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30. maijā Roja svinēja savus ikgadējos svētkus – Rojas 
dienu. Tiesa šogad tā stipri atšķīrās no jau ierastajiem, 
taču tādēļ jau tā nebija sliktāka, tikai – citāda. Apbrīnas 
vērta ir mūsu kultūras centra darbinieku spēja iejusties 
jebkuros apstākļos, un viņu neizsīkstošais radošums, šo-
gad darbojoties pēc principa – ja jau cilvēki nedrīkst nākt 
uz svētkiem, tad svētki ies pie cilvēkiem. Un tā svētkus 
baudīt varēja gan klātienē, gan, neizejot no mājas, interne-
ta vietnē „Raida Roja”.

Svētki iesākās ar Rojas novada domes priekšsēdētājas 
Evas Kārkliņas uzrunu novada iedzīvotājiem. „Šogad Rojas 
dienas ir zem nosaukuma „Citādas Rojas dienas”. Tieši tāds 
pats ir bijis šis pavasaris – citāds gan skolēniem un viņu vecā-
kiem, gan vecvecākiem. Vienlaikus šis ir bijis pārdomu laiks, 
bet tas nenozīmē, ka dzīve ir apstājusies. Viss turpinās, un ir 
jābūt gana radošiem, lai organizētu svētkus un savu ikdienu. 
Šis laiks ir bijis izaicinājums arī uzņēmējiem, jo ir pieprasī-
ti šauras nišas produkti, bet pavasaris ir pagājis, un mums 
priekšā ir vasara. Aicinu ieplānot atpūtu pie dabas un uzkrāt 
spēkus, lai pēc tam varētu atsākt darboties ar jauniem spē-
kiem un jaunām idejām”, aicināja domes priekšsēdētāja.

Pēc svētku uzrunas Eva Fricberga visus aicināja uz rosīgu 
izkustēšanos. Vingroja visi un visur – uz SUP dēļiem upē, sta-
dionā, jūrmalā, darba vietās. Vingroja pieaugušie, bērni un 
vismazākie ķipari, un pat Rojā visiem zināmā Mudras tante 
ar kaķi asistenta lomā.

Pēc kārtīgas izkustēšanās laiks brokastīm. Par tām, kā 
vienmēr gādāja mūsu lieliskā saimniece Dina Čuba. Nezinu 
spriest, kas Dinai vieglāk – gatavot filmējoties, vai vārīt lielo 
katlu ar svētku zupu brīvā dabā. Šajās brokastīs Dina pasnie-
dza iecienītās šprotu maizītes un kēksa veidnēs ceptu sace-
pumu, ko gan viņas vīrs Aivars, gan mazie viesi atzina par 
garšīgiem esam un ēda pilnām mutēm.

Aizmirsti nebija arī paši mazākie novada iedzīvotāji. Vi-
ņiem jautrus brīžus sagādāja dažādi pasaku tēli.

Tikmēr kultūras centra lielajā zālē, pulcējās Dzintras Žu-
ravskas talanta cienītāji. Jau trīspadsmito reizi 
rakstnieces jaunās grāmatas atvēršanas svētki 
notika Rojas dienas ietvaros. Rakstnieces rado-
šais mūžs ir ļoti bagāts. Sestdien lasītāji tika ie-
pazīstināti ar jau viņas 44. grāmatu. Viņas jaunais 
romāns ar nosaukumu „Nepabeigtā portreta no-
slēpums” vēsta par jaunu dizaineru, kurš vecas 
muižas pažobelē atrod nepabeigtu portretu, ar ko 
arī saistās visi tālākie grāmatas notikumi. Frag-
mentus no jaunā romāna lasīja bibliotekāre Iluta 
Graudiņa. Ar klātesošajiem savās pārdomās par 
jauno romānu dalījās Mārīte Maurmane, kura ro-
mānu jau bija paspējusi izlasīt. Pēc viņas domām 
šī grāmata ir liela veiksme. Mārīte ir pārliecināta, 
ka pasaulē vissvarīgākās ir cilvēka savstarpējās 
attiecības, kas ir attēlotas arī šajā romānā. Viņa 

pateicās rakstniecei par grāmatas gaišo izskaņu, kas dod 
spēku un ticību dzīvei, kas īpaši ir vajadzīgi arī mūsdienās. 
Mārītes paustajam priekam pēc ilgiem laikiem atkal būt 
kopā vienā noskaņā, ar vienām domām, vienbalsīgi piekrita 
arī pārējie pasākuma apmeklētāji, kuri atbilstoši visiem no-
sacījumiem, bija izvietojušies viens no otra drošā attālumā.

Neilgi pēc grāmatas atvēršanas interesenti bija aicinā-
ti uz Zanes Irbes Valbakas izstādes „Ceļojums” atklāšanu 
kultūras centra mazajā zālē. Rojas novada kultūras pasāku-
mu organizatore Dace Broka neslēpa prieku par tikšanos 
izstādē pēc ieilgušā klusuma brīža kultūras centra telpās. 
Aicināta pastāstīt par saviem darbiem, Zane atklāja, ka 
glezno to, kas viņas sirsniņā. Daudzos viņas darbos pama-
nāmi arī latvju raksti. „Esmu latviete, esmu balts. Reizēm 
manī iejaucas arī kas no skandināviem, un noteikti, manī ir 
arī daļa no lībiešiem”, atklāj Zane un jautā: „Kurš tad vēl šajā 
apkaimē, ja ne es?”

