJAS MODES BODE”.
Modes Bodes plauktus pildīs – jaunās modes mākslinieces un 

zīmolu radītājas Baiba Tamane, Ance Mežavilka, kā arī māksliniece 
Raimonda Kārkliņa, nepārspējamais un atraktīvais Kašers, tiksimies 
ar modes blogeri Anniku Petraškevicu, būs arī pavisam neparasti 
modes demonstrētāji ar īpašu „Betolli” kolekciju, kā arī iedvesma 
visiem rokdarbu pratējiem un vēl šis tas. Rojas modes bodei mūziku 
plauktos krāmēs modīgā MADRY jeb Madara Gēgere.

Ieeja 3,00 EUR, pasākums notiks pie galdiņiem. Priecāsimies, ja 
vietas rezervēsiet iepriekš.

Otrdien, 21. martā plkst. 19.00 
Viesosies izrāžu apvienība PANNA ar komēdiju  

SAIMNIEKS MEKLĒ SAIMNIECI.
Lomās: Ģirts Ķesteris, Madara MelneTomsone, Aldis Siliņš vai 

Imants Strads, Daiga Gaismiņa vai Dace Vītola, Zane Daudziņa.
Izrādē redzēsiet TV šova veidošanas aizkulises, kuriozus filmē

šanas laukumā, „netīrās veļas” mazgāšanu kameru priekšā, ļaujot 
atpazīt arī citus šovus, kas TV skatītājiem kļuvuši par ikdienu. No 
meliem līdz patiesībai, no smiekliem līdz asarām, izrādes notikumi 
noved pie atziņas, ka īstā dzīve atrodas tepat blakus, nevis tur, 
TV ekrānā.

Ieeja 12,00; 10,00; 8,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC un 
www.bilesuparadize.lv  Darbosies kafejnīca.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Pateicība

Līdzjūtības

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, 

akumulatorus, vecos ūdenskrānus.
Zvanīt 29286523.

Veikalā Masters Rojā, telefons 29174414
 Pieņem remontā un veic apkopi motor

zāģiem, zāles pļāvējiem, trimmeriem, laivu 
motoriem. Veic nelielus metināšanas darbus. 
 Trešdienās veikalā preces iegādājamas ar 

atlaidi.

1. martā 11.00 Rojas invalīdu biedrības 
kopsapulce. Atskatīsimies uz 2016. gadā pa
darīto. Telefons 26078711.

Daudz dieniņu mūžiņā:
Citas vieglas, citas smagas.
Smagākā tā dieniņa, 
Kad pietrūka māmuliņa.
                    (Tautasdziesma)

Veltiņ, esam kopā ar Tevi, māmiņu mūžī
bā pavadot.

Bijušās „Ķipīša” kolēģes

Mums jāiesien ir zaļā pavedienā
Viss mātes nodzīvotās dzīves stāsts, 
Gan nebeidzamu rūpju pilnās dienas,
Gan skopo prieka stundu klusais glāsts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 

no Malvīnes Tunnes atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Saņem, baltā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu,
Sasedz viņu silti, silti
Savām smilšu velēnām.
                   (Tautasdziesma)

Izsakām līdzjūtību Ansim Zeltiņam, no 
māmuļas uz mūžu atvadoties.

Bijušie klasesbiedri un 
audzinātāja Rojas vidusskolā

Jel neraudiet, mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau.
Es dusu klusā aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ausmai 

Upnerei, dzīvesbiedru zaudējot.
Rojas invalīdu biedrība

NVO „Rojas invalīdu biedrība” Strauta iela 833, Roja
Pasākumu plāns martā

Diena, datums Pasākuma, nodarbības nosaukums Pulksteņa laiks Nodarbību vadītājs

01.03., trešdiena NVO  biedru kopsapulce 
2016. gada atskaite 10.00–14.00 NVO valde

02.03., ceturtdiena Radošās darbnīcas
Pērļošana, tamborēšana, adīšana 10.00–14.00 L. Semičenkova

28740147

03.03., piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde
26078711

07.03., otrdiena Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
15.00–17.00 E .Grīnvalde

08.03., trešdiena Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 D. Čuba

26563689

09.03., ceturtdiena
Radošās darbnīcas

Pērļošana, tamborēšana,  
adīšana, tapošana

10.00–14.00
B. Rozefelde

26326557
L. Semičenkova

10.03., piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

11.03., sestdiena Starptautiskā sieviešu diena
8. marta pasākums 12.00–19.00 NVO valde

14.03., otrdiena Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

15.03., trešdiena Biedru tikšanās
Dekupāža, galda spēles 10.00–14.00 A. Reinholde

29354294

16.03., ceturtdiena
Radošās darbnīcas 

Darbs ar adāmmašīnu
Pērļošana, tapošana

10.00–14.00 B. Rozefelde
L. Semičenkova

17.03., piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E .Grīnvalde

21.03., otrdiena Veselības stunda 
Veselības grupa – nūjošna

09.00–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

22.03., trešdiena Radošās darbnīcas
Pērļošana, tapošana, galda spēles 10.00–14.00 B. Rozefelde

L. Semičenkova

23.03., ceturtdiena Radošās darbnīcas
Pērļošana, adīšana 10.00–14.00 L. Semičenkova

B. Rozefelde
24.03., piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

28.03., otrdiena Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošna

09.00–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

29.03., trešdiena Biedru tikšanās
Kulinārijas nodarbība 10.00–14.00 NVO valde

D. Čuba

30.03., ceturtdiena Radošās darbnīcas
Pērļošana, adīšana, tamborēšana 10.00–14.00 B. Heinberga

20261063
31.03., piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

1. aprīlī 13.00 Rojas kultūras centrā
senioru kluba „Liedags” balle

„Mode 2017 – nopietni un pa jokam”.
Aicināts ikviens Rojas novada seniors.

