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Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
kad ierobežotā pieprasījuma pēc celu-
lozes izejvielām pasaules tirgū un re-
konstrukcijas Skandināvijas koncernā 
„Sodra”, bija vērojams nopietns kravu 
apgrozījuma kritums, pagājušajā gadā 
kravu apgrozījums Rojas ostā ir dubul-
tojies. Protams, var likties dīvaini, ka 
pasaules sociāli ekonomiskie procesi 
(naftas cenas, notikumi Ukrainā, bēg-
ļu jautājumi utt.) ietekmē it kā nelielu 
ostu, bet ekonomikas stabilitātes un 
izaugsmes rādītājs pasaulē ir celulozes 
patēriņš, jo tas nepieciešams iepakoju-
mu ražošanai. Attiecīgi samazinoties 
preču patēriņam, samazinās pieprasī-
jums pēc iepakojuma, kam seko piepra-
sījuma kritums pēc celulozes izejvielas. 
Koksnes pārstrādes koncernā „Sodra”, 
kurš ir Rojas ostā strādājošās, vienīgās 
stividoru kompānijas „Laskana” stratē-
ģiskais partneris, notiek rekonstrukcija 
pārejai no celulozes uz viskozes ražoša-
nu, jo pieprasījums pēc viskozes ir sta-
bili pieaugošs, un pēc rekonstrukcijas 
pabeigšanas, iespējams, dos papildus 
kravas Rojas ostai jau šogad. Pagājuša 
gada kravu apgrozījuma dubultošanos, 
pirmkārt, nodrošināja „Laskana” veik-
smīgā mārketinga stratēģija un ostas 
efektīva darbība, apkalpojot kuģus kok-
snes kravu nosūtīšanai uz Beļģijas iekš-
zemes Genkas ostu, kas ir jauns kok-
snes produktu tirgus Latvijai. Piegādes 
Genkas ostai tiek nodrošinātas ar spe-
cifiskas konstrukcijas kuģiem, jo kuģi 
līdz Antverpenei iet pa jūru, bet tālāk 
pa kanāliem, kur limitēta gan iegrime, 
gan augstums. Otrs kravu apgrozīju-
ma dubultošanās iemesls bija pieprasī-
jums pēc kurināmās koksnes, jo darbu 
ir uzsākusi Stokholmas koģenerācijas 
stacija, kura tiek darbināta ar šķeldu. 
Stokholmas koģenerācijas stacijas gada 
patēriņš ir divas reizes lielāks kā Latvijā 
gada laikā pieejamais kurināmās mal-
kas apjoms. Iepriekšējos gados kurinā-
mās malkas eksports bija atkarīgs no 
ziemas skarbuma. Šobrīd, tirgū ienākot 
jaunam, Baltijas mērogiem milzīgam 
patērētājam,  dinamiski pieaug piepra-
sījums pēc kurināmā, un attiecīgi pie-
auga kurināmā eksports no Rojas ostas. 

Šogad, turpinot regulāras koksnes 
piegādes Genkas ostai, un, nodrošinot 
tradicionālās kurināmā piegādes Hun-
destedas ostai Dānijā, kā arī Ronnes 
ostai Bornholmas salā, kas atkal ir jau-
ns tirgus, kravu apgrozījums jau šobrīd 
ir sasniedzis pagājuša pusgada līmeni. 
Praktiski tas nozīmē, ka tikai ar kok-
snes piegādēm Genkas ostai, un kuri-
nāmās koksnes piegādēm saglabājoties 
iepriekšējās ziemas līmenī, kravu ap-
grozījums līdz gada beigām, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, būs palielinājies 
vairāk kā divas reizes un tuvosies ot-
rajam labākajam rādītājam Rojas ostas 
pastāvēšanas vēsturē. Attiecīgi, beidzo-
ties rekonstrukcijas darbiem Skandinā-
vijas koncernā „Sodra”, atjaunosies arī 
papīrmalkas eksports, kas var dot vēl 
papildus kravu pieaugumu. Realizējo-
ties šādam scenārijam, Rojas osta šogad 
var sasniegt augstāko kravu apgrozīju-
mu tās pastāvēšanas vēsturē. 

Kravu apgrozījuma pieaugums no-
drošina papildus ostu maksu pieaugu-
mu, jo Rojas ostas maksu politika ir 

orientēta uz atbalstu zvejas flotei, kas 
ir Rojas lepnums visas valsts mērogā. 
Zvejas kuģi maksā aptuveni 0,03 EUR 
par vienu bruto reģistra tonnu, turpre-
tī kravas kuģi vairāk kā 1,00 EUR par 
vienu bruto reģistra tonnu. Optimālai 
līdzekļu izmantošanai, ostas pārvalde 
ir maksimāli samazinājusi strādājošo 
skaitu: ostas kapteinis veic arī velkoņa-
stūrmaņa pienākumus, ostas pārvald-
nieks vienlaicīgi ir arī velkoņa mehāni-
ķis un navigācijas iekārtu uzraugs, bet 
grāmatvede strādā uz pusslodzi. Kravu 
apgrozījuma pieaugums un ostas pār-
valdes veiksmīgā darba organizācija, 
ir nodrošinājuši pietiekamus finansu 
resursus, lai ostas pārvalde šopavasar 
atkal varētu veikt dziļuma atjaunošanas 
darbus ostā. Šobrīd ir paredzēti ārējā 
kanāla padziļināšanas darbi, kas no-
drošinās kuģu ar iegrimi līdz 5 metriem 
ienākšanu ostā. Kravu apgrozījuma pa-
lielināšanai kurināmās malkas un šķel-
das segmentā, nepieciešami pēc iespē-
jas lielākas tonnāžas kuģi, tādēļ ostas 
pārvalde izskata iespēju veikt papildus 
padziļināšanas darbus, lai nodrošinātu 
kuģu ar iegrimi līdz 5,3 m ienākšanu 
ostā. Galējais lēmums tiks pieņemts pēc 
konsultācijām ar kravu nosūtītājiem, jo 
papildus padziļināšanas darbi ir papil-
dus izmaksas, kuras ostas pārvaldei būs 
jāatpelna uz kravu pieauguma rēķina. 

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu pie-
augošo pieprasījumu pēc kurināmā 
resursiem, ir nepieciešamas papildus 
teritorijas, kuras izmantojamas kravu 
uzglabāšanai un šķeldošanai, jo tieši 
šķeldas segments ir vispieprasītākais. 
Tieši brīvu teritoriju trūkums ir bijusi 
viena no Rojas ostas lielākajām attīstī-
bas problēmām. Vēl 2013. gada beigās 
2/3 ostas teritorijas aizņēma „graustu 
miljonāri”, kuri privatizācijas, maksāt-
nespējas procesu vai kreditēšanas „bur-
buļa” rezultātā bija iegādājušie ēkas un 
būves ostas teritorijā, un ostas pārval-
dei esošo juridisko aktu robežās nebija 
līdzekļu izmantot teritorijas ap ēkām. 
Vienkārši sakot, šie „graustu miljonā-
ri” nestrādāja paši un nedeva iespēju 
strādāt citiem. Šobrīd „graustu miljo-
nāru ” skaits ir samazinājies uz pusi: 
vairākkārtīgi bankrotējušās Rojas zivju 
konservu rūpnīcas korpusus 2013. gada 
beigās iegādājās zvejnieku saimniecība 
„Irbe”, un pagājušā gada vasarā beidzās 
desmit gadus ilgusī Amosova kunga 
divas bankās ieķīlātā un neskaitāmām 
tiesvedībām apkrautā termināla epo-
peja, kuru izsolē iegādājās Igaunijas 
uzņēmums „TS Investor”. Zvejnieku 
saimniecība „Irbe” jau šogad nodos 
ekspluatācijā modernu, mūsdienu pra-
sībām atbilstošu, zivju pārstrādes cehu, 
tādā veidā godam turpinot Rojas zvej-
nieku tradīcijas. Igaunijas uzņēmums 
„TS Investor”, iegādājoties terminālu, ir 
izvirzījis mērķi uzsākt kurināmās šķel-
das eksportu, un šobrīd šis termināls ir 
vienīgā  potenciālā teritorija jaunu kra-
vu piesaistei Rojas ostai.

Veicot padziļināšanu un nodrošinot 
kuģu ar iegrimi līdz 5,3 m ienākšanu, 
ostas iekšējā akvatorija potenciāls prak-
tiski ir izsmelts, jo tālāko padziļināšanu 
padara neiespējamu šaurais iekšējais 
kanāls un akvatorijs.