Savukārt pēcpusdienā Rojas Jūras zvejniecības muzejā 
tika atklāta Rojas mūzikas un mākslas skolas pasniedzējas Lī-
gas Reines darbu izstāde. Arī muzeja vadītāja Inese Indrikso-
ne pauda patiesu prieku, redzot atkal muzejā cilvēkus, turklāt 
savējos, rojeniekus. Jau ierasti Rojas muzejā uz Rojas dienām 
tiek veidota izstāde, lai iepazītos ar mūsu pašu talantīgajiem 
novadniekiem. Izstādes atklāšanu patīkami papildināja Līgas 
kolēģu, Rojas mūzikas un mākslas skolas pedagogu ansambļa 
uzstāšanās.

Patīkama rojeniekiem bija arī virtuālā satikšanās ar biju-
šo rojenieku Ivaru Stoninu, kurš novadniekus sveica ar Iman-
ta Ziedoņa „Poēma par pienu”.

No 12.00 līdz 16.00 laukumā pie kultūras nama skanēja 
koncertšova „Meklējam solistu” dziesmu ieraksti, bet vēlāk 
Rojas ielas pieskandināja „Apvedceļa” muzikanti.

Savukārt visi tie, kuri dienas garumā vēl nejutās saules un 
pasākumu nogurdināti, varēja savās mājās laisties trakulīgās 
diskodejās kopā ar DJ Ilmi. Ar viņa starpniecību bija iespējams 
veltīt muzikālu sveicienu radiem, draugiem un kaimiņiem.

Košu akcentu izstādē ienesa 
Līgas Reines darinātā peonija. 

D. Klaberes foto

Citādas Rojas dienas aizvadītas

Ar svētku uzrunu pie novadniekiem vērsās Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa.

Dzintras Žuravskas grāmatas atvēršanas svētki Rojas dienā kļuvuši par 
tradīciju. Rakstnieci uzrunā Rojas bibliotēkas vadītāja Irēna Svitiņa (no kreisās).

Viens no gaidītākajiem notikumiem – „Apvedceļa” muzicēšana Rojas ielās. 
Mašīnas kabīnē aktīvi darbojās Dace Broka un Mareks Štāls.

Tradicionāli Rojas dienā tiek sveikti mazuļi, kuri dzimuši laikā no pagā-
jušajās Rojas dienas līdz šai. Šajā laika periodā šogad Rojas novadā reģistrēti 
22 jaundzimušie, un viņiem paredzētās dāvaniņas dzīvesvietās nogādāja Rojas 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Bērziņa (no kreisās) ar priecīgo zaķi (no 
labās), kura lomā iejutās Iluta Graudiņa. Vidū mamma Ieva ar meitiņu Rēziju 
Alisi un lielo brāli Ralfu.

Aicinājumam tērpties Rojas dienā Rojas 
krekliņos atsaucās arī Gita un Zigmunds 
Bankovski.

1Zem foto: x (eva)
X Dz. ; (8745)
X; (722B7899)
X; (8780)
X; (72B7904)
X; (100914314, 5796)

„Kurš tad vēl šajā apkaimē, ja ne es”? retoriski vaicā Zane Irbe Valbaka.

Uz izstādi un iepirkšanos aicināja Roja LAB mākslinieki Ieva Berta-
šiūte-Grosbaha un Māris Grosbahs.           A. Zemela un D. Klaberes foto
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Precizējums
22. maija informatīvajā izdevumā rakstā „Rojas jahtklubam jaunas laivas” bija ieviesusies kļūda. Jauniegādātā 

Optimist tipa laiva pieder nevis Rojas jahtklubam, bet gan Rojas sporta skolai.
Atvainojos lasītājiem. Dace Klabere

Šī gada 30. maijā tika svinēti Rojas novada svētki. 
Apzinoties valsts pašreizējo stāvokli, tie tika svinēti 
mazliet citādi. Arī Rojas Tūrisma informācijas centrs 
iesaistījās šo svētku aktivitāšu organizēšanā. 

Jau svētku nedēļas sākumā, kopā ar Rojas Jūras zvej-
niecības muzeju, aicinājām novadniekus piedalīties vik-
torīnā „GUDROJAM” ar 13 āķīgiem un zināšanu papil-
dinošiem jautājumiem par vēsturi un mūsdienām Rojas 
novadā. Laikam grūto jautājumu dēļ viktorīnā piedalījās 
vien 9 cilvēki. Bet priecē, ka puse no šiem dalībniekiem 
bija jaunieši un skolēni. Jāatzīst, ka 100% pareizas atbil-
des neiesniedza neviens no dalībniekiem, bet varbūt tas 
būs iemesls intereses radīšanai, lai par savu novadu uzzi-
nātu kaut ko vairāk. Pēc atbilžu apkopošanas, viktorīnas 
dalībnieki godam bija 
nopelnījuši Rojas nova-
da uzņēmēju sarūpētās 
balvas. 