Tuvāka informācija un pieteikšanās 
pa tel. 29744031 (Dzintra) līdz 25. martam.

No sirds pateicamies radiem, draugiem, kai
miņiem un visiem pārējiem labajiem cilvēkiem, 

kas bija kopā ar mums, mūsu mīļo mā
mulīti Ritu Gustavsoni smilšu kalniņā 
guldot.

Meitas, dēls, mazbērni, mazmazbērni

15. februārī pirmo  reizi Rojas novada Sporta sko
las MT1 vieglatlētikas grupas 13 audzēkņi piedalījās 
Rīgas sporta skolas „Arkādija” atklātajās ziemas sacen
sībās.  Visi bērni sacentās kādā no 3cīņām. Uz sacen
sībām  bija atbraukuši sportisti no Bauskas, Olaines, 
Jēkabpils, Kandavas, Lielvārdes, Siguldas, Kokneses, 
Madlienas, Baldones, Dobeles un Rīgas.

Visaugstāko vietu no mūsu audzēkņiem izcīnī
ja Emīlija Krūziņa. Viņai 8. vieta (31) ātruma 3cīņā 
(60 m, t/l no vietas un 30 m gaitā), arī Estere Zemele 
startēja ātruma 3cīņā un izcīnīja 9. vietu. No zēniem 
ātruma 3cīņā startēja Aigars Bērziņš un Kristaps Vec

bērzs, viņam jauns personīgais rezultāts 60 m skrējie
nā – 9.8 sek.

Izturības 3cīņā (60 m, t/l no vietas un 320 m 
(2×150 m) startēja Amanda Vērpēja, Ieva Gerucka, 
Rihards Vizums, Paula un Niks Bernāni; spēka 3cīņā 
(60 m, t/l no vietas un 1kg pildbumbas mešanā) Krists 
Mateika un Robins Šeins. Savu ātrumu pārbaudīja arī  
Deizija Smaiže un Laura Akmeņlauka.

Sacensību dalībniekiem novēlu dūšīgi trenēties, lai 
nākamajās sacensībās varētu sasniegt jaunus personī
gos rezultātus!

Vieglatlētikas trenere Anita

Rojas novada Sporta skola

Foto orientēšanās prieki
Janvāra beigās bērnudārzā „Zelta 

zivtiņa” norisinājās ziemas sporta pa
sākums – „Foto orientēšanās prieki”. 
Sporta skolotāja bija sagatavojusi da
žādas grūtības pakāpes aktivitātes visā 
rotaļu laukuma teritorijā ap bērnudār
zu. Katrā vietā bērnus gaidīja kaut kas 
interesants un aizraujošs.  

Sportiski svinīgā pasākuma atklā
šana sākās ar  rīta rosmi. Pārsteigumu 
bērniem  sagādāja rūķis, kurš visus 
aici nāja doties   aizraujošā  piedzīvoju
mā. Bērni ar lielu prieku devās rūķim 
līdzi. Rūķis pie starta izsniedza foto
grāfijas. Pēc fotogrāfijām jāatrod da
žādas vietas, kuras atrodas bērnudārza 
teritorijā. Visi objekti bija numurēti 
pēc kārtas. Maza
jiem dalībniekiem 
jāiziet 8 kontrol
punkti. Katrā bija 
paslēpts rūķis ar 
uzdevumu (vin
grošana, dziedāša
na, bumbu spēles, 
pirkstiņu izvingri
nāšana, malkas ne
šana un pikošanās). 

Lielie bērni de
vās izzinošās ak
tivitātēs svaigā gai

sā iestādes teritorijā un ārpus tās. Visas 
aktivitātes bija bezgala   jautras!  Katrā 
mazā sportista acīs bija  redzams mir
dzums. Prieks, ka  bērniem  tik lielu 
prieku un laimes sajūtu sniedz sporta 
pasākums. 

Esmu ļoti priecīga, gan par pasā
kuma izdošanos, gan par jaukajiem 
un atraktīvajiem bērniem. Pasākums 
bija patiesi interesants! Dažkārt vajag 
tikai nedaudz no sirds ieguldīt darba, 
lai citiem radītu prieka pilnas emocijas 
un smaidu sejā! Nobeigumā visi saņē
ma  saldas dāvanas par piedalīšanos!

Sporta skolotāja 
Baiba Dāldere

Visas aktivitātes bērnos izraisīja lielu jautrību.
 Arhīva foto

Rojas vidusskolā viesojās 
jaunieši no Salaspils 

7. februārī Rojas vidusskolā pieredzes apmaiņas nolūkā  ciemojās jaunieši no 
Salaspils. Šis ir viens no veidiem, kā jaunieši mūsdienās var lietderīgi pavadīt brī
vo laiku, veicināt sadraudzību ar citu novadu jauniešiem, pilnveidot komunikāci
jas prasmes, bagātināt savas zināšanas. 

Rojā jaunieši viesojās Rojas ostā, uzņēmumā „Riesti”  un Eināra Kalniņa kok
apstrādes darbnīcā Rudē.

Ciemiņi mums pastāstīja par savām brīvā laika pavadīšanas iespējām, projek
tiem un panākumiem. Salīdzinot ar Salaspils jauniešu iespējām, mums, dzīvojot 
nelielā ciematā, iespēju nav tik daudz, bet mēs ļoti priecājāmies par jauniegūta
jiem draugiem un ceram, ka šī tikšanās reize nebūs pēdējā.

Annija Šulce


	1_Banga_2017_02_24_grey
	2-4_Banga_2017_02_24_G_grey

