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Pavisam ātrā solī aizsoļojis pavasaris 
un pienākusi vasara, ko tik ļoti gaida ik-
viens skolēns. Ir brīvlaiks, ko var izman-
tot gan ilgākai gulēšanai, gan atpūtai pie 
jūras, gan, nodarbojoties ar sporta akti-
vitātēm. Vasara ir arī pļaujas laiks vietē-
jiem tūrisma uzņēmējiem, jo ikviens Ro-
jas novada viesis pieprasa ne tikai savām 
vēlmēm atbilstošas naktsmītnes, bet arī 
iespējas baudīt kultūras un mākslas pa-
sākumus, kā arī aktīvo atpūtu. 

Lai ieinteresētu viesus paciemoties 
pie mums ilgāk, nozīmīga ir infrastruk-
tūra un sakopta apkārtējā vide, tāpēc 
pašvaldības darbinieki turpina darbu pie 
finansējuma piesaistes dažādiem, gan 
lielākiem, gan mazākiem, projektiem. 
Pašreiz, tuvojoties noslēgumam Eiropas 
Savienības (turpmāk – ES) struktūrfon-
du apguves periodam, mums jāspēj no-
reaģēt uz jaunām iespējām, ātri un pār-
domāti jāstrādā, lai pagūtu īstenot visas 
ieplānotās ieceres.

Protams, mūsu lielākais lepnums 
ir jaunā brīvdabas estrāde, kura tika 
uzbūvēta īsā laikā. Tās kopējais apgū-
tais finansējums ir 3  338 165,27 EUR 
(1  225 176,65 EUR – ES un valsts bu-
džeta finansējums, 2 112 988,62 EUR – 
pašvaldības līdzfinansējums). Mūsu 
estrādes vērienīgums izskanējis tuvā un 
tālā apkārtnē, un izbaudīt jauko estrā-
des atklāšanas pasākumu bija ieradušies 
vairāk nekā  2500 interesentu.  Par estrā-
des šīs vasaras pasākumiem ikvienam 
ir  iespēja gūt informāciju pašvaldības 
mājas lapā, informatīvajā izdevumā 
„Banga” un daudzos citos mēdijos. Paš-
reiz arvien populārāka kļuvusi estrādes 
pasākumu biļešu dāvināšana dažādās ju-
bilejās un svinīgos gadījumos, kas priecē 
gan dāvinātāju, gan dāvanas saņēmēju.

Pašvaldības Attīstības nodaļas dar-
binieces Agnese Veckāgane un Ligita 
Šnore, sadarbībā ar projektētājiem un 
infrastruktūras izbūves speciālistiem, 
turpina darbu pie Rojas brīvdabas estrā-
des II kārtas, kurā plānota stāvlaukumu 
seguma izbūve un bruģēšana, kā arī sta-
cionāro labierīcību izbūve. Šos darbus 
plānots darīt, piesaistot ES struktūrfon-
du finansējumu un pašvaldības līdzfi-
nansējumu.

Vēl arvien turpinās darbs pie pro-
jekta „Esi vesels – ieguldījums tavai 
nākotnei!” īstenošanas. Tajā Rojas 
novada iedzīvotājiem tiek dota iespēja 
piedalīties dažādās lekcijās – nodarbī-
bās par veselīgu uzturu un dzīvesvei-
du, kā veselības saglabāšanā izmantot 
ergonomiku, kā rūpēties par savu sirds 
veselību un citu ar veselīgu dzīvesveidu 
saistītu jautājumu izzināšanu. Kopējais 

finansējums – 48 629 EUR. Tajā nav 
pašvaldības līdzfinansējuma, bet 
viss ir ES struktūrfondu un valsts 
finansējums.

