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Pateicība

Par Rojas novada domes 
priekšsēdētāju ievēlēta 
Eva Kārkliņa

Pulksten 13.00 tika sasaukta pirmā jaun-
ievēlētās domes ārkārtas sēde, lai ievēlētu 
domes priekšsēdētājas vietnieku, komiteju 
un komisiju locekļus. Domes priekšsēdē-
tājas vietnieka amatam tika izvirzīta viena 
kandidatūra – Haralds Valdemārs. Ar 7 bal-
sīm par un 2 pret, Haralds Valdemārs tika 
ievēlēts par novada domes priekšsēdētājas 
Evas Kārkliņas vietnieku. Tautsaimniecī-
bas un vides komitejā ievēlēja Jāni Kalniņu, 
Edgaru Grīnīti, Haraldu Valdemāru, Ingu 
Veckāganu. Izglītības, sporta un kultūras 
komitejā ievēlēja Jāni Kalniņu, Mareku 
Štālu, Jāni Žoludu, Ingu Otmani. Sociālo 
jautājumu komitejā turpmāk strādās Liāna 
Bērziņa, Jānis Kalniņš, Inga Otmane, bet 
Finanšu komitejā – Eva Kārkliņa, Mareks 
Štāls, Jānis Žoluds, Edgars Grīnītis, Haralds 
Valdemārs.
Pēc sēdes atkārtoti ievēlētā 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 
dalījās pārdomās ar „Bangas” lasītājiem

Priekšvēlēšanu laiks noslēdzies un vē-

lētāji izdarījuši savu izvēli. Esmu 
gandarīta par Latvijas Zaļās par-
tijas deputātu kandidātu koman-
das darbu, nopietno attieksmi, 
strādājot pie programmas, un 
atbildības sajūtu par dotajiem 
solījumiem. Savā priekšvēlēšanu 
programmā solījām iedzīvotā-
jiem konkrētas un izmērāmas 
lietas, pie kuru īstenošanas jau 
esam ķērušies klāt. Lai visas iece-
res piepildītu, mums nepiecieša-
ma ikviena iedzīvotāja līdzdalība. 
Nav svarīgi, vai tas ir pie mājas 
Rudē, Melnsilā, Ģipkā, Pūrciemā, 
Kaltenē, Valgalciemā, Rojā glīti 
nopļauts mauriņš, vai palīdzība 
kādam savam novadniekam vai 
līdzcilvēkiem. Galvenais ir – nerunāt tuk-
šus vārdus un lepnumu par savu novadu 
pierādīt ar darbiem! Esmu gandarīta, ka 
par vietnieku deputāti ievēlēja atbildīgu 
un pozitīvas enerģijas pārpilnu cilvēku – 

Haraldu Valdemāru! Vēlu viņam ar tādu 
pašu degsmi kā līdz šim, lepoties ar savu 
dzimtu un novadu, turpināt rūpēties par 
vides tīrību, atgūstot spēku ikdienas dar-
biem dabā un ļaudīs. 

Kas mirdzēja, kas spīdēja
Augsta kalna galiņā?
Jānīts kala kumeliņu
Ar sidraba pavedienu.
        (Latv.t.dz.)

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un viņas vietnieks Haralds Valdemārs.

Jaunievēlētie domes deputāti: Pirmajā rindā no 
kreisās Jānis Kalniņš, Haralds Valdemārs, Mareks 
Štāls, Liāna Bērziņa. Otrajā rindā no kreisās: 
Edgars Grīnītis, Inga Otmane, Ingus Veckāgans, 
Eva Kārkliņa, Jānis Žoluds.   

                               D. Klaberes foto

Dace Klabere

15. jūnijā Rojas novada vēlēšanu komisija aicināja uz pirmo sēdi jaunievē-
lētos deputātus, lai ievēlētu Rojas novada domes priekšsēdētāju. Uz sēdi bija 
ieradušies 9 jaunie domes deputāti sekojošā sastāvā: Edgars Grīnītis, Haralds 
Valdemārs, Inga Otmane, Eva Kārkliņa, Mareks Štāls, Jānis Žoluds, Ingus Vec-
kāgans, Liāna Bērziņa, Jānis Kalniņš. Domes priekšsēdētāja amatam tika izvir-
zītas divas kandidatūras – Eva Kārkliņa un Jānis Žoluds. Ar 7 balsīm par (Ed-
gars Grīnītis, Haralds Valdemārs, Inga Otmane, Eva Kārkliņa, Mareks Štāls, 
Liāna Bērziņa, Jānis Kalniņš) un divām balsīm pret (Jānis Žoluds, Ingus Vec-
kāgans), par novada domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta Eva Kārkliņa. 
Jaunievēlētā domes priekšsēdētāja pateicās deputātiem par dāvāto uzticību un 
pauda pārliecību, ka, kopīgi strādājot ar tik profesionālu deputātu komandu, 
turpmākajos četros gados tiks īstenoti visi priekšvēlēšanu programmās ietver-
tie plāni.

Lai visiem Rojas novada iedzīvotājiem 

un viesiem izdodas izbaudīt 

 gada īsākās nakts maģiskumu, sajust 

Jāņu zāļu spēku un ozola varenību!

Priecīgu līgošanu!
Rojas novada dome

15. jūlijā Rundāles pils Baltajā zālē notiks Pirmais Latvijas simt-
gadnieku salidojums. Pasākuma organizatori lūdz atsaukties paš-
valdības, kuru teritorijā dzīvo joprojām izturīgi, enerģiski cilvēki, 
kuri piedzimuši reizē ar Latviju. Salidojums aicina simtgadniekus 
iziet sabiedrībā kopā ar savas dzimtas pārstāvjiem, pašvaldības vadī-
tājiem,  satikties ar vienaudžiem, satikties cilvēkiem, kuri veidojuši 
mūsu kopīgās vēsturiskās atmiņas pamatu.

Lūgums pieteikt dalību līdz 1. jūlijam, zvanot 29574170 vai 
rakstot www.biedribarasa.lv/latvijai100 

Šī ir pilsoniskā iniciatīva, kas veltīta Latvijas valsts lielajai jubilejai.

Aicinām atbalstīt svētku veidošanu simtgadi sasniegušiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri joprojām spēj apburt gan ar personīgo 
šarmu, gan aktīvo sabiedrisko dzīvi, gan dzīvesprieku un zinātkāri. 
Zināms, ka šobrīd dalību Pirmajā Latvijas simtgadnieku salidojumā 
pieteikuši jau 35 seniori. 

Būs ekskursijas, iepazīstot mākslas vērtības pils muzejā, iespēja 
izstaigāt pils dārzus, paredzēts mākslinieku un aktieru koncerts, 
svētku mielasts pēc Latvijas valsts sākuma gados izdoto recepšu 
grāmatām. Bet pāri visam, lai sirdi pilda lepnums par mūsu 
cilvēkiem! 

Pateicos visiem  NA „„Visu Latvijai” – „Tēvzemei un brīvībai”” LNNK 
deputātu kandidātu atbalstītājiem Rojas novadā par izteikto uzticību.