Konkrēto problēmu risināšanai vei-

cot remonta padziļināšanu, 2013. gadā, 
sadarbībā ar privāto partneri, ostas 
pārvalde uzsāka priekšostas mazūdens 
daļas uzskalošanu, sākot veidot jaunu 
sauszemes teritoriju. Šobrīd ir izveidots 
jauns uzņēmums „Rojas ostas attīstības 
parks”, kurš pagājušā gada beigās pabei-
dza sākotnējās ietekmes uz vidi izvēr-
tēšanas procedūru, un uzsācis kravas 
termināla  un kuģu defragmentēšanas 
slipa projektēšanu priekšostā. Šis ir 
ambiciozs un laikietilpīgs projekts, bet 
veiksmīgas realizācijas gadījumā pacel-
tu Rojas ostu jaunā attīstības līmenī, jo 
nodrošinās jaunus noliktavu laukumus 
aptuveni 7 ha platībā, un kuģu ar iegri-
mi līdz 6 m apkalpošanu ostā.

Paralēli ārējā kuģu ceļa padziļinā-
šanai, šogad tiks veikta neliela apjoma 
ostas iekšējā kanāla padziļināšana, lai 
novērstu neatliekamās problēmas, jo 
upes sanesumi ir radījuši iekšējā kanā-
la aizaugšanu pie zvejas kuģu un jahtu 
piestātnēm. Ostas iekšējais kanāls, kuru 
pamatā izmanto zvejas kuģi un jahtas, 
pilnībā tiks padziļināts 2018. gadā ES 
Pārrobežu projekta ietvaros. Projekta 
ietvaros ir plānots veikt kanāla padzi-
ļināšanu, nostiprināšanu Rojas upes 
labajā krastā jahtu infrastruktūras iz-
būvei, un uzstādīt mūsdienām atbils-
tošas peldošās piestātnes līdz 60 jahtu 
uzņemšanai. 

Attiecībā uz Rojas ostas attīstības 
tendencēm, saskaņā ar Latvijas Repub-
likas Ministru Kabinetā apstiprinātajām 
„Transporta attīstības pamatnostādnēm 
2014.–2020. gadam”, mazajām ostām ir 
liela nozīme ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanā reģionos. Ostu pārvaldēm 
svarīgākais ir kravu apgrozījums tādēļ, 
ka ostu maksas tiek izmantotas ostas 
infrastruktūras uzturēšanai un uzlabo-
šanai, savukārt pašvaldības intereses  
saistās ar darbavietu nodrošināšanu. 
Darbavietu skaits kravu apstrādē ir 
nesalīdzināmi mazāks nekā strādājošo 
skaits zivju apstrādes uzņēmumos, tā-
dēļ mazo ostu pārvalžu un pašvaldības 
intereses vienas otru papildina, jo osta 
ir mezgla punkts, kas nodrošina nepie-
ciešamo infrastruktūru ne tikai zvejnie-
cībai, bet arī tūrismam, tostarp jahtu 
tūrismam (jahtu apkope, uzglabāšana), 
kā arī nodrošina ar ūdenssportam ne-
pieciešamo infrastruktūru.

Skatoties no šāda skatu punkta, 
Rojas ostas pārvalde, neskatoties uz 
ierobežotajiem resursiem, savas tiešās 
funkcijas (navigācijas iekārtu darbības 
nodrošināšana, remonta padziļināšana 
dziļuma uzturēšanai, kopējo hidroteh-
nisko būvju uzturēšana, vides aizsar-
dzības pasākumu nodrošināšana) ir 
iz pildījusi. 

Raugoties no zvejniecības un no-
darbinātības pozīcijām, varam lepoties 
visas Latvijas mazo ostu priekšā, tādēļ 
ostas pārvaldei ir jāturpina ostas maksu 
politika, kura atbalsta zvejniecības un 
zivju apstrādes attīstību Rojas ostā. 

Tieši tāpat arī jāturpina sadarboties 
ar novada domi burāšanas apmācības 
un sacensību organizēšanā. Novada 
dome 2012. gadā, realizējot ES Eiro-
pas Zivsaimniecības fonda un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstības 
projektus, izbūvēja Bērnu un jauniešu 
burāšanas apmācības centru, iegādājās 

Rojas ostas pārvaldnieks Jānis Megnis. Albuma foto

burāšanas apmācības inventāru – divas 
„Laser” klases jahtas, trīs „Optimist” 
klases jahtas, divas „FevaS” klases jah-
tas, un izveidoja Rojas sporta skolas 
burāšanas apmācības sekciju. Praktiski 
tas bija sākums burāšanas apmācības 
tradīciju atjaunošanai Rojas novadā. 
Bērnu un jauniešu burāšanas apmācī-
bas tradīciju atjaunošana Rojā ir spilgts 
piemērs, kā, apvienojot domes, ostas 
pārvaldes, ES fondu resursus un vietējo 
iedzīvotāju mīlestību uz jūru un darbu, 
kuru viņi dara, ir iespējams īsā laikā 
radīt paliekošas vērtības. Šobrīd Rojas 
sporta skolas burāšanas sekcijā pastā-
vīgi darbojas līdz 20 bērnu un neviens 
netiek raidīts projām. Nodarbības ir bez 
maksas, tiek nodrošināts arī inventārs. 
Treniņus vada kvalificēts treneris, tāl-
braucējs stūrmanis, ostas kapteinis Gu-
nārs Reinholds, kurš 2016. gadā ieguva 
Rojas novada „Gada pedagogs” balvu. 
Lai nodrošinātu iespēju Rojas bērniem 
un jauniešiem piedalīties Latvijas burā-
šanas sacensībās, ir nodibināta biedrība 
„Rojas zēģelētāju skola”, kura ir iestāju-
sies “Latvijas zēģelētāju savienībā”. Rojas 
burātāji ne tikai ar panākumiem pieda-
lās sacensībās, bet arī paši rīko ikgadējo 
„Rojas lielās balvas” izcīņu burāšanā 
ar visas Latvijas burātāju piedalīšanos. 
Burāšanas skolā tiek realizēta burāšanas 
apmācības programma pieaugušajiem, 
kur jebkurš interesents par samaksu 

var apgūt pirmās burāšanas iemaņas. 
Iegūtie līdzekļi tiek novirzīti bērnu un 
jauniešu burāšanas apmācības pro-
cesa uzlabošanai, inventāra iegādei 
un atjaunošanai. Nevienam nav no-
slēpums, ka burāšana nav lēts sporta 
veids, un tā apgūšana Rojas bērniem 
un jauniešiem bez domes atbalsta būtu 
problemātiska. Redzot resursus un 
darbu, kuru bērnu apmācībā iegulda 
pašvaldība un sporta skola, lielu atbal-
stu sniedz arī Rojas novada uzņēmumi 
„Līcis’93”, „Rānda” un „Banga Ltd”.

Radītā burāšanas infrastruktūra 
bija par pamatu „Tall Ships Race 2013” 
burinieku apmeklējumam 2013. gada 
vasarā. Šobrīd Latvijas čempionātu 
jūras burāšanā posmu norise Rojā ir 
kļuvusi pašsaprotama un regulāra, un 
liktos dīvaini, ja tie norisinātos kur ci-
tur. Roju kā savu sacensību starpposmu 
ir iecienījuši arī igauņu burātāji. Papil-
dus sacensību dalībniekiem, Rojas ostu 
gadā vidēji apmeklē vairāk kā 200 viesu 
burātāji no visām Baltijas jūras valstīm.

Kopā darbojoties, Rojas ostai ir 
visas iespējas kļūt par reģiona ekono-
miskās aktivitātes centru, kurā savstar-
pējas mijiedarbības rezultātā neatkarīgi 
attīstās zvejniecība, jahtu tūrisms un 
kravu eksports. 

Lai mums visiem veicas!
Jānis Megnis, 

 ostas pārvaldnieks

Kamēr vecāki vēl brokasto, jaunā 
paaudze no augstuma pārbauda, 
kuras vietas ir visvairāk piesārņotās. 

Par talkas norisi lasiet 4. lpp. 
D. Klaberes foto

Lai informētu iedzīvotājus par novadā pieejamo sociālo 
palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem,  
Rojas novada Sociālais dienests organizē 

ATVĒRTO DURVJU DIENU.
Iedzīvotāji Sociālajā dienestā Celtnieku ielā 6 

un MFC „Strops”, Strauta ielā 8–33, 
tiks laipni gaidīti

 2. maijā no plkst. 9.00–13.00 un 14.00–17.00.
Atvērto durvju dienā būs iespējams personīgi tikties ar sociālā 

darba speciālistiem un dienesta vadītāju, iepazīties ar Sociālā die-
nesta un MFC „Strops” darbu, uzdot jautājumus un saņemt atbil-
des. Iedzīvotāji varēs uzzināt informāciju par sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu veidiem, kas pašlaik pieejami Rojas nova-
dā, un to saņemšanas kārtību.

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot iespēju 
uzzināt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. 

Laipni lūdzam!
Tuvāka informācija, zvanot pa Sociālā dienesta 

tālruņiem 63269551 vai 27234286.

