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Šovasar savu saimnieci Irēnu Slaviku, pir-
moreiz uzziedēdams, patīkami pārsteidzis 
viņas jau 7 gadus koptais kaktuss. Kaktuss 
ziedējis 8 stundas, ik pa brīdim izdalīdams pa
sakainu smaržu.                                 Ilvja Slavika foto

Dace Klabere

Jūlija nogalē uz trim dienām Roja 
kā vasaras galvaspilsēta varēja sev 
pievienot arī titulu – kino skatīšanās 
galvaspilsēta, jo, kur gan vēl Latvijā 
varētu atrast vietu, kur vienlaicīgi se
šās vietās tūkstošiem skatītāju pulcē 
brīvdabas kino.

Nevar noliegt, ka Rojas novada ļau-
dis un tā viesi ir labu, kvalitatīvu kultū-
ras pasākumu izlutināti. Šajā pavasarī 
izskanējusī ziņa, ka RojaL tēvs Jurģis 
Krāsons ir pārāk aizņemts ar Latvijas 
simtgades pasākumu organizēšanu un 
tādēļ Rojā nenotiks ikgadējais RojaL, 
satrauca daudzus prātus. Bet izrādās, 
ka par visu ir padomāts. Kā atzīmēja 
Latvijas Kinematogrāfistu savienības 
projektu vadītāja Ieva Pitruka – ko 
dara rojenieki, kad nenotiek viņu ie-
mīļotais festivāls? Ņem un taisa paši 
savu minifestivālu, par ko vislielākais 
paldies pienākas Rojas novada kul-
tūras pasākumu organizatorei Dacei 
Brokai. Taisnības labad gan jāpiebilst, 
ka par minifestivālu šo notikumu trīs 
dienu garumā, kas pulcēja tūkstošiem 
ļaužu, vis nenosauksi.

Filmu izvēle bija liela, tās vienlaicīgi 
tika izrādītas dažādos, tikai Rojai rak-
sturīgos kinoteātros, kas gan ar saviem 
savdabīgajiem nosaukumiem, gan īpa-
šo atrašanās vietu piedeva filmu bau-
dītājiem tādas izjūtas, ko nevarētu gūt, 
tās skatoties pierastos un garlaicīgos 
kinoteātros. 

Prieks, ka mūsu ļaudīm joprojām 
interesē mūsu vēsture. Par to liecinā-
ja lielais cilvēku daudzums, kas bija 
pulcējušies Strimalā, lai noskatītos vi-
deofilmas par Roju laiku lokos. Kāds 
prieks un satraukums pārņēma brīžos, 
kad uz ekrāna izdevās ieraudzīt sevi 
pašu, bērnus, bijušos darbabiedrus, no 
kuriem daudzi jau aizsaulē. Par to, lai 
šajā kinoteātrī valdītu visjaukākā at-
mosfēra, kārtējo reizi bija parūpējusies 
čaklā saimniece Dina Čuba, sarūpē-
jot filmu skatītājiem milzīgu katlu ar 
zupu. 

Vēl vairāk skatītāju pulcējās arī 
Kinokrānā un atpūtas centrā „Otra 
puse”. No pieredzes saku – izdarīt izvē-
li bija ļoti grūti. Šoreiz tā krita par labu 
„Otrai pusei”. Paldies ne tikai lielisko 
filmu autoriem, bet arī atpūtas centra 
saimniecei Zanei Vaivodei, kura rū-

pējās par to, lai ikviens filmu skatītājs 
justos maksimāli ērti. 

Rojas kinobrīvdienu kulminācija – 
jaunās latviešu spēlfilmas „Bille” izrāde 
uz lielā ekrāna jūras krastā. Noskaņoties 
filmai palīdzēja pūtēju orķestra „Talsi” 
prologs tauru skaņās, atskaņojot mūzi-
ku no laika, kas atainots filmā – pagā-
jušā gadsimta sākuma. Uz tikšanos ar 
skatītājiem bija ieradusies Ieva Pitruka, 
Evita Sniedze – viena no scenārija auto-
rēm, filmas producents Jānis Juhņēvičs 
un mazais aktieris Eduards Zilberts, 
kurš filmā attēlo vienu no Billes drau-
giem. Ieva Pitruka bija pārsteigta un 
priecājās par kuplo apmeklētāju skaitu 
un to, ka RojaL tradīcija Rojā nezūd. Kā 
uzsvēra Ieva, visas lietas dzīvē notiek ti-
kai tāpēc, ka kāds tās turpina. 

Rojas novada kultūras pasākumu 
organizatore Dace Broka pateicās vi-
siem klātesošajiem kinomīļiem, bet 
īpaši tiem cilvēkiem, pateicoties ku-
riem, mēs varējām baudīt šos trīs brī-
nišķīgos kino vakarus – Rojas novada 
domei un personīgi domes priekšsēdē-
tājai Evai Kārkliņai un izpilddirekto-
ram Jānim Pūcem, Georgam Avetisja-
nam, Andim un Mārim Lagzdiņiem, 

Roja uz trim dienām pārvēršas par kino galvaspilsētu

Atpūtas centra „Otra puse” saimniece Zane Vaivode bija parūpējusies, lai ik
viens kino apmeklētājs justos ērti.                                                            D. Klaberes foto

Arnim Enzelim, Egilam Mūrniekam, 
Marekam Štālam, Jurim Viļamam un 
viņa ģimenei, Imantam Ločmelam, Vai-
vodu ģimenei, Kaltenes kluba darbinie-
kiem, Guntim Martužānam, Bērziņu 
ģimenei, Dinai Čubai, Beatei Olektei, 
SIA „Ķipītis Roja”,, Rojas DzKU vīriem 
un Latvijas Kinematogrāfistu savienības 
labajam gariņam Ievai Pitrukai, ar kuras 

palīdzību mēs tikām pie daudzām fil-
mām.

Pasakains vasaras vakars šalkojošas 
jūras krastā, burvīgs saulriets, sasilušas 
liedaga smiltis, aizraujošas filmas uz lie-
lā ekrāna, un skatītāju simti, kas, turpat 
smiltīs sasēduši, elpo vienā ritmā – šīs 
neaizmirstamās sajūtas var gūt vienīgi 
Rojā! 

100 km Latvijai!
22. septembrī, sestdien, 

plkst.  9.00 Rojas stadionā notiks 
stafetes skrējiens „100 km Latvijai”, 
kurā katrs dalībnieks veiks 1 km. Ik-
vienam skrējiena dalībniekam pēc 
distances veikšanas tiks pasnieg-
ta piemiņas medaļa. Aicinu Rojas 
novada iedzīvotājus no 10 gadu 
vecuma pieteikties dalībai šajā skrē-
jienā, zvanot 29617771 vai, rakstot 
uz e-pastu sportaskola@roja.lv  līdz 
31. augustam. 

Būsim aktīvi un pieteiksimies!
Sporta organizatore 

 Tatjana Kirilova

Rojas novada vēlēšanu komi
sija izsludina Vēlēšanu iecirkņu 
komisiju locekļu kandidātu pie
teikšanās termiņu no 08.08.2018. 
līdz 22.08.2018., 13. Saeimas vē
lēšanām, kas notiks 2018. gada 
6. oktobrī.

Pieteikumus iesniegt Rojas no-
vada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, 
Rojas novadā, tālrunis 63232050.

Saeimas vēlēšanu iecirkņa komi-
sijas locekļa kandidāta pieteikuma 
veidlapu var saņemt Rojas novada 
domē, Rojas novada mājaslapā 
www.roja.lv un Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapā www.cvk.lv

Zināšanai
  2018. gada 20. augustā no 

plkst. 7.30–18.00  atsāks strādāt 
Rojas vidusskolas „Pūcīšu” grupa.

Jaunā 2018./2019. mācību ga
da svinīgais pasākums notiks 
2018. gada 3. septembrī plkst. 8.30.

Pēc pasākuma tikšanās ar kla
ses audzinātājiem.

Dace Klabere

Rojas novadam īpašā dienā, Zvejnieksvētkos, Rojas Jūras zvejniecības muzejā 
tika prezentēta Goda grāmata par mūsējiem – cilvēkiem, ar kuriem mēs katrs savā 
sirdī lepojamies un atceramies.  Kā apgalvoja muzeja vadītāja Inese Indriksone, 
ekspozīcija noteikti tiks papildināta vēl un vēl, jo mūsu novadā ir ļoti daudz cil-
vēku, kas domā par Rojas kultūras, mākslas un sporta dzīvi, jo arī mūsu sportistu 
panākumi iznes Rojas vārdu pasaulē. Šī ir reize, kad ir tapis tikai ekspozīcijas 

iesākums – Goda grāmatā atzīmēti nedaudz vairāk nekā 30 cilvēki, kuri Rojā ir 
dzimuši un mācījušies vai dzīves gaitā mums piepulcējušies, kā piemēram, fla-
menko ģitārists Andris Kārkliņš, kurš deviņdesmitajos gados Rojas kafejnīcās ie-
nesa brīvdomīgu gaisotni.

Muzeja vadītāja pateicās par atbalstu ekspozīcijas tapšanā Rojas novada domei, 
Valsts kultūrkapitāla fondam un ikvienam uzrunātajam, kurš atsaucās un palīdzē-
ja izstādes tapšanā.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa savukārt pateicās muzeja 
vadītājai, uzsverot, ka labie darbi sākas no idejām. Eva Kārkliņa: „Projekts tapis 
ilgā laika periodā, tāpēc prieks, ka muzejā ienāk jaunās tehnoloģijas. Paldies cil-
vēkiem, kuri atsaukušies idejai un ir jau ierakstīti Rojas vēsturē un ceru, ka šādi 
cilvēki būs vēl un vēl.”

„Mēs esam Latvija, mēs esam tie, kas dara mūsu Latviju”, nobeigumā sacīja Inese 
Indriksone, aicinādama klātesošos iepazīties ar jaunizveidoto Rojas Goda grāmatu.

Lai aprakstītu katra Goda grāmatā iekļauto rojenieku labos darbus, avīzē nepie-
tiktu vietas, tādēļ nosaukšu tikai cilvēku vārdus, bet ar viņu veikumu katrs varat 
iepazīties muzeja izlolotajā Goda grāmatā. Mēs lepojamies ar kinorežisoru Aiva-
ru Freimani, fotogrāfu Āri Krauzi, dzejnieci Dinu Veinbergu, aktieri Ivaru Stoņi-
nu, mūziķi Jāni Kalniņu, kori „Roja”, mākslinieku Māri Grosbahu, vijolnieku Sandi 
Šteinbergu, komponistu Ziedoni Lindi, mākslinieku Jurģi Krāsonu, flamenko ģitā-
ristu Andri Kārkliņu, rakstnieci Dzintru Žuravsku, kinooperatoru Gvido Zvaigzni, 
diriģentu Jāni Kivilu, keramiķi Kornēliju Ozoliņu, gleznotāju, dzejnieci Laimdotu 
Grīnšteini, vēsturnieci Līviju Šteinbaumu, mākslinieci Mariju Mucenieci, gobelēnu 
meistari Valentīnu Lapiņu, baletdejotāju Veltu Vilciņu, riteņbraukšanas treneri, Ro-
jas stadiona pirmo vadītāju Aldi Gūtmani, vieglatlēti Anitu Raspopovu, horeogrāfi 
Evu Fricbergu, šahistu Gunāru Beltiņu, sportistiem Imantu Ločmeli, Jāni Kuģenie-
ku, Līgu Vecbērzu, ūdensmoto sportistiem Nikolaju Mihailovu, Osvaldu Berganu, 
Artūru Miķelsonu, florbolistiem Uldi Fīrmani, Oskaru Fīrmani, Jāni Jansonu, Laini 
Jirgenu, Ievu Krauzi, Baibu Jurušu, Evu Fricbergu, Guntru Stocku, Aneti Šeinu, Inā-
ru Jurušu, Ivetu Rodzi, Zani Klaberi un Lauru Kanderāti. 

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (no kreisās) sveic muzeja vadītāju Inese 
Indriksoni par ieguldīto darbu Goda grāmatas tapšanā.                 D. Klaberes foto

Rojas novadam sava Goda grāmata

Atmiņās par „Billes” uzņemšanu dalās filmas producents Jānis Juhņēvičs 
(no kreisās), aktieris Eduards Zilberts, scenārija autore Evita Sniedze un Lat
vijas Kinematogrāfistu savienības projektu vadītāja Ieva Pitruka.

Diez vai bieži pūtēju orķestris „Talsi” spēlē tik ekskluzīvā vietā.
Beates Olektes foto
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• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2018 
„Grozījumi 16.01.2018. saistošajos noteikumos 
Nr. 1/2018 „Par Rojas novada domes 2018. gada 
budžeta plānu”.

• Atcelt Rojas novada domes 2018. gada 
20. marta lēmumu Nr. 55 un grozīt Rojas novada 
domes 2016. gada 15. novembra lēmuma Nr. 232 
lemjošās daļas 2., 3. un 4. punktu: 

 2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 
20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro), kas sa-
stāda 10% no projekta attiecinām izmaksām un 
88 891,58 EUR (astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi 
simti deviņdesmit viens euro 58 centi) neattieci-
nāmām izmaksām (projekta kopējās izmaksas 
288 891,58 EUR (divi simti astoņdesmit astoņi tūk-
stoši astoņi simti deviņdesmit viens euro 58 centi);

3. Projekta iesnieguma Nr. 16-08-FL06-
F043.0202-000002 „Mazupītes gultnes pārveidoša-
na”, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaim-

niecības fonda finansētās Rīcības programmas 
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasā-
kuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju īstenošana” ietvaros 2018. gadā ņemt aizņēmumu 
no Valsts kases 252 891,00 EUR (divi simti piecdes-
mit divi tūkstoši astoņi simti viens euro) apmērā 
uz 5 (pieciem) gadiem pēc Valsts Kases noteiktās 
procentu likmes, ar aizņēmuma izņemšanas laiku 
2018.  gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, 
garantējot aizņēmuma pamatsummas un procentu 
atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu;

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un 
iesniegt tos LR FM Pašvaldību aizņēmumu un gal-
vojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvēr-
tētu Rojas novada domes iespējas. Projekta iesnie-
guma Nr. 16-08-FL06-F043.0202-000001000002 
„Mazupītes gultnes pārveidošana”, kas tika ie-
sniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenoša-
na” īstenošanai 2018. gadā,  ņemt aizņēmumu no 
Valsts Kases 252 891,00 EUR (divi simti piecdes-
mit divi tūkstoši astoņi simti viens euro) apmērā 
uz 5 (pieciem) gadiem pēc Valsts Kases noteiktās 
procentu likmes., ar aizņēmuma izņemšanas laiku 
2018. gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, 
garantējot aizņēmuma pamatsummas un procen-
tu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu.”

• Uzsākt Rojas novada Teritorijas plānojuma 
izstrādi. Apstiprināt darba uzdevumu Rojas nova-
da Teritorijas plānojuma izstrādei.

• Mainīt adresi zemes vienībai un uz tās esošai 
kūtij uz „Gravmalas”, Melnsils, Rojas novads.

• Mainīt adresi ēkām – kaļķu noliktava, angārs 
(zāģētava), nojume no Akas iela 74B, Roja, Rojas 
novads uz sekojošu adresi: Akas iela 74, Roja, Ro-
jas novads, LV-3264.

• Mainīt adresi un nosaukumu lauksaimniecī-
bas tehnikas novietnei no „Pilači”, Rojas novads uz 
„Jaunpilači”, Rojas novads, LV-3264.

• Mainīt adresi un nosaukumu viesnīcai un 
pirtij no „Vējkalni”, Kaltene, Rojas novads, to no-
sakot sekojošu: „Rēderi”, Kaltene, Rojas novads, 
LV-3264.

• Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Gāči”, Rojā, 
Rojas novadā.

• Mainīt viesu mājas ēkai adresi no Selgas iela 
19, Roja, Rojas nov., LV-3264 uz Kaiju iela 6, Roja, 
Rojas nov., LV-3264.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Aizkalni”, 
Rojas novadā.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Upes ielā 7, 
Rojā, Rojas novadā. Informāciju sagatavoja 

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 
domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas novada 17. jūlija domes sēdē tika izskatīti 12 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

Rojā  ierodas  
pretkara  kustības  
dalībnieki
Dace Klabere

Starptautiskā tūrismu veicinošas veloakcijas ietvaros, ko rīko Latvijas 
un Eiropas riteņbraucēju un tūrisma organizācijas sadarbībā ar Japānas 
miera nesēju kustību, 25. jūlijā Rojā ieradās šīs kustības aktīvistu grupa. 
Atgādinājumam par miera uzturēšanu pasaulē, kustības dalībnieki vēl-
reiz apmeklēja 2005. gadā Rojā ierakto miera stabu, uz kā uzraksts vai-
rākās valodās, tai skaitā japāņu un latviešu, vēsta, ka pasaulei vajadzīgs 
miers. Līdzīgi miera stabi ieraksti arī Rīgā, Valmierā, Kuldīgā, Ventspilī, 
iezīmējot arī Eirovelo maršrutu, kuram turpinājums iet cauri vairākām 
valstīm līdz pat Odesai Ukrainā.

Kā pastāstīja kustības koordinators Latvijā, SIA „Velokurjers” valdes 
pārstāvis Oļegs Stoļarovs, kustība, kas sludina mieru, radusies Japānā 
1955. gadā. Oļegs ir pārliecināts par nepieciešamību samazināt izdevu-
mus militāriem mērķiem, jo visas problēmas cilvēcei rodas no tā, ka tā 
karo, un jābūt kādam pirmajam, kas pasaka – nē.  Oļegs arī 2005. gadā 
piedalījās miera staba ierakšanā Rojā un arī šogad, Baltijas valstu simt-
gades gadā, viņš kopā ar grupu miera nesējiem no dažādām pasaules val-
stīm, 60 dienas brauc ar velosipēdu, piestājot pie miera stabiem dažādās 
pilsētās Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. 

Kopīgs foto pie 2005. gadā Rojā ieraktā miera staba.    
 D. Klaberes foto

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze  
uzņem viesus no Vācijas
Dace Klabere

Jūlijā Rojas evaņģēliski 
luteriskajā draudzē vieso-
jās sadraudzības partneri 
no Heikendorfas (Vācija). 
Vācu draugi jau bija paspē-
juši pabūt Balvos, Liepājā, 
Rīgā, nedaudz iepazinuši 
arī mūsu kaimiņvalsti Igau-
niju, paviesojoties Tartu. 

Dziesmu svētku laikā 
vācu viesiem bija ekskluzīva 
iespēja noklausīties Dzies-
mu svētku noslēguma kon-
certa ģenerālmēģinājumu, 
kas viņus saviļņoja līdz sirds 
dziļumiem, jo neko tādu ie-
priekš viņi nebija baudījuši. 

Rojā mūsu viesi pieda-
lījās dievkalpojumā. Pēc tā 
klātesošos uzrunāja Rojas 
grupas vadītāja Doroteja Pozere. Savā uzrunā Pozeres kundze 
cita starpā minēja trīs lietas, kas vajadzīgas, lai cilvēks justos 
laimīgs. Pirmā – pateicība. Pateicība par putnu dziesmām, die-
nišķo maizi, Dieva mīlestību. Otra – kustība. Ne tikai ķermeņa 
kustība, bet arī garīgā – jūtīgums, tolerance, sapratne. Un trešā – 
dvēseles sajūtas. Kopīgi visu piedzīvot, kopīgi svinēt, ņemt un 
dot. 27 gadu sadraudzības laikā šīs sajūtas visi esam kopīgi pie-
dzīvojuši. Tās ir laimīgās tikšanās un atkalredzēšanās prieks, kas 
mūs dara pateicīgus. Esam bijuši saprotoši savstarpējās sarunās, 

kopīgi baudījuši pusdienas un jaukos sadziedāšanās mirkļus, bi-
juši vienoti dievkalpojumos. Savas uzrunas nobeigumā Pozeres 
kundze pasniedza Rojas draudzes vecākajai Maijai Zembahai 
čeku – naudas dāvinājumu baznīcas un draudzes nama uztu-
rēšanai. Pēc svinīgā dievkalpojuma sekoja atvadu pēcpusdiena 
draudzes namā, kurā Rojas grupas vadītāja Doroteja Pozere tika 
sveikta apaļā dzīves jubilejā. Protams, neizpalika arī partnerības 
sarunas par esošo situāciju draudzē, projektiem un turpmāko 
sadarbību. 

Pēc dievkalpojuma – kopīgs foto atmiņai.                                                                         D. Klaberes foto

Iedzīvotāju zināšanai
Kā ziņo Rojas DzKU, šajā karstajā un sausajā laikā ir būtiski 

palielinājies ūdens patēriņš, kā rezultātā pazemes ūdens ieguves 
urbumos ūdens padeves līmenis ir pazeminājies līdz kritiskai atzī-
mei. Tā galvenais iemesls ir dārzu, zālāju un siltumnīcu laistīšana 
individuālajās mājās. Sakarā ar izveidojušos situāciju, Rojas DzKU 
aicina iedzīvotājus neizmantot centrālo ūdensvadu zālāju un dārzu 
laistīšanai.

Dace Klabere

Līdz 15. augustam veicams 
kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15. augustam veicams kārtējais ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 
15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai 
arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz 
tuvāko darba dienu). 

Kurzemes plānošanas reģions sa-
darbībā ar Latvijas partneriem (tai 
skaitā Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests, Rojas novads, Engures 
novads, Ventspils novads un Salacgrī-
vas novads) un Igaunijas pārstāvjiem 
piedalās pārrobežu projektā INTER-
REG Igaunijas  – Latvijas sadarbības 
programmas 2014-2020 projektā 
Nr. Est - Lat18 „Drošība piekrastē un 
jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā – 
„SAFE SEA” ”.

Galvenais šī projekta mērķis ir uz-
labot vides drošību jūras un piekrastes 
ūdeņos Rīgas jūras līcī un Irbes šauru-
mā, stiprinot koordināciju starp Latvi-
jas un Igaunijas glābšanas dienestu un 
infrastruktūras pārvaldītāju. Latvijas 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) un Igaunijas Glāb-
šanas padome (ERB) ciešā sadarbībā 
ar Igaunijas Mazo ostu attīstības cen-
tru (ESHDC) nodrošina reaģēšanas 
pasākumus un piesārņojuma seku 
pārvarēšanu vismaz divas stundas, 
līdz Krasta apsardze un vides aģentū-
ras pārņem vadību ekoloģisko avāriju 
gadījumos. Šī iemesla dēļ SAFE SEA 
mērķis ir palielināt savu kapacitāti un 

stiprināt koordināciju ne tikai starp 
VUGD, ERB un ESHDC, bet arī ar 
citiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti 
glābšanas operāciju gadījumā vides 
avārijās.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu pro-
jekta ietvaros Rojas novada pašvaldība 
izbūvēja piebraucamo ceļa segumu ar 
apgriešanās laukumu tā, lai būtu iespē-
ja piekļūt pludmalei un jūrai ar VUGD 
transportu un glābšanas laivām, kas ir 
ļoti svarīgi vides avārijas gadījumos.

Būvdarbus veica SIA „A Celtne” 
par 60  933,30 eiro bez PVN, pama-
tojoties uz iepirkuma procedūrā ie-
sniegto piedāvājumu kā saimnieciski 
izdevīgāko piedāvājumu. Būvprojek-
tu „Operatīvā transporta piekļuves 
vietas izveide Rojas novadā” izstrādāja 
IK „P. Alkšņa projektu grupa”.

Projekta kopējās izmaksas ir 
73 729,29 eiro, no kurām 46 729,29 eiro 
ir Rojas novada domes līdzfinansē-
jums, 25  500,00 eiro ir ERAF līdzfi-
nansējums un valsts budžeta finansē-
jums ir 1 500,00 eiro.

Ligita Šnore, 
Teritorijas plānotāja

Agneses Veckāganes foto

Rojas novads piedalās  
pārrobežu projektā
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21. jūlijā kaltenieki un viesi pulcējās jau ceturtajos 
Kaltenes svētkos. Sportiski noskaņotajiem svētki Čībiņkalnā 
sākās jau laicīgi, bet romantiski noskaņotie svētku dalībnieki 
vēlā pēcpusdienā pulcējās Kaltenes baznīcā uz brīnišķīgu 
koncertu ar vasaras pilnbriedam atbilstošu nosaukumu – „Tā 
skan vasaras nakts”.

Īsts satikšanās prieks tika baudīts, svētku kulminācijā pulcē-
joties pie Kaltenes kluba. Svētku organizētāja Gundega Balode 
priecājās par kuplo apmeklētāju skaitu, atklādama, ka šie, Latvi-
jas simtgades gadā notiekošie Kaltenes svētki, veltīti mūsu sak-
nēm – jūrniekiem, zvejniekiem un stiprajām sievām, kas audzi-
nāja bērnus, apstrādāja zivis, zemi un sēja skaistus puķu dārzus.

Kaltenes ciemā jau izsenis dzīvojuši ļaudis ar stiprām sak-
nēm, kuru senči piedalījušies lielajā darbā, lai taptu mūsu Latvi-
ja. Stalti burinieki mūsu pusē būvēti Upesgrīvā, Valgalciemā un 
Melnsilā, bet tieši Kaltenē 1884. gadā Dambekalnu dzimta uz-
būvēja savu pirmo burinieku, kurš nosaukts Latvijas vārdā. Vai 
daudz cilvēku varēja iedomāties, ka cariskās Krievijas guberņas 
kādreiz taps par brīvu valsti! Arī Krišjānis Valdemārs aicināja 
gaišos cilvēkus mācīties jūrskolā, gatavot buriniekus un art jū-
ras.  Šajā dienā atcerējāmies Štālu, Dambekalnu, Bertliņu dzim-
tas, kas gan buriniekus būvēja, gan tālās jūrās brauca. Ar savām 
atmiņām par tēvu, savulaik populāro jūras braucēju Eduardu 
Štālu no „Maizīšu” mājām padalījās viņa meita Lilita Freiberga. 
Lilitas kundze atcerējās, ka viņas tēvs gājis jūrskolā, izkuģojies 
pa daudzām pasaules jūrām un, mājās atgriezies, būvējis kuģus. 
Savulaik „Maizītēs” uzbūvēti 16 burinieki. Stiprais, jūras vējos 
rūdītais vīrs, nodzīvojis līdz pat 92 gadu vecumam. „Maizītēs” 
bieži iegriezušās ekskursantu grupas, un tad uz gida Sigurda 
Rusmaņa jautājumu, kā var saglabāt labu veselību vēl tik ilgi, 
Eduards Štāls sev raksturīgā manierē atsmējis, ka neko tādu se-
višķu jau viņš neesot darījis, kā tikai dzēris pienu, ēdis medu un 
nekūlies ar sievišķiem. Šajā vakarā Lilitas kundze dāvināja Kalte-

nes klubam sava tēva portretu, kuru gleznojis kāds mākslinieks, 
un kura pat pabijusi izstādē Japānā. Priecājamies, ka Eduarda 
Štāla vārdu tālāk nes viņa mazmazdēls Eduards Olekts, kurš ar 
ģimeni dzīvo Rojā.

Aiziet paaudzes, bet atmiņas paliek. Lai cik tālas jūras vīri 
vagoja, viņi allaž atgriezās mājās. Arī mūsu jaunieši dodas pa-
saulē, daudz ko jaunu iemācās, bet viņu sirdis vienmēr velk uz 
mājām, un par šīm mājām viņiem vēl gribas pastāstīt arī citiem. 
Tāds ir stāsts arī par kaltenieku Georgu Avetisjanu, kurš šajā 
vakarā novadniekiem prezentēja savu grāmatu „Dzimtene”. Pie 
grāmatas Georgs strādājis trīs gadus. Oficiālā grāmatas atklā-
šana notiks Fotogrāfijas muzejā Latvijas dzimšanas dienā no-
vembrī, bet Georgam bijusi vēlme vispirms prezentēt savu dar-
bu cilvēkiem, kas nākuši vai vēl tagad dzīvo Kaltenē un sajūt 
to tāpat kā viņš, kurš šeit ir dzimis un uzaudzis. Kā atzīmēja 
Georgs, Kaltenē vienmēr ir dzīvojušas spēcīgas personības un 
slavenas dzimtas, kas atspoguļojas arī mūsdienās. Grāmatu tās 
autors veltījis savam tēvam Vladimiram un mammai Intai, vi-
siem kalteniekiem un Latvijas iedzīvotājiem gan Latvijā, gan 
ārpus tās robežām.

Jūra ir daudz kas vairāk nekā ūdens un viļņi, kas tajā čalo. 
Jūra ir iznesusi plašumos latvju tautu. Visās pasaules ostās pazīst 
drosmīgos latvju jūrniekus, tādēļ šajā vakarā tika aizsākta jauna 
tradīcija – jūrā tika ievests ozola vainags, atdodot godu jūrai un 
tās arājiem. „Lai tā mūs visus dara stiprus un laimīgus!”, lūgšanu 
jūrai skaļi pauda Gundega Balode.

Vakara turpinājumā visi tika aicināti noskatīties Vārmes 
amatierteātra izpildījumā Ādolfa Alunāna dziesmu spēli „Šnei-
derienes”, jo, kā uzsvēra Gundega Balode, šis ir ne tikai Latvijas 
simtgades gads, bet arī latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna ju-
bilejas gads.

Koncerta nobeigumā Gundega pateicās par skanīgo koncer-
tu Ilzei, Litai, Aijai, Arvim. Paldies arī Ilzei Šelkovai, kura neno-
gurstoši darbojās ar bērniem un visiem pārējiem, kuri palīdzēja 
tapt šiem skaistajiem svētkiem. 

Izskanējuši jau ceturtie Kaltenes svētki

Svētkos satikās divas kaimiņienes (Saira Zviedre (no kreisās) un Gundega 
Balode) un atcerējās savulaik Kaltenē dzīvojošo vīru ar iesauku Fantomass, 
dabas bērnu Visvaldi jeb Ķūci, komunisma celšanas ēru, piecgades plānus, 
nešpetnās mežacūkas, cūku mēri, putnu gripu un citas nebūšanas gan valstī, 
gan viņu dzimtajā Kaltenē.                                                                     D. Klaberes foto

Lilita Freiberga dāvināja klubam sava tēva Eduarda Štāla portretu. Slavenā 
kaltenieka vārdu tālāk nes viņa mazmazdēls Eduards Olekts. 

4. augustā Rojā noslēdzās starpdisciplinārā mākslas laborato
rija „ROJA ART LAB”, kurā divas nedēļas strādāja dažādu jomu 
mākslinieki. 

Tā pulcēja dinamisku starptautisku mākslinieku/pētnieku grupu, 
piedāvājot tiem iespēju veidot eksperimentālus, īpaši esošajai videi 
radītus darbus. Mākslas laboratorija bija atvērta visām mākslas dis-
ciplīnām un formātiem.

Projekts noslēdzās ar atvērtām svinībām, kas iekļauj izstādi Rojas 
pilsētvidē, performancēm un citām aktivitātēm, kuras tapušas dalīb-
niekiem Rojā.

No vairāk nekā simts pieteikumiem šī gada dalībai „ROJA ART 
LAB 2018” tika izvēlēti: Agata Engelman (Polija), Karla Brunet (Bra-
zīlija), TAKE 2030 (Lielbritānija/Latvija/Taivāna), Andy Webster un 
Darren Ray (Lielbritānija), Krišjānis Rijnieks (Latvija), Enrique Edu-
ardo Roura Perez (Meksika), Karla Kracht (Vācija/Spānija), Anthony 
Stellaccio (ASV).

Rezidences progamma piesaista gan jaunus, gan jau atpazīstamus 
māksliniekus. Grupa „TAKE2030” Rojā vadīja Empātijas pāraides 
darbnīcu. „TAKE2030” savos darbos pēta un iztēlojas nākotnes sce-
nārijus, kas situēti nākotnē – 2030. gadā pēc pašreizējā interenta un 
vispārējās sistēmas sabrukuma. Roja Art Lab ietvaros „TAKE2030” 
strādā pie performances „HOODIE2030” scenārija izstrādes. Viena 
no grupas dalībniecēm – Shu Lea Cheang – ir izvēlēta pārstāvēt Tai-
vānu Venēcijas mākslas bienālē 2019. gadā. Otra grupas dalībniece 
ir Ilze Black, kas deviņdesmitajos gados bija viena no mūzikas un 
mākslas projekta OPEN rīkotājām Rīgā, šobrīd dzīvo un strādā Lon-
donā.

Krišjānis Rijnieks, jauno mediju mākslinieks. Viņš Rojā radījis 
darbu „Objekts ceļmalā”, par kuru raksta: „Kāds cits apmeklēja Roju, 
lai to šeit atstātu. Nav zināms, vai vizītei bija iemesls, bet, veicot deta-
lizētāku izpēti, var redzēt pazīmes, kas atklāj datu struktūras par no 
Rojas iedzīvotājiem iekasēto ienākuma nodokļa apjomu, un kā tas 
mijiedarbojas ar vietējās pašvaldības tēriņiem izglītībai un reliģijai.

Jau kādu laiku Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami atvērtie dati par 
savu valsti. Datu kopas aptver tādas jomas kā veselība, enerģija, kultū-
ra, zinātne un citas. Šiem datiem var piekļūt, izmantojot internetu un 
adresi data.gov.lv. Šī instalācija ir mākslinieciska atrasto datu izpēte. 
Tās mērķis ir motivēt veikt personīgo viedokļa veidošanas metožu re-
vīziju, kā arī aicinājums paskatīties uz mums pašiem no tālās „augšas”.

Brazīlijas mediju māksliniece Karla Brunet dzīvā audiovizuālā 
izpildījumā „Robežas” manipulē videoklipus, audio un skanētus at-
tēlus, kas atveido ainavas, kas atrastas pastaigās un rotaļās Rojas upē 
un jūrā. Performances laikā tika radīts īslaicīgs daudzpusīgs stāstī-
jums par robežu un tās kontroli. 

Ja sēžat piemājas dārzā, pludmalē, slēpjaties no saules dzīvoklī, 
jūs varat klausīties Daren Ray un Andy Webster „Signāli no citas pa-
saules”. Tajā atlasīti rakstnieki, dzejnieki un mūziķi no Latvijas, ASV, 
Lielbritānijas un Vācijas pēta un pārraida skaņu, mūziku, tekstus, 
filmas, receptes, politiskās runas, afro-futūrismu, diskotēku, sci-fi, 
mūsdienu distopijas un pieredzes drupas. Tā ir daļa no projekta 
Rojā, otra – vizuāli apjomīgākā daļa – četrmetrīga koka konstrukci-
ju lode, no kuras tiks pārraidīti „Signāli no citas pasaules”, novietota 
iepretī Rojas luterāņu baznīcai, kāpas virsotnē, vietā, kur Krišjānis 
Valdemārs pirmoreiz ieraudzīja jūru.  

Lai klausītos, apmeklējiet: https://www.darrenray.co.uk/signals-
from-another-world 

Mākslinieki uz radošajām darbnīcām Rojā pulcējas jau vairāk 
nekā 20 gadus un, pateicoties tam, tā ir iemantojusi unikālu pilsētvi-
des mākslas kolekciju.  

Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Rojas novada dome u.c.
Vairāk informācijas:  www.facebook.com/RojaArtLab, https://ro-

jalab.lv 
„ROJA ART LAB” kurators Māris Grosbahs

Noslēgusies mākslas laboratorija 
 „Roja ART LAB”

Projekta noslēguma dienā bērnu laukumā svinīgi tika atklāta 
angļu tēlnieka Rodžera Klarka skulptūra, kas tika iesākta pagāju
šajā vasarā. Uz vilciņa var jauki šūpoties, un to izmanto arī Ana
bella. Pārējos mākslas darbus varat aplūkot Rojas Jūras zvejniecī
bas muzejā un Rojas pilsētvidē.                                   D. Klaberes foto

Nedzirdīgo  
mākslinieku kopa 
sarīko plenēru Rojā
Dace Klabere

Jūlija nogalē Rojā ar meistarklasi viesojās Latvijas 
Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs un 
nedzirdīgo mākslinieku kopa „Cerība”.

Rojā plenēra dalībnieki pavadīja trīs neaiz-
mirstamas dienas, kuru laikā tika iepazīta Roja, 
braukts ar plostu pa upi un, protams, gleznots.

Viesus laipni sagaidīja Laimoņa Veidemaņa 
buru kuģu kolekcijas mantiniece Laura Kļa-
viņa, ar kuru plenēra dalībnieki iepriekš bija 
iepazinušies kādā nedzirdīgo saietā. Lauras 
vecvecāki bija nedzirdīgi, tādēļ viņai nav sveša 
žestu valoda. Lai arī tā nedaudz atšķiras no šo-
dienas žestu valodas, nedzirdīgie Lauru saprot, 
un tas ir pats galvenais. „Es zinu, kā tas ir, kad 
runā ar rokām un klausās ar acīm”, atklāj Laura.

Šāds pasākums Rojā notika pirmo, bet ne pē-
dējo reizi. Plenēra dalībniekiem tik ļoti patika siltā 
uzņemšana, jūras tuvums un skaistā apkārtne, ka 
nākotnē to plānots atkārtot.

Savukārt Laura Kļaviņa no sirds pateicas par 
atbalstu un palīdzību plenēra noorganizēšanā 
Sarmai Mateikai un Rojas Tūrisma informācijas 
centra vadītājai Kristīnei Voldemārei.

Plenēra laikā tapušie darbi apskatāmi Rojas 
tūŗisma informācijas centra telpās. 

Dace Klabere

Miers, klusums, jūra, svaigs gaiss, sportiskas 
aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem, pirtiņa 
jūras krastā, romantiskās mucu mājiņas – tas viss ir 
brāļu Anda un Māra Lagzdiņu izlolots un paveikts, lai 
saviem viesiem, kempinga „Melnsils” apmeklētājiem, 
sagādātu īpašu no skaņu un baudījumu.

Sācies viss jau pirms piecpadsmit gadiem ar 
izīrētām telts vietām. Šo gadu laikā laukums telts 
vietām un tā apkārtne pārvērtusies līdz nepazīšanai. 
Brāļiem Lagzdiņiem ir lielisks dzinējspēks – 
vēlme, lai kempings „Melnsils” kļūtu par labāko 
Baltijā. Mērķis nav no vieglajiem, jo pēdējos 
gados tūrisms Latvijā, tai skaitā Rojas novadā, sit 
augstu vilni. Viesu nami un kempingi saauguši kā 
sēnes pēc lietus, notiek nemitīga nozares attīstība, 
pilnveidošana un, protams, arī konkurence.

Kā stāsta Andis, ūdens, vējš, smiltis, neskartā 
daba – to visu viņi vēlas saglabāt arī nākamajām 
paaudzēm. Gadu gaitā ir apzināta „Melnsila” 
mērķauditorija – tās visbiežāk ir ģimenes ar 
maziem bērniem, kas brauc meklēt klusumu. Skaļu 
un naksnīgu ballīšu tīkotājiem „Melnsils” nebūs 
īstā vieta, jo, ievērojot Rojas novada Saistošos 
noteikumus, pēc pulksten vienpadsmitiem vakarā 
kempingā iestājas klusums, ko pozitīvi novērtē arī 
kempingā nakšņojošie viesi.

Tā nu sanācis, ka kempings atrodas vēsturiskā 
vietā, tādēļ brāļi nolēmuši apzināt krasta vēsturi 
un ar to iepazīstināt arī kempinga viesus. Piere-

dzējusi abus Pasaules karus, kāpa 
gar jūras krastu joprojām glabā 
vēstures liecības. Daudzu metru 
garumā plešas tranšejas, apzinā-
tas vietas, kurās vācieši bija iz-
būvējuši zemnīcas, un tās atjau-
notas. Andis Lagzdiņš uzskata, 
ka runāt par patriotismu ir viena 
lieta, bet pavisam kaut kas cits ir 
to darīt, sēžot zemnīcās vai aplū-
kojot tranšejas un bumbu izrau-
tās bedres. Turpat dažu metru at-
tālumā atrodas arī slavenais jūras 
laupītāja Trommeļa pilskalns  – 
leģendām apvīts valsts nozīmes 
aizsargājams piemineklis.

Par šī krasta pagātnes liecībām 
vislabāk zināja pastāstīt Maigonis 
Pūliņš, kuram Melnsilā pagāju-
ši bērnības un jaunības gadi. Kungam, kuram rit 
jau 92. dzīves gads, joprojām spilgtā atmiņā ir kara 
laika notikumi. Sulīgi un interesanti viņš zina pa-
stāstīt gan par krievu, gan vāciešu uzbrukumiem, 
par to, kā vācieši viņus izsūtīja no mājām, un pēc 
kapitulācijas atgriežoties, ģimene tās atrada izpos-
tītas – noplēsts bija pēdējais dēlītis. Arī par Trom-
meļa pilskalnu viedajam vīram ir savs stāsts – pui-
kas gados arī viņš ar domubiedriem tur parakājies, 
cerēdams atrast zem pils noslēptos dārgumus. Jau 
no mazām dienām esot lielam sporta piekritējam, 
savas atmiņas Pūliņa kungam ir arī par kādreizē-

jām sporta norisēm Melnsilā. Kādreiz ciemā biju-
šas visdažādākās sporta sekcijas – dambretes, šaha, 
vieglatlētikas, volejbola. Jauniešiem bija lielāka in-
terese, un nekas nebija par grūtu. 

Par viesu pievēršanu sportiskām aktivitātēm 
domā arī Andis un Māris. Jau tagad ir iespējams 
gan uzspēlēt dažādas sporta spēles, gan trenēties 
individuāli.  Iztīrīta gar kempingu tekošā upīte un 
tās krasti, tagad bērniem ir iespēja nošļūkt ar trosi 
pāri upei, bet nākotnē taps arī taka ar šķēršļu joslām.

Nākotnes ieceru brāļiem netrūkst, tādēļ atliek 
vien vēlēt – lai izdodas! 

Uz kempingu „Melnsils” pēc klusuma

Maigonis Pūliņš (vidū) ir pārliecināts, ka zemnīcā izskatās tieši 
tā, kā viņš to redzēja pēc kapitulācijas, kad devās uz zemnīcām 
pēc saviem dēļiem, ko vācieši bija noplēsuši viņa mājai, lai uzceltu 
zemnīcas. Par Pūliņa kunga vērtējumu gandarīti ir arī brāļi Andis 
(no kreisās) un Māris Lagzdiņi.                                              D. Klaberes foto
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11. augustā  
Valgalciema 
 „Dzelžos”

SIMTGADES 
ZAĻUMBALLE.

Programmā no plkst.18.00:
Lepošanās ar Valgalciemu, priekšnesumi, apsvei-

kumi;
Vandzenes amatierteātra izrāde „Mēs visi esam 

resni”, rež. D. Janķevica. Pēc izrādes – pārsteigums!
Izstāde „Valgalciema sabiedriskā dzīve bildēs”.
Radošā darbnīca – balles piederības zīmes izga-

tavošana.
Balles viesi – atkalredzēšanās ar dokumentālās 

filmas „Viens ciems. Visa Latvija. Valgalciems” rado-
šo grupu: rakstnieku Māri Bērziņu, režisoru Pēteri 
Krievkalnu u.c. Filmas kopīga skatīšanās. Cienāša-
nās ar zivju zupu.

No plkst. 21.00–03.00 

100 GADES ZAĻUMBALLE –  
muzicēs INDRA UN MODRIS.

Ieeja brīva.
Tērpjamies krāsaini – puķaini, pumpaini, svītrai-

ni, rūtaini!

25. augustā Rojas pludmalē
SENĀS UGUNS NAKTS.

Muzicēs Ziemeļkurzemes kamerorķestris diri-
ģentes Indras Sproģes vadībā un  RAIMONDS TI
GULS.

Ugunsskulptūra „LA” – autori Agris Dzilna un 
Uldis Balga.

Pasākumu atbalsta: Rojas novada dome, Kultūras 
ministrijas valsts 100 gades birojs, SIA „Jaunbaltiņi”, 
ZS „Pilači”.

Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

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

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

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Policija ziņo

Sludinājumi

Pateicība

ĪRĒ
 Jaunietis vēlas īrēt dzīvokli 

Rojā pastāvīgai dzīvošanai. Zvanīt 
26645165.

IZĪRĒ
 Divistabu dzīvokli Rojā. Zvanīt 

20261063.

Līdzjūtības
Vai, māsiņa, vai, māsiņa,
Kā es tevi aizmirsīšu?
Ko pasaukšu guldamies,
Ko, no rīta celdamies?
                              (T. dz.)
Izsakām līdzjūtību Laumai 

Poļakovai, māsu zaudējot.
Rojas invalīdu biedrība

Aizejot – neaiziet…
Allaž tu mūžībā būsi.
Izsakām līdzjūtību Elitai Krūk

liņai, brāli zaudējot.
Gita, Sigita, Marika, Ieva, 

Liene K., Liena L., Ilze, 
Inese, Iveta, Vera, Inta

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar 

Rasmu un visiem tuviniekiem, 
ĀRIJU RIĶĪTI

zaudējot.
Rojas invalīdu biedrība

Man šovakar ir tik smagi,
It kā būtu satumsis ceļš,
Ar dzeltenām lapām klāts,
Ar lietus asarām pārpludināts…
No sirds jūtam līdzi Rasmai un 

bērniem, vīru un tēvu
ĀRIJU RIĶĪTI

zemes klēpī guldot.
Irēna, Lauma

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, 

Eduardu Niklāvu zaudējot.
Rojas invalīdu biedrība

Jūrai nepietrūkst vārdu,-
Cilvēkam cilvēka pietrūkst,
Kuri kā gliemežvākam
Skanēt dvēselei liek.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Valdai Ķirsei ar ģimeni, dzīves
biedru mūžībā pavadot.

Kaltenes ev. lut. draudze

…tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs…

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem,
ARNI ĶIRSI

mūžībā pavadot.
Bijušais darba kolēģis 

 Sandis Enzelis Mērsragā

Atmiņas mirdzēs kā pavediens
Dziestošā vakara liesmā.
Izsakām līdzjūtību Aivaram 

Mateikam, no tēva atvadoties.
Rojas mednieku biedrība

Kur vārdus rast,  
kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
INESI LOČMELI

zemes klēpī guldot.
Rojas novada domes kolektīvs

Bet tur, aiz mežiem un siliem,
tie zeltītie vārti,–
Tie bija mani, un man tie bij’ jāatver.

Mūsu līdzjūtība tuviniekiem,
INESI LOČMELI

zaudējot.
Kāpņu kaimiņi

Ir labu vārdu daudz ikkatram.
Ar tiem var mierināt un sveikt.
Mēs gribam šodien vārdus atrast,
Kas spēj vislabāko tev teikt.

Sveicam 
 Ilgu Kalniņu 

90 gadu jubilejā!
Zvaigznīte, Aina V.,  

Aina R., Valija Š., Valija S.

Burāšana jauniešiem
Jau trešo gadu pēc kārtas no 21.–22. jūlijam Rojas akvatorijā no-

risinājās burāšanas regate jauniešiem „Rojas Lielā Balva”, kas ir viens 
no Latvijas kausa posmiem.

Simtiem atpūtnieku divas dienas varēja vērot 45 dalībnieku buru 
spēli pretī pludmalei, kas bagātināja mūsu Rojas ūdeņus. Regatē pie-
dalījās jaunie burātāji no Rojas NSS, Engures, Rīgas, Jūrmalas un Us-
mas jahtklubiem. 

Viskuplāk tika pārstāvēta mazākā „Optimist” jahtu klase – 37 dalīb-
nieki, kur kopvērtējumā 1. vieta A. Einausei (Rīga), 2. vieta K. Dubram 
(Engure), 3. vieta R. Pļaviņam (Rīga). No mūsējiem labākais rezultāts 
Rihardam Bramanim – 19. vieta kopvērtējumā. Markuss Pēda septiņu 
pašu jaunāko dalībnieku konkurencē C klasē (2009. g. dz. un jaunāki) 
ierindojās 4. vietā. Pirmoreiz šāda mēroga sacensībās piedalījās Rojas 
novada Sporta skolas jaunie burātāji – Ilva Kučere, Ralfs Gnevohs un 
Anrijs Linards Krievaitis. 

„Laser” laivu klasēs piedalījās 8 dalībnieki, labākā no mūsējiem 
bija Hanna Elizabete Zandere, kas „Laser 4,7” klasē kopvērtējumā 
ierindojās 4. vietā un starp meitenēm palika 3. vietā. Žēl, ka dažādu 
iemeslu dēļ nepiedalījās mūsu divvietīgās „RS Feva” laivas. Bet ne jau 
visiem jākļūst par augsta līmeņa burātājiem, ir tikai jāpārstāv savs jah-
tklubs un jāpopularizē tas, ja ir dota tāda iespēja. Liels paldies mūsu 
sponsoriem SIA „Banga Ltd” un I. Veckāganam, Rojas novada domei 
un Rojas ostai. Paldies vecākiem, kas palīdzēja nolaist un izcelt laivi-
ņas un atbalstīja savas atvases. Treneris Gunārs Reinholds

18. augustā –  
Rojas upes svētki!

Šoreiz savādāki svētki – klusais koncerts uz upes!
Radīsim Gaismas upi, baudīsim dabas mieru un 

lielisku koncertu uz Rojas upes!
Pieejama laivu noma, lai skatītos koncertu uz 

upes. Pasākumā var piedalīties arī ar saviem peldlī-
dzekļiem!

Cena laivu nomai 2.00 eiro no cilvēka. Laivu 
skaits ierobežots, lūgums tās rezervēt iepriekš pa te-
lefonu 28630590, e-pasts: tic@roja.lv vai Rojas Tūris-
ma informācijas centrā!

Sekojiet līdzi sīkākai informācijai par svētku un 
koncerta norisi Rojas TIC facebook profilā un Rojas 
mājaslapā – www.roja.lv 

Laika posmā no 11. jūlija līdz 7. augustam Rojas pašvaldības po
licija: Saņēmusi un reaģējusi uz 8 izsaukumiem, izpildīti 2  atsevišķie 
uzdevumi, par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 2 klienti, 
izteikti 21 mutiski brīdinājumi. Sastādīti 4 APK protokoli. Mājās nogā-
dāta 1 persona, kura nespēja patstāvīgi pārvietoties. Dzīvnieku patvers-
mē nogādāts 1 suns. PP piedalījās reidā kopā ar Valsts vides dienestu. 
Dzēsts 1  meža ugunsgrēks. Likts nodzēst 7 ugunskurus. Kopā ar ap-
sardzi novērsti 6 kautiņi. No kāpām izraidīti 10 autovadītāji ar viņiem 
piederošām automašīnām. Atrasts vīrietis, kuru meklē Valsts policija. 
Uzrakstīti 3 rakstiski brīdinājumi. 

Basketbols Rojā
Svētdien, 22. jūlijā, noslēdzās divu dienu turnīrs „Rojas kauss 

2018” basketbolā 2006. g.dz. un jaunākiem zēniem. Šis turnīrs jau 
otro gadu pulcē piecas 12-gadīgu un jaunāku zēnu komandas ne tikai 
no Latvijas, bet arī ārpus tās robežām. Divas dienas Rojas Sporta sko-
las zālē gāja karsti, jo saules iesildītajam gaisam pievienojās arī sacen-
sību spars, spēlētāju enerģija un līdzjutēju emocijas. 

Komandu sacensībās pirmie pie gardās medus kūkas tika turnīra jau-
nākie dalībnieki – Ventspils komanda, kuri ierindojās 5. vietā. Godpilnā 
4. vieta mājiniekiem – Rojas komandai. Īpaši uzteicama ir rojenieku iz-
turība, jo, salīdzinot ar pārējām komandām, viņu sastāvā bija vismazāk 
spēlētāju, kas attiecīgi samazināja iespējas regulāri atjaunot enerģiju spē-
lētāju laukumā. Sīvā cīņā 3. vietu ieguva mūsu pārrobežu viesi – Minskas 
komanda, bet 2. vietu – tālākie viesi no Latvijas – Valmieras komanda. 
Īpašs prieks par Talsu puišiem, kas meistarībā pārspēja visas pārējās ko-
mandas un nodrošināja to, ka Rojas kausa uzvarētāja tituls paliek tepat 
Ziemeļkurzemē. No sirds apsveicam!

Individuāli par labākajiem katrā komandā treneri izraudzījās  – 
Rūdi Doni (Talsi), Evertu Eglīti (Valmiera), Jegoru Komlaču (Mins-
ka), Dāvi Ozoliņu (Roja), Martinu Klestrovu (Ventspils).

Šī turnīra ietvaros notika arī 3-punktu metienu konkurss, kuram 
katra komanda varēja izvirzīt 3 spēlētājus. Ar skaļām gavilēm sveicām 
rojenieku Agni Daniēlu Andersonu, kurš fināla metienos ieguva 
visvairāk punktus!

Lai šajās sacensībās gūtā pieredze palīdz mūsu puišiem turpmākajās 
spēlēs! Nākošās tepat jau pie durvīm – „Talsu kauss 2018”. Ja arī tev 
patīk basketbols, nāc un pievienojies!

Rojas novada sporta skolas vecāku vārdā, Kristīne Maslovska

Kapu svētki 
Rojas novadā

19. augustā 10.30 
Valgalciema kapos;
19. augustā 11.30 

Kaltenē Šanterkalna kapos;
19. augustā 13.00 Rojas kapsētā 
(lietus gadījumā dievkalpojums 

notiks baznīcā).

Vajadzīgs aprūpētājs 1. grupas 
invalīdei Rojas novada Aizklāņos. 
Darbs maiņās, dzīvošana uz vietas. 
Zvanīt 29451369. 

Rojas katoļu draudze 
organizē braucienu 

uz Aglonu 24. septembrī –  
uz pāvesta 

Franciska pastorālo vizīti.
Lai saņemtu ieejas karti, pieteik-

šanās termiņš 15. augusts. Izdevu-
mi par transportu 25 eiro. Pieteik-

ties pa telefonu 27867443.

Otrdien, 14. augustā, 
Rojas novada bibliotēkas būs 

SLĒGTAS.
Dosimies mācību pieredzes braucienā 

uz Pierīgas reģiona bibliotēkām.

Vislatvijas represēto salidojums 
Ikšķilē šogad notiks 25. augustā. 
Pieteikties braucienam pa telefoniem 
27122125 (Ausma) vai 25657021 (Irēna).

Sporta diena Rudē 
18. augustā 11.00

Sacentīsimies komandu sporta veidos, individuālos 
sporta veidos bērniem līdz 14 gadu vecumam, netradi-
cionālās sporta aktivitātēs mazajiem, individuālos spor-
ta veidos no 15 gadiem, ģimeņu stafetēs.

Vecāku vietā drīkst būt vecvecāki, krustvecāku, tan-
tes un onkuļi. Sporta spēlēs sacensības notiek tikai tad, 
ja ir nokomplektētas 3 komandas. Apbalvošana indivi-
duālajos sporta veidos pulksten 14.30, sporta spēlēs ap-
balvos uzreiz pēc sacensību beigām.

Sporta aktivitāšu laikā dalībnieki tiks fotografēti, fotog-
rāfijas tiks ievietotas sociālajā tīklā www. facebook.com un 
Rojas novada mājaslapā.

Tatjana Kirilova

Uzmanību škiroto 
atkritumu konteineru 
izmantotājiem!

Atgādinām, ka plastmasas iepakojumiem 
paredzētajos konteineros drīkst izmest tukšas PET 
pudeles, kārbiņas, plēves, maisiņus, šampūna un citas 
cietās plastmasas pudeles, skārda dzērienu bundžas.

Nedrīkst – netīrus plastmasas izstrādājumus, eļļas 
pudeles, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves 
priekšmetus, kā arī vienreiz lietojamos traukus. Izmest 
drīkst tikai tīru un izskalotu iepakojumu bez pārtikas 
produktu atliekām.

Atcerieties, ka pirms izmešanas plastmasas pudeles un 
skārda dzērienu bundžas ir jāsaplacina, lai tās aizņemtu 
mazāk vietas un konteiners nepiepildītos tik ātri!

Mīļš paldies dakterei Džeriņai par 
palīdzību un visiem mīļajiem, kas pa-
vadīja Āriju Riķīti mūžībā.

Piederīgie