Pēc ļoti grūtām un pārdomu pilnām dienām, esmu pieņēmusi lēmu-
mu turpināt iepriekš uzsākto darbu un dot iespēju deputāta pienākums 
veikt vēl vienam mūsu komandas jaunajam deputātam. 

Kopīgiem spēkiem un kā vienota 
komanda, turpināsim mūsu vēlēšanu 
programmas uzdevumu īstenošanu.

Pateicībā par negaidīto atbalstu, 
Liāna Bērziņa

Dāvāsim svētkus valsts simtgadniekiem

Mirklis pirms domes priekšsēdētāja vēlēšanām – par pareizu 
vēlēšanu norisi deputātus instruē domes jurists Jānis Pāvuliņš.  
                                      D. Kārkluvalka foto
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Domes sēdē

Makulatūras vākšanā šogad aktīvi piedalījās PII „Zelta zivtiņa” (no kreisās) 
un PII „Saulespuķe” kolektīvi.                                                                      Arhīva foto

Par valsts piešķirto 
līdzfinansējumu 
pašvaldībām ir  
iegādāti jauni 
mācību palīglīdzekļi

Par saņemtajām valsts mērķdotācijām Rojas iestādes 
iegādājušās dažādus mācību palīglīdzekļus. Finansē
jums tika piešķirts valsts budžeta programmas „Mērķ
dotācijas pašvaldību pasākumiem” pašvaldības pasāku
mam

„Digitālo klavieru iegāde Rojas vidusskolai, jaunu 
mūzikas instrumentu iegāde Rojas Mūzikas un mākslas 
skolai, interaktīvās tāfeles iegāde Rojas PII „Zelta zivti
ņa” vajadzībām un projektoru iegāde Rojas Sporta sko
lai un Rojas Jūras zvejniecības muzejam”.

Ir jau iegādātas visas plānotās lietas – Rojas Mūzi
kas un mākslas skola un Rojas vidusskola ir tikusi pie 
digitālajām klavierēm. Muzejam ir iegādāts jaudīgs pro
jektors, lai varētu ārā, brīvdabas estrādē rādīt kino arī 
gaišākā laikā (ne tikai vēlās vakara stundās). Tas jau ticis 
izmantots Muzeju nakts laikā. Tāpat arī Sporta skola 
savu projektoru likusi lietā pirmajā skolas izlaidumā!

Arī PII „Zelta zivtiņa” savu interaktīvo tāfeli jau ir 
izmantojusi mācību nodarbībās bērnudārzā.

  Kopējais valsts piešķirtais finansējums mācību 
palīglīdzekļu iegādei ir 5 000 eiro.

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skolēni un bērnudārza audzēkņi savāc 236 tonnas makulatūras
Makulatūras vākšanas konkursā 

„Palīdzēsim kokiem” šogad piedalījās 
bērni un jaunieši no visām deviņām 
pašvaldībām, kas atrodas SIA „At-
kritumu apsaimniekošanas sabied-
rības „Piejūra”” teritorijā, savācot 
236 360 kg vai vairāk nekā 236 tonnas 
makulatūras, kas ir par 67 tonnām 
vairāk nekā pagājušajā gadā, tādējādi 
no nociršanas pasargājot 3296 kokus. 
Savākto tonnu skaits ar katru gadu 
pieaug lielos daudzumos.

Makulatūras vākšanas sacensības 
ar plašu noslēguma sarīkojumu, pulcē 
dalībniekus jau sesto gadu, kurās pie
dalās skolēni un bērnudārzu audzēkņi 
no Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, 
Engures, Kandavas, Talsu, Mērsraga, 
Rojas un Dundagas novadiem. Ja sā
kotnēji konkursā piedalījās 20 izglītī
bas iestādes, tad šajā gadā to skaits jau 
pieaudzis līdz 65 izglītības iestādēm, to 
skaitā 23 bērnudārzi, jo konkursā aiz
vien aktīvāk iesaistās arī pirmsskolas iz
glītības iestāžu audzēkņi. Lai gan kon
kursa mērķis ir makulatūras vākšana, 
lai to nodotu otrreizējai pārstrādei, pro
cesa laikā ne tikai bērniem, bet arī viņu 
vecākiem tiek stāstīts par apkārtējās vi
des saudzēšanas, atkritumu šķirošanas 
un otrreizējās pārstrādes nozīmīgumu, 

kā arī par dabas aizsardzības tēmām.
Konkursa apbalvošanas pasākumā, 

kas arī šogad notika Laumu dabas parkā, 
piedalījās negaidīti liels dalībnieku skaits. 
Ja aizvadītajā gadā šeit ieradās ap 650 da
lībnieku, tad šogad kopā pulcējās jau tur
pat 1000 dalībnieki. Svētkus ieskandināja 
un dalībniekus priecēja populārais mūzi
ķis Miks Dukurs. Kopā ar mums allaž ir 
arī Latvijas Zaļais punkts ar izglītojošām 

dāvanām, un šoreiz visus uzmundrināja 
šķiratlona aktīviste Viktorija.

Rojas novadu šogad pārstāvēja 
tikai pirmsskolas izglītības iestādes. 
Rojas PII „Zelta zivtiņa” audzēkņi 
savāca daudz vairāk nekā iepriekšējā 
gadā – 2440 kg, izglābjot 34 kokus, bet 
Rojupes PII „Saulespuķe” – 1020 kg 
makulatūras, saudzējot 14 kokus.

SIA „„AAS „Piejūra”” valdes priekš

sēdētāja Indra Rassone atzinīgi novēr
tēja bērnu un jauniešu, skolēnu un 
viņu vecāku veikumu, jo ar katru 
gadu gan konkursa dalībnieku, gan 
savāktās makulatūras skaits pieaug. 
Pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji 
balvā saņēma apmaksātu transporta 
pakalpojumu ekskursijai pa Latviju, 
bet visi dalībnieki  – biroja papīru no 
SIA „„AAS „Piejūra””, un piemiņas 

veltes no pašvaldību pārstāvjiem. Pa
sākuma noslēgumā visi tika cienāti ar 
ugunskura zupu no milzīga 200 litru 
liela katla, kā arī baudīja aktivitātes 
un pastaigu pa Bišu un citām dabas 
izzinošām takām.

Inga Priede,  
SIA „„Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrības „Piejūra””
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Mazupītei tiks veikta gultnes pārveidošana 
un krasta stiprināšana 

Plānota  
pludmales 
laipas pārbūve 

Kurzemes plānošanas reģions sadar
bībā ar 10 Latvijas un Lietuvas partne
riem, tostarp Rojas novada pašvaldību, 
piedalās pārrobežu projektā LLI010 
„Dabas tūrisms visiem (UniGreen)”. 
Rojas novads pasākumā piedalās ar 
sekojošam aktivitātēm: laipa gar jūras 
krastu Rojā, informācijas stendu, kurā 
informācija ir arī braila rakstā, un ap
meklētāju skaitītāju.