Lai svētku diena būtu 
pavadīta aktīva un va-
karā varētu ļauties vir-
tuālās ballītes ritmiem, 
tika noorganizēta arī 
velo orientēšanās. Pasā-
kumā piedalījās vairākas 
komandas – gan vietējie 
novada cilvēki, gan mūsu 
novada ciemiņi. Velo 
orientēšanās pasākums 
bija veidots tā, lai dalīb-
nieki iemācītos izmantot 
GPS koordinātes, lai at-
rastu konkrētu vietu uz 
kartes, un tādā veidā paši 
izveidotu savu velo mar-
šrutu. Saulainais laiks 
un dotās 27  koordinātes 
deva iespēju Rojas ie-

dzīvotājiem vēl vairāk iepazīt Rojas skaistās vietas. Velo 
orientēšanās dalībnieki kopā pieveica vairāk nekā 15 km 
garu maršrutu pa Roju. Pirmās un ātrākās komandas, 
kuras atgriezās galamērķī, tika arī pie nelielām balvi-
ņām. Šajā dienā tika apvienots viss – atjautība, zinātkāre, 
sports un vienkārši jauki pavadīts laiks kopā ar savu ģi-
meni un draugiem. 

Paldies ikvienam, kurš piedalījās viktorīnā un velo 
orientēšanās pasākumā. Paldies arī novada uzņēmējiem, 
kas atbalstīja pasākuma organizatorus ar balvām – „Cī-
rulīšu mājas labumi”, „Tamdārza kulinārija”, atpūtas cen-
tram „Otra puse”, SIA „Ķipītis Roja” un zvejnieku saim-
niecībai „Irbe”.

Kristīne Voldemāre, TIC vadītāja

Mācāmies un dzīvojam savādāk
Laiks no 13. marta mums visiem ir bijis neierasts, jo baisais vīruss ieviesa dažādas 

izmaiņas mūsu jau iestrādātajā un ierastajā ikdienā. Brīvlaiks skolēniem sākās dienu ie-
priekš, un pēc nedēļas sākās „citāda mācīšanās”. Divu mēnešu laikā tika apgūtas dažādas 
datorprasmes, zināšanas nodotas un saņemtas e-vidē, telefonsarunās, video stundās. Tas 
bija zināms izaicinājums gan skolēniem, gan vecākiem. Mēs esam ļoti dažādi. Gan jau ve-
cāki paši zina, kā viņu bērni ievēroja dienas režīmu – kuri bija agrie putniņi, un kuri lielie 
guļavas. Paldies, protams, vecākiem, kuri palīdzēja saviem skolēniem izturēt šo pārmaiņu 
laiku, un vēl lielāks paldies pašiem vecākiem par viņu izturību, izpratni un sapratni! Lai 
nu kā, 2019./2020. mācību gads ir noslēdzies. Skolas vadība ir apkopojusi tradicionālo 
TOP 10, kurā zināms nopelns, droši vien, ir arī vecākiem. Apsveiciet savus skolēnus!

Rojas vidusskolas TOP 10

5.–9. klase 10.–12. klase
Vārds. uzvārds Klase Vidējā 

atzīme
Vārds, uzvārds Klase Vidējā 

atzīme
1. Krista Jana Reinholde 6.a 9.57 1. Kristaps Ričards Freimanis 11.kl. 9.00
2. Līna Jaunozola 8.a 9.56 2. Patrīcija Kleinberga 10.kl. 8.79
3. Paula Feldmane 6.b 9.43 3. Patriks Upners 10.kl. 8.60
4. Madara Slavika 5.kl. 9.27 4. Laura Veģe 12.kl. 8.46
5. Patrīcija Freimane 6.b 9.14 5. Hanna Kristiāna Voroņuka 12.kl. 8.38

Klase ar augstāko vidējo atzīmi: 
4.–6. klašu grupā 4.a klase – 7.71.
7.–9. klašu grupā 7.b klase – 7.12.
10.–12. klašu grupā 12. klase – 7.22.
Ārpus skolas TOPA palikušas 4. klases. Tāpēc labus vārdus teiksim Luīzei Amolai 

(9,44), Gustavam Šneideram (9,33), Esterei Martužānei (9,22), Elzai Alkšbirzei (9,00) un 
Tincei Dravniecei (9,00).

Uzcītīgi mācījušies ne tikai šie Rojas vidusskolas skolēni. Sumināsim arī visus tos, kuru 
vidējā atzīme pārsniedz 8,00. Alise Ozola un Markuss Pēda (4.a), Annija Nika Feldberga, As-
nāte Graudiņa un Samanta Paula (4.b), Kristers Doniņš (5.kl.), Adelīna Priekule un Amanda 
Indriksone (6.b), no 7.a klases – Kerija Dinsberga, Jurika Cibule, Deina Liepa, Laima Līdu-
ma-Reinholde, Amanda Vērpēja, no 7.b klases – Kristaps Ābols, Adriāna Gaile, Gundega 
Gitendorfa, Megija Laura Mitenberga, Elza Sprince. No 8. klasēm sveicam Paulu Fjodorovu 

(8.a), Pēteri Alkšbirzi, Dāvidu 
Liepu un Mārtiņu Vīksni (8.b), 
un 9. klasē labus rezultātus mā-
cībās sasniegušas Ieva Alksne, 
Kerija Elena Kronberga, Mon-
na Podniece un Eva Šulce. Vi-
dusskolas posmā godinām arī 
Megiju Janševicu (10.  kl.), Anci 
Klaužu, Kitiju Maišeli (11. kl.) un 
Lauru Celovu (12. kl.). 