Rojas pašvaldība par 15  000,00 
EUR (12 750,00 EUR – ES un valsts 
budžeta finansējums, 2 250,00 EUR – 
pašvaldības) īstenojusi Latvijas –
Lietuvas pārrobežu projektu (Vi-
deoGuard), kura ietvaros tika uz-
stādītas video novērošanas kameras 
Rojā, ar mērķi uzlabot gan sabied-
risko drošību, gan ceļu satiksmes 
drošību, jo video kameras ir aprīko-
tas arī  ar nakts redzamību, tādējādi 
video ierakstos teicami saskatāmi 
automašīnu numuri arī diennakts 
tumšajā laikā.

Rojas pašvaldība pašlaik īsteno 
projektu „Rojas novada pašvaldības 
autoceļa pārbūve” par 182 840,79 EUR   
(159  948,23 EUR ES finansējums 
un 22  892,56 EUR pašvaldības 
līdzfinansējums), kura ietvaros tiks 
atjaunots Autoceļš „P126 – Kokdar-
bnīca – Mazroņi”.

Mūsu novadā ir vēl viens vie-
tējos un tūristus piesaistošs fak-
tors  – jūras tuvums. Katru gadu 
pašvaldība pludmales teritorijas kop-
šanai un uzturēšanai izlieto vairāk nekā 
10 000 EUR, bet, protams, ir nepiecie-
šams turpināt darbu pie pašas pludma-
les teritorijas labiekārtošanas, turpinot 
attīstīt peldvietu Rojā. Šajā pavasarī 
tika atjaunotas 3 pārģērbšanās kabīnes 
Rojā, izbūvētas laipas un padarīti kom-
fortablāki apstākļi sanitārajos mezglos 
Kaltenē. Šī projekta kopējās izmaksas ir 
14  542,77 EUR (14  072 EUR – ES un 
valsts budžeta līdzekļi, 470,77 EUR – 
pašvaldības līdzfinansējums).

No 2007. gada tiek īstenota taimiņu 
mazuļu ataudzēšana un ielaišana Ro-
jas upē. 2019. gadā pašvaldībai apstip-
rināja kārtējo projektu par 3000 EUR 
(2400  EUR Zivju fonda finansējums, 
600 EUR pašvaldības līdzfinansējums).

Šovasar veiksmīgi turpinājās sadar-
bība ar biedrību „Latvijas Zaļā kustība”, 
kuras ietvaros tika izbūvēta koka laipa 
Akmeņainajā jūrmalā Kaltenē, kā arī 
pielāgotas invalīdu vajadzībām divas 
labierīcības Kaltenes stāvlaukumos.

Otrs kopējais projekts ar biedrī-
bu „Latvijas Zaļā kustība”, ir peldvietu 
sertifikācija, ar mērķi novērtēt iespēju 
nodrošināt piekļuvi cilvēkiem ar pārvie-
tošanās grūtībām pludmalēs. Pie šī pro-
jekta strādājām jau 4 gadus un tikai ta-
gad projekta virzītājam Jānim Matulim 
un viņa sadarbības partneriem izdevies 
izstrādāt kritērijus un metodiku. Rojas 

pašvaldība bija pirmā Latvijā, kurai bija 
tas gods pludmalē mastā uzvilkt zaļi bal-
to karogu kā apliecinājumu, ka šeit tiek 
nodrošināta piekļuve cilvēkiem ratiņ-
krēslos un vājredzīgajiem.

Pašlaik notiek intensīvs darbs pie 
jaunā teritorijas plānojuma 1. redakcijas.

Mūsu pašvaldībai jau daudzus gadus 
labs sadarbības partneris ir AS „Latvijas 
Valsts meži”. Kopīgiem spēkiem esam 
iekārtojuši atpūtas vietas pie Rojas upes, 
organizējuši izglītojošus seminārus, sa-
darbojušies ar izglītības iestādēm. Pa-
gājušajā nedēļā atklājām virtuālo skatu 
torni, kas arī ir pirmais Latvijā un dar-
bojas ciešā sasaistē ar informācijas teh-
noloģijām. Arī šis projekts ir ar sociālu 
ievirzi, jo cilvēkiem, kuri savas veselības 
dēļ nevar fiziski uzkāpt skatu tornī, ta-
gad ir iespēja apkārtni vērot no putna 
lidojuma savā viedtālrunī. Vienīgais, kas 
nepieciešams, ir viedtālrunis ar interne-
ta pieslēgumu.

Rojas pašvaldība ir veikusi Valsts 
nozīmes ūdens notekas Mazupītē, Ro-
jas ciemā, būves tehniskās apsekošanas 
atzinumu, lai varētu nākotnē īstenot 
projektu par Mazupītes tālāko krastu 
labiekārtošanu.

Turpinās darbs pie jauno Meža kapu 
teritorijas izveides – izstrādāts būvpro-
jekts „Rojas Meža kapu izbūvei”. Tajā 
ietverta kapličas ēka un pieguļošās teri-
torijas labiekārtošana.

Pašreiz, kad arvien straujāk tuvojas 

ES struktūrfondu šī plānošanas 
perioda noslēgums, ir iespējas 
iesniegt projektu pieteikumus 
ne tikai infrastruktūras attīstī-
bas virzienos, bet arī izglītībā, 
kultūrā, tūrismā utt. Šīs iespējas 
izmanto gan Rojas vidusskola, 
gan Tūrisma informācijas centrs, 
Rojas Jūras zvejniecības muzejs, 
brīvā laika un jauniešu centri, 
un citas pašvaldības iestādes un 
struktūrvienības. Jau ir apstipri-
nāts Valsts Kultūrkapitāla fonda 
finansējums – 3 344,73 EUR (no 
kuriem tikai 344,73 EUR ir paš-
valdības līdzfinansējums, pārē-
jais – ES un Valsts budžeta finan-
sējums) Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja projekta „Atklāta krāju-
ma „Zvejniecība Ziemeļkurze-
mes piekrastē 20. gadsimtā”” īste-
nošanai. Jau tiek īstenots Tūrisma 
informācijas centra projekts „No-
darbinātības pasākums vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs”. 
Tā ietvaros izveidotas divu dar-
binieku darba vietas Tūrisma in-

formācijas centrā. Arī šis finansējums 
nav liels – 1 153 EUR (637 EUR – paš-
valdības līdzfinansējums), bet Tūrisma 
informācijas centra budžetu tas atvieg-
lo. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru.

Ir apstiprināts Valsts Kultūrkapitā-
la fonda projekts – koncertstāsts „Es 
rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”, kuru 
varēs vērot ikviens interesents Ro-
jas brīvdabas estrādē 24. augustā. Šis 
muzikālais stāsts ir veltījums Baltijas 
ceļa trīsdesmitgadei. Kopējais finansē-
jums – 10 000 EUR (3 000 EUR – Valsts 
Kultūrkapitāla fonda finansējums, 
7 000 EUR –  pašvaldības, ko plānots at-
gūt no biļešu realizēšanas). 

Pašreiz Rojas pašvaldības Attīstības 
nodaļa strādā pie projektu pieteiku-
miem, kuros plānots atjaunot pieminek-
li zvejniekiem pie Rojas kultūras centra 
un šīs teritorijas labiekārtošana; iekārtot 
Krišjāņa Valdemāra piemiņas istabu, 
kurā tiks izveidota pulcēšanās vieta no-
vadpētniekiem un izstāžu zāle vēstures 
entuziastu darbu popularizēšanai; Rojas 
Jūras zvejniecības muzeja projekts „Cil-
vēks pie jūras”, kurā paredzēta Kaltenes 
bijušā kluba teritorijas labiekārtošana, 
lai šeit būtu gan velosipēdu novietne, 
gan laukums atpūtas un kultūras pasā-
kumiem, un piemiņas zīme kā aplieci-
nājums vietējai identitātei. Noslēdzies 
plānošanas darbs pie bijušā Kaltenes 

kluba, tagad Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja filiāles ēkas, otrā stāva pārbūves. 
Vēl plānots labiekārtot Rojas upes krei-
so krastu, izbūvējot promenādi gar upes 
krastmalu, ierīkojot apgaismojumu, iz-
būvējot labiekārtojuma elementus – so-
liņu, šūpuļtīklus, publisku peldvietu. 

Pašreiz lielo izmaksu un birokrāti-
jas dēļ esam iepauzējuši daudzdzīvokļu 
māju siltināšanas projektus, bet brīdī, 
kad visi apstākļi kļūs labvēlīgāki, darbs 
tiks turpināts. 

Darba ir daudz un viens projekts 
seko nākamajam, nav laika dīkstā-
vei, jo ieguvums, ko saņemam no ES 
struktūrfondiem, ir pietiekami liels, un 
infrastruktūras un pašvaldības teritori-
jas sakārtošana ir viena no pašvaldības 
prioritātēm. Iedzīvotāju rūpe ir visu ra-
dīto saglabāt un katram pašam strādāt 
pie savas dzīves kvalitātes uzlaboša-
nas.

Mūsu dzīves kvalitāti uzlabo un po-
zitīvu skatījumu uz lietām vairo tieši 
šis – vasaras – periods, kad pie mums 
notiek daudz pasākumu. Pagājušajā ne-
dēļas izskaņā Roja atkal bija ļaužu pil-
na, jo tika svinēti Zvejnieksvētki. Lai tik 
vērienīgs pasākums taptu, tiek ieguldī-
ti gan cilvēkresursi, gan finansējums. 
Svētki izdevās! Paldies par paveikto 
saku organizatoriem – Ārijai Veidei, 
Dacei Brokai, Madarai Aizgrāvei, Tatja-
nai Kirilovai, Armandam Indriksonam, 
Kristīnei Voldemārei, Inesei Indrik-
sonei, Jānim Megnim, visu pasākuma 
norišu vietu pārraugam Jānim Pūcem, 
atbildīgajiem palīgiem – Arnim Enze-
lam, Marekam Štālam, Aigai Gruntei, 
Agnesei Veckāganei, Ilzei Alikai, Inai 
Bramanei, Maritai Pāvuliņai, Gatim 
Simanovičam, Haraldam Valdemāram, 
Armandam Voronovam, Jānim Pod-
niekam un viņa darbiniekiem, Alfrē-
dam Liepniekam, Dzintaram Vīksnem, 
Raivim Puntulim un apsardzes darbi-
niekiem, Valsts policistiem, mediķiem 
un ikvienam, kurš svētku laikā atbildīgi 
veica uzticētos darbus. Arī ārpakalpo-
jumu sniedzēji palīdzēja mums svētkus 
padarīt krāsainus un daudzveidīgus!

Paldies visiem novadniekiem, kuri 
regulāri sakopj savus īpašumus un pie 
saviem īpašumiem atraduši vietu Rojas 
novada karogam, kas ir kā apliecinājums 
mūsu viesmīlībai un vēlmei pašiem dzī-
vot sakoptā vidē, un viesus sagaidīt sir-
snīgiem smaidiem! 

Visiem vēlot izbaudīt vasaras bur-
vību –

Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa 

Novada domē

DARBA PIENĀKUMI:
	Plānot un vadīt vieglatlētikas treniņu 

procesu, atbilstoši profesionālās ievirzes 
izglītības programmas prasībām;

	Analizēt un novērtēt sportistu rezultatīvos 
rādītājus un pilnveidot sporta veida treniņu 
programmu;

	Veicināt izglītojamo individuālo 
sasniegumu attīstību;

	Sadarboties ar citu sporta veidu treneriem.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
	 Izglītība saskaņā ar MK noteikumu 

Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
	Profesionālās ētikas normu ievērošana;
	Precizitāte un atbildība darbā.

IESTĀDE PIEDĀVĀ:
	Darbu draudzīgā kolektīvā;
	Atalgojumu 750 eiro mēnesī par vienu 

pedagoģisko likmi;
	Sociālās garantijas.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesnie
dzot savu motivētu pieteikuma vēstuli, CV līdz 
2019. gada 29. augustam (ieskaitot) uz epas
tu: sportaskola@roja.lv, pa pastu vai klātienē: 
Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas nov., LV3264. 
Informācija pa tālruni: 29617771.

DARBA PIENĀKUMI:
 pildīt pedagoga, koncertmeistara pienā-

kumus, atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības 
mācību priekšmeta programmas prasībām;
 veicināt izglītojamo individuālo sasniegu-

mu attīstību;
 sadarboties ar citu mācību priekšmetu pe-

dagogiem.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
 izglītība saskaņā ar MK noteikumu Nr. 569 

„Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglī-
tību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 
prasībām;

 labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 precizitāte un atbildība darbā.

IESTĀDE PIEDĀVĀ:
 darbu radošā, draudzīgā kolektīvā;
 atalgojumu no 750 eiro mēnesī par vienu 

pedagoģisko likmi;
 sociālās garantijas.
Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot 

motivētu pieteikuma vēstuli, CV līdz 2019. gada 
16. augustam (ieskaitot):

• uz e-pastu: roja@roja.lv 
• vai pa pastu Zvejnieku  iela 3, Roja, Rojas nov., 

LV-3264.
Informācija pa tālruni: 63232050.

Rojas novada pašvaldība  AICINA DARBĀ 
Rojas Mūzikas un mākslas skolā (reģ. nr. 4174902332), Strauta iela 2, Rojā, Rojas novadā,

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (2320 02) –  
KLAVIERSPĒLES PEDAGOGU, KONCERTMEISTARU  

(uz nepilnu likmi – 16 h/nedēļā, uz nenoteiktu laiku).

Rojas novada Sporta skola  AICINA DARBĀ
Rojas novada Sporta skolā (reģ. nr. 4171902899), Zvejnieku iela 7, Rojā, Rojas novadā, 

VIEGLATLĒTIKAS SPORTA TRENERI 
(uz nepilnu slodzi  – 28,93 stundas nedēļā, uz nenoteiktu laiku).
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Rojas novada 16. jūlija domes sēdē tika 
izskatīti 10 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	 Uzdot Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
direktoram Jānim Kivilam ar nodošanas – pie-
ņemšanas aktu nodot viņa atbildībā esošās Rojas 
Mūzikas un mākslas skolas materiālās vērtības 
un dokumentus Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
profesionālās ievirzes skolotājai/sekretārei Baibai 
Beraģei. No 16.08.2019. uz laiku, līdz LR Izglītības 
un zinātnes ministrija un LR Kultūras ministrija 
apstiprina kandidatūru Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas direktora amatam, iecelt Baibu Beraģi par 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora pie-
nākumu izpildītāju. No dienas, kad Rojas novada 
dome būs saņēmusi direktora amata kandidatūras 
saskaņojumu no LR Izglītības un zinātnes minis-
trijas un LR Kultūras ministrijas, iecelt Baibu Be-
raģi par Rojas Mūzikas un mākslas skolas direk-
tori.

•	 Iesniegt projekta pieteikumu „Brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu centra „Strops” darbības 
paplašināšana” atklāta konkursa projektu iesnie-
gumu pieņemšanas kārtā ELFLA Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakš-
pasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātēs 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas”, ko izsludinājusi biedrība „Talsu rajona 
partnerība”. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansē-
jumu 1 000,00 EUR apmērā, kas sastāda 10% no   
projekta izmaksām.

•	 Atbalstīt biedrības „Rasa” ELFLA („Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. ga-
dam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības 
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”) projekta konkursa ietvaros 
iesniedzamo projektu „Veselības atslēga – aktīvs 
dzīvesveids”, garantējot projekta apstiprināšanas 
gadījumā Rojas novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu 200,00 EUR apmērā no projekta kopējām 
izmaksām.

•	 Pagarināt ar biedrību „Rasa”, reģistrācijas 
Nr.40008054603, 2013. gada 23. maijā noslēg-
tā nomas līguma Nr. RND/2013/L45 termiņu uz 
desmit gadiem.

•	 Iesniegt projekta pieteikumu biedrības 
„Talsu rajona partnerība” izsludinātajā projektu 
konkursā ELFLA Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta 
„Aktīvā tūrisma dažādošana Rojas novadā” kopē-
jās attiecināmās izmaksas ir 20 000,00 EUR, Ro-
jas novada pašvaldība apņemas nodrošināt pro-
jekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 
2000,00 EUR.

•	 Atbrīvot Inesi Bārtuli no Rojas ostas valdes 
locekļa amata un iecelt Zemkopības ministra pa-
domnieku Ervīnu Grāvīti par Rojas ostas valdes 
locekli.

•	 Noslēgt ar Rojas ostas pārvaldi apbūves 
tiesību līgumu uz 25 gadiem par nekustamo īpa-
šumu „Rojas estrāde”, Rojas novads, kadastra 
Nr. 88820081121.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma „Krākšas”, Rojā, Rojas novadā, 
sadalīšanai. Sadalīt nekustamo īpašumu atbilsto-
ši zemes ierīcības projektam 3 atsevišķās zemes 
vienībās un piešķirt/saglabāt tām nosaukumus un 
adreses.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma Jūras ielā 10, 
Rojā, Rojas novadā, zemes lietošanas mērķus.

Informāciju sagatavoja Administratīvās 
nodaļas vadītāja vietniece/domes sekretāre 

Marita Pāvuliņa

Rojas novada domē

2019. gada jūlijā Rojas Romas 
katoļu draudze ir īstenojusi Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansētās Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
atbalstīto projektu Nr. 18-08-AL35-A0
19.2202-000002  „Rojas Romas katoļu 
baznīcas teritorijas labiekārtošana”.

Projekta kopējās izmaksas ir 
29891,45 eiro, tai skaitā publiskais 
finansējums – 26902,30 eiro, Rojas 
novada domes līdzfinansējums 5% 
apmērā – 1494,58 eiro, Rojas katoļu 
draudzes līdzfinansējums  5% apmē-
rā – 1494,57 eiro.

Darbus veica būvuzņēmējs SIA 
„Kalvas”, darbu kvalitāti kontrolēja 
būvuzraugs Imants Kupšis, objektu 
regulāri apsekoja 
Rojas būvvaldes va-
dītājs Agris Jansons.

Saskaņā ar izstrā-
dāto un būvvaldē 
akceptēto Būvpro-
jektu, ir paveikti se-
kojoši darbi:

•	 izveidota auto-
mašīnu stāvvieta 
ar šķembu – grants 
segumu 216 m2 pla-
tībā, tai skaitā 2 in-
valīdu stāvvietas;

•	 ieklāts betona 
bruģis 451 m2 platī-
bā; 

•	 izbūvēta dabīgo laukakmeņu 
atbalsta siena gar auto stāvlaukumu 
36 t/m;

•	 no Kāpu ielas puses uzstādīts 
metāla kaluma žogs ar betona sta-
biem un pasētu, ieejas/ iebraucamie 
vārti (4m + 1m) ar kopējo garumu 
26 t/m;

•	  uzstādīts drāšu paneļu žogs gar 
privātīpašumu Kāpu ielā 4 42 t/m; 

•	 izbūvēta lietus un sniega kuša-
nas ūdeņu kanalizācija;

•	 izgatavoti un uzstādīti 3 atpū-
tas soli ar metāla pamatni;

•	 nolīdzināta un apzaļumota 
baznīcas ēkai pieguļošā teritorija. 

Teritorijas labiekārtošanas pro-
jekta īstenošana ļāva baznīcas ēkas 
būvniecības ierosinātājam – Romas 
katoļu Liepājas diecēzei – saņemt 
Veselības inspekcijas atzinumu par 
objekta gatavību darbības uzsākša-
nai.

Rojas Romas katoļu draudze pa-
teicas biedrībai „Talsu rajona part-
nerība” un Ziemeļkurzemes reģio-
nālajai lauksaimniecības pārvaldei 
par atklāta konkursa projektu iesnie-
gumu kārtