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27. maijā Rojas novada iedzīvotāji 
aicināti pie dzīvojamām mājām uz-
vilkt Rojas novada karogu.

Dace Klabere

16. maijā Rojas novada de-
putāti tikās šī sasaukuma pēdējā 
domes sēdē. Sēžu laikā deputāti 
pieņēmuši neskaitāmus lēmu-
mus, kas būtiski ietekmējuši 
Rojas novadu un to iedzīvotāju 
dzīvi. Aicinājām deputātus dalī-
ties pārdomās par to, kāds ir bijis 
šis laiks, vai viņi ir gandarīti par 
paveikto, vai tieši otrādi – vīlu-
šies, un ko viņi vēlētu nākama-
jiem domes deputātiem. Aicinā-
jumam neatsaucās deputāti Jānis 
Kalniņš un Mareks Štāls.

Eva Kārkliņa
Man ir prieks par apstiprinā-

tajiem un ar visām institūcijām 
saskaņotajiem pašvaldības attīstī-
bas un plānošanas dokumentiem, 
par iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem, un darbiniekiem, kuri 
labi veic uzticētos pienākumus 
un strādā saskaņā ar piešķirto fi-
nansējumu. Pašvaldībā izveidota 
profesionāla administrācija, kura 
veiksmīgi sadarbojas ar iestādēm/
struktūrvienībām, efektīvi risina saimnieciskos 
jautājumus. Pamatojoties uz deleģējuma līguma, 
notiek sadarbība ar SIA „Rojas DzKU” un valdes 
locekli Ivaru Jaunozolu. Pamatoti varu lepoties ar 
Attīstības nodaļas darbinieču Agneses Veckāganes 
un Ligitas Šnores veikumu, jo Rojas pašvaldībai 
apstiprināti jauni projekti, un atkal tiks piesaistīts 
liela apjoma Eiropas Savienības finansējums. Ie-
guvēji būs gan mūsu novada ļaudis, gan viesi un 
tūristi, jo ir domāts par infrastruktūras uzlabošanu 
un pilnveidošanu novada teritorijā, kā arī par iz-
glītojošām un veselību nostiprinošām nodarbībām 
visām paaudzēm. Gandarījums, ka pie mums iedzī-
vojies izpilddirektors Jānis Pūce, kurš ir saimnie-
cisks un lietas risina ar izpratni. Ir izdevies paveikt 
visu ieplānoto un radīt plānus nākotnei. Vēlējums 
nākamajiem deputātiem – strādāt ar atbildības un 
patriotisma sajūtu sava novada labā. Pirms doties 
mainīt pasauli un mācīt citus, kā pareizi dzīvot un 
strādāt, palūkoties, vai paša mājā un pagalmā ir viss 
kārtībā! Vēlu saulainu vasaru un labu noskaņoju-
mu!

Agris Jansons
Uzskatu, ka ne jau viss ir tik slikti, kā daži domā 

un izsakās – ir daudz labu darbu, kas paveikti šajos 
gados. Vidusskola, Mūzikas un mākslas skola, bēr-
nudārzi, kultūras centrs, bibliotēkas – viss strādā. 
Rojā un Rudē ir tīrs ūdens, strādā attīrīšanas iekār-
tas. Katru gadu tiek padots siltums, un pie mūsu 
daudzdzīvokļu mājām nav tādas malkas grēdas, 
kā tas vērojams kaimiņu novadā. Ir sakārtota Sel-
gas iela, bijusī autoostas ēka, izremontētās, siltās 
un gaišās telpās strādā trīs ģimenes ārsti.  Lieliski 
iekārtotā pludmale ar bērnu spēļu laukumu gatava 
uzņemt peldēt gribētājus. Nākamajiem deputātiem 
novēlu sapratni, reālu domāšanu, būt patstāvīgiem 
savos spriedumos.

Guntra Stocka
Runājot par manis paveikto Rojas novada labā, 

vienmēr liekas, ka varēja paveikt vairāk, labāk, bet 
neviens paveiktais darbs nav mazsvarīgs. Esmu 
darījusi visu iespējamo, risinot Rojas novada ie-
dzīvotāju, manu vēlētāju, sasāpējušos jautājumus. 
Liels gandarījums, ka beidzot tiks veikta stadiona 
skrejceļu rekonstrukcija, jācer, ka viss izdosies, kā 
plānots. Skumji, ka Rojas novadā visus lēmumus 
pieņem domes priekšsēdētāja, bet roku automātis-
ki cilā viņas paklausīgie domes deputāti. Man nav 

saprotami atsevišķi koalīcijas deputāti, kuri domes 
sēdēs savu viedokli baidās izteikt, viņu balsis var 
dzirdēt tikai, pirms sēdes sasveicinoties. Jaunajam 
sasaukumam gribu novēlēt strādāt godprātīgi, ne-
aizmirst savus vēlētājus, strādāt Rojas novada attīs-
tībai un iedzīvotāju labklājībai. Ceru, ka pašvaldī-
bas vēlēšanas ienesīs patīkamas pārmaiņas.

Haralds Valdemārs
Šajos gados ir paveikts daudz vairāk, nekā bijām 

plānojuši. Kā vienu no nozīmīgākajiem darbiem 
varētu minēt „Ūdenssaimniecības attīstība Rojas 
novada Rudes ciemā II kārta” projekta realizāciju 
2014. gadā. Esmu deputāts, lai kalpotu savam no-
vadam un tā cilvēkiem. Vislielākais prieks ir redzēt 
priecīgus un laimīgus novada iedzīvotājus, ja tev 
ir izdevies viņiem palīdzēt. Nākamajiem domes 
deputātiem novēlu vairāk rūpēties par mazāk aiz-
sargāto sabiedrības daļu – bērniem un vecākiem 
cilvēkiem, bet mazāk rūpēties par personīgām in-
teresēm un to, kā spodrināt savu tēlu novada iedzī-
votāju acīs. Mazāk es, bet vairāk citi.

Uldis Feldbergs
Būdams deputāts, vienmēr esmu atbalstījis 

Rojas novadam nozīmīgus projektus. Man ir gan-
darījums, ka mums beidzot ir līdzenas centrālās 
ielas, ka šogad atjaunos Rojas stadiona skrejceļu, 
ka nākošajā gadā būs jauna brīvdabas estrāde. Nā-
kamajiem domes deputātiem novēlu būt pozitīvi 
noskaņotiem un turpināt darbus Rojas novada iz-
augsmei.

Ingus Veckāgans
Ja ilgtermiņā Rojas novads grib attīstīties, tad 

obligāti ir jāmainās attieksmei pret iedzīvotājiem. 
Nevar vērtēt domes darbu pēc tā, cik daudz no-
dokļu maksātāju naudu tā ir iztērējusi, un kādus 
projektus realizējusi. Tērēt svešu naudu ir viegli, 
bet savējo? Esam visus šos gadus centušies domes 
deputātus pārliecināt par to, ka jāņem vērā to ie-
dzīvotāju viedoklis, kuru līdzekļus dome tērē. Jau-
najiem deputātiem novēlu izturību un pacietību. 
Visas diktatūras kādreiz beidzas, un pēc tam nāk 
attīstība.

Alvis Žoluds
Šajā sasaukumā nostrādāju aptuveni vienu 

gadu. Gribu pateikt paldies vēlētājiem par doto ie-
spēju iepazīties ar domes darbu un piedalīties tajā. 
Nākamajiem deputātiem novēlu, lai darbi saskan ar 
solījumiem.

Domes deputāti aizvadījuši  
pēdējo šī sasaukuma domes sēdi

Iepriekšējā sasaukuma domes deputāti: pirmajā rindā no krei-
sās Mareks Štāls, Agris Jansons, Guntra Stocka. Otrā rindā no krei-
sās Eva Kārkliņa, Haralds Valdemārs, Alvis Žoluds. Pēdējā sēdē 
nepiedalījās un tāpēc nav redzami fotogrāfijā Jānis Kalniņš, Uldis 
Feldbergs un Ingus Veckāgans. M. Pāvuliņas foto

Piektdien, 26. maijā
17.30 – Ligitas Vilciņas gleznu izstādes atklāšana – Rojas izstāžu 

zāle, Selgas iela 14e.