Skolā šonedēļ liela kustība, 
jo no eksāmeniem izspruka 
tikai 9. klase, bet divpadsmita-
jiem sācies eksāmenu laiks. Šo-
nedēļ eksāmeni angļu un krie-
vu valodā. Nākošnedēļ latviešu 
valodā un matemātikā. Vēlēsim 
veiksmi mūsu absolventiem. 
Vēl skola gaida informāciju 
par iespēju rīkot izlaidumus ar 
viesu klātbūtni. Bet datumi jau 
zināmi – 9. klasei 13. jūnijs un 
12. klasei 25. jūlijs. 

Lai mums visiem silta, saulai-
na atpūta, un iespēju robežās pie-
pildiet savus šīs vasaras sapņus. 

Antra Ozollapa
Dzimtās skolas durvis vienmēr būs atvērtas tās 

absolventiem.                                                 Albuma foto

Pateicība
Rojas novada svētki aizvadīti citādi, bet mūsu „paldies” gan būs kā ierasts – no sirds!
Pateicamies:
 Jurātei un Jurim Labarēvičiem SIA AJOR un šoferītim Sandim Reinfeldam par 

tehnisko atbalstu neparastajam koncertbraucienam, kā arī Rojas pašvaldības policistam 
Alfrēdam Liepniekam par atsaucību maršruta veidošanā, un, protams, grupas „Apved-
ceļš” puišiem, kas pieņēma šo izaicinājumu;
 Alisei un Jānim Lakšmaņiem par virtuālās diskoballītes vietu  SUP nomā „Spura” 

un dīdžejam Ilmāram Tamanim;
 Vēlreiz paldies arī mūsu vārdā Rojas uzņēmējiem, kas ar balvām atbalstīja vikto-

rīnu un velo orientēšanās braucienu;
  Rojas TIC un personīgi Kristīnei Voldemārei  un Guntim Martužānam par lielis-

ko sadarbību svētku veidošanā;
 Dinai Čubai ar ģimeni par svētku brokastu kopīgu gatavošanu;
 Evai Fricbergai un visiem atraktīvajiem  vingrotājiem –  veikala „Cimboliņa”  mei-

tenēm,  Daigai Dambītei, Mudriņas tantei un kaķim Pipariņam, Inai Ozolai  un zvej-
nieku saimniecības „Irbes” puišiem Edgaram Zārdam un Kristapam Šteinfeldam, SUP 
piedzīvojumu nomai SPURA, Līgai Vecbērzai, Dāvim Šteinbergam un Rojas jauniešiem 
no topošās pludmales   kafejnīcas „Beach Bus”, Frīdenbergu ģimenei, PII „Zelta zivtiņa” 
mazajiem vingrotājiem un audzinātājām;
 Dacei Zembahai un Uldim Štālam paldies par to, ka svētkos bija skaistas puķu dobes;
  Jurim Viļamam, meitenēm no fitnesa grupas „Vingrotava” un deju studijas „Elfas”;
 Mūsu izcilajam aktierim Ivaram Stoninam par literāro sveicienu;
 Novada literātei Dzintrai Žuravskai, kas iepriecināja lasītājus ar jaunu grāmatu;
 Māksliniekiem Zanei Irbei Valbakai, Līgai Reinei, Mārim Grosbaham un Ievai 

Bertašiūtei-Grosbahai, Sanitai Mickus un Pēterim Kirikovam par svētku bagātināšanu 
ar savu darbu izstādēm;
 Visiem kolēģiem, visiem rojeniekiem, kas līdzdarbojās, iesaistījās un atbalstī-

ja „Citādos Rojas novada svētkus”.
Dace Broka,

Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un Lauku atbalsta 
dienests atbalstījis Rojas novada domes projektu Eiropas Sa-
vienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020.  ga-  
 dam apakšpasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju īstenošana” projekta iesniegumu 
Nr. 19-08-FL06-F043.0202-000002 „Rekreāciju teritorijas 
labiekārtojuma izveide”. Projekta kopējās un attiecināmās 
izmaksas 196707.15 EUR, no kurām publiskais finansē-
jums ir 177036.43 EUR. Projekta mērķis ir uzbūvēt rekreā-
cijas ēku un labiekārtot tās uzturēšanai nepieciešamo infra-
struktūru, aizsargājot piekrastes teritoriju un kāpu zonu. 

Projekta ietvaros, Rojas brīvdabas estrādes teritorijā 

tika uzbūvēta un labiekārtota sabiedriskās tualetes ēka, 
kura tika nodota ekspluatācijā šī gada 26. maijā. Projekta 
īstenošana uzlabos piekrastes infrastruktūru, saglabās 
kāpu zonu un paaugstinās jau esošās piekrastes terito-
rijas kvalitāti, jo tiks nodrošināta un sakopta, ikvienam 
apmeklētājām pieejama vide. Projekta īstenošanas rezul-
tātā tiks sekmēta mērķu sasniegšana saistībā ar klimatu 
pārmaiņām.

Pēc iepirkuma procedūras konkursa rezultātiem, 
būvniecības darbus veic SIA „A CELTNE”, būvuzraudzī-
bu veic SIA „Akorda”.

Madara Aizgrāve,  
Rojas brīvdabas estrādes vadītāja

Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide
(Tualetes ēkas izbūve Rojas brīvdabas estrādes teritorijā.)

Sabiedriskās tualetes pieņemšanā piedalījās: 1. rindā no kreisās Agnese Veckāgane, attīstības nodaļas vadītā-
ja, Alise Lakšmane, būvvaldes sekretāre, Agris Jansons, Rojas apvienotās būvvaldes vadītājs. 2. rindā no kreisās 
Mārtiņš Janvars, SIA „Akorda” būvuzraugs, Andris Rutkovskis, SIA „A Celtne” darbu vadītājs, Ligita Šnore, 
teritorijas plānotāja, Jānis Klāviņš, SIA „A Celtne” pārstāvis, Jānis Pūce, Rojas novada domes izpilddirektors, 
Aivars Lācis, Rojas apvienotās būvvaldes arhitekts.                                                                                      D. Klaberes foto

Citādi Rojas novada svētki TIC

Velo orientēšanās dalībnieki tika arī pie nelielām balviņām.                        Albuma foto
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Dace Klabere

Kalteniece Ruta Penēze ir iecienījusi pastaigas dabā, 
un visbiežāk tās ir pastaigas gar jūru. Kā stāsta Ruta, 
ikreiz pastaigas laikā kabata kļūstot arvien smagāka, jo 
viens no viņas hobijiem ir krāsaino, jūras nogludināto 
stikla gabaliņu vākšana. Stikliņu jūras malā netrūkstot, 
pat izejot tikai pārsimt metrus, Ruta jau savākusi pil-
nas kabatas krāsaino jūras dārgumu. Tā, stikliņus vā-
cot, viņai radusies ideja par vides objekta „Jūras asara” 
veidošanu. Akcija ar uzaicinājumu vākt stikliņus, sā-
kās 3. martā un turpināsies līdz šī gada 10. oktobrim. 
Dienā, kad sarunājos ar Rutu, akcija ilgusi vien pāris 
mēnešu, un šajā laikā savākts jau puse maisa un 2 spai-
ņi stikliņu. Kā apgalvo Ruta, atsaucība ir liela, ik die-
nu veikaliņā „Ķepas un astes” Rojā kāds ienes kārtējo 
maisiņu ar stikliem. Ruta prognozē, ka vasarā, kad jūra 
mierīgāka, stikliņu varētu būt mazāk, bet lielu daudzu-
mu šo krāsaino stikla gabaliņu jūra izmetīs krastā pēc 
kārtējām rudens vētrām.

Rutas aicinājumam par vides objekta veidošanu no 
uzrunātajām trim māksliniecēm atsaukusies viena  – 
stikla māksliniece Inga Salmiņa no Līvāniem. Inga ir 
māksliniece, kura pēc Līvānu stikla rūpnīcas slēgša-

Rutai ir daudz vaļasprieku, un viens 
no tiem – dziedāšana sieviešu korī 
„Kalva”.                                            Albuma foto

Dace Klabere

Daudzu rojenieku prātus satraucis stili-
zētais, krāsainais autobuss Rojas pludma-
lē, tāpēc aicināju uz sarunu tā īpašnieku 
Dāvi Šteinbergu.

Dāvis stāsta, ka pludmalē tiek iekārtota 
vasaras kafejnīca aktīvas atpūtas baudītā-
jiem. Tā nebūs kafejnīca klasiskā izpratnē, 
bet drīzāk uzkodu bārs. Īpaši būs padomāts 
arī par veģetāriešiem, arī dzērienus katrs va-
rēs atrast savai gaumei atbilstošus.

Tiks padomāts arī par to, lai pludmales 
apmeklētāji nevis tikai laiski sauļotos, bet 
pievērstos arī dažādām aktivitātēm ūdenī. Sa-
darbībā ar „Spuru” varēs iznomāt SUP dēļus, 
plānots iegādāties ūdensmotociklu vai laivu, 
kura varētu vilkt pūšļus, kaitbordu u.c. Katru 
rītu trenera pavadībā varētu notikt arī jogas 
vai kikboksa nodarbības stundas garumā, 
lai cilvēki aktīvi varētu iesākt rītu. Kā tuvā-
ko pasākumu Dāvis min arī brīvdabas cīņas 
pludmalē sadarbībā ar jauno bokseri Krista-
pu Zuti no Sabiles. Vēl Dāvim padomā Run 

Roja, kuras ideja aizņemta no Run Rīga. Rojā 
ir daudz aktīvu skriet gribētāju, un kāpēc gan 
to nepārvērst vienā skaistā pasākumā! To va-
rētu arī nofilmēt, ielikt sociālajos tīklos, lai 
cilvēki šēro un uzzina vairāk par Roju un tajā 
notiekošajām aktivitātēm. Ideju Dāvim un 
viņa draugiem netrūkst, jo, kā uzskata Dāvis, 
Roja šodien pieejamo fizisko aktivitāšu ziņā 
ir atpalikusi vismaz par gadiem piecpadsmit.