Pēc lasītāju ierosinājuma, lūdzu Rojas ostas pārvaldnieku Jāni Megni 
pastāstīt par Rojas ostas darbību pagājušajā gadā un šī gada pirmajos mēnešos

Rojas osta šodien un rīt
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Domes sēdē Deputātu kandidāti pašvaldību vēlēšanām Rojas novadā
Rojas novada 
18. aprīļa 
domes sēdē 
tika izskatīti 
18 darba 
kārtības jautājumi,  
kur deputāti lēma:

•	Saskaņot Rojas novada bāriņtiesas 
ētikas kodeksu.

•	Apstiprināt Rojas novada pašval
dības konsolidēto 2016. gada finanšu 
pārskatu.

•	Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” 
2016. gada pārskatu.

•	Nodot atsavināšanai Rojas nova
da pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas 
novadā, kas sastāv no zemes vienības 
0,1656 ha platībā, un uz tā esošās dzī
vojamās mājas, trim šķūņiem, kūts un 
pagraba. Noteikt atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā 
īpašuma nosacīto cenu – EUR 32700,00 
(trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti 
eiro) apmērā.

•	Deleģēt Rojas novada domes iz
pilddirektoru Jāni Pūci par Rojas no
vada pašvaldības pārstāvi komisijā, ko 
Dabas aizsardzības pārvalde izveido 
augkopībai nodarīto zaudējumu novēr
tēšanai.

•	Par ieguldījumu bērnu audzināša
nā un bērnu tiesību aizsardzībā Rojas 
novada audžuģimenē, apbalvot perso
nu ar naudas balvu EUR 390,00 apmērā 
(pirms nodokļu nomaksas).

•	Apstiprināt ar 2017. gada 01. mai
ju grozīto Amatu klasificēšanas re
zultātu apkopojumu un Rojas novada 
pašvaldības darbinieku individuālo 
mēnešalgu un novērtēšanas rezultā
tu apkopojumu Sociālo pakalpojumu 
nodaļas/Multifunkcionālais centra 
„Strops” interešu pulciņa audzinātā
jam.

•	Deleģēt biedrībai „Roja Forwar
ding” veikt pašvaldības autonomo  
funkciju – sekmēt saimniecisko darbī
bu attiecīgajā administratīvajā teritori
jā, Rojas novada pašvaldībai piederoša
jā īpašumā „Kurināmā laukums”, Rojas 
novadā.

•	Grozīt 17.11.2015. Rojas novada 
domes lēmuma Nr. 283 „Par zemes 
vienības atdalīšanu no nekustamā īpa
šuma „Valstij piekritīgā zeme”, Rojas 
novadā” 4. punktu.

•	Grozīt 15.12.2015. Rojas novada 
domes lēmuma Nr. 315 „Par nekus
tamo īpašumu „Jaunpriežkalni Rudē”, 
Rojas novadā” 2. punktu.

•	Piešķirt nekustamā īpašuma „Dīķ
malas” zemes vienībai adresi un noteikt 
zemes lietošanas mērķus.

•	Apstiprināt zemes ierīcības pro
jektu nekustamam īpašumam „Sakni
ņi”, Rojā, Rojas novadā.

•	Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Mazkuģenieki” un atdalītai zemes vie
nībai piešķirt jaunu adresi un noteikt 
zemes lietošanas mērķus.

•	Atļaut četras zemes vienības pie
vienot nekustamam īpašumam „Straz
diņi”, Rojas novadā.

•	Atļaut atdalīt no nekustamā īpa
šuma „Strazdiņi”, Rojas novadā zemes 
vienību.

•	Piešķirt nekustamā īpašuma „Pū
ces”, Rojā, Rojas novadā, un uz tās 
esošai ēkai/būvei – pirts, jaunu adresi: 
Kuģenieku iela 1, Roja, Rojas novads, 
LV3264, saglabājot nosaukumu „Pū
ces”.

•	Rojas novada domei kļūt par „Lat
vijas Futbola federācija” (LFF)  biedru.

Informāciju sagatavoja 
administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece/domes sekretāre 
Gunta Dambiņa

„LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA”

Kandidāti:  Eva Kārkliņa, Mareks 
Štāls, Jānis Megnis, Haralds Valdemārs, 
Uldis Feldbergs, Jānis Kalniņš, Ligita 
Šnore, Erna Grīnvalde, Inga Kalniņa, Inga 
Lēmane, Ilona Zvaigzne, Inga Otmane.

Priekšvēlēšanu programma
Turpināsim strādāt saskaņā ar Rojas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 
Attīstības programmu, Investīciju plā
nu un pašvaldības saistošiem notei
kumiem. Kā prioritāri veicamos uzde
vumus esam izvirzījuši:

* Pašvaldības ceļu uzturēšanas 
un  saglabāšanas plāna izstrādāšana, 
lai secīgi atjaunotu vai saremontētu 
seguma virskārtu un asfaltēto ceļu 
segumu;

* Darba turpināšana pie ūdens
saimniecības projekta Rojā III kārtas;

* Darba turpināšana pie daudz
dzīvokļu māju siltināšanas projektiem 
un to realizēšanas.

* Darba turpināšana pie finansē
juma piesaistīšanas Rojas stadionam 
un hokeja laukumam, kā arī pārējās 
stadiona teritorijas aprīkošana ar jaunu 
inventāru un iespējām aktīvai atpūtai 
un sportam;

* Ielu apgaismojuma izbūves turpi
nāšana Rojā un Rudē;

* Kaltenes kluba renovācija un 
apkārtnes labiekārtošana;

* Jaunatnes politikas dokumentu 
izstrādāšana un īstenošana;

* Kvalitatīva izglītības procesa 
no drošināšana, kas atbilstu katra 
izglītojamā individuālajām vajadzībām;

* Sadarbībā ar privātiem partneriem, 
priekšostu izbūve, izveidojot kuģu 
defragmentēšanas slipu un kravas 
terminālu. Krasta nostiprinājuma izbū
ve un peldošo piestātņu uzstādīšana 
līdz 60 viesu jahtu uzņemšanai. Vidi 
degradējošo objektu likvidēšana Rojas 
ostas teritorijā;

* Sadarbības turpināšana ar uzņē
mējiem, nevalstiskajām organizācijām, 
Zviedrijas vēstniecību Latvijā, Rojas 
novada pensionāru apvienību, senioru 
klubiņiem «Rūķi» un «Liedags», Rojas 
novada invalīdu biedrību;

* Senioru un cilvēku ar īpašām 
vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošana 
un integrēšana sabiedrībā. 

* Esošo tūrisma apskates objektu 
saglabāšana un uzturēšana, un jaunu 
objektu izveidošana Rojas novada 
teritorijā;

* Rojas vārda popularizēšana, iedi
binot jaunas kultūras, mākslas, mūzikas 
un aktīva dzīves veida tradīcijas Rojas 
novadā, kā arī jau esošo tradīciju 
saglabāšana.

„NACIONĀLĀ APVIENĪBA 
„VISU LATVIJAI!” –  

„TĒVZEMEI UN 
BRĪVĪBAI/LNNK””

Kandidāti:  Liāna Bērziņa, Ivars 
Jaun ozols, Dace Praulīte, Eduards 
Kleinbergs, Sandra Veckāgane, Maruta 
Pirvica, Edgars Grīnītis, Krista Leiten
dorfa, Andželika Dubure, Ivars Meža
vilks, Līva Lakšmane, Ingars Lembergs.

Priekšvēlēšanu programma
Nacionālās apvienības «Visu Latvi

jai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» 
uzmanības centrā ir Rojas novada iedzī
votāji, viņu ģimenes, darba un izglītības 
iespējas, kvalitatīvi un plaši pakalpoju
mi par samērīgu cenu, daudzveidīgi 
atpūtas un kultūras piedāvājumi. Mēs 
pamatoti lepojamies ar savu novadu, jo 
tas ir skaists, sakopts. Turpināsim lab
iekārtot un veidot pievilcīgu novadu, 
kas priecēs vietējos un piesaistīs arvien 
lielāku tūristu skaita uzmanību.

Dzīvokļu un komunālajā saimnie-
cībā:

* Uzlabosim komunālo pakalpo
jumu kvalitāti un pieejamību. Pilnvei

dosim sniegto komunālo pakalpojumu 
piedāvājumu;

* Komunālo pakalpojumu infra
struktūras un inženiertehnisko komu
nikāciju attīstībai turpināsim piesaistīt 
valsts un ES fondu līdzekļus;

* Pilnveidosim sadzīves atkritumu 
savākšanu un šķirošanu, ar mērķi  – 
samazināt pakalpojuma sniegšanas iz
maksas;

* Rosināsim daudzdzīvokļu dzīvoja
mo māju renovācijas, kapitālo remontu 
un energoefektivitātes pasākumu veik
šanu, piesaistot pašvaldības, valsts un 
ES fondu līdzekļus.

Infrastruktūrā un būvniecībā:
* Turpināsim ielu un ceļu seguma 

uzturēšanu un to stāvokļa uzlabošanu. 
Veiksim grāvju un lietus ūdens sistēmas 
uzlabošanu;

* Būvēsim jaunas automašīnu stāv
vietas;

* Nodrošināsim ielu, laukumu un 
iekšpagalmu apgaismošanu, ieviešot 
energoekonomiskas tehnoloģijas;

* Sekosim, lai teritorijas plānojumā 
paredzētās zemes platības tiktu izman
totas tām paredzēto funkciju veikšanai.

Ekonomikā un nodarbinātībā:
* Iesaistīsim bezdarbniekus sabied

riskajos darbos, pašvaldības vides lab
iekārtošanā;

* Pašvaldībai nepieciešamo sabied
risko objektu un infrastruktūras izvei
dei un uzturēšanai piesaistīsim uzņē
mējus, tādējādi samazinot izmaksas;

* Mērķtiecīga pašvaldības sadarbība 
ar novada uzņēmējiem. Sakārtota uzņē
mējdarbībai nepieciešamā un atbilstošā 
infrastruktūra. Ielu un ceļu segumu uz
turēšana un to stāvokļa uzlabošana;

* Uzlabosim pašvaldībā strādājošo 
darbinieku sniegtās informācijas kvali
tāti, pilnveidojot Valsts vienotā klientu 
apkalpošanas centra sniegto valsts pa
kalpojumu piedāvājumu;

* Sabiedriskās kārtības garantēšana 
arī turpmāk būs pašvaldības policijas 
galvenais uzdevums.

Sociālajā palīdzībā un veselības ap
rūpē:

* Turpināsim sniegt daudzpusīgu 
atbalstu trūcīgajiem un maznodrošinā
tajiem;

* Palielināsim finansējumu pabal
stiem daudzbērnu ģimenēm un jauna
jām ģimenēm;

* Sniegsim atbalstu ģimenēm ar 
bērniem, organizējot vasaras, jaunra
des, izglītojošās, atpūtas nometnes un 
treniņnometnes;

* Veicināsim skolēnu nodarbinātī
bu skolas brīvlaikos.

Pensionāriem:
* Nodrošināsim vientuļo pensionā

ru aprūpi dzīves vietā, kā arī pilnveido
sim sociālo pakalpojumu klāstu.

Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām:
* Uzlabosim vides pieejamību cil

vēkiem ar īpašām vajadzībām pašvaldī
bas iestādēs.

Veselības aprūpē:
* Nodrošināsim esošo ģimenes ār

stu prakšu vietu uzturēšanu un moti
vēsim jauno medicīnas speciālistu pie
saisti mūsu novadam.

Kultūrā:
* Atbalstīsim Rojas kultūras centra 

rīkotos pasākumus. Veicināsim Rojas 
kultūras centra sadarbību ar Rojas vi
dusskolu, Mūzikas un mākslas skolu un 
abām pirmsskolas izglītības iestādēm;

* Kultūras pasākumi tiks saglabāti 
plaši un daudzveidīgi dažādām skatītā
ju gaumēm. Atbalstīsim pulciņu, māk
slinieciskās pašdarbības kolektīvu utt. 
finansiālu atbalstu.

Izglītībā:
* Turpināsim nodrošināt transpor

tu skolēnu nokļūšanai tuvākajās paš
valdības izglītības iestādēs un atpakaļ 
mājās;

* Ieviesīsim stipendijas Rojas no
vada talantīgajiem, radošajiem un īpaši 
sekmīgajiem vidusskolēniem;

* Finansiāli atbalstīsim Rojas vi
dusskolas, Mūzikas un mākslas skolas 
un abu pirmsskolas izglītības iestāžu 
aktivitātes;

* Nodrošināsim novada izglītības 
iestādes ar kvalitatīvu materiāli tehnis
ko bāzi.

Sportā:
* Sakārtosim un modernizēsim 

pašvaldības sporta infrastruktūru, tur
pinot Rojas stadiona labiekārtošanu, 
piesaistot ES līdzekļus;

* Atbalstīsim bērnu, jauniešu spor
tiskās izaugsmes iespējas;

* Nodrošināsim brīvā laika izman
tošanas iespēju paplašināšanu visiem 
novada iedzīvotājiem – veselīgs, aktīvs 
dzīvesveids, atkarības risku mazināšana;

* Nodrošināsim Rojas novada 
Sporta skolas piedāvāto pakalpojumu 
pilnveidošanu un sniegsim atbalstu 
audzēk ņu profesionālās izaugsmes piln
veidošanai, piedaloties dažādos starp
tautiskos čempionātos un sacensībās.

* Īstenosim novada iedzīvotāju un 
ģimeņu atbalstošu, ilgtspējīgu novada 
attīstību un pašvaldības darbību, vei
dojot profesionālu izpildvaru, kura grib 
un spēj iedziļināties iedzīvotāju intere
sēs un vajadzībās.

«LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA»

 Kandidāti: Ingus Veckāgans, Gun
tra Stocka, Jānis Žoluds, Evita Vaviļina, 
Alvis Žoluds, Edgars Petrovičs, Valdis 
Kvālbergs, Agnis Dravnieks, Osvalds 
Dainis BergansBerģis

Priekšvēlēšanu programma
«Centriskā partija Latvijas Zemnie

ku savienība»
Centriskā partija LATVIJAS ZEM

NIEKU SAVIENĪBA ir latviska parti
ja, kura tic, ka „Ir katram roka jāpie
liek, lai lielais darbs uz priekšu iet” 
(Rainis). Ikviena iedzīvotāja viedoklis 
novada attīstībā ir svarīgs, jo novada 
iedzīvotāji veido pašu galveno – nova
da kodolu.

Mūsu galvenā prioritāte ir Rojas no
vada attīstība, kas ietver profesionālu, 
atbildīgu, caurspīdīgu un pret iedzīvo
tājiem lojālu pārvaldi, dzīves līmeņa 
kvalitātes celšanu, jaunu uzņēmumu 
un darbavietu radīšanu, esošo uzņē
mumu atbalstīšanu, izglītības kvalitātes 
uzlabošanu, daudzveidīgu kultūras un 
sporta pasākumu nodrošināšanu.

Mūsu mērķis ir sekot mūsu prioritā
tēm sekojošos darbības virzienos:

1.  Pārvalde:
1.1. Nodrošināt caurspīdību pašval

dības darbā;
1.2. Nodrošināt, ka novada paš

valdības pārvaldes struktūrā novada 
domes lēmumu pieņemšana notiek 
atbilstoši pastāvošai likumdošanai un 
noteikumiem, un lēmumi tiek pieņemti 
iedzīvotāju interesēs;

1.3. Nodrošināt, ka pašvaldības un 
pašvaldībai pakļauto institūciju darbā 
strādā cilvēki, kuri ir atbilstoši izglītoti, 
uz pašvaldības attīstību orientēti un ar 
dziļāku izpratni par notiekošo pašval
dībā;

1.4. Ierosināt veikt izmaiņas liku
mā, kas nosaka, ka novada pārvaldē 
strādājošie nedrīkst kandidēt un ie
ņemt deputāta amata vietas novada 
domē;

1.5. Iesaistīt Rojas novada iedzīvo
tājus lēmuma pieņemšanā par valsts 
un Eiropas investīciju piesaistīšanu un 
apgūšanu novada attīstībai;

1.6. Izvērtēt pašvaldības pārvaldes 
sastāvu un atbilstību esošajai ekono
miskajai un demogrāfiskajai situācijai 
pašvaldībā.

2.  Tautsaimniecība:
2.1. Ieinteresēt un atbalstīt jaunus 

un jau esošus uzņēmējus veikt uzņē
mējdarbību novada teritorijā, piedāvā
jot pašvaldības atbalstu;

2.2. Informēt sabiedrību par bizne

sa ideju attīstības iespējām, piemēram, 
biznesa inkubators;

2.3. Veicināt ostas saimniecisko dar
bību, piesaistot finansējumu un atbals
tot uzņēmējus zvejniecības un trans
porta pakalpojumu attīstīšanai;

2.4. Sniegt atbalstu lauksaimniecis
kai un zivsaimniecības ražošanai, infor
mējot par finansiālā atbalsta iespējām 
valsts un pašvaldības mērogā;

2.5. Veicināt infrastruktūras attīstī
bu, sakārtojot novada ceļus, ietves un 
apgaismojumu;

2.6. Veicināt tūrisma attīstību, liekot 
uzsvaru uz dabas doto ģeogrāfisko iz
vietojumu;

2.7. Sadarbībā ar uzņēmējiem risi
nāt jautājumu par skolēnu nodarbinā
tību vasarā.

3.  Izglītība, kultūra un sports:
3.1. Nodrošināt Rojas un Rudes 

pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 
ilgtermiņā;

3.2. Nodrošināt atbalstu tiem skolē
niem, kuriem ir nepieciešama pašval
dības palīdzība gan sociālo garantiju 
jomā, gan talantīgiem bērniem;

3.3. Sakārtot bērnu atpūtas vietas un 
uzturēt tās kārtībā;

3.4. Atbalstīt to iedzīvotāju inicia
tīvas, kuri organizē sporta un kultūras 
pasākumus, lai iedzīvotajiem un nova
da viesiem būtu iespēja lietderīgi pava
dīt savu brīvo laiku;

3.5. Nodrošināt veiksmīgu stadio
na infrastruktūras materiāli tehniskās 
bāzes rekonstrukciju, kā arī meklēt ie
spējas uzcelt jaunu vai paplašināt esošo 
sporta zāli;

3.6. Atbalstīt sadarbību ar visām 
kristīgajām konfesijām, lai veicinātu 
Rojas novada garīgo uzplaukumu;

3.7. Attīstīt novada tēlu un veicināt 
atpazīstamību, meklējot jaunas sadar
bības iespējas valsts un pasaules mē
rogā, kā arī turpināt attīstīt jau esošās 
sadarbības.

4.   Dzīvokļu un komunālā saim-
niecība:

4.1. Veikt padziļinātu SIA Rojas 
DZKU saimnieciskās darbības auditu 
par pēdējiem 3 gadiem;

4.2. Pārskatīt ūdens, kanalizācijas 
un siltumapgādes tarifus ar mērķi tos 
samazināt;

4.3. Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvo
jamo māju renovācijas un siltināšanas 
projektus, ja tie ir ekonomiski pamato
ti, piesaistot valsts un Eiropas līdzek
ļus;

4.4. Nodrošināt dzīvokļu īpašniekus 
ar regulāru un pārskatāmu informāciju 
par veiktajiem darbiem un to izmak
sām daudzdzīvokļu mājās.

5.  Sociālā drošība:
5.1. Veidot tādu sociālo politiku, lai 

pabalsti būtu īslaicīgs atbalsts kritiskā 
situācijā nonākošiem iedzīvotājiem – 
lai tie spētu izdzīvot un būtu ieinteresē
ti atgriezties darba tirgū;

5.2. Sniegt atbalstu maznodrošinā
tām ģimenēm ar bērniem, pensionā
riem, politiski represētam personām un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

5.3. Attīstīt iedzīvotāju veselības ap
rūpi tuvu viņu dzīvesvietas teritorijām 
visās medicīnas pamata specialitātēs, 
saglabājot neatliekamo medicīnisko 
palīdzību;

5.4. Iesaistīt bezdarbniekus sabied
riskajos darbos pašvaldībā un nodroši
nāt bērnus un jauniešus ar iespēju strā
dāt vasaras brīvlaikā.

Lai mūsu nelielais novads ir mūsu 
priekšrocība, mūsu iespēja būt kā vie
nam veselam, kā vienai saimei, kura 
kopīgiem spēkiem sasniedz savu mēr
ķi!

Plašāka informācija 
par pieteiktiem kandidātiem: 

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
Territory/111.

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgusies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Rojas novada pašvaldību vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā. Kopā 
tika iesniegti trīs saraksti.
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Dace Klabere

Pirmajās Lieldienās uz pirmizrādi „Trīnes grē
ki” savus skatītājus pulcināja Rojas amatierteātris 
režisores Gundegas Balodes vadībā. Kā vienmēr, 
pašmāju iestudējums pulcināja pilnu skatītāju zāli. 
Rūdolfa Blaumaņa „Trīnes grēki” – lustīga, viegli 
uztverama luga, īsti piemērota svētku atpūtai. Un 
aktieri – vienkārši izcili! Lielākā daļa aktieru nebija 
pirmoreiz ar pīpi uz jumta – par viņu aktieriskajām 
dotībām bijām pārliecinājušies jau vairākkārt, bet 
šoreiz mani patīkami pārsteidza Ineses Priedes at
raktivitāte MazBērzu mātes lomā, arī Jurģa Kalniņa ielek-
šana divās lomās. Par savu aktieru sniegumu priecājās arī 
režisore, pēc izrādes pateikdamās par lielisko sniegumu 
ne tikai saviem burvīgajiem aktieriem, bet arī par gais
mu, skaņu un dekorācijām atbildīgajiem Marekam Štālam 
un Arnim Enzelam. Savukārt Iluta Graudiņa visu aktieru 

vārdā pateicās režisorei par atsaucību un prasmi uzburt 
spīdumu acīs gan aktieru kolektīvam, gan mums, skatī
tājiem. Skatītāju vārdā saku paldies MazBērzu un Liel
Bērzu čaklajām meitām Ārijai, Dacei un Dinai, kuras gan 
pirms izrādes, gan starpbrīžos skatītājus cienāja ar dzērie
na graķīti un speķ maizītēm.  

Karjeras atbalsts  
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 
„Darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā at
balsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” īs
tenošanas noteikumi” noteikto, marta 
sākumā Rojas novada dome vienojās 
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 
par sadarbību, un noslēdza sadarbī
bas līgumu par Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās iz
glītības iestādēs” īstenošanu Rojas vi
dusskolā. 

Projekta mērķis ir uzlabot izglī to
jamiem pieeju karjeras atbalstam:

1) nodrošināt karjeras vadības pras
mju apguvi;

2) pilnveidot izpratni un informē
tību par tālākās izglītības ceļiem un 
izvēlēm;

3) motivēt profesijas un nodar bi
nātības izvēli atbilstoši savām interesēm, 

spējam, sabiedrības un darba tirgus 
piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenošanas laiks no 2017. ga
da marta līdz 2020. gada 31. augustam.

Pedagoga karjeras konsultanta pie
nākumus projekta laikā veiks Rojas 
vidusskolas skolotāja, karjeras konsul
tante Inta Plāte, koordinējot karjeras 
atbalsta pasākumus, un sniedzot arī in
dividuālās karjeras konsultācijas. 

Projekta ietvaros aprīlī trīs 12. kla
šu jaunietes iepazina studiju vidi, 
piedaloties Latvijas Universitātes pa
sākumā „Studenta kurpēs 2017”, bet 
pasākumā „Gribu studēt” ar izglītī bas 
iespējām Ventspils augstskolā div
padsmit klasniekus iepazīstināja Rojas 
vidusskolas absolvente Madara Krišjā
ne, daloties arī pieredzē, kā izmantot 
vietni Latvija.lv, lai pieteiktos studijām. 
Profesiju daudzveidību un darba vidi 
24.  aprīlī iepazina 6.b klases skolēni, 
apmeklējot Rīgas starptautisko lidostu. 

Sarmīte Engīzere,
Rojas novada izglītības speciāliste 

Zaudētāju nav
Latviešu dziesmas, spilgti tērpi un 

pārdomāta, iestudēta horeogrāfija div
desmit klašu priekšnesumos, pārsteidza 
un iepriecināja visus skatītājus, kuri 
13. aprīlī pulcējās kultūras centra zālē. 
Ikgadējais Rojas vidusskolas konkurss 
„Muzikālā klase” šogad pārtapis 
„Talantu festivālā”. 

Pasākumu atklāja 12. klases ar 
kopdeju. Pirmie uzstājas mūsu skolas 
sešgadnieki ar savām skolotājām Daci 
un Aigu. 5.b klase ar savu kustīgo 
klauniņu (Rihards Bramanis) priekšgalā, 
rādīja kā top klauna portrets, 5.a klase 
izspēlēja dažādas anekdotes, 8.  klase 
iejutās  bugi-bugi ritmos, bet  1.b klase 
izdejoja latviešu tautas deju „Peles 
brauca dzirnavās”. 10. klase kopā ar 
skolotāju Egilu Mūrnieku gan dziedāja, 
gan spēlēja dažādus instrumentus, arī 
2. klases un 3. klases bērni atklāja savus 
daudzos talantus. 9. klases rādīja labu 
komandas darbu, 6. klases uzstājās ar 
vienotajiem priekšnesumiem, kur skaļas 
ovācijas izpelnījās Intars Rēvičs, rādot 
savu dejot prasmi. 

Lielā balva – nošu atslēga – šogad   
aizceļoja uz 4.b klasi. Dziesma „Saule 
riet”, kuru izpildīja Keita Anna 
Mitenberga, un klases vienotā dejošana, 
šogad izpelnījās vislielāko balsu skaitu. 
Bet ieguvēji jau ir visi, jo gandarījumu 
sniedz arī iespēja ar klases biedriem 
kopā veidot priekšnesumus, gatavot 
tērpus un mēģināt.

Jau 11 gadus Latvijas Jūras adminis
trācija (LJA) rīko konkursu vidusskolē
niem „Enkurs”,  kura mērķis ir pievērst 
jauniešu uzmanību jūrniecības profesi
jām. 22. aprīlī Latvijas Jūras akadēmijā 
notika kārtējais šī konkursa fināls, kurā 
piedalījās 12 labākās komandas no vi
sas Latvijas, savas tiesības uz finālu izcī
not trijos pusfinālos, kur Rojas jaunieši 
izcīnīja 3. vietu.  Rojas vidusskolas ko
manda: Jurģis Kalniņš – kapteinis, Jānis 
Kolosko,   Toms Bērziņš, Elvita Dubu
re, Toms Kolosko, Rihards Vaivods, 
Kārlis Puntulis, Kristaps Gražinskis, 
Madars Dīriņš, Paula Kučinska, Mar
ta Šermukšne, Santars Ozols.  Mūsu 
komanda šogad izcīnīja 8. vietu. LJA 
sabiedrisko attiecību speciāliste Sarma 
Kočāne pēc sacensībām teica: „Gribu 
cerēt, ka arī tiem, kuri finālā netiek pir
majā trijniekā, „Enkurs” tomēr parāda 
un iemāca kaut ko jaunu, turpmākai 
dzīvei noderīgu, jo konkursa galvenais 
mērķis ir un paliek skolēnus iepazīsti
nāt ar jūras virsnieka profesiju”. Sakām 
lielu paldies par atbalstu mācību proce
sā Arvim Vērdiņam, Jānim Megnim un 
Gunāram Reinholdam! 

Pagājušajā gadā, par godu skolas 
jubilejai, aizsākām skaistu tradīciju 
„Skolas nakts”, kurā vecāki tika aicināti 
radošajās darbnīcās darboties kopā ar 
saviem bērniem. 

21. aprīlī skola atkal gaidīja visus dar
boties gribošos savās telpās. Rezultātā 

skolas kora meitenes turpmāk 
varēs lepoties ar krāšņām matu 
rotām, skolas telpas varēs dekorēt 
ar karodziņu virtenēm, tapušie 
ģeodēļi, tāfeles, spilveni, akmens 
alfabēti, krustvārdu mīklas, ska
nošie cimdiņi, krāsainie vērtību 
un tikumu dēļi un dekupētie 
krēsli turpinās rotāt skolas telpas 
un palīdzēs bērniem nostiprināt 
skolas zinības. Skola saka īpašu 
paldies skolotājām E. Maurei
Riekstiņai, I. Maķinskai, G. Polei, 
I. Ķauķei, S. Veidei, D. Kirkopai, 
I. Otmanei, E. Hazenai, J. Švarc
bahai, A. SebreiLīkopai, I. Maz
kalniņai, L. Ešenvaldei, S. Engīzerei un 
A. Kurmiņai un visiem aktīvajiem jau
niešiem! Lieliska sadarbība bija ar skolas 
domes vecākiem!  Paldies visiem atbal
stītājiem, organizatoriem un radošajiem 
cilvēkiem, kuri padarīja šo kopā būšanas 
prieku neaizmirstamu!

21. un 22. aprīlī Rīgā notika Latvijas 
41. skolēnu zinātniskā konference, kurā 
savus ZPD darbus prezentēja Emīls Riek
stiņš un Adriana Zembaha no 11. klases. 
Abiem dalībniekiem Atzinības raksti. 
Paldies skolotājām Maijai Leitartei un 
Mārai Folkmanei par atbalstu un dar
bu vadīšanu. Savukārt Tukumā notika 
Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 
7.  klašu skolēniem, kurā piedalījās Jalo
liddins Makhmudovs, iegūstot Atzinības 
rakstu (skolotāja Maija Leitarte). 

Jau iepriekš rakstīju par starptautis
ko matemātikas konkursuspēli „Ķen
gurs”, kurā piedalījās arī virkne mūsu 
skolas audzēkņu. Saņemtie rezultāti 
rāda, ka 5. klašu grupā Dāvids Liepa ie
guvis 2. vietu. Apsveicam! Ar labiem re
zultātiem startēja arī Kristaps Vecbērzs 
(4.a), Kristers Patriks Feldbergs (4.a), 
Monna Podniece (6.a), Miks Kristians 
Kilmits (7.a),  Kristaps Ričards Freima
nis (8. klase), Katerīna Olekte (9.b).

No 6. marta līdz maijam „Latvener
go” koncerns rīko erudīcijas konkur
su 8. un 9. klašu skolēniem. Konkursa 
mērķis – veicināt jauniešos interesi par 
eksaktajām zinātnēm, dot iespēju parā
dīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot 
praksē,  ieinteresēt nākotnē izvēlēties 
inženiertehniskās profesijas. Konkursa 

laikā jaunieši komandas skolotājakon
sultanta vadībā padziļināti apgūst fiziku, 
meklējot teorijas   praktisko pielietoju
mu. Kopumā šogad konkursam reģistrē
jušās 211 komandas. Konkursa atlases 
kārta notiek mājaslapā, kur skolēni risi
na 30 ekspertu sagatavotus dažādas grū
tības pakāpes uzdevumus. Ir noslēgusies 
atlases kārta. No konkursā reģistrētajām 
29 komandām Kurzemes reģionā Ro
jas vidusskolas komanda „Ģeneratori” 
(K. R. Freimanis, P. Feldmane, E. Kirštei
ne, K. Maišele, V. Sigai) ar 37 punktiem 
ierindojās 11. vietā. Aici nām sekot līdzi 
mūsu ikdienai un aktivitātēm skolas mā
jas lapā, kā arī Facebook lapā, meklējot 
„Rojas vidusskola”.

Antra Ozollapa,
Rojas vidusskolas bibliotekāre

Rojas vidusskolas „Enkura” komanda.                                                                G. Poles foto

Jautājam jums
Dace Klabere

Vai iesiet uz pašvaldības vēlēšanām, un kā 
vērtējat līdzšinējo deputātu darbu?

Vilma Voronova – Esmu ļoti apmierināta, lai 
tikai darbojas tālāk. Dome un priekšsēdētāja vien
mēr rūpējas par mums, pensionāriem, atbalsta 
finansiāli, piedalās mūsu pasākumos. Evu Kār
kliņu varu nosaukt par īstu Rojas saimnieci, kas 
neizsaimnieko līdzekļus, bet rūpējas par ciema 
labklājību.

Velta Grīnfelde – Protams, ka uz vēlēšanām 
iešu. Es gan vairāk pa mājām dzīvoju, tāpēc par 
pagastā notiekošo zinu tikai tik daudz, cik avīzē 
izlasu. Man vienīgi nepatīk, ka domes lēmumos 
rakstīts, ka vienu punktu aizvieto ar citu un tā tā
lāk – ko tas cilvēkiem izsaka? Bet visumā dzīve pie 
mums ir laba, esmu apmierināta.

Ritvars Jansons – Vēlēšanas esmu atbalstījis 
vienmēr. Mans parastais maršruts ir tirgusmājas, 
tāpēc neko daudz par deputātiem nezināšu teikt. 
Lai tikai turpina strādāt, ko tad te kāds vairāk va
rētu izdarīt!

Vilnis Paegle – Būs jā
padomā, par ko vēlēt. Vi
sus rojeniekus vēl neesmu 
iepazinis, tāpēc grūti pa
teikt, kurš labāks, kurš sliktāks. Vēroju un iepazīs
tu. Redzu, kas izdarīts manas mājas apkaimē, un 
par to es priecājos. Šajos 3,5 gados, kopš dzīvoju 
Rojā, redzu, ka ļoti daudz ir izdarīts. Priekšsēdētā
ja saka, ka ir arī jauni projekti nākotnei. Kad viņa 
runā par jaunajiem projektiem saistībā ar tūrismu, 
man ir mazas iebildes – vajadzētu vispirms salabot 
ietvi no autoostas līdz Grotiņu mājām. Bet vispār 
es priecājos – Roja ir labā stāvoklī un vēlu tai arī 
turpmāku izaugsmi.

Broņislava Grīnīte – Ar deputātu un priekš
sēdētājas darbu esmu ļoti apmierināta. Novērtēju 
to, ka tiek piesaistīti fondi, lai attīstītos. Priekš
sēdētāja ir cilvēks ar vairākām augstākajām, tai 
skaitā juridisko izglītību, kas zina likumus un tos 
arī ievē ro. Svarīgi, ka tiek atbalstīti arī pensionā
ri. Kad aizbraucam kaut kur citur, tad par mums 
vienmēr brīnās – kā, jums tiešām transports ir par 
brīvu? Katrs no maniem rūķiem pateiktu to pašu, 

ko es. Eva Kārkliņa prot 
arī atrast kopēju valodu ar 
cilvēkiem, tas ir ļoti svarī
gi. Vairākiem uzņēmējiem 

vedu grāmatvedību un visi man apgalvo vienu un 
to pašu – uzņēmēji mūsu novadā var strādāt un 
attīstīties, nav jābrauc uz ārzemēm laimi meklēt. 
Vēlēšanas atbalstīšu pavisam noteikti.

Sandis Grundmanis – Uz vēlēšanām droši 
vien iešu, lai arī novadā notiekošais mani īpaši 
neinteresē. Ir jau kaut kas labs, kaut kas nē. Ir sa
laboti ceļi, notiek daudzi pasākumi. Man nepatīk, 
ka cels jauno estrādi. Kurš to uzturēs? Būs tikai 
problēmas. Labāk par to naudu būtu sakārtojuši 
sporta zāli, kuru apmeklē tik daudz cilvēku. Mūsu 
florbolisti tagad spēlē 1. līgā, bet spēlēt jābrauc 
uz Talsiem, jo mūsu zāle neatbilst prasībām. Vai 
nebija vieglāk un pareizāk uzlabot to, kas ir, nevis 
būvēt atkal kaut ko jaunu!

Inga Matisone – Jā, vēlēšanas vienmēr atbals
tām visa ģimene. Notiekošo Rojā vērtēju ļoti pozitī
vi. Arī nākotnē vēl lieli darbi ieplānoti, un tieši paš
reizējai priekšsēdētājai būs pa spēkam tos realizēt.

Iveta Uršteine – Protams, ka iešu, pašvaldības 
vēlēšanas atbalstu vienmēr. Es stāvu un krītu par 
līdzšinējo priekšsēdētāju un viņas komandu, ma
nuprāt, viņi strādā teicami! Es vēlos, kaut priekš
sēdētāju ievēlētu arī šajās vēlēšanās. Ir izdarīts 
milzīgs, nenovērtējams darbs tik salīdzinoši īsā 
laikā. Tas ir apsveicami, novēlu tā turpināt! Rojā 
dzīvoju 32 gadus. Zinu, cik bija izdarīts līdz Kār
kliņas ievēlēšanai. Nāca tāds uzrāviens! Ceru, ka 
viņu ievēlēs arī turpmāk – lai pietiek spēka un 
izturības!

Santa Vahšteine – Vēl par to neesmu domāju
si. Pēdējās vēlēšanās nepiedalījos, jo nebiju sarak
stā – biju aizsūtīta uz Rudes iecirkni. Domāju, ka 
pašvaldībai vajadzētu vairāk rūpēties par grantē
tajiem ceļiem – biežāk greiderēt un ceļmalas atbrī
vot no krūmiem.

Valdis Žurovskis – Loģiski, ka iešu uz vēlē
šanām. Es ļoti pozitīvi vērtēju esošās pašvaldības 
darbu, m ani viss apmierina. Ļoti simpātiska un 
izdarīga ir mūsu priekšsēdētāja. Man nav nekādu 
pretenziju, cik esmu griezies domē, viss tiek atrisi
nāts, nekādu problēmu. 

Rojas amatierteātris Lieldienas sagaida ar 
jaunu iestudējumu

Izrādes dalībnieki ar godam nopelnītajiem ziediem. 
D. Klaberes foto

Rojas novada dome rīko izsoli ne-
kustamajam īpašumam Miera ielā 72, 
Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmē-
jums 8882 008 0561, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 
008 0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā 
esošās dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, 
kūts un pagraba. Sākumcena – 32 700,00 
EUR, solis – 200,00 EUR, drošības nau
da – 3 270,00 EUR, reģistrācijas maksa – 
30,00 EUR. Samaksa veicama divu nedē
ļu laikā no izsoles dienas.

Personām, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašu
mu, tās jāpiesaka  Rojas novada domē 
viena mēneša laikā no šī sludinājuma 
publicēšanas dienas. 

Pretendenti izsolei var pieteikties 
līdz 2017. gada 29. maija plkst. 11.00 
darba dienās: no pirmdienas līdz ce
turtdienai, no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 
no plkst. 14.30 līdz 16.30, piektdienās 
no plkst. 9.00 līdz 14.00. Izsole notiks 
2017. gada 29. maijā, plkst.  12.00, 
domes zālē. Drošības nauda un re
ģistrācijas maksa ieskaitāma Ro

jas novada domes kontā LV95HA
BA0551022109166, a/s „Swedbank” 
vai jāiemaksā Rojas novada domes 
kasē līdz 29.05.2017. plkst. 11.00. Iz
soles norises vieta: Rojas novada do
mes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, 
Rojas novadā. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties mājaslapā www.roja.lv, 
reģistrēties izsolei var Rojas novada 
domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas 
novadā, līdz 2017. gada 29. maijam.   
Objekta apskate piesakāma pa tālruni 
27052492. 
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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: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

29. aprīlī plkst. 17.00
Rojas kultūras centra 55 gadu jubilejas pasākums 

„VIENĪGI JUMS”.
Ar pateicību pašdarbniekiem, sadarbības partneriem, 

atbalstītājiem, skatītājiem un tiem, kas par tādiem vēl kļūs!
Būsiet mīļi gaidīti!

No plkst. 22.00–03.00
JUBILEJAS BALLE.

Muzicēs grupa „Roja”, kā arī dažādu laiku dīdžeji – DJ Egils, DJ Laimonis, 
DJ Mareks, DJ Janix, DJ Ilmis. 

Ieeja brīva, iepriekšēja galdiņu rezervācija. Līdzi ņemams „groziņš”.
Mazajā zālē – ARŅA ENZEĻA fotoizstāde

„TAS IR TEPAT”.

4. maijā Latvijas 100-gades svinību atklāšana ar ozolu stādīšanas akciju 
„Apskauj Latviju” Rojas novadā.

Ikviens aicināts piedalīties 100-gades ozolu stādīšanas pasākumos:
10.30 – Valgalciemā pie „Gustu”  mājām. Pēc ozola stādīšanas valgalciem

nieki tiek aicināti uz kopā būšanu „Viļņu” mājās (pie Ritmas Zālītes), līdzi ņe
mamas sendienu bildes, atmiņu stāsti un neliels „groziņš”.

11.00 – Kaltenē pie Kaltenes bibliotēkas. Turpinājumā kopīgi atmiņu stāsti, 
zupas baudīšana. Atvērto durvju diena flamenko ģitārista Andra Kārkliņa mājās 
„Zuši”.

12.30 – Rojā pie doktorāta. Ozola stādīšanu filmēs Latvijas Televīzija.
Turpinājumā plkst. 13.00 Rojas muzeja sētā muzicēs „Hāgenskalna muzikanti”, 

būs svētku zupa, atmiņu stāsti. Varēsiet ieaust savu dzīparu kopējā Latvijas karogā. 
Atpūtas centrs „Otra puse” aicina uz latviskām „Baltā galdauta svētku” pusdienām. 
No plkst.14.00 līdz 16.00 būs iespējams viesoties „Burenieku sētā” Celtnieku ielā 5.

14.00 – Rudē parkā pie BJC „Varavīksne”, turpinājumā svētku zupa, danči 
ar folkloras kopu „Milzkalne”. Pirms tam no plkst. 13.00 BJC teātra izrāde, iz
stāde un radošās darbnīcas.

15.30 – Melnsilā pie auto stāvlaukuma. Pirms tam jau no plkst. 14.00 no
tiks sportiskas aktivitātes, zupas vārīšana. 

16.00 – Ģipkā pie veikala, turpinājumā Ģipkas iedzīvotāji aicināti uz kopā 
būšanu turpat pie balti klāta galda, līdzi ņemot „groziņu”.

Ozolu stādīšanas brīdi visās vietās kuplinās „Hāgenskalna muzikanti”. Ņe
miet līdzi veco laiku ģimenes albumus, fotogrāfijas un stāstus.

Tālruņi informācijai: Roja – Dace Broka, tel. 29196478, Valgalciems – Egita 
Jansone, tel. 26144647, Kaltene – Gundega  Balode, tel. 29252590, Melnsils – 
Ludmila Ozola, tel. 26541350, Rude – Inga Lēmane, tel. 28615578, Ģipka – 
Ieviņa  Svitiņa,  tel. 26429973.

6. maijā plkst. 13.00 
pensionāru klubiņa „Rūķi” 15 gadu jubilejas balle

„Ziedu krāšņumā”. Muzicēs Jānis Kalniņš. 
Sīkāka informācija: Broņislava, tel. 26320936.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Dzīvesziņas

Līdzjūtības
PĀRDOD
 3 istabu dzīvokli Rudē. Zvanīt 25524076.

PIEDĀVĀ DARBU
 SIA „Vejmars” būvmateriālu veikalā vajadzīgs darbinieks. 

Pieteikties personīgi Rojā, Selgas ielā 2 vai pa telefoniem 28384479, 
63269325.

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!
Izsakām līdzjūtību Valdai Skādulei, no 

mātes uz mūžu atvadoties.
Senioru klubs „Liedags”

Šonakt tūkstoš tālus ceļus ietu
Tavus glāstus meklēt, māmulīt!
Tad pār jasmīnoto dienu rietu
Sirds varbūt vairs nesāpētu rīt.
Rojas invalīdu biedrība izsaka līdzjūtību 

Valdai Skādulei, māti smilšu kalniņā guldot.

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 līdzjūtību Dzintrai un Viesturam, 

Irmu Lūciju Vīganti mūžībā pavadot.
Ģipkas luteriskā draudze

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

Skumju brīdī esam kopā ar Valdu Skāduli, 
no mātes atvadoties.