Rojas kultūras centrā
18.30 – Gata Rozenfelda fotoizstādes atklāšana.
19.00 – Izrāde „Trīnes grēki” – Rojas amatierteātra  sniegumā. Ieeja 3.00 EUR.

Sestdien, 27. maijā 
6.00 – Makšķerēšanas sacensības – Rojas upē, pulcēšanās pie Rojas upes tilta.
8.00 – Mostas Kunči,  mostas Koši! – Rojas modināšana svētkiem.
No 10.00 – stiprajiem un veiklajiem – futbols, strītbols, volejbols, pludmales volejbols – 

stadionā, zolīte – Rojas vidusskolā.
11.00 – Dzintras Žuravskas grāmatas „Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts” atvēršanas  

svētki  Rojas bibliotēkā.
No 11.00 – Svētku tirdziņš – Zvejnieku ielā.
11.00 Bērnu rīts – PĀRSTEIGUMU KARUSELIS,  laukumā pie Rojas kultūras centra.
             * Pašu mazāko novadnieku koncerts;
             * Rotaļas kopā ar  Donaldu Daku un Deiziju;  
             * 12.00–13.00  „Mārtiņa burbuļu” lielā burbuļošanās.
11.00 – „Roja ride 2017” skeitborda, BMX, In-Line sacensības, atklāšanā paraugdemons-

trējumi    Rojas skeitparkā. 
11.30–13.30 – SPURA SUP nomas atklāšana: SUP dēļu parāde, amatieru airēšanas sa-

censības, SUP meistarklase ar Arvi Iļjinu, pie Rojas upes laivu piestātnes. 
14.00 – „Es i rojnieks, bet, kas tu tāc i ?” – krāsains un jautrs novadnieku svētku gājiens, 

kurā aicināts piedalīties ikviens uzņēmums, iestāde, kolektīvs, vecāki ar mazuļiem, draugi, kai-
miņi, riteņbraucēji u.c. – ikviens! Pulcēšanās Ostas ielā no 13.45. Nepaliec malā, piedalies!

Laukumā pie Rojas kultūras centra:
14.30 – „Labie vārdi mums pašiem” – svētku atklāšana, novada karoga pacelšana, mazuļu 

un vecāku godināšana, labie vārdi un pateicības novada ļaudīm, pašmāju mākslinieku sveicieni 
svētkos. Atklāšanas koncerta īpašais viesis – LAURIS REINIKS! 

16.00 – Muzicē  Latvijas Republikas Zemessardzes orķestris.
16.30 – „Par zaļu pat vēl zaļāks” – Rojas Mūzikas un mākslas skolas svētku sveiciens.
17.00 – „Muzikālais kokteilis” – pasniegs pašmāju dziedātāji.
19.00 – Grupas „Astr`o`nout” koncerts,  īpašais viesis – Uģis Roze.
20.30 – „Brīvdabas kino” – piedāvā SPURA, pie Rojas upes laivu piestātnes.
22.00–03.00 – Svētku balle – dejas no šlāgera līdz rokenrolam kopā ar lustīgajiem muzi-

kantiem – Iru Krauju-Dūdumu un „Kraujas band”.
24.00 – Svētku ugunsšovs „Gaisma nes gaismu!”  Paldies „Gaisma AR”!

Izstāžu atklāšanas Rojas Jūras zvejniecības muzejā:
12.00 – fotoizstādes „Roja – senā un jaunā” atklāšana.
16.30 – Evas Gegernieces un Intas Avetisjanas gleznu izstādes atklāšana.
Visas dienas garumā – kopīga Latvijas simtgades karoga aušana, radošā darbnīca.

Dažādas svētku aktivitātes:
No 11.00 – piepūšamās  atrakcijas un velokarti  (par maksu),  jautrās sumo cīņas – pie 

Rojas kultūras centra.
                   – „Esi drošs!” – par bērnu drošību vasarā izglītos Runcis Rūdis (Valsts policija) – 

            laukumā pie Rojas KC
                        – „Sargā savu tēvu zem`” – militārā fotosiena, ieroču, ekipējuma un rekrutēšanas 

       stendi, seju kamuflāža, stafetes bērniem u.c. aktivitātes piedāvā Zemessargu 
            46. kājnieku bataljons – rotaļu laukumā pie kultūras centra.

No 15.00  – radošās darbnīcas. Laiks sapņiem – izgatavo savu sapņu ķērāju, piedāvā Rojas  
Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, uz suvenīru apgleznošanu aicina multifunkcionālā cen-
tra „Strops” un Rojupes jauniešu centra „Varavīksne” darbinieki, pļaviņā pie Rojas kultūras cen-
tra. 

15.00–17.00 – Mini Zoo „Rančo”,  pļaviņā pie Rojas KC;
                            – bērnu vizināšanās ar zirgiem, ploča parkā.
No 16.00 – Lielās spēles  brīvā dabā: jenga, riču raču, krikets, lidojošais šķīvītis u.c., pļavi-

ņā pie Rojas kultūras centra. 

Saistošā fizika – Rojas vidusskolas izzinošie eksperimenti brīvdabā, pie svētku laukuma.

Svētku zupa, brīvdabas bufetes u.c labumi.

Svētkus atbalsta Rojas novada dome.

Rojas novada svētku norise
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Rojas novada 16. maija domes sēdē tika izskatīti 
15 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt „Rojas stadiona 
pārbūve” 1. kārtas kopējās izmak-
sas  398 685,00 EUR apmērā. Norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā, veikt 
Rojas stadiona pārbūves 1. kārtas dar-
bus. 2017.  gadā ņemt aizņēmumu no 
Valsts kases 298 685,00 EUR apmērā uz 
10 (desmit) gadiem pēc Valsts Kases no-
teiktās procentu likmes, ar aizņēmuma 
izņemšanas laiku – 2017. gadā, bez atlik-
tā pamatsummas maksājuma, garantējot 
aizņēmuma pamatsummas un procentu 
atmaksu ar Rojas novada pašvaldības 
budžetu. Sagatavot nepieciešamos do-
kumentus un iesniegt tos LR FM Pašval-
dību aizņēmumu un galvojumu kontro-
les pārraudzības padomē, lai izvērtētu 
Rojas novada iespējas ņemt aizņēmumu 
no Valsts Kases 298 685,00 EUR apmērā 
uz 10 (desmit) gadiem pēc Valsts Kases 
noteiktās procentu likmes, ar aizņē-
muma izņemšanas laiku – 2017. gadā, 
bez atliktā pamatsummas maksājuma, 
garantējot aizņēmuma pamatsummas 
un procentu atmaksu ar Rojas novada 
pašvaldības budžetu.

•	 SIA „ĶIPĪTIS-ROJA” un SIA 
„Laruss AP” atļaut tirgot alkoholiskos 
dzērienus izbraukuma tirdzniecībā Ro-
jas dienu svētku pasākumā Rojā, Rojas 
novadā no 27.05.2017. plkst. 22.00 līdz 
28.05.2017. plkst. 03.00 un atbrīvot no 

pašvaldības nodevas par pārtikas un al-
kohola tirdzniecību.

•	 Atbrīvot no nodevas par pārti-
kas un alkohola tirdzniecību, kā arī 
atrakciju organizēšanu 08.07.2017.– 
09.07.2017. pasākuma „Zvejnieksvētki 
Rojā” dalībniekus, kuri tirdzniecību 
veic norobežotajā svētku teritorijā, at-
bilstoši līgumiem ar pasākuma organi-
zatoru – SIA „L TIPS”. Pēc civiltiesiskās 
apdrošināšanas faktu apliecinošu do-
kumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, 
iesniegšanas Rojas novada pašvaldībā, 
Rojas novada pašvaldības izpilddirek-
toram izsniegt SIA „L TIPS”, atļauju 
publiskā pasākuma „Zvejnieksvētki 
Rojā” rīkošanai.

08.07.2016. „Zvejnieksvētki Rojā” 
pasākumā laikā Rojā noteikt, ka pakal-
pojumu maksa par telts vietām, auto-
stāvvietām un vizināšanu ar kuģi, tiek 
iekasēta, tirgojot biļetes par sekojošām 
cenām:

 9 telts vieta (ostas teritorijā) – 
3,00 EUR;

 9 autostāvvieta (ostas teritorijā) 
(par katru iebraukšanu stāvvietā) – 
2,00 EUR;

 9 vizināšanās ar jahtu – 5,00 EUR;
 9 vizināšana ar kuģi:
 9 pieaugušajiem – 2,00 EUR; 
 9 skolēniem līdz 12 gadu vecu-

mam un pensionāriem (uzrādot doku-
mentus) – 1,00 EUR;

 9 bērniem līdz 6 gadu vecumam 
un personām ar invaliditāti (uzrādot 
dokumentus) – bez maksas.

Atļaut alkohola tirdzniecību pasā-
kuma apmeklētājiem laukumā Rojā, 
Ostas ielā, un pludmalē, tai skaitā lai-
kā no pulksten 22.00 08.07.2017. līdz 
04.00 09.07.2017.

•	 Noteikt, ka atkritumu apsaimnie-
košanas nozarē sniegtie pakalpojumi 
(tajā skaitā sadzīves atkritumu savākša-
na) ir stratēģiski svarīgi Rojas novada 
pašvaldības administratīvās teritorijas 
attīstībai. Noslēgt līgumu ar SIA „At-
kritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
„PIEJŪRA”” par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Rojas novada admi-
nistratīvajā teritorijā atbilstoši lēmuma 
pielikumā esošajam līguma projektam, 
nosakot līguma spēkā stāšanās brī-
di – 2017. gada 01. jūniju un darbības 
termiņu – septiņi gadi no spēkā stāša-
nās brīža. Apstiprināt SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪ-
RA””, reģistrācijas Nr. 40003525848, 
iesniegto sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas maksas aprēķinu un no-
teikt maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Rojas novada ad-
ministratīvajā teritorijā šādā apmē-

rā: sākot ar 2018. gada 28. martu līdz 
2018. gada 31. decembrim 11.72 EUR  
par 1 m3 atkritumu (bez PVN). Noteikt 
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība „PIEJŪRA””, reģistrācijas 
Nr.  40003525848, pienākumu pirms 
atkritumu apsaimniekošanas pakal-
pojumu sniegšanas Rojas novada ad-
ministratīvajā teritorijā uzsākšanas, 
saskaņot ar novada pašvaldību līguma, 
kas tiks slēgts starp SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪ-
RA””, reģistrācijas Nr.40003525848, un 
atkritumu radītājiem, projektu.

•	 Piešķirt finansējumu EUR 70,00 
apmērā biedrībai „Latvijas Politiski 
represēto apvienība” visu Latvijas po-
litiski represēto personu salidojuma 
organizēšanas izdevumu segšanai. No-
drošināt transportu Rojas novada po-
litiski represēto personu nokļūšanai uz 
salidojumu Ikšķilē šī gada 26. augustā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma 
„Zemtekas”, Ģipkā, Rojas novadā, ze-
mes vienībai zemes lietošanas mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma 
„Saulejas”, Ģipkā, Rojas novadā, zemes 
vienībai zemes lietošanas mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma 
„Priežmalas”, Ģipkā, Rojas novadā, ze-
mes vienībai zemes lietošanas mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma 

„Riekstes”, Ģipkā, Rojas novadā, zemes 
vienībai zemes lietošanas mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „As-
tras”, Ģipkā, Rojas novadā, zemes vienī-
bai zemes lietošanas mērķus.

•	 Atzīt nekustamajā īpašumā „Laz-
diņi”, Rojas novadā, zemes vienībā 
likumīgas iepriekšējās apbūves faktu – 
bijušā nekustamā īpašuma „Dūcumi 
Nr. 221F”, Upesgrīvas pagasts, Talsu ap-
riņķis, šķūņa pamatus 88  m² platībā un 
noteikt zemes lietošanas mērķus.

•	 Pagarināt administratīvo proce-
su jautājumā par SIA „SA Properties” 
iesnieguma izskatīšanu, lai lemtu par 
zemes ierīcības projekta izstrādi, sada-
lot nekustamo īpašumu „Melnsils zivju 
apstrādes cehs”, Melnsils, Rojas novadā 
un atdalāmajām zemes vienībām, izvei-
dotajiem īpašumiem, piešķirot jaunus 
nosaukumus: „Krustes”, „Lejaskilmiņi”, 
„Millijas”, uz četriem mēnešiem no SIA 
„SA Properties” iesnieguma saņemša-
nas Rojas novada domē.

•	 Piešķirt nekustamā īpašuma Pel-
du ielā 7, Rojā, Rojas novadā zemes 
vienībai adresi.

Informāciju sagatavoja 
administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece / domes sekretāre 
 Gunta Dambiņa

Jau ilgu laiku Kaltenes kluba ēka ir kritiskā stāvoklī. Šobrīd ir rasta iespēja, 
piesaistot Eiropas projektu, Kaltenes kluba ēkai atdzīvoties, to pārbūvējot par Jūras 
kultūras mantojuma ekspozīciju centru, tā radot novada iedzīvotājiem iespēju 
izzināt savu ciemu un dažādot brīvā laika pavadīšanu.

Kaltene ir viens no senākajiem zvejnieku un kuģubūves ciemiem. Tā īpaši var 
lepoties ar kuģu būvētāju un jūras braucēju vēsturi, jo savā laikā šeit uzbūvēti 
ap 60 burinieki. Šeit ir bijusi uzbūvēta arī konservu fabrika, bet 50. gados ēka 
izmantota kā zvejnieku kolhoza brigādes klubs. Kaltenes bibliotēkā, kura atrodas 
pārbūvējamā ēkā un 2018. gadā svinēs 70 gadu jubileju, ir bagāta ar savāktajiem 
novadpētniecības materiāliem, kurus varētu izstādīt atsevišķā telpā un izlikt 
apskatei. Ne velti par novadpētniecības darbu bibliotēka ir ieguvusi 3. vietu Talsu 
Galvenās bibliotēkas rīkotajā novadpētniecības konkursā. 

Šobrīd bibliotēkas krājumus nav iespējams izlikt apskatei nepiemēroto telpu 
dēļ – ēkā nav kanalizācijas, jumta sliktais stāvoklis apdraud ēkas tehnisko stāvokli 
un tajā esošās vēstures liecības.  Arī ēkas siltumizolācija ir sliktā stāvoklī, jo ēkā 
veidojas pelējums. Projektā plānots šo visu novērst – nomainīt jumtu un logus, 
nosiltināt fasādi, hidroizolāciju un izbūvēt kanalizāciju. 

Pārveidot klubu par Jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru nepieciešams, 
lai palielinātu un uzlabotu Kurzemes piekrastes zvejnieku kultūras un izzinošo 
pasākumu skaitu ciemā, un piesaistītu novadam tūristus. Pēc projekta realizēšanas 
tiktu nodrošināta Zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamība, jo Kaltene ar 
akmeņaino jūrmalu un tās seno zvejniecības un jūrniecības vēsturi ir populāra 
atpūtas vieta novadā.