Dāvis atklāj, ka ir cilvēks – ideju ģenera-
tors. Visbiežāk jaunas idejas pie viņa atnāk 
naktīs, kad nenāk miegs. Ideja, kas tagad 
tiek realizēta, bijusi iesēta jau pirms laba 
laika, bet šogad radušies visi apstākļi tās 
realizēšanai. Toreiz, satiekoties ar savu bas-
ketbola komandas biedru Rolandu Puriņu, 
abi izdomājuši, ka mums ir liela pludmale, 
kurā nekas nenotiek, un tā dzimusi ideja. 
Vēl nesen Dāvis strādājis Zviedrijā, bet īsti 
apmierināts ar darbu ārzemēs, viņš nebi-
jis. Dāvis atzīst, ka nav interesanti strādāt 
citiem un īstu gandarījumu var sniegt tikai 
darbs savai izaugsmei un pienesums pilsē-
tai, kurā viņš uzaudzis.

Rojā top pludmales kafejnīca

Paredzēts, ka jaunā pludmales kafejnīca strādās katrā saulainā dienā no pulksten 
10.00 līdz 24.00.                                                                                                           D. Klaberes foto

Emociju radīts projekts

nas joprojām uztur dzīvas Līvānu stik-
la tradīcijas, veidojot mākslas darbus. 
Viņas darbi izstādīti gan Līvānos, gan 
citās Latvijas pilsētās, tai skaitā Rotko 
mākslas centrā Daugavpilī. Viņai ideja 
par vides objektu likusies interesanta, 
un tālākais jau atkarīgs no tā, cik stikli-
ņu izdosies savākt.

Ruta domā, ka vides objektu „Jūras 
asara” varētu izstādīt Valgalciemā, labie-
kārtotajā stāvlaukumā pie jūras, Kaltenes 
akmeņainajā jūrmalā vai Rojā, bet šajā 
gadījumā, galavārds, protams, sakāms 
Rojas novada domei.

Pagaidām gan vēl nav skaidrs, kā vi-
des objekts izskatīsies, taču, jo būs vai-
rāk stikliņu, jo vairāk varēs izpausties 
māksliniece.
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

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

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

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

Līdzjūtības 

Policija ziņo 

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.

Izsakām līdzjūtību Anitai Bērziņai, omi 
zaudējot.

„Bangas” noliktavas kolektīvs

Vēl es gribu jums dot savu ēnu,
Lai jums būtu kāds līdzgaitnieks kluss.
No tā visa, ko likten’s man lēmis,
Neko citu jau neņemsiet jūs.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar tuvinie-

kiem, no
       Ausmas Jefimovas atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Gaiša ceļa sargātāja
Tu mums biji, māmulīt,
Nu tev pārklāj kapu priede
Vēsu smilšu paladziņ’.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inesei Vittei 
un tuviniekiem, mammu zaudējot.
Rojas ātrās medicīniskās palīdzības kolektīvs

Pateicība

PĒRK
 Laukakmeņu mūri nojaukšanai Rojas nova-

dā. Tālrunis 29207347.

ATDOD
 Pianīnu Belarus Rudē. Tālrunis 28346802.

DARBS
SIA „Zītari LZ”, reģistrācijas nr. 59002001131,

vajadzīgs pavārs Rojā. 
Alga 430 EUR mēnesī. Zvanīt 29373267.

9. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 17.00 Rojā,  

Selgas ielā 2 (pie veikala)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:

•	 ar Nacionālā veselības dienesta 
     uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS

•	 ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3,00 EUR
•	 bez nosūtījuma – 25,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
•	 1 projekcija 9,00 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)
Lūdzam veikt PIERAKSTU uznoteiktu laiku pa tālruni 20014393 

(Latvijas aptiekā).
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111.

PAKALPOJUMU NODROŠINA 

Sludinājumi 

Laika posmā no 19.05.2020. 
līdz 02.06.2020. 
Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul-
tētas 9 personas, izteikti 7 mutiski brīdinājumi. 
Izpildīti 4 atsevišķie uzdevumi, saņemti 5 izsauku-
mi, sastādīti 2 Administratīvā pārkāpuma proto-
koli. 29.05. Rojas pašvaldības policija bija spiesta 
izsaukt gāzes avārijas dienestu uz kādu no daudz-
dzīvokļu mājas dzīvokļiem Rojā, kur notika gāzes 
noplūde. Atgādinām, ka gāzes avārijas dienesta 
tālrunis ir 114.

Pateicamies visiem, kuri bija atnākuši atvadī-
ties no mūsu mīļās mammītes un omītes Ausmas 
Jefimovas.

Bērni, mazbērni, mazmazbērni

Koncertcikls „Tiekamies Rojā”
6. jūnijā plkst. 19.00 un 21.00

„Aivara Hermaņa soloprogramma”.
Saruna starp mākslinieku un skatītāju, skaistas 

melodijas, jūras gaiss un priežu smarža, vakara no-
slēgumā saulriets jūras krastā – jau rīt to varēs izbaudīt „Aivara Her-
maņa soloprogrammas” koncerta apmeklētāji. 

Ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus par pulcēšanās iero-
bežojumiem organizētajos kultūras pasākumos, biļešu skaits ir iero-
bežots.

„Aivara Hermaņa soloprogrammas” koncertā skanēs instrumen-
tālās kompozīcijas no solo albumiem „Mans laiks”, „Liepājas iela”, 
„Bague duo”, kā arī pasaulē populāras melodijas aranžējumos ģitārai. 

Ieeja: 20 EUR, www.bilesuparadize.lv.  

11. jūnijā, plkst. 20.00
K. Tatarinova un R. Dinters 

 „Pagalma romances”.
Liepājas teātra dziedošā aktrise K. Tatarinova un ģitārists R. Din-

ters satiksies ar saviem klausītājiem muzikālā ceturtdienas vakarā, 
lai kopā ar viņiem izjustu tuvplāna enerģijas apmaiņu un saikni 
starp skatītāju un mākslinieku. Programmā 60., 70. gadu dziesmas 
– klausītas radio aparātos, populāras un līdzi dziedātas gan toreiz, 
gan tagad, kā arī mazāk dzirdētas melodijas no R. Paula, I. Vīgnera, 
G. Freidenfelda, A. Kublinska un I. Kalniņa daiļrades, un… The Beatles 
repertuārs!

Ieeja: 20 EUR, www.bilesuparadize.lv. 
 
Līdz 13. jūnijam estrādes teritorijā apskatāmas izstādes: māksli-

nieces Sanitas Mickus keramikas darbu izstāde „Keramika citā gais-
mā!” un dažādu valstu bērnu zīmējumu izstāde „Mana vasara Latvijā 
2019. gadā”. Ieeja bez maksas.

Rojas brīvdabas estrādes teritorija ārpus pasākumu/koncertu nori-
ses laika, apmeklētājiem atvērta no otrdienas – piektdienai 10.00–17.00, 
sestdienās no 11.00–17.30.

Rojas brīvdabas estrāde – 
vasaras koncertzāle – 
6. jūnijā uzsāks savu jauno sezonu

Klāt ir atkal gada siltākais un sau-
lainākais gadalaiks – vasara. Laiks, kad 
kultūras dzīvē parasti ir visplašākais 
brīvdabas piedāvājumu klāsts, sākot no 
vērienīgiem koncertiem, līdz pat dažā-
da veida festivāliem un svētkiem. Taču 
šī vasara pandēmijas ietekmē kultūrā 
būs savādāka. Lielo pasākumu vietā 
tiek piedāvāti autorkoncerti, svētki tiek 
piedāvāti interaktīvā veidā, dažādu in-
terneta vietņu tiešsaitēs. Lielie koncerti 
tiek pārcelti uz nākamo gadu, tā vietā 
piedāvājot tuvplāna koncertus, muzikā-
las sarunas starp mākslinieku un pasā-
kuma apmeklētāju.

Šis savādais laiks ir ietekmējis arī 
Rojas brīvdabas estrādi – vasaras kon-
certzāli. Tomēr cilvēki nevar dzīvot bez 
mūzikas, un mūziķi nevar dzīvot bez 
saviem klausītājiem, bez iespējas satik-
ties klātienē un apmainīties ar pozitīvi 
uzlādējošo enerģiju. Tieši tāpēc laikā, 
kad Rojas brīvdabas estrādes lielie pasā-
kumi ir jāpārceļ uz nākamo vasaru (vi-
sas iegādātās biļetes derīgas uz pārcelta-
jiem datumiem), estrāde savu muzikālo 
sezonu sāks ar tuvplāna koncertciklu 
„Tiekamies Rojā”, kura ietvaros notiks 
trīs koncerti: 6. jūnijā „Aivara Herma-
ņa soloprogramma”, 11. jūnijā aktrises 
Karīnas Tatarinovas un ģitārista Ro-
berta Dintera „Pagalma romances” un 
20. jūnijā dziedātājās Aijas Vītoliņas un 
pianista Romāna Vendiņa „Muzikālais 
vakars”. Šie koncerti būs jūras gaisa un 
priežu smaržu ieskautas sarunas starp 
mākslinieku un skatītāju caur skaistām 

melodijām, ļoti personiskas un atklātas. 
Sākot no 30. maija, estrādes terito-

rija ir atvērta ikvienam interesentam. 
Šovasar estrādes teritorijā būs apska-
tāmas dažādas izstādes. Šobrīd līdz 
13.  jūnijam apskatāma mākslinieces 
Sanitas Mickus darbu izstāde „Kerami-
ka citā gaismā” un dažādu valstu bērnu 
zīmējumu izstāde „Mana vasara Latvijā 
2019. gadā”. Ieeja bez maksas.

Jāpiebilst, ka šajā vasarā Rojas brīv-
dabas estrādes teritorija kļuvusi pla-
šāka. Sadarbībā ar Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, šogad estrādē 
ir uzceltas publiskās labierīcības ēka un 
paplašināta estrādes teritorija, kurā veik-
ti bruģēšanas un labiekārtošanas darbi.

Rojas brīvdabas estrādes teritorija 
ārpus pasākumu/koncertu norises laika 
apmeklētājiem atvērta no otrdienas līdz 
piektdienai no 10.00–17.00, sestdienās 
no 11.00–17.30. Biļetes uz estrādē no-
tiekošajiem pasākumiem var iegādāties 
interneta vietnē www.bilesuparadize.lv

Par turpmākajiem Rojas brīvdabas 
estrādes – vasaras koncertzāles – pasāku-
miem un notikumiem informācija sekos 
estrādes facebook.com lapā, www.roja.lv 
un informatīvajā izdevumā „Banga”.

Lai mums visiem saulaina un muzi-
kāla vasara!

P.S. Pasākumu pulcēšanās un nori-
ses laikā Rojas brīvdabas estrādē tiks 
ievērotas visas valstī noteiktās norma-
tīvas.