Jolanta, Māra, Inta, Vija, Astra

Aiziet gadi, aiziet mūži,
Trejas lietas neaiziet:
Paliek saule, paliek jūra,
Paliek darbi padarīti.
                                  (T. dz.)

Izsakām līdzjūtību Valdai Skādulei, 
mammu  mūžībā pavadot.

„Oriflame” meitenes

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
Mūsu līdzjūtība direktoram Jānim Kivilam 

un tuviniekiem, māsu Dzidru aizsaulē pava
dot.
Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Šī dzīve – tikai mirklis īss
Starp divām mūžībām,
Bez gala garām, neapjaustām.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, no
Dzidras Začes atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Bet vēl aiz salnām, aiz tumsas, aiz nāves
Sirds atmiņa paliek, kur dzīvojusi.
Un, kad ābele maijā ziedus birdinās klusi,
Tā būs, tavu gaismu pieminot, raudājusi.
Rojas Mūzikas un mākslas skolas ko-

lektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Modrim 
un Indrai Sproģiem, no mātes un vīramātes 
atvadoties.

Kas reiz bijis,
Tas nebūs vairs nekad,
Tas pavasar’s,
Tas brūkleņzieds,
Tas cilvēks.

Skumjās esam kopā ar tuviniekiem, no 
Ērika Graudiņa atvadoties.

Lembergu un Vecbērzu ģimenes

Tālu gāji skaistu mūžu,
Daudz darbiņu padarīji.
Nu apsīka tavi soļi
Baltā smilsu kalniņā.
                                (T. dz.)

Mūsu visdziļākā līdzjūtība kaimiņu ģime
nei, vīru un tēvu Ēriku Graudiņu mūžībā 
pavadot.

Baklušinu, Alkšbirzu, Otmaņu ģimenes

Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.

Mūsu līdzjūtība Modrim, tēti zaudējot.
Kuģa „Sams” komanda

NVO „Rojas invalīdu biedrība”        pasākumu plāns maijā
Diena, datums Pasākuma, nodarbības nosaukums Pulksteņa laiks Nodarbību vadītājs

02.05.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

9.00–10.00
18.00–20.00

T. Kirilova
29617771

03.05.
Trešdiena

NVO sanāksme, biedru tikšanās
Baltā galdauta diena

10.00–14.00 NVO valde

05.05.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

09.05.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

9.00–10.00
18.00–20.00

T. Kirilova

10.05.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles

10.00–14.00 D. Čuba
26563689

11.05.
Ceturtdiena

Veselības stunda
Radošās darbnīcas
Pērļošana, adīšana

9.00–10.00
10.00–14.00

E. Grīnvalde
L. Semičenkova

V. Žurovska
12.05.

Piektdiena
Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde 

13.05
Sestdiena

Narcišu balle
Rojas kultūras centrā

13.00–18.00 E. Grīnvalde

16.05.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

9.00–10.00
18.00–20.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

17.05.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Dekupāža, galde spēles

10.00–14.00 A. Reinholde
29354294

18.05.
Ceturtdiena

Veselības stunda
Radošās darbnīcas
Pērļošana, adīšana

9.00–10.00
10.00–14.00

E. Grīnvalde
L. Semičenkova

V. Žurovska
19.05.

Piektdiena
Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

23.05.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

9.00–10.00
18.00–20.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

24.05.
Trešdiena

Radošās darbnīcas, tapošana
Galda spēles

10.00–14.00 L. Semičenkova
V. Žurovska

25.05.
Ceturtdiena

Veselības stunda, 
Radošās darbnīcas,
Pērļošana, adīšana

9.00–10.00
10.00–14.00

E. Grīnvalde, 
L. Semičenkova

V. Žurovska
26.05.

Piektdiena
Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

30.05.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
18.00–20.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

31.05.
Piektdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles

10.00– 14.00 D. Čuba

Laika periodā 
no 1. janvāra līdz 

31. martam Rojas novadā
Reģistrēti dzimušie

Undīne Zihmane  
(dzimusi 01. 02.)

Kate Beidiņa (13. 02.)
Ieva Šteinfelde (02.03.)

Anete Šteinfelde (02.03.)
Haralds Krūze (21.03.)

Reģistrēti mirušie
Laimute Rudzīte 

(22.06.1951.–01.01.2017.)
Rita Gustavsone

(11.12.1935.–26.01.2017.)
Ilona Tarlaps

(22.11.1926.–08.02.2017.)
Jānis Gustiņš

(29.09.1933.–17.02.2017.)
Imants Johans Upners

(21.06.1938.–19.02.2017.)
Aija Jansone

(10.10.1949.–30.03.2017.)

Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 3 Laulību reģistri.
Liāna Bērziņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Rojas novads – par  
15 tonnām atkritumu tīrāks

9. aprīlī noslēdzās „Rojas 
kauss – 2017” turnīrs galda te
nisā. Sākot no pagājušā gada ok
tobra, reizi mēnesī Rojas stadiona 
tenisa zālē tika rīkots tenisa tur
nīrs. Aizvadīti tika 7 posmi, kop
vērtējumā  ieskaites punkti no 5 
labākajiem posmu rezultātiem. 
Piedalījās 16  dalībnieki. 1.  vie
tu izcīnīja Andris Šulcs (Roja), 

2.  vietā Aigars  Šnore (Roja), 
3. vietā Dainis Zvirbulis (Kolka).

Balvas pirmo trīs vietu ieguvē
jiem. Paldies Rojas novada domei 
par atbalstu. Informatīvi par turnī
ru mājas lapā: www.facebook.com/
rojasstadions/. Uz tikšanos oktobrī, 
kad sāksim jaunas sacensības.

Armands Indriksons, 
Rojas stadiona vadītājs

Noslēdzies „Rojas kauss – 
2017” turnīrs galda tenisā

Vīri ar žākaru vēl pārmeklē upes gultni. D. Klaberes foto

Dace Klabere

22. aprīlī, spītējot aukstajam laikam, arī  Rojas novada ļaudis aktī
vi piedalījās Lielajā talkā. Kā vienmēr, īpaši mudināmi nebija invalīdu 
biedrības ļaudis. Viņi kopā ar kalteniekiem izklīda gar jūras malu, lai 
sakoptu piekrasti vairāku kilometru garumā. Pēc krietni pastrādāta 
darba, visi pulcējās Rojas Jūras zvejniecības muzeja sētā, kur sildījās ar 
muzeja darbinieču sarūpēto zupu, kas pēc vairākām aukstumā un vējā 
pavadītām stundām bija pašā laikā.

Čakli talkoja arī Rojas aktīvie makšķernieki Valda Kvalberga vadībā. 
Vīri darbu bija sākuši jau rīta agrumā un ap desmitiem upes krasts bija 
satīrīts. Traktora piekabe bija pilna ar savāktajiem koku zariem, veciem 
celmiem un citādām drazām. Pirmoreiz bija padomāts arī par upes gul
tni – no tā akvalangists pa vienam vien vilka laukā veselu bagātību. Valdis 
domā, ka upes gultne nebija tīrīta vismaz gadus 50. Kad akvalangists savu 
darbu beidza, vīri vēl turpināja pārmeklēt upes gultni ar žākaru. 

Talkas dienā vismaz Rojas centrā īpašu rosību nemanīja, bet zinu, 
ka bija iestādes, piemēram Rojas Mūzikas un mākslas skola, kas savu 
teritoriju bija sakopušas jau pirms Lielās talkas dienas.  Rojā īpaši gribu 
uzteikt pensionāres Aiju Dāvidsoni un Dzidru Jurķevicu, kuras diva
tā vien bija sakopušas mežmalu pie Zibeņdambja, pavisam netālu no 
Peldu ielas. Sievietes bija nodedzinājušas lielo zaru kaudzi, kuru kāds 
privātmājas īpašnieks bija pamanījies izgāzt pašā ceļmalā, bet izmestās 
pudeles Aijas kundze atnesusi uz mājām un ievietojusi savā konteinerā. 
Čaklās talkotājas gan lūdz Rojas DzKU vīrus savākt turpat nomestās 
2 riepas, ar kurām tikt galā sievietēm nebija spēka. Tagad Aija iecerē
jusi ar dēla palīdzību satīrītajā laukumā novietot soliņu, uz kura varētu 
atpūtināt kājas sēņotāji un ogotāji. Starp citu, tāds soliņš jau reiz tur 
atradies, tikai diez, kur izčibējis.

Tikpat čakli ļaudis talkojuši arī Rudē, Ģipkā, Melnsilā un Valgalcie
mā. Kā ziņo Rojas DzKU valdes loceklis Ivars Jaunozols, Lielajā talkā 
novadā savāktas 2,460 tonnas atkritumu, bet lielgabarīta atkritumu sa
vākšanas akcijas laikā – 12,400 tonnas.  Tās ir kopā gandrīz 15 tonnas 
atkritumu, no kā esam atbrīvojuši mūsu mājokļus un dzimto novadu.
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