Ekspozīciju telpā pēc kluba pārbūves tiks saliktas informatīvas planšetes 
par kuģubūvi un zvejniecību Kaltenē un Valgalciemā. Vēl paredzēts ievietot 
informāciju par zivju apstrādes vēsturi Rojas novadā. Rojas Jūras zvejniecības 
muzejs ir piedāvājis izgatavot kopijas no tā rīcībā esošajiem eksponātiem un 
tos izvietot ekspozīcijas centrā Kaltenē. Muzeja rīcībā ir nofilmētas intervijas ar 
zvejniekiem, ko rādīt apmeklētājiem.

Projekts Nr. 16-08-FL06-F043.0203-000001 „Kaltenes kluba pārbūve par Jūras 
kultūras mantojuma ekspozīcijas centru” iesniegts biedrības „Talsu rajona partnerība” 
izsludinātajā atklātā konkursā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EZJF) 
finansētā rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. ga dam pasākuma 
„Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Tā kopējās 
izmaksas ir 242 000 EUR, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 200 000 EUR. EJZF 
finansējums ir 180 000 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 62 000 EUR.

Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Kaltenē taps Jūras kultūras 
mantojuma ekspozīcijas 
centrs

Interesentu uzmanībai!
7. jūnijā no 10.00–14.00 Rojā, Strau-

ta ielā 8-33 (MFC „Strops” telpās) no-
tiks praktisks seminārs „Dziedini savu 
sirdi”. Semināru vadīs kardioloģe Vita 
Vestmane. Visi laipni aicināti!

Informācija par tirgošanos 
mājražotāju tirdzniecības vietā 

No šī gada 5. jūnija Rojas tūrisma informācijas centrā Selgas ielā 14 E, būs 
iespējams iegādāties tirgošanās atļaujas mājražotājiem un mazajiem uzņēmē
jiem, kas vēlēsies tirgoties mājražotāju tirgošanās vietā jeb laivu mājiņās pie 
veikala „top!” – Rojā, Selgas ielā 1D. Tirgošanās atļaujas būs iespējams iegādāties 
arī nedēļas nogalēs – sestdienās un svētdienās.

Sīkāka informācija par tirgošanās nodevām pieejama  Rojas tūrisma centrā vai 
www.roja.lv, sadaļā dokumenti – Saistošie noteikumi Nr. 7/2015.

Rojas TIC darba laiks no 5.06.2017. no pirmdienas līdz sestdienai no 10.00 līdz 
18.00, svētdienās no 11.00 līdz 15.00.

Rojas TIC tel. nr. 28630590, e-pasts tic@roja.lv 

Uzmanību mazuļu 
vecākiem!

Pamatojoties uz Likuma par pašval-
dībām 15. panta 4. punktu, 69. panta 
2. punktu un pirmsskolas izglītības ies-
tāžu vecāku iesniegumiem, un saskaņā 
ar Rojas novada domes izpilddirektora 
Jāņa Pūces rīkojumu, laikā no 26. jūni-
ja līdz 14. augustam PII pakalpojumus 
nodrošinās PII „Saulespuķe” dežūrgru-
pa.  Dežūrgupas darba laiks darba die-
nās no 7.30–18.00. Bērni tiks nodroši-
nāti ar pusdienām un launagu.

Informācija senioriem
Ventspils novada seniori ielūdz pie-

dalīties festivālā „Pie jūras dzīve mana” 
1. jūlijā Jūrkalnē. Savu dalību pieteikt 
Ilonai Zvaigznei  pa telefonu 29145347 
līdz 5. jūnijam.

Rojas upes zivju krājumi papildināti 
ar 7000 taimiņu mazuļiem

17. maijā Rojas upē tika ielais-
ti 7000 divgadīgu taimiņu mazuļu, 
kas audzēti zivju audzētavas „Tome” 
filiālē „Pelči” no Rojas upē ķertiem 
vaisliniekiem. Taimiņu palaišanā 
piedalījās pārstāvji no Valsts vides 
dienesta Ventspils un Liepājas reģio-
nālās pārvaldes kopā ar pārstāvjiem 
no Zinātniskā Institūta „BIOR” zivju 
audzētavas „Tome” filiāles „Pelči” un 
Rojas novada domes.

Šie taimiņi, atšķirībā no iepriekšējā 
gada, tika palaisti upē Rojā pie tilta, jo ir 
jau gana lieli, lai dotos uz jūru baroties. 
Noķerot šos taimiņus, tie būs atpazīsta-
mi pēc nogrieztajām tauku spurām, bet 
pēc pāris gadiem tie atgriezīsies upē, lai 
nārstotu.

Zivju fonda pasākuma „Zivju resur-
su pavairošana un atražošana publiska-
jās ūdenstilpnēs un ūdens tilpnēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldī-
bu īpašumā” projekts Nr. 1.9. „Taimiņu 
mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Ro-
jas upē nepieciešamo vaislinieku no-
zveja”  norisināsies par kopējo summu 
8 346,58 EUR no kuriem Rojas novada 
domes līdzfinansējums ir 1434,58 EUR, 
bet pārējo finansē Zivju fonds.

Marita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

3. jūnijā 
Latvijā –  
pašvaldību 
vēlēšanas

Iecirkņu darba laiks pašvaldī-
bu vēlēšanu dienā  no pulksten 7.00 
līdz 22.00. 

Trīs dienas pirms vēlēšanām da-
žas stundas dienā varēs nobalsot ie-
priekš. 

31. maijā: no plkst. 17.00–20.00
1. jūnijā: no plkst. 9.00–12.00
2. jūnijā: no plkst. 10.00–16.00
Vēlētāji, kuri veselības stāvok-

ļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 
29.  maija varēs pieteikt balsošanu 
savā atrašanās vietā. Šo iespēju  var 
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā 
atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Lai pieteiktu balsošanu dzīves-
vietā, jāuzraksta iesniegums, kuru 
jānogādā  iecirknī, kurā vēlētājs 
reģistrēts.  Iesniegumu iecirknī 
drīkst nogādāt  jebkura vēlētāja 
uzticības persona. Vēlētāja uzticības 
persona iesniegumu vēlētāja vārdā 
var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu 
iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus 
pieņems šādos laikos:

29. maijā: no plkst. 16.00–20.00
30. maijā: no plkst. 9.00–13.00
31. maijā: no plkst. 17.00–20.00
1. jūnijā: no plkst. 9.00–12.00
2. jūnijā: no plkst. 10.00–16.00
3. jūnijā: no plkst. 7.00–12.00.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, 

nepieciešama pase vai personas ap
liecība.

Rojas evaņģēliski luteriskā 
baznīcā norisinās remontdarbi

Reliģiskā organizācija 
„Rojas evaņģēliski luteris-
kā draudze”, pamatojoties 
uz tirgus izpēti, noslēgusi 
līgumu ar  SIA „A Celtne” 
par remontdarbu veikšanu 
baznīcā.

Šobrīd apjomīgākie 
darbi jau ir padarīti –  tai 
ir veikta jumta pārbūve, 
demontējot bojātās, tru-
pējušās jumta sijas un 
nomainot esošo jumta segumu pret skārda jumta segumu. Pašlaik tiek uzlabota 
hidroizolācija ēkas pamatiem, kā arī pie ieejas uzstādīts panduss, kas uzlabos ēkas 
pieejamību cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

Kā atzina SIA „A Celtne” īpašnieks Jānis Klāviņš, remontdarbus plānots pabeigt 
jau maija beigās. 

Projekta Nr. 16-08-AL35-A019.2202-000007 „Rojas luterāņu baznīcas sakrālā 
mantojuma saglabāšana” kopējās izmaksas ir 50 000 EUR, no kuriem 45 000 EUR 
finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), 2 500 EUR līdz-
finansē Rojas novada dome un 2 500 EUR finansē Rojas evaņģēliski luteriskā baz-
nīca.

Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izlaidums 
Rojas Mūzikas un mākslas skolā

20. maijā, skaisti sapostā izstāžu 
zālē, skanot svinīgām ērģeļu skaņām, 
ienāca 14 absolventi. Tā kā koncerta 
nosaukums bija „Putnu balsīs klauso-
ties...”, tad skolotāju, vecāku, radu un 
draugu priekšā bija salidojuši putniņi – 
svinīgi sapucējušies, nedaudz uztrau-
kušies, bet laimīgi. Laimīgi par to, ka 
noslēdzies kāds svarīgs dzīves posms, 
laimīgi par to, ka kaut nedaudz, bet jau 
paši prot palidot. Vēl  jāizdomā, kurp 
lidot un koncertā jāparāda, cik ātri kus-
tas spārniņi, kā var pabužināt spalvas ar 
krāsām.

Pūšamo instrumentu nodaļu sko-
lotāja Jāņa Popeļa vadībā absolvēja 
Ernests Vonda, kurš sevi salīdzināja ar 
zvirbuli, kam patīk slaistīties pa peļ-
ķēm, Valters Sigai, kurš sevī saskatīja 
apogu, kuram ir skaļa balss, gluži kā 
viņa saksofonam, Kristaps Ričards 
Freimanis, kurš kā balodis dūdo un iz-
ceļas ar savu gudrību, Linda Melānija 

Strautiņa, kura sevi salīdzina ar nakts-
putniem, kuri ātri lido, gluži tā kā viņa 
spēlē klarneti, kā arī Rihards Segliņš, 
rubenis, kurš savā stilā vienmēr pasa-
ka ko interesantu. Saksofona spēli šajā 
gadā pabeidza arī Emīlija Ozoliņa, taču 
viņas īstais izlaidums priekšā nākam-
gad, kad tiks pabeigta arī otra speciali-
tāte dziedāšanā.

Ģitārspēli skolotājas Marutas 
Zemtures vadībā apguva Eduards 
Olekts, kurš kā strauss spēj ātri skriet, 
bet arī pamanās galvu iebāzt spalvās, 
lai neko nedzirdētu, Dāvis Jaņķevics, 
kuram gluži kā stārķim labi izdevās iz-
klabināt ritma vingrinājumus, Rojs Ed-
vards Kilmits, kurš kā dzenis izceļas ar 
čaklumu, lai iekavēto sarautu īsā laikā 
un Aleksandra Māra Tarlapa, kura kā 
zīlīte pieklauvē pie loga, lai pavēstītu, 
ka viņa kārtējo reizi ar labiem panāku-
miem piedalījusies kādā ģitāristu kon-
kursā.

Skolotāja Indra Sproģe izskoloja 
vijolnieci Lauru Celovu, kurai piemīt 
putniņa kolibri krāsainās īpašības.

Mākslas nodaļas absolventi skatītā-
jiem, piepalīdzot skolotājām Vizbulītei 
Puriņai un Līgai Reinei, pastāstīja par 
saviem diplomdarbiem un kopīgi izvei-
doja ābeļziedu gleznu. Gerdas Kristīnes 
Auziņas putns ir gulbis, kurš vienmēr 
atgriežas mājās, Andrejs Anrijs Vaivods 
pēc būtības ir meža pūce, līdz ar to 
pat viņa diplomdarbā  bija uzgleznota 
pūce, Sintija Balode kā pūce ir kārtīga 
un kopta, kurai visu gadu garumā pati-
cis veidot tērpus, Patriks Āboliņš ir no-
pietns un apdomīgs kā pupuķis, tāpēc 
viņš izveidojis krāšņu lampu.

Šajā gadā interešu izglītības prog-
rammu mākslā beidza četras māksli-
nieces – Ligita Vilciņa, Eva Jansone, 
Dzintra Vīgante un Ingrīda Ķauķe. Šo 
mākslinieču talantu varam vērot dažā-
dās izstādēs.

Pēc koncerta sekoja direktora Jāņa 
Kivila svinīga uzruna un apliecību par 
profesionālās izglītības iegūšanu izdo-
šana. Klausītāju garastāvokli vēl vairāk 
uzlaboja dažādie apsveikumi.

Tā aizlidoja mūsu kārtējie putniņi, 
taču daži no viņiem apgalvoja, ka vēlas 
vēl turpināt mācības mūzikā, mākslā un 
sevi pilnveidot arī turpmāk. Lai veicas!

Klausoties putnu dziesmās, mēs 
                mācāmies sadzirdēt sevi. 
Pēc tam mēs varēsim saprast putnu   
                                                valodu, 
Saprast puķes valodu, saprast, ko runā 
                                                          vējš. 

Rojas MMS skolotāja 
Lita Krūmiņa

Kopīgs absolventu un pedagogu foto.                                     E. Gegernieces foto

20. maijā deviņi Rojas novada Sporta skolas basket-
bola nodaļas audzēkņi saņēma apliecību par profesionā-
lās ievirzes izglītību. Par to, ka varējām nosvinēt pirmo 
sporta skolas izlaidumu, vislielākā pateicība Rojas novada 
domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai un izpilddirekto-
ram Jānim Pūcem, jo tieši pēc viņu iniciatīvas 2012. gada 
8. martā novadā tika nodibināta sporta skola. Pagāju-
ši pieci gadi, un pirmais izlaidums godam nosvinēts.   

Paldies trenerim Valdim Dombrovskim, kurš šos audzēk-
ņus sāka trenēt jau pirms sporta skolas dibināšanas, un 
turpināja to jau novada sporta skolā. Treneris atdod savas 
zināšanas, spēku, dvēseli katram savam audzēknim un at-
tīsta ne tikai viņa funkcionālās iespējas un meistarību, bet 
gan personību kā veselumu. 

Sporta skolas kolektīvs pateicas Marekam Štālam par 
gaismu un mūziku, Ingum Stauģim ar deju grupu par 
emocionālajiem, enerģiskajiem priekšnesumiem. Pal-
dies arī karsējmeitenēm  Megijai, Annai, Kerijai, Egijai, 
Samantai, Betijai. Paldies Patrīcijai par svinīgā pasākuma 
vadīšanu, Alisei par darbu pie datora. 

Sporta skolas direktore  
Tatjana Kirilova

Nosvinēts Sporta skolas pirmais izlaidums

 Prieks par pirmo izlaidumu gan novada domes 
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai (pirmā no kreisās), skolas 
direktorei Tatjanai Kirilovai, trenerim Valdim Dombrov
skim (pirmais no labās), gan pašiem aboslventiem un pā
rējiem viņu pedagogiem.

Raita Strautmaņa foto

Zvans aicina 
uz pēdējo mācību stundu

„Narcišu ballē” sumina 
ilggadējos laulātos pārus
Dace Klabere

13. maijā Rojas kultūras centra lielā 
zāle bija mīlestības, sirsnības un siltu at
miņu piepildīta, jo šajā dienā tika godinā
ti tie laulātie pāri, kuri kopdzīvē pavadī
juši 50, 55 un 60 gadus. 

Kā savā uzrunā klātesošajiem sacī-
ja Rojas Dzimtsarakstu nodaļas vadītā-
ja Liāna Bērziņa, laulība, tas ir kaut kas 
unikāls. Tā dod iespēju dalīt katru savu 
dzīves brīdi ar otru cilvēku, turēties kopā 
gan tad, kad klājas labi, gan tad, kad klājas 
slikti. Liāna Bērziņa: ” Jūsu attiecības vie-
nam pret otru balstās cilvēciskumā – jūs 
jūtat viens otra sāpes un piesedzat otra 
trūkumus, priecājaties par otra stiprajām 
pusēm un izbaudiet viens otra panāku-
mus, esat viens otram ceļabiedrs, padom-
devējs un labākais draugs. Jūs esat mūsu 
novada lepnums!”

Laulātos pārus sveica arī Rojas novada 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, uzsve-
rot, ka Rojas novada pašvaldība priecājas 
par katru jaundzimušo mazuli un katru 
stipro novada ģimeni, jo, kamēr vien Rojā 
skanēs bērnu čalas un mums būs stipro ģi-
meņu viedie padomi, tikmēr mēs visi kopā 

dzīvosim laimīgi savā skaistajā zvejnkiek-
ciematā pie jūras.