Projekta mērķis ir dabas tūrisma 
attīstības veicināšana Latvijas un Lie
tuvas pierobežas reģionos, uzlabojot 
infrastruktūras un tūrisma produk
tus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, un ir vērsts uz 
ilgtspējīga tūrisma attīstību Latvijas 
un Lietuvas pierobežas reģionos, sta
bilizējot un palielinot apmeklētāju 
skaitu reģionā.

Tā kā laipa atrodas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas dabas lieguma „Ģipka” 
tuvumā, kas atrodas attālumā, kādā nav 
prognozējama saimnieciskās darbības 
negatīvā ietekme uz minēto Natura 2000 
teritoriju, 9. aprīlī atzinuma sniegšanai 
tika piesaistīta AS „Latvijas valsts meži” 
vecākā vides eksperte Ilze Rēriha.  
Vides eksperte apsekoja Rojas novada 
būvprojekta objekta „Rojas pludmales 
pieejamības uzlabošana, Ostas iela 1, 
Roja, Rojas novads” teritoriju ar mērķi 
izvērtēt, vai ir iespējams teritorijā uzsākt 
saimnieciskos darbus.

Pēc izstrādātā eksperta atzinuma 
par augu sugu un biotopu izpēti 
Rojas novada pludmalē, secināts, 
ka paredzētās saimnieciskās darbības 
apjoms būtiski nepārsniedz pašreiz 
esošo labiekārtojumu apjomu un, lai 
uzlabotu biotopa ar lakstaugiem klātas 
pelēkās kāpas kvalitāti, ieteicama 
jaunāko un straujāk augošo koku 
iznīcināšana, atstājot atsevišķas prie
des. Jaunu laipu jaunbūve, esošo 
laipu atjaunošana un to ekspluatācija 
neatstās būtisku ietekmi uz apkārtējo 
vidi, uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu un 
uz aizsargājamo jūras teritoriju „Rīgas 
līča rietumu piekraste”. Izbūvējot 
pastaigu laipas, tiks nodrošināta aiz  
sargājamo biotopu labvēlīga aizsar
dzība un saglabāšana.

Projekta kopējās izmaksas ir 
62  317,16 eiro, no kuriem ERAF līdz
finansējums ir 52 969,52 eiro, savu kārt 
Rojas novada domes līdz finansējums ir 
9 347,58 eiro.

Mairita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Rojas novada domei ir apstiprināts 
projekts „Mazupītes gultnes pārveido
šana”, kas tika iesniegts biedrības „Talsu 
rajona partnerība” izsludinātajā atklā
tā konkursā Eiropas Jūrlietu un ziv
saimniecības fonda (EJZF) finansētās 
Rīcības programmas zivsaimniecības 
attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā 
„Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Mazupītei tiks atjaunota ūdenste
ce iepriekšējā gultnē no autoceļa P131 
„Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kol
ka”, tas ir no tilta pretī „Zivju nami
ņam”, līdz ietekai jūrā, jo tās stāvoklis ir 
neapmierinošs. Ūdensnotekas gultne ir 
stipri piesērējusi un vietām piedrazota 
ar sadzīves atkritumiem, bet gultne ir 
sekla un mainīga, krasti aizauguši ar 
niedrēm. Ūdensnoteka atrodas tiešā 

jūras ūdens līmeņa ietekmes zonā un 
tās svārtstību rezultātā Mazupītes labais 
krasts ir regulāri applūstoša teritorija. 

Projektā paredzēts pārveidot Maz
upītes gultni aptuveni 250 metru 
garumā. Sākotnēji tiks veikta gultnes 
tīrīšana un upītes atgriešana iepriekšējā 
gultnē, jo gadu gaitā tā ir mainījusi 
savu gultni. Pamatojoties uz sertificēta 
inženiera aplēsēm un BIOR atzinumu, 
pārveidojamās trases labā krasta nogāze 
varētu tikt veidota pilnīgi vertikāla, 
savukārt kreisās puses no gāze – 
saliktas formas: augšdaļa saglabāta 
esošajā slīpumā, bet padziļinājuma daļa 
kā vertikāla rievsiena. Hidrauliskās 
mo de lēšanas rezultātā arī noteikts 
minimālais Mazupītes gultnes dibena 
platums, pie kura netiek pasliktināti 
hidroloģiskie apstākļi.

Rojas novada 
8. jūnija domes 
ārkārtas sēdē tika 
izskatīts viens darba 
kārtības jautājums, 
kur deputāti lēma:

•	 Precizēt Rojas novada domes 
16.05.2017. lēmumu Nr. 77 „Par aizņē
mumu Rojas stadiona pārbūvei”, izsa
kot tā lemjošo daļu sekojošā redakcijā:

1. „Atbilstoši Rojas novada paš
valdības plānošanas dokumentiem, 
noteikt, ka „„Rojas stadiona pārbūve” 
1.  kārta””, kuras īstenošanas rezultātā 
notiks vieglatlētikas sektoru un skrej
ceļa renovēšana Rojas stadionā, ir Rojas 
novada pašvaldības prioritārs investīci
ju projekts.

2. Apstiprināt „Rojas stadiona 
pārbūve” 1. kārtas kopējās izmaksas 
398 685,00 EUR apmērā.

3. Normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, veikt Rojas stadiona pārbūves 
1. kārtas darbus.

4. Rojas novada pašvaldības prio
ritārā investīciju projekta – „„Rojas 
stadiona pārbūve” 1. kārta”” īstenoša
nai 2017. gadā 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.

5. Sagatavot nepieciešamos doku
mentus un iesniegt tos LR FM Paš
valdību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles pārraudzības padomē, lai 
izvērtētu Rojas novada iespējas. Rojas 
novada pašvaldības prioritārā investī
ciju projekta  – „„Rojas stadiona pār
būve” 1. kārta”” īstenošanai 2017. gadā 
ņemt aizņēmumu no Valsts Kases 
298  685,00  EUR apmērā uz 10 (des
mit) gadiem pēc Valsts Kases noteiktās 
procentu likmes, ar aizņēmuma izņem
šanas laiku – 2017. gadā, bez atliktā 
pamatsummas maksājuma, garantējot 
aizņēmuma pamatsummas un procen
tu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības 
budžetu.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece/domes sekretāre 
Gunta Dambiņa

Rojā viesojās profesors 
Anatolijs Danilāns

Dace Klabere

8. jūnijā Eiropas Savienības 
projekta „Esi vesels – ieguldījums 
tavai nākotnei” ietvaros Rojā vie
sojās profesors, gastroenterologs, 
vairāku grāmatu autors Anatolijs 
Danilāns. Iecienītā ārsta viesoša
nās Rojā, pulcēja plašu interesen
tu loku, jo, kuram gan no mums 
negribas justies veselam, nodzī
vot ilgu un pilnvērtīgu mūžu! Kas 
tam nepieciešams? Pēc profesora 
domām, nekas liels, tikai pilnvēr
tīgs un sabalansēts uzturs, saules 
gaisma, daudz kustību svaigā gai
sā, labs miegs, sirsnīgs smaids un 
labs garastāvoklis. It kā vienkār

šas lietas, bet, diemžēl, vairumam cilvēku to ievērot neizdodas. 
Profesoru uztrauc mūsu cilvēku masveida aptaukošanās. Arvien 
vairāk liekā svara problēmas skar bērnus un jauniešus, cilvēkus 
gados. Bet šeit nepietiek tikai ar sabalansētu uzturu, ir arī aktīvi 
jākustas. Der jebkura veida kustības – nūjošana, peldēšana, pa
staigas, pat kāpšana pa kāpnēm. Kā smej profesors – vislabākās 
ir tās kustības, kas tuvāk sirdij.