Madara Aizgrāve, Rojas brīvdabas 
estrādes vadītāja

Divos spēļu posmos Pasaules 
kausa izcīņā novusā Imants 
Ločmels joprojām nepārspēts
Dace Klabere

Ziemas vidū Losan-
dželosā notika Pasaules 
kausa izcīņas novusā 
1.  posms individuāli un 
dubultspēlēs. Kopā uz sa-
censībām bija ieradušies 
24 vīrieši un 10 pāri no 
visas pasaules. Droši vien 
nevienu vairs nepārsteidz 
fakts, ka gan individuāli, 
gan dubultspēlēs Imants 
Ločmels atkal plūca uz-
varas laurus. Spēļu otrs 
posms bija Maskavā, pan-
dēmijas dēļ Imants uz to neizbrauca. Tajās 
uzvarēja igauņu novusists, bet kopumā 
divos spēļu posmos Imants ir pirmajā vie-
tā. Pārējie spēļu posmi, kuriem vajadzēja 
notikt Vācijā, Igaunijā, Krievijā, pagaidām 
atcelti.

Imants atzīst, ka konkurence sacen-
sībās bijusi laba. Sākumā spēle ritējusi 
ideāli, līdz viņš neveiksmīgi zaudējis ka-
nādietim. Šāds spēles pagrieziens bijis vi-
sai pārsteidzošs, un daudzi jau sapriecāju-
šies, ka Imants beidzot tiks gāzts no sava 

troņa, bet nekā. Imants 
uz saviem pretiniekiem 
neļaunojas, jo patiešām, 
cik tad var! (Imants, pie-
daloties spēlēs, vienmēr 
vinnē). Uzvara vai zau-
dējums Imantam nav tik 
būtiski, jo, viņaprāt, tā ir 
tikai spēle, un ne vienmēr 
viņam jābūt pirmajam. 
Viņš uzskata, ka daudz 
spēles gaitā atkarīgs no 
veiksmes, un tajā reizē, 
kad viņš zaudējis, kanā-
dietim ļoti paveicies. Viņš 
atzīst, ka viņam patīk spē-

lēt Losandželosā, jo tur ir labi no-
vusa galdi, bet ļoti gan jāuzmanās, 
lai kauliņi nesēžas stūros.

Katrā vietā, pie katra galda vajadzīgs 
savādāks spēles stils, un, ja to piemirsti, 
tas var smagi atmaksāties. Imants ir pie-
radis sist maigi, bet ir galdi, pie kuriem 
jāspēlē ar spēku. Vēl vajadzīga arī veik-
sme un stipri nervi. Svarīgi ir nenervo-
zēt, lieku nedomāt, bet spēlēt tehniski 
pareizi. Kāds novusa lielmeistars mācījis, 
ka kociņš katru dienu vismaz pusstun-

du rokās jāpatur. Tas 
vairo precizitāti, tu 
zini, kur kauliņam jā-
sit, un tas ieiet asinīs. 
Visvairāk novusisti 
kļūdoties uz dubult-
kauliņiem un kom-
binācijām. Tur vairs 
nesit akadēmiski, bet 
no cita leņķa. Tikko 
leņķis tiek mainīts, 
tev jāzina, kurā vie-
tā kauliņam sist, lai 
tas nāktu atpakaļ vai 
grieztos iekšā tāpat. 
Tagad pārsvarā spē-
lējot tikai uz kombi-
nēšanu. Pat, ja tas ir 

labs kauliņš, to var nospiest vai noraut, 
bet nē, to kombinē ārā, lai tas būtu vēl 
labāks. Daudzi ceļ ārā kauliņus no aiz-
mugures, un reizēm tā ir laimes spēle, ja 
kauliņš iekrīt. Svarīgi arī kāds koks, kāds 
galds. Tu esi pieradis pie sava galda, zini 
tā nianses. Pieej pie cita galda – pavisam 
cita spēle. Tāpēc arī pirms spēles būtu jā-
pamēģina, kāds galds, kā vajadzētu sist, 
bet Imantam tam ne vienmēr pietiek 
laika. Viņš nepiekrīt apgalvojumam, ka 
novusu viegli spēlēt. Protams, prasti jau 
protam spēlēt visi. Bet, ja tu gribi astoņ-
niekus ņemt, tev viss ir jāievērtē. Citreiz 
atliek vien brīnīties, kāpēc neiekrita. 
Divreiz vienādi jau nekļūdās. Cilvēki 
dažkārt streso, kāpēc neiesita vieglu kau-
liņu. Reizēm arī Imants uz sevi dusmojas. 
Viņš uzskata, ka spēlei jāpieiet nopietni 
no pirmā līdz pēdējam kauliņam. Kamēr 
pēdējais kauliņš nav iekri tis, tu nedrīksti 
atslābt. Pretinieku arī nekad nevajag no-
vērtēt par zemu. Imants ir pārliecināts, 
ka labam novusistam jābūt gatavam pa-
ņemt vismaz desmit astoņniekus, citādi 
tu uz uzvaru nevari cerēt. „Jāspēlē arī 
psiholoģiski, tāpēc nav viegli visu laiku 
būt augšgalā”, rezumē Imants Ločmels. 

Losandželosā nopelnī-
tie kausi. 

Albuma foto

Imants (otrais no kreisās) atkal uz goda pjedestāla.
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