Sākot ar šo gadu, stipro ģimeņu godinā-
šanas pasākumā iedibināta jauna tradīcija – 
katrs godinātais pāris tiek ierakstīts novada 
Goda grāmatā. Šis dokuments ar laulāto pāru 
autogrāfiem glabāsies Rojas Jūras zvejniecī-
bas muzejā. Muzeja vadītāja Inese Indrikso-
ne priecājās par muzejam izrādīto godu un 
savā apsveikumā godātajiem pāriem uzsvēra 
muzeja darbinieku lepnumu par iespēju gla-
bāt šo grāmatu, kas ir ne tikai vēstures lie-
cinieks un vēstījums nākamajām paaudzēm, 
bet arī māca mums iecietību, līdzcietību un, 
ejot cauri dzīves līkločiem, saglabāt dzīves 
visskaistāko vērtību – mīlestību.

Pasākuma turpinājumā dzirdējām kat-
ra laulātā pāra iepazīšanās stāstu un to, kā 
mīlestība nosargāta cauri garajiem gadu 
desmitiem. Kā pirmais tika sumināts šī 
gada vienīgais dimanta pāris – Milda un 
Ernests Helmaņi, kuri laimīgā laulībā no-
dzīvojuši jau 60 gadus. Smaragda kāzas jeb 
55 kopdzīves gadus, šogad atzīmē Maija 
un Osvalds Dainis Bergani-Berģi. 55. lau-
lības jubileja arī Lidijai un Jānim Pauliem. 
Pēc smaragda mirdzuma, laiks mūsu zelta 
pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus, 

un to šogad ir veseli 6. Marija 
un Haralds Bergi, Erna un Lai-
monis Zemeļi, Irina un Harijs 
Zūbergi, Alma un Linards Za-
riņi, Inta un Gastons Aukmaņi, 
Velta un Andris Grīnfeldi. 

Kā jau kāzās, skanēja Men-
delsona kāzu maršs, dzirkstīja 
šampanietis, tika dejots pirmais 
kāzu valsis un baudīta kāzu tor-
te. Pasākuma nobeigumā Liāna 
Bērziņa pateicās novada priekš-
sēdētājai Evai Kārkliņai par fi-
nansiālo atbalstu un visiem 
tiem, kuri pielika savu roku, lai 
„Narcišu balle” izdotos godam 
un paliktu skaistā atmiņā gan 
cienījamajiem kāzu jubilāriem, 
gan viņu mīļajiem. 

Atmiņai – kopīgs foto. No kreisās: Maija un Osvalds 
BerganiBerģi, Marija un Haralds Bergi, Velta un 
Andris Grīnfeldi, Alma un Linards Zariņi, Marija Zū
berga, Erna un Laimonis Zemeļi.

D. Klaberes foto

12. maijā ziedu pilnām saujām 9. un 12. klases 
audzēk ņi ieradās uz saviem „Zvaniņa svētkiem”. Ja 9. kla-
šu audzēk ņus skolas zvans sagaidīs atkal no jauna sep-
tembrī, tad mūsu divpadsmitie, skolas zvana pavadīti, 
devās uz savu pēdējo audzināšanas stundu ar skolotājām  
Svetlanu Mediņu un Raidu Koroļovu priekšgalā. Vēl 
mirkli esam visi kopā saulaini un cerību pilni, vēl 
nezinām, kādi būs eksāmenu rezultāti, kādu augstskolu 
zvani skanēs, kādi darba vai vilšanās ceļi sagaida. Bet 
pašlaik esam šeit, vēl mūsu skolas telpās, un, kā vēl skolas 
direktore Gundega Pole stiprinājuma vārdos – lai grūtības 
uzmundrina sasniegt mērķi, jo dzīvē ir kā, braucot ar 
riteni pret kalnu,  bet tu saņemies, mini tos pedāļus, jo 
zini, tūlīt būs kalna gals, un tad jau ceļš ritēs gludāk un 
mērķis būs jau krietni tuvāk. Pasākuma vadītāju Egijas 
Akmeņlaukas un Megijas Janševicas aicināti, 8. klase 

sveic 9. klases ar dziesmu, un medicīnas māsiņa Nātrīte 
visiem izdala uzmundrinājuma vitamīnus. Izskan klases 
audzinātāju Ilzes Krišjānes un Veltas Mitenbergas, kā arī 
skolotāju, kuri mācīja 9.  klases,  vērtējumi un atmiņas 
par kopīgi pavadīto laiku. Siltus vārdus, laba vēlējumus 
divpadsmitajiem velta viņu audzinātājas un skolotāji, bet 
jauku apsveikumu absolventiem sagādājusi 11. klase.

Šī laikraksta iznākšanas dienā, divpadsmitie jau 
obligātos valsts eksāmenus latviešu valodā, matemātikā 
un svešvalodā būs nokārtojuši. Vidusskolu pabeiguši būs 
jau tie, kuri  pagājušajā gadā nokārtoja eksāmenus kādā 
izvēles priekšmetā. Centralizēto eksāmenu sertifikātus 
par vidējās izglītības iegūšanu absolventi šogad saņems 
29. jūnijā. Tiksimies izlaidumos 10. un 17. jūnijā. 

Antra Ozollapa,
Rojas vidusskolas bibliotekāre  

Griežot laika ratu, Rojā aizvadīta 
Muzeju nakts!

20. maijā visā Latvijā tika atzīmēta Starptautiskā Muze-
ju nakts. Šogad tās tēma ir „Laiks” , ar devīzi: „Laika rats 
nerimstoši griežas – kas šodien jauns, rītu vecs un atkal 
jauns, un atkal vecs!”, tāpēc arī Rojā viss bija par un ap laiku.

Tā kā Roja šogad svin savu 630. dzimšanas dienu, tad 
arī vakarā atskatījāmies uz dažādiem Rojas laikiem. Savu 
laiku ar vectēva Oskara Veidemaņa kuģiem ieskicēja 
Laura Kļaviņa. Dziesmu laiku skandināja Viktors 
Poremskis. Muzeju nakts tika atklāta ar stāstiem par Roju 
dažādos laikos –  no pirmsākumiem, kad Rojas ciemā  
bija vien dažas mājas, līdz laikam, kad šeit bija zvejnieku 
kolhoza un zivju fabrikas laiki. Gundega Balode un Aina 
Finke lasīja bijušās rojenieces Adeles Bušas atmiņas par 
Roju 20. gadsimta sākumā. 

Par ļoti seniem laikiem pagātnē, par nākotni un 
ceļošanu laikā interesantā stāstījumā mūs aizveda Rojas 
vidusskolas skolotājs Egils Mūrnieks. Viņš sev ierasti 
interesantajā manierē stāstīja par ceturto dimensiju – 
laiku, uzzinājām dažādus laika ritējuma noslēpumus. Vai 
būtu iespējams ceļot laikā? Teorētiski – jā, bet faktiski – 
nē, jo atgriezties no pagātnes mums nebūtu izredžu 
vienkāršu iemeslu dēļ – mēs neizdzīvotu.

Citā laikā un pasaulē mūs aizveda ģitārists Nikolajs 

Ančs. Viņš straujos flamenko ritmos klātesošos aizvilināja 
uz tālo Spāniju un lika kavēties atmiņās par laiku, kad 
flamenko mūzika skanēja arī Rojā. Pazīstamais ģitārists 
Andris Kārkliņš reiz Rojas novadā centās iedzīvināt 
flamenko mūzikas laiku. 1993. gadā, atgriežoties no 
trimdas, Kārkliņš iegādājās māju un par savu dzīvesvietu 
izvēlējās Kalteni. Tolaik flamenko mūzikas ritmi skanēja 
nedēļas nogalēs vairākos Rojas krodziņos. Šogad 
pasaules apceļotājs, dzejnieks, komponists un virtuozais 
flamenko ģitārists ANDRES EL LETON būtu svinējis 
savu 75. dzimšanas dienu. Viņa kundze Raimonda 
Kārkliņa Kaltenes «Zušos» ir izveidojusi Andres El Leton 
piemiņas māju, kuru var apmeklēt ikviens interesents!