Bet, runājot par ēdienkarti, Anatolijs Danilāns vairākkārt 
piemin tādus sliktos zēnus, kā sāls, cukurs, medus. Jā, izrādās, 
ka arī medus nav tas labākais produkts, un to profesors iesaka 
lietot pavisam nedaudz, normas robežās. Toties viņš rekomendē 
palielināt uzturā gaļas, salātu, zaļumu un olu daudzumu.

Projekta realizācijas rezultātā 
tiks uzlabots kopējais hidroloģiskais 
stāvoklis Rojas ciematā, kā arī 
samazināta teritorijas applūšana jūras 
ūdens līmeņa izmaiņu rezultātā. Tas dos 
pozitīvu ietekmi uz zivju resursiem un 
uzlabos kopējo ciemata ainavu. Projekts 
tiks īstenots atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktiem vides aizsardzības 
noteikumiem, kā arī tiks ievērotas 
prasības atbilstoši Eiropas Savienības 
un Latvijas Republikas normatīviem 
aktiem  par ietekmi uz vidi.

Projekta Nr. 1608FL06F043. 0202
000002 „Mazupītes gultnes pārveidošana” 
kopējās izmaksas ir 200 000 eiro, Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) 
finansē 180  000 eiro, savukārt Rojas 
novada pašvaldības līdzfinansējums ir 
20 000 eiro. 

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Vairāku stundu garumā 
profesors Anatolijs Dani-
lāns prata noturēt klausī-
tāju uzmanību.

D. Klaberes foto
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Dace Klabere

Tuvojoties vasaras sezonai, darba 
pilnas rokas ir Rojas novada daiļdārz-
niecei Dacei Zembahai. Nemitīgi tiek 
kaut kas stādīts un pārstādīts, ravēts, 
uzrušināts un atjaunots, vēršot mūsu 
Roju arvien tīkamāku gan mūsu pašu, 
gan tūristu acīm. Daļa rojenieku par 
redzamajām pārmaiņām priecājas un 
izsaka atzinību, bet daļa raizējas, vai 
tik te netiek nelietderīgi izšķērdēti lī-
dzekļi. Lai šajā procesā ieviestu skaid-
rību, uz sarunu aicināju pašu Daci.

Cilvēku valodās bieži tiek pieminēts 
plocis. Viņi no tā gaida brīnumus un 
joprojām nesaprot, ka tas nekad nebūs 
pilsētas parks. Negaidiet tajā bruģē
tus celiņus un tamlīdzīgas lietas. Jau 
šobrīd plocī ir ļoti daudz izdarīts par 
projektos iegūtajiem līdzekļiem, un šis 
process turpinās. 2016. gadā, gatavojo
ties Latvijas valsts simtgadei, projektu 
izsludināja Latvijas valsts meži. Tajā 
piedalījās arī Rojas novads, un par pie
šķirtajiem līdzekļiem pavasarī domes 
darbinieki sarīkoja talku un iestādīja 
18  rododendrus, no kuriem daži jau 
zied. Šī projekta ietvaros pavisam plocī 
tiks iestādīti 100 rododendri, šogad  – 
40. Tur stādīsim arī baltos griboņus, 
viršus, ērikas – visu, kas iederas šajā 
vietā. Arī visi krūmi, ko izņēmām no 
dobes pie Maxima, iestādīti plocī gar 
celiņa malām. Joprojām skatu bojā ne
glītie celmi, bet arī tie tiks safrēzēti, un 
to vietā stādīti koki. Prieks par katru 
koku, kuru izdevās saglabāt. Pavasa

rī tur zied vizbulītes, raudenes, tagad 
acis priecē arī heihēras, ko pārstādī
jām no dobes pie autoostas. Strādājot 
plocī, man bija izdevība novērot, ka 
patiesībā tajā apgrozās daudz ļaužu, 
tajā skaitā māmiņas ar bērnu ratiņiem, 
vecāka gadagājuma cilvēki. Lai izvēlē
tos šai vietai atbilstošākos stādījumus, 
daudz konsultējamies. Pie mums bija 
atbraucis Botāniskā dārza direktors 
Andris Svilāns, kurš ieteica arī savu 
skatījumu. Pēc projekta paredzēts arī 
balts tiltiņš pāri dīķim, pie kura jaun
laulātie pāri varētu pieslēgt savas atslē
dziņas.

Atgriežoties pie Maxima dobes, ne
viens no turienes izņemtais krūms nav 
izsviests – visi ir pārstādīti. Dobei jau 
bija četri gadi, tādēļ to vajadzēja atjau
not. Arī daudzgadīgās puķes dalās īsa 
un gara mūža, un ja tās nepārstāda un 
nesadala, tās sāk nīkuļot. Šogad šajā 
dobē iestādījām 3000 ledeņu stāduas – 
baltas un sarkanas, kontrastam gan ar 
gaišākām, gan tumšākām lapiņām. Do
bes galos savukārt ziedēs krāšņas be
gonijas. Darbs ieguldīts nežēlīgs, tagad 
saprotu, kāpēc vecos laikos par dārznie
kiem strādāja tikai vīrieši… Arī DzKU 
vīri nedēļām strādāja, mainot zemi, jo 
jauniem stādījumiem vajag arī jaunu 
zemi. Zemi nepirkām, tā ir mūsu pašu 
komposta zeme, ko veiksmīgi izmanto
jam.

Varu iepriecināt visus tos, kuriem 
bija nostalģija pēc senās rožu dobes 
Rojas centrā. Šogad tajā tiks iestādītas 
200  klājeniskās dažādu krāsu rozes. 
Dobe ir mazliet pacelta uz augšu, lai 

tā būtu redzama jau pa gabalu. Esmu 
jau dzirdējusi cilvēku prieku par rožu 
dobes atgriešanos. Pavasarī tajā bagātī
gi ziedēja dzeltenie krokusi. Tos tagad 
izņēmu un augustā, kad sīpoli būs no
brieduši, stādīšu atpakaļ. Apkārt rozēm 
tiks stādītas baltās alises, kas bagātīgi 
ziedēs un smaržos līdz pat rudenim. Šī 
arī ir vieta, kur pulcējas daudz ļaužu, vi
siem patīk fotografēties pie mūsu kuģa, 
tādēļ jādomā par to, lai tas būtu īpaši 
skaists un košs.

Padomāju arī par puķu podiem 
mūsu slavenajā Celtnieku bulvārī. Šo
gad šo to pamainīju – iestādīju pelar
gonijas, nokarenās zāles utt. Pie tā ļoti 
jāpiedomā, jo mūsu jūras vējš ātri vien 
visu izkaltē. Jāsakopj arī pļaviņa pie 
kultūras centra, jāpabeidz  dobes tir
gošanās vietā pie laivām. Darba pilnas 
rokas līdz pat rudenim.

Rojas apstādījumi piedzīvo pārvērtības

Dace smej, ka saprot, kāpēc agrākos laikos par dārzniekiem strādājuši tikai 
vīrieši. Dienā iestādīt ap 700 puķu stādu, izcilāt smagās mulčas, zemes un stādu 
kastes, nudien nav viegli.

Pavasara talkā Rojas domes darbinieki plocī iestādīja 18 rododendrus. Pēc 
darba prieks un gandarījums ikvienam talciniekam.                                                                                                

M. Pāvuliņas foto

Latvijā savairojusies jauna 
ērču suga – ērču encefalīta 
pārnēsātāja

Cilvēkiem bīstamo ērču encefa-
līta infekciju Latvijā līdz šim pārnē
sāja divas ērču sugas – taigas un tā 
sauktā suņu ērce. Tomēr klimatisko 
pārmaiņu rezultātā pēdējos gados 
Latvijas mežos savairojusies vēl vie-
na ērču suga Dermocentor, kas līdz 
šim plaši izplatīta bija citviet Eiro-
pā. Dermocentor ērces pārnēsā gan 
ērču encefalītu, gan Laimas slimību.  

Latvijas Universitātes Bioloģijas 
fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku 
ekoloģijas katedras vadošais pētnieks 
Voldemārs Spuņģis skaidro, ka Der-
mocentor ērces mūsu valstī ienākušas 
galvenokārt klimatisko pārmaiņu re
zultātā. „Domājams, ka šīs ērces pie 
mums ienākušas no Viduseiropas 
un Dienvideiropas. Tā kā klimats 
arī pie mums pēdējos gados kļuvis 
maigāks, tad dienvidu sugas var pie 
mums pārziemot,” saka V. Spuņģis.  

Ērču īpaši daudz vietās, kur 
daudz peļu

Ērces Latvijas mežos, pļavās un 
parkos sastopamas visā Latvijas te
ritorijā, tomēr pētnieks atklāj vēl 
kādu interesantu faktu: īpaši daudz 
šo posmkāju ir vietās, kur izplatīti sī
kie grauzēji, īpaši peles – strupastes. 

„Ērces asinis sūc visos tos attīstī
bas posmos. Jo viņas aug lielākas, jo 
lielāku viņām vajag upuri. Mazajām 
ērcītēm parasti galvenā barība ir sī
kie grauzēji, it īpaši strupastes. Tur ir 
diezgan liela loģika: kur ir strupastes, 
tur ir arī daudz ērču, jo viņām tur 
ir barība un lielāka iespēja izdzīvot. 
Strupastes bieži mīt vietās, kur ir 
graudzāles, kur ir aizaudzis, piemē
ram, aizaugušas pļavas, izcirtumi, 
mežmalas.  Tādējādi arī ērču šādās 
vietās ir vairāk,” skaidro  V. Spuņģis.  

Ērču mātītes asinis sūc vairāk, 
tēviņiem – svarīgākā pārošanās

Ērču mātītes sava dzīves cikla 
laikā asinis sūc četras reizes, bet tē
viņi trīs reizes. „Pēdējā reizē ērču 
mātīte sūc asinis, lai dētu olas. Tē
viņi tikmēr ceturto reizi asinis ne

sūc. Pieauguši tēviņi asinis vispār 
nesūc, viņiem tad svarīgākais ir 
meklēt mātīti,” stāsta V. Spuņģis.  

Dabas pētnieks uzsver, ka ērcēm 
asins sūkšana ir nepieciešama, lai 
izdzīvotu un no viena attīstības pos
ma pārietu nākamajā. Cilvēkam 
piesūkties var gan pavisam mazās 
ērcītes, gan pieauguši eksemplāri, un 
inficēšanās ar bīstamo ērču encefalī
tu iespējama jau dažu minūšu laikā.  

Speciālisti atkal un atkal atgādina, 
ka būtiskākais profilakses pasākums, 
lai sevi pasargātu no saslimšanas  ar 
ērču encefalītu, ir vakcinācija. Pē
dējos gados cilvēki Latvijā pret ērču 
encefalītu vakcinējas visa gada garu
mā, arī vasaras mēnešos un rudenī.   
Uzskats par to, ka vakcinācija pret 
ērču encefalītu iespējama tikai zie
mā, ir maldīgs mīts, kas saglabājies 
vēl no padomju laikiem. Tolaik vak
cinācijā izmantoja dzīvu, novājinātu 
ērču encefalīta vīrusu, un tas radīja 
papildus risku saslimšanai, ja īsi pēc 
vakcinācijas cilvēkam piesūcās infi
cēta ērce. Mūsdienu ērču encefalīta 
vakcīna satur nedzīvas ērču encefalīta 
daļiņas, kas slimību izraisīt nevar, tā
pēc pret ērču encefalītu droši vakci
nēties var visa gada garumā, arī ērču 
aktivitātes  sezonā vasarā un rudenī. 

Saskaņā ar Slimību profilakses un 
kontroles centra datiem,  pagājušajā 
gadā ar ērču encefalītu saslima 230 cil
vēki. Pagājušajā gadā pēc ilgāka laika 
saslimstība ar ērču encefalītu atkal kā
pusi, palielinoties par aptuveni 30%. 

Slimību profilakses un kontro
les centrs 2017. gadā par ērču ence
falīta endēmiskajiem rajoniem jeb 
teritorijām ar īpaši augstu saslim
stības risku atzinis 27 Latvijas no
vadus (tai skaitā Rojas novads). Sa
līdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad 
par augsta riska teritoriju atzīts arī 
Gulbenes novads, kur saslimstība 
ar ērču encefalītu sasniegusi 32  ga
dījumus uz 100  000 iedzīvotājiem. 

Linda Miltiņa,  
Projektu vadītāja 

Informāciju sagatavoja:  entomologs un pētnieks Voldemārs Spuņģis

Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā
Rojas vidusskolā no 2017. gada marta 

tiek īstenots projekts Nr. 8.3.5.0/ 16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profe
sionālās izglītības iestādēs”, lai uzlabotu 
izglītojamiem pieeju karjeras atbalstam. 

Projekta finansējums paredzēts pasā
kumu rīkošanai, kas sevī ietver darba pa
saules iepazīšanu, izglītības iespēju izpēti, 
pašnovērtējuma veikšanu un karjeras lē
muma pieņemšanu. Šajā plānošanas pe
riodā visiem Rojas vidusskolas skolēniem 
bijusi iespēja piedalīties kādā no aktivi
tātēm: piedalīties pasākumos vai saņemt 
individuālu karjeras konsultāciju. Divpad
smitie informēti par pieteikšanos studijām 
evidē portālā www.latvija.lv un akcijas 
„Atpakaļ uz skolu” nodarbībā tikušies 
ar  Jolantu Sermā par brīvprātīgo darbu 
un iespējām Eiropā. 9.–11. klašu skolē
ni piedalījušies nodarbībās par mērķu 

plānošanu, iepazinuši tiesu izpildītāja 
profesiju, apmeklējuši Talsu Biznesa in
kubatoru. Darba vidi un daudzveidīgas 
profesijas iepazinuši skolēni lidostā Rīga 
(6.b klase), Ventspilī (8. klase), Talsos 
(4.b klase). Robotikas pulciņa dalībnieki 
(4.–5. klase) pārliecinājušies par savām 
spējām un iespējām nodarbībās Vents
pils Demo centrā un Jaunrades namā. 
5. klašu skolēni iepazinuši melioratora 
profesiju interaktīvā nodarbībā Rojā. 
Jebkuram interesentam bija iespēja ap
gūt prasmes un darboties kopā ar vecā
kiem radošajās darbnīcās. 

Jūnijā karjeras atbalsta pasākumi or
ganizēti sadarbībā ar Rojupes BJIC „Va
ravīksne”: iepazīta metālapstrādes noza
re, apmeklējot Talsos SIA „LAC serviss”, 
praktiski darbojoties rotu un keramikas 
darbnīcās Talsos, izzināta uzņēmējdarbī

ba zemnieku saimniecībā „Rudes vētras”. 
26. jūnijā vēl nodarbību vadīs Rojas vi
dusskolas absolvente Jana Frīdenberga, 
iedvesmojot jauniešus darboties un piln
veidot sevi – darīt to, kas patīk.

 Augustā plānota komandas saliedē
šanas nodarbība nākošajiem Rojas vi
dusskolēniem.

Mainīgajā darba tirgū gatavam pār
maiņām jābūt arī jaunietim, tāpēc kar
jeras vadības prasmes jāpilnveido arī 
mācoties, pamēģinot, iepazīstot. 

Nākošajā gadā ceram uz Rojas uzņē
mēju atsaucību, organizējot karjeras at
balsta aktivitātes, tai skaitā arī Karjeras 
nedēļā oktobrī. 

Plašāku informāciju lasiet Rojas vi
dusskolas mājas lapā sadaļā projekti.

Rojas vidusskolas pedagogs karjeras 
konsultants Inta Plāte

Rojas invalīdu biedrībai ātri paskrējis 
šī gada pirmais pusgads, aktīvi darbojoties 
MFC „Strops” telpās. 31. maijā pie svētku gal
da atcerējāmies paveikto, sveicām ilggadējos 
laulātos pārus un maija jubilārus.

Uz pāris mēnešiem „Stropā” iestāsies nosa
cīti klusāks laiks, jo invalīdu biedrības rokdarb

nieces un kulināri savas nodarbības atsāks tikai 
septembrī. Taču biedrības valde, kā ierasti, treš
dienās turpinās satikties. Netiks pārtrauktas arī 
sportiskās aktivitātes. Kopā būšana un izkustē
šanās dažādos sporta veidos nes mūsos prieku, 
izturību, enerģiju un pašu galveno – veselību.

Valda Skādule

Rojas novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļa 
aicina pieteikties

jaunos vecākus, kuri savu 
dzīvesvietu deklarējuši 
mūsu novadā, bet nav no
slēguši laulību, kaut arī ir 
atzinuši paternitāti kopīga
jam/iem bērnam/iem, līdz 
2017. gada 9.  augustam 
iesniegt  pieteikumu par 
 laulību reģistrāciju Laulī
bu ceremonijai Laulību 
zālē bez maksas 2017. gada 
10. septembrī.

Nepalaidiet garām  
vienreizēju iespēju!

Iedzīvotāju ievērībai
 Kā informēja Rojas pašvaldības policijas vecākais inspektors Alfrēds Liepnieks, 

Rojā izcēlies strīds starp privātmājas īpašnieku un daudzdzīvokļu mājas iemītniekiem 
par atkritumu ievietošanu konteineros. Atgādinām iedzīvotājiem, ka apaļos dzeltenas 
un zaļas krāsas konteinerus, kas domāti stikla taras un kartona iepakojuma izmešanai, 
bez maksas drīkst izmantot visi novada iedzīvotāji. 

 Lūgums uzmanīties no svešiem dārzeņu un ogu tirgotājiem! Redakcijā vērsās 
kāda Miera ielas iedzīvotāja, kuras ģimene nākamajā dienā pēc šādas tirgotājas apcie
mojuma, pamanīja, ka ir iztukšots viņas vīra naudasmaks.

Izvērtējot pieprasījumu pēc sabiedris
kā transporta pakalpojuma, no 2017.  gada 
16.  jūnija maršrutā Nr. 7934 Rīga–Roja tika 
atklāti četri jauni reisi. Turpmāk autobuss 
no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauks 
arī plkst. 17.55 (piektdienās) un plkst. 12.00 
(svētdienās), bet no Rojas tas izbrauks 
plkst.  21.00 (piektdienās) un plkst. 15.50 
(svētdienās). Minētie reisi tiks izpildīti laika 
posmā no 16. jūnija līdz 17. septembrim.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotā

jus izmantot sabiedriskā transporta pakalpo
jumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādi
not, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc 
izsniegtā biļešu skaita.

Zane Plone,  
Sabiedrisko attiecību vadītāja 

Valsts SIA Autotransporta direkcija
Tālr. 67686485, 28627003

Invalīdu biedrība pāriet uz vasaras režīmu

Uzmanību sabiedriskā transporta pasažieriem
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katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtības

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus.
Zvanīt 29286523.
DAŽĀDI
 Esam Latvijas mežsaimniecības uzņēmums, 

kas pārstrādā mūsu apsaimniekotajos  mežos 
iegū to koksni un ražo  gan ekskluzīvas  interjera 
lietas, gan mēbeles, gan būvmateriālus. Mēs esam 
par ekoloģisku un ilgtspējīgu mežsaimniecību. 
Par ļoti labu samaksu nopirksim jūsu meža 
īpašumu, vai arī sniegsim jums profesionālus 
mežsaimniecības pakalpojumus. Slēdzam arī 
meža apsaimniekošanas līgumus, veicam meža 
izstrādi, koku stādīšanu un jaunaudžu kopšanu. 
Mūsu uzņēmums piedāvā  sertificēta  taksatora 
pakalpojumus, kurš par jums izdevīgu cenu izga-
tavos meža inventarizācijas lietu, cirsmu skices, 
robežstigu un kupicu atjaunošanu. Uzņēmuma 
mežzinis sniegs jums BEZMAKSAS profesionālas 
konsultācijas par nepieciešamajām mežsaimnie-
ciskajām darbībām jūsu īpašumā.

Garantējam gan profesionālu un godīgu attiek-
smi, gan ļoti labu samaksu. Zvaniet. 26129919, 
28368838 vai rakstiet rakstiet info@lmu.lv

 Elektromotoru remonts Tukuma novada 
„Rauciņos”. Telefons 29253411.

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

zāģiem, zāles pļāvējiem, trimmeriem, laivu 
motoriem. Veic nelielus metināšanas darbus. 

Rojā, būvmateriālu veikalā Masters  
katru trešdienu jaunas akcijas.  

Tirgojam propāna gāzi 50 l, 27 l, 5 l balonos. 
Cenu kritums STIGA zāles pļāvējiem,  
sākot no 115 EUR. Telefons 29174414. 

Kādreiz beidzas visas ilgas,
Kādreiz visas sirdis stāj.
Visus sapņus – gaišos, zilgos –
Mīļā Zemes māte klāj.

Rojas invalīdu biedrība izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem, no Ilgas Silmanes atvadoties.

Kopīgās bērnības takās
Mīļu atmiņu – daudz.
Nebūs šais baltajos ceļos
Mums vairs satikties ļauts.
Aizsaules slieksnim pāri
Tevi nes mūžības strauts.

Izsakām līdzjūtību Mildai Kreicbergai, 
māsu mūžībā aizvadot.

Rojas novada represēto apvienība

Informācijai!

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

Pasākumu plāns jūlijā
Diena,  
datums

Pasākuma, nodarbības 
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

04.07.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

26078711

05.07.
Trešdiena

Biedru tikšanās – pārrunas
Galda spēles 10.00–14.00

NVO valde-
biedrības 

biedri
07.07.

Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

11.07.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

12.07.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības 

biedri
14.07.

Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

18.07.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

19.07.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības 

biedri
21.07.

Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

25.07.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

26.07.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības 

biedri
28.07.

 
Piektdiena   

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde  

29.07.
Sestdiena

Sporta diena
Rojas stadionā 10.00–14.00 T. Kirilova

   8. jūlijā Zvejnieksvētki Rojā!
BŪS RIKTĪG` IZVICOŠANĀS, KA ES TEV TEIC`! –

sportiskās aktivitātes pludmalē.
No plkst. 10.00 – sacensības pludmales volejbolā un futbolā.
Plkst. 11.00 – NEPTŪNA KAUSS 2017 – sacensības virves 

vilkšanā starp ciemiem.
Plkst. 11.00 – JĀŅA KUĢENIEKA PIEMIŅAS TURNĪRS svara bumbu 

celšanā.
Plkst. 12.00 – ūdensskrējiens.
No plkst. 15.00 jautrās zvejniekspēles – zvejnieka zābaka un sviedlīnes 

mešana, skrējiens pleznās, enkura celšana, nāru nešana, cīņ` a plekst` u.c.

BŪS LIELĀ ZĪV` UN LIELS GODS, KA ES TEV TEIC’! –
pasākumi pludmalē.

Plkst. 13.00 Uzstājas leģendārā grupa EOLIKA.
Plkst. 14.00 JŪRAS VALDNIEKA VIZĪTE  ROJĀ.
Plkst. 14.40 Jūras svītas apsveicināšanās Goda brauciens Rojas ielās:  

Ostas–Jūras–Selgas–Talsu–Dzintara–Saules–Meža–Talsu–Kosmonautu-
Plūdoņa–Miera–Peldu–Torņa–Skuju–Akas–Peldu–Miera–Kapteiņu–
Vēžu–Zušu–Kuršu–Asaru–Vēžu–Kapteiņu–Selgas–Celtnieku–Zvejnieku 
ielas. Pavada Kabrioklubs un brīvprātīgie braucēji.

Plkst. 16.00 Muzikāli tēlaina jūras brīze ar ZELMERI PRO diksilendu un 
dzīvajām skulptūrām – pludmalē.

Plkst. 16.00 Zvejnieku saiets Zvejnieku sētā atpūtas centrā „Otra Puse” – 
aicināts un gaidīts ikviens amata brālis.

No 10 līdz 17 vizināšanās ar kuģi (2,00 EUR, bērniem, pensionāriem 
1,00 EUR, līdz 12. g. – par brīvu )  un jahtu jūrā (5,00 EUR ), krasta apsardzes 
kuģa apskate.

BŪS SPĒL`S, MUZĪK`, ZVĒR`, MOD` UN BURBUĻ’, KA ES TEV TEIC’! –
izrīcības mazajiem.

No plkst. 11.00–17.00 Startautiskā kaķu izstāde – Rojas KC (par maksu).
No plkst. 12.00–16.00 Bērnu spēļu pludmale – zivju ķeršana un tīšana, 

slapjās švammītes u.c.
Plkst. 15.00 Bērnu popgrupas NANDO dziesmas vienā vilnī ar KAŠERA 

SAPŅU FABRIKAS  izaicinājumiem – auto stāvlaukumā pie jūras.
Plkst. 16.30  Mārtiņa burbuļi burbuļo  Zvejnieksvētkos – pļaviņā pie auto 

stāvlaukuma.
Piepūšamās atrakcijas, baseiniņi, izjādes ar zirgiem u.c. (par maksu).

BŪS VILKŠAN`, STUMŠAN`, DZIEDĀŠAN`, KA ES TEV TEIC’! –
norises iekš un ap auto stāvlaukumu pie jūras.

Plkst. 15.00 Auto vilkšanas izaicinājums – spēka pārbaude ikvienam intere-
sentam.

Plkst. 16.30 Šis un tas par šo un to – teatrāli muzikāli mīlas līkloči – Talsu 
tautas teātris. 

Plkst. 17.10 Viegls piejūras džezs – muzicē ģitārists JĀNIS BĒRZIŅŠ un 
dziedātāja DACE TAPIŅA.

Plkst. 18.00 IELU VINGROTĀJU ŠOVS, kas neatstās vienaldzīgu, un 
konkursi skatītājiem – lieliem, maziem, tieviem, resniem – visiem.

Plkst. 18.30 Uzstājas MY RADIANT U un DIDZIS BORDO – laba mūzika 
pozitīvai dienai.

BŪS LUSTĪG` BALL`, KA ES TEV TEIC’! –
vakara pasākumi pludmalē (ieeja 10,00 EUR, iepriekšpārdošanā 7,00, 

bērniem līdz 12. g. v. ieeja brīva).
LABVĒLĪGAIS TIPS, DZELZS VILKS, PeR, GALAKTIKA, TUMSA, 

OLAS, TRANSLEITERIS, DJ JAX un DJ UFO, kā arī Diskobārs Ezītis miglā.
SVĒTKU SALŪTS VIRS JŪRAS – PUSNAKTĪ! 
Un vēl pa dien` būs zivzup` un Rojas upē SUP! 
Rojas Jūras zvejniecības muzejs Selgas 33 atvērts no 10.00 līdz 17.00 (par 

maksu).
Plkst. 15.00 – MEISTARKLASE ZIVJU ZUPAS VĀRĪŠANĀ!
Burinieku kolekcija Celtnieku ielā 5,  apskate no 15.00 līdz 17.00.
Būs fein` svētk` – ka es tev teic`!
Ātrā medicīniskā palīdzība – Ostas caurlaidē, tel. 113 vai 112, pašvaldības polici-

jas tel. 28600215, ugunsdzēsēji 112, glābēji uz ūdens 29238127, diennakts taksomet-
ru pakalpojumi 26666099. Mazuļu un māmiņu istaba – ostas caurlaidē. 

Autostāvvieta ostas teritorijā 2,00 EUR , telts vieta 3,00 EUR, bezmaksas autostāv-
vieta Selgas 1 teritorijā, iebraukšana arī treileriem.

Pasākumu atbalsta: Rojas novada dome, Rojas ostas pārvalde, SIA Astarte, Radio 
SWH, Kabrioklubs, viesnīca „Roja”.

Aicinājums Rojas novada 
iedzīvotājiem

Vasara ir pilnā plaukumā un straujiem soļiem tuvojas mūsu 
piekrastes lielākie un nozīmīgākie svētki – Zvejnieksvētki. Svētku laikā 
Rojā sabrauc daudz cilvēki, kuriem šo svētku svinēšana jau kļuvusi par 
ikgadēju tradīciju. Lai mūsu visiem būtu kur apmesties, vēlos aicināt 
Rojas novada iedzīvotājus, kuriem ir iespēja Jūras svētku laikā izīrēt 
dzīvojamās telpas vai telšu vietas, ar šo informāciju griezties Rojas 
tūrisma informācijas centrā.

Paldies visiem, kas uz šo aicinājumu atsaucās iepriekšējos gadus un 
piedāvāja izīrēt telšu vietas. Šogad cerēsim uz tikpat labvēlīgiem laika 
apstākļiem, kādi tie bija pagājušajā gadā, lai svētku dalībniekiem būtu 
iespējams izmantot visas piedāvātās telšu vietas Rojas novadā.

Ar informāciju par  jūsu piedāvātām telts vietām vai citām dzīvojamām 
telpām, vērsties 
Rojas Tūrisma in-
formācijas centrā.

Kontakti: Selgas 
iela 14 E, Roja, tel. 
28630590, e-pasts: 
tic@roja.lv. 

Lūdzu esiet 
atsaucīgi!

Zvejnieksvētkos Rojā tiek organizētas sacensības virves vilkšanā – 
ceļojošais „NEPTŪNA KAUSS 2017” starp Rojas novada ciemiem  – 
Rudi, Roju, Melnsilu, Kalteni. Šajos ciemos jau ir sacensību koordinato-
ri, taču vēlos arī Valgalciema dalību sacensībās. Ja kāds no Valgalciema 
iedzīvotājiem izlasa šo ziņu, tad, lūdzu, noorganizējiet savu komandu 
līdz 1. jūlijam un dodiet ziņu pa tālruni 29617771.

Noteikumi – sacensības notiek 8. jūlijā pulksten 11.00 Rojas pludmalē. 
Komandā 6 dalībnieki (var būt klāt 1 rezervists), velk virvi katrs ar katru, 
sacensības notiek bez svara ierobežojuma, pretinieku komanda jāizvelk 
3 m attālumā līdz 2 uzvarām, sacensībās dalībnieki piedalās basām kājām. 
Sacensību nolikums tiks ievietots Rojas mājas lapas sadaļā SPORTS. Ļoti 
ceru uz jūsu atsaucību! Ceru, ka iedibināsim šīs sacensības kā tradīciju 
Zvejnieksvētkos. Uzvarētājiem tiks pasniegtas pārsteiguma balvas.



Zvejnieksvētkos Rojā notiks arī sacensības „Jāņa Kuģenieka piemi-
ņas turnīrs svaru bumbu celšanā” 14 vecuma grupās. Ikviens sacensību 
dienā var pieteikties un nodemonstrēt savu spēku, izturību.

Noteikumi – ar vienu roku 5 minūšu laikā jāuzrauj svaru bumba 
augšā taisnā rokā pēc iespējas vairāk reižu.

Vecuma grupas – meitenes līdz 12 gadiem – svaru bumbas svars 
4 kg, jaunietes līdz 18 gadiem – 8 kg, sievietes no 19–39 gadiem – 12 kg, 
sievietes no 40–49 gadiem – 10 kg, sievietes no 50–59 gadiem – 6 kg, 
sievietes +60 gadi – 4 kg.

Vecuma grupas – zēni līdz 12 g. – 4 kg, jaunieši līdz 18 g. – 12 kg, 
vīrieši no 19–39 g. – 24 kg, vīrieši no 40–49 g. – 20 kg, vīrieši no 50–
59 g. – 16 kg, vīrieši no 60–69 g. – 12 kg, vīrieši no 70–79 g. – 8 kg, 
vīrieši +80 g. – 4 kg.

Sacensības notiks Rojas pludmalē no plkst. 11.00–13.30, apbalvo-
šana plkst. 13.45. Dalības maksas nav dalībniekiem līdz 18 gadu vecu-
mam, pārējiem dalības maksa  5 eiro. Sacensības organizē Latvijas svar-
bumbu celšanas veterānu asociācija sadarbībā ar Rojas novada domi.

Sporta organizatore T. Kirilova

23. jūnijā 
plkst. 18.30 laukumā pie Rojas KC 

Līgo svētku koncerts „Ripo, saulīt!”.
Koncertā piedalās dziedošie aktieri Varis Vētra un 

Andris Bērziņš ar populārām un tautā mīlētām dziesmām.
Koncertu ar dejām Līgo noskaņās kuplinās TDA „Kurši” un 

„Delveri” (Talsi) dejotāji.
No plkst. 22.00 līdz saullēktam atpūtas centrā „Otra puse” 

Līgo ballēšanās ar DJ Laimoni un Andri. 
Ieeja uz pasākumiem brīva.

No 23.00 pludmalē Jāņu ugunskurs.

29. jūnijā plkst. 18.00 pie viesnīcas Mare 
ŠVEICES PŪTĒJU ORĶESTRA 

„GUGGENMUSIK BALSAM TOUR 2017”
KONCERTS.

„GUGGENMUSIK BALSAM TOUR 2017” ir draugu grupa, kuriem patīk 
Latvija un mūzika. Tie ir pozitīva noskaņojuma un prieka pilni karnevāla 
muzikanti, tipiski Šveices karnevāla mūzikas GUGGENMUSIK pārstāvji.

Uz koncerta vietu orķestris muzicēdams dosies ar gājienu 
no autoostas pa Selgas ielu – nepalaid garām šo notikumu!

Rojenieki!

Palīdzēsim Rojai 8. jūlijā pārtapt par Zvej-
nieksvētku galvaspilsētu, piedodot savai mā-
jai, sētai, apkārtnei, terasei, lodžijai utt. kādu 
ar jūru saistītu rotājumu vai akcentu. Būs 
prieks gan pašiem, gan Rojas viesiem, gan, 
protams, Neptūnam, kas dosies savā ikgadējā 
apsveicināšanās izbraucienā pa Rojas ielām.  
Būs fein`– ka es tev teic`!
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