Ja skan flamenko mūzika, bez dejas nevar nekādi, 
tāpēc Aija Lejas-Sausa klātesošajiem sniedza krāsainus 
flamenko deju priekšnesumus.

Vakara noslēgumā muzeja estrādē tika demonstrēta 
režisora Jāņa Putniņa dokumentālā filma „To atceras tikai 
vilcieni”. Filma veidota no Rīgas kinostudijas spēlfilmu 
fragmentiem, kuros vienojošais elements ir vilciens, kas 
atkal savienoja dažādus laikus un ļaudis, un atmiņas par 
mūsu filmām.

Marita Pāvuliņa 
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Sludinājumi

Līdzjūtības

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.
PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus.
Zvanīt 29286523.
 Veclaiku monētas, pulksteņus, porcelā

nu, vācu mantas u.c. Zvanīt 26864735.

DAŽĀDI
 Īpašumu apsaimniekošana, zāles pļau-

šana u.c. Zvanīt 25366370.
 Kvalitatīvi celtniecības un remontdarbi. 

Zvanīt 26512231, 29245389.
 Restorāns-bārs „Mare” Rojā klāj galdus 

un izīrē telpas pasākumiem. Bēru mielastam nav 
maksa par telpu nomu. Telefons 29169490.

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

zāģiem, zāles pļāvējiem, trimmeriem, laivu 
motoriem. Veic nelielus metināšanas darbus. 
 Trešdienās veikalā atsevišķām preču 

grupām atlaide.

Cik grūti šobrīd ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Bez tevis dienas uzausīs un dzisīs,
Bez tevis vasarai būs jāaiziet.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Arta 

Fīrmaņa mīļajiem.
Arta bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Es aizeju un tomēr palieku,
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
Lai visdziļākā līdzjūtība stiprina Fīrmaņu 

ģimeni smagajās zaudējuma sāpēs, dēlu mū-
žībā pavadot.

Dambergu un Bolšteinu ģimenes

Tu neatnāksi, kaut kur būs tava elpa,
Bet tikai citā laikā citā telpā.
Mūsu līdzjūtība Fīrmaņu ģimenēm, Arti 

pēkšņi zaudējot.
Bramaņu ģimene

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

Izsakām līdzjūtību Ainai, dēliem un pā-
rējiem tuviniekiem, Ilgu Silmani mūžībā 
pavadot.

Ģipkas ev. lut. draudzes kolektīvs

Ja varētu kā ābele,
Jums mūžam ziedus nest,
Un bites dziesmu pašūpot pie loga,
Ja varētu…

Izsaku līdzjūtību tuviniekiem, no Ilgas 
Silmanes atvadoties.

Astrīda Āboliņa

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga un viss paliek kluss.
Ģipkas evanģēliski luteriskā draudze sēro 

par draudzes locekles Ināras Tambores aiz-
iešanu mūžībā.

Ai, cik grūti, māmulīt,
Tevi ceļā pavadīt.
Vai trīs baltas smilšu saujas
Varēs tevi sasildīt?
                      (Tautasdziesma)

Ērika, skumju brīdī esam kopā ar Tevi.
Bijušās „Ķipīša” kolēģes

Jēzus saka: „Pasaulē jums ir bēdas, bet tu-
riet drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis.   
                                                                 Jņ.16:33

Mūsu līdzjūtība Guntaram Doniņam ar 
ģimeni, tēti mūžībā pavadot.

Kaltenes ev. lut. draudze un mācītājs

Pateicības
 No sirds pateicos dakterei Mudītei Džeriņai un medmāsiņai 

Artai Maldonei.
Rita Opolais

 PII „Zelta zivtiņa” bērni un darbinieki saka lielu, lielu paldies 
Naurim Graudiņam un viņa palīgiem par iespēju bērniem izlēkāties 
piepūšamajās atrakcijās un izbraukāties ar velokartiem. Paldies par ra-
dīto prieku un pozitīvajām emocijām!

 Elektromotoru remonts Tukuma novada 
„Rauciņos”. Telefons 29253411.

Sporto Rojas 
Sporta skolas audzēkņi

13. maijā četrpadsmit Rojas novada Sporta skolas audzēkņi piedalījās Saldus 
sporta skolas rīkotajās sacensībās vieglatlētikā. Uz sacensībām  atbrauca jaunie 
sportisti no Ventspils, Dobeles, Liepājas un Jelgavas. Dalībnieki sacentās divās ve-
cuma grupās: U-14 (2004.–2005. g. dz.) un U-12 ( 2006.–2007. g. dz.). 

Katrs dalībnieks varēja piedalīties divās disciplīnās, pirmo trīs vietu ieguvēji 
tika apbalvoti ar sacensību diplomiem un kausiem. 

Visi bijām ļoti priecīgi par diviem trešās vietas kausiem, ko izcīnīja U-12 gru-
pas audzēkņi. Emīlijai Krūziņai 300 m skrējienā (55.39 sek., izpildīta III jaunatnes 
sporta klase – apsveicam!) un Kristam Mateikam  2 kg lodes grūšanā – 6.23 m.

Prieks, ka šajās sacensībās divām meitenēm izdevās uzlabot savus personīgos 
rekordus 300 m skrējienā un izpildīt II jaunatnes sporta klasi. Tīna Luīze Bernāne 
300 m distanci veica 50.06 sek. un Talita Zārda – 51.49 sek. 

Jāatzīmē, ka šajā pat distancē Nikolai Leitartei nedaudz pietrūka, lai izpildītu 
III jaunatnes sporta klasi. Viņas rezultāts 56.40 sek., bet Kristaps Vecbērzs un Emī-
lija Krūziņa iekļuva finālā 80 m skrējienā.

Sacensībās piedalījās arī Ieva Gerucka, Kerija Dinsberga, Robins Šeins, Valters 
Fabriciuss, Matīss Muskeits, Rodrigo Poberžnijs, Markuss Martins Bernāns un Ro-
drigo Maksimilians Lūsis.

Vieglatlētikas trenere A. Raspopova

Florbola komandas 
„Roja Rauda-Print” 
starts 1. līgā

Pēc ilgām pārdomām un diskusijām komandas iekšienē, tika pie-
ņemts lēmums jauno, 2016./2017. gada florbola sezonu, aizvadīt 1. līgā. 
Iepriekšējā sezonā, izcīnot uzvaru Latvijas čempionāta 2. līgā, komandai 
„Roja Rauda – Print” automātiski pienācās dalība 1. līgā, taču augstāku 
izmaksu dēļ vēl šaubījāmies par lietderību startēt „soli augstāk”. Šajā se-
zonā 1. līgas čempionātā piedalījās 13 komandas.

Sezona iesākās jau septembra vidū, un ar pirmajām spēlēm bija 
skaidrs, ka tik viegli kā 2. līgā nebūs. Saņemot pāris pamatīgus „pē-
rienus” no pretinieka ar graujošiem rezultātiem savu skatītāju priekšā, 
nācās veikt dažādas izmaiņas sastāvā un virknējumos, kas uzreiz „nesa 
augļus”. Ja sezonas sākumā Rojas komanda stabili atradās tabulas lejas-
galā, tad līdz gadumijai jau varējām skatīties izslēgšanas spēļu virzienā.

Tā arī notika. Rojas komanda spēlēja arvien pārliecinošāk, un, pa-
matturnīram noslēdzoties, tā ierindojās 5. vietā. Izslēgšanas spēlēs par 
medaļām startēja labākās 8 komandas pēc pamatturnīra rezultātiem. 
Tā kā Rojas komanda finišēja 5. vietā, tad pēc turnīra formulas tā pre-
tiniekos dabūja 4. vietas īpašnieci – komandu FK „JeNo” no Jelgavas 
novada. Izslēgšanas spēļu formāts paredz, ka ceturtdaļfinālā komandas 
cīnās līdz vienas komandas trīs uzvarām. Diemžēl savas ceturtdaļfināla 
mājas spēles Rojas komanda bija spiesta aizvadīt Talsos, jo Rojas vidus-
skolas sporta zāle pēc izmēriem neatbilst Latvijas florbola čempionāta 
Nolikumā paredzētajiem 40mx20m. Pirmās divas spēles bija jāaizvada 
viesu komandas laukumā, jo turnīru tā noslēdza augstākā vietā. Pirmajā 
spēlē tika piedzīvots zaudējums ar rezultātu 1:5. Otrā spēle jau bija lī-
dzīga, taču atkal zaudējums ar rezultātu 4:6. Tas nozīmēja tikai to, ka vēl 
viena neveiksme, un Rojas komandai turnīrs ir beidzies. Tā nedomāja 
rojenieki, un Talsu ģimnāzijas sporta zālē, savu līdzjutēju atbalstīti, re-
vanšējāmies Jelgavas novada komandai ar rezultātu 6:4. Arī ceturtajā 
spēlē komanda demonstrēja lielu cīņassparu un vēlmi uzvarēt, kas arī 
līdz ar spēles beigu signālu atspoguļojās rezultātā. Uzvara 3:2! Priekšā 
izšķirošā piektā spēle, kas jāaizvada pretinieku laukumā. Spēle obligāti 
bija jāizspēlē darba dienas vakarā, kas Rojas komandas spēlētājiem sa-
gādāja daudz problēmu. Tas arī atspoguļojās spēles sākumā, kad situāci-
ju laukumā vairāk kontrolēja „JeNo” komanda.  Pēc pirmā perioda 1:1. 
Otrajā periodā komanda nedaudz atguvās, tomēr, pārtraukumā ejot, re-
zultāts 2:3 par labu Jelgavas novada komandai. Trešo periodu iesākām, 
veiksmīgi izlīdzinot rezultātu 3:3, taču uzreiz pretim saņēmām „golu”. 
Tālāk 8 minūtes turpinājās bezkompromisa  cīņa, taču Rojas komanda 
nekādi vairs nespēja atslēgt pretinieku vārtus. Pretim minūtes laikā sa-
ņēmām divus ātrus vārtus, un spēles liktenis bija izšķirts. Gala rezultāts 
3:7 un pusfinālā iekļūst FK „JeNo” komanda. Rojas komanda turnīra 
tabulu noslēdz 5. vietā, kas nemaz nav peļami!  Lielu paldies par līdzi 
jušanu savai komandai sakām tiem līdzjutējiem, kas regulāri apmeklēja 
komandas mājas spēles Rojā, kā arī izbraukumos. Komandas vārdā pal-
dies mūsu šoferiem Imantam un Kārlim.

Paldies par atbalstu sakām Rojas novada domes izpilddirektoram Jā-
nim Pūcem un Rojas novada domes priekšsedētājai Evai Kārkliņai, kā 
arī Rojas novada sporta organizatorei Tatjanai Kirilovai.

Komandas vārdā atzinīgus vārdus vēlos pateikt galvenajam koman-
das atbalstītājam Raitim Krauzem, kā arī trenerim Uldim Fīrmanim. 

Šajā sezonā komandā spēlēja Andris Eglītis, Roberts Jaunozols, Ro-
berts Fārenhorsts, Toms Krauze, Sandijs Eglītis, Mareks Zālītis, Ģirts 
Zanders, Mikus Freibergs, Nauris Kviesis, Uvis Frīdenbergs, Rihards 
Fīrmanis, Romāns Žoluds, Jurijs Poida, Rihards Jansons, Edgars Jan-
sons, Sandis Bērziņš, Mārtiņš Maķevics un Jānis Osis.

Tiekamies nākošajā sezonā!
Komandas „Roja Rauda Print” pārstāvis 

Ģirts Zanders 

„Baznīcu nakts’’ – Ģipkas baznīcā
2. jūnijā Ģipkas baznīca jau trešo gadu piedalīsies 

„Baznīcu nakts” pasākumos.
Programmā:
•	 13.00 novada gleznotājas Ingrīdas Ķauķes izstādes „Mirkļi”  

          atklāšana; 
•	 14.00 sarunas pie kafijas vai tējas tases Ģipkas baznīcas tornī  

          ar novada gleznotāju Ingrīdu Ķauķi;
•	 17.50 baznīcas zvanu skaņas; 
•	 20.00 svecīšu iedegšana;
•	 21.00 vakara lūgšana;
•	 21.15 koncerts, kurā muzicēs dziesminieks Kārlis Kazāks.

Ieeja par ziedojumiem.  
Laipni aicināti Ģipkā!

Liene Zālīte, Ģipkas draudzes pārstāve

SPORTISKĀS AKTIVITĀTES 
ROJAS NOVADA SVĒTKOS 27. MAIJĀ

Nr. p. k. PASĀKUMS VIETA LAIKS

1.

Strītbols – komandā 4 dalībnieki, uz 
laukuma 3 spēlētāji – vīriešu komandas 
un skolēnu komandas 2004. g. dz. un 
jaunāki (zēni ar meitenēm organizē 
komandas kopā) 

Basketbola laukumā 
pie stadiona 10.00

2. Volejbols – komandā 5 dalībnieki,  
uz laukuma 3 vīrieši un 1 sieviete

Smilšu volejbola 
laukumā pie stadiona 10.00

3.
Pludmales volejbols – komandā 
2 dalībnieki, sieviešu un vīriešu 
komandas

Smilšu volejbola 
laukumā pie stadiona 10.00

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

Rojas stadionā 10.00

5. Makšķerēšana Pulcēšanās pie Rojas 
upes tilta 6.00

6. Zolīte Vidusskolas semināru 
zālē 2. stāvā 10.00

7. Ekstrēmie sporta veidi– In-line, BMX, 
skeitbords

Skeitparkā pie sta-
diona 11.00

8.
Netradicionālās sporta aktivitātes – 
sumo cīņas, riču-raču, jenga, krikets, 
frīsbija sķīvīša mešana u.c.

Pļaviņā pie KC 11.00

Sacensībās un sporta aktivitātēs drīkst piedalīties visi interesenti. Sporta 
spēļu nolikumi ir ievietoti Rojas mājas lapā. 

Uzvarētāju apbalvošana notiek uzreiz pēc attiecī-
gās sporta aktivitātes beigām.

Sacensības visās sporta spēlēs un sporta aktivitā-
tēs tiks pārtrauktas plkst. 13.30, lai novada iedzīvotāji 
varētu piedalīties svētku gājienā, kurš sāksies 
plkst. 14.00. Pēc gājiena sacensības turpināsies.

Novada sporta organizatore T. Kirilova,  
tālr. 29617771

NVO „Rojas invalīdu biedrība” Strauta iela 8-33, Roja
Pasākumu plāns jūnijā

Diena,  
datums

Pasākuma,  
nodarbības nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

02.06.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
26078711

06.06.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

09.06.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

13.06.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

14.06.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–14.00 Valde, 
biedrības 

biedri
16.06.

Piektdiena
Veselības  grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

20.06.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

21.06.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–14.00 Valde,  
biedrības 

biedri
22.06.

Ceturtdiena
Saulgriežu svētki
Rojas novada muzejā

12.00–18.00 B. Rozefelde

27.06.
Otrdiena

Tiksanās ar Siguldas inv. biedrību
Veselības grupa – nūjošana

13.00–16.00
18.00–20.00

E. Grīnvalde

28.06.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda  spēles

10.00–14.00 Valde, 
biedrības 

biedri
30.06.

Piektdiena
Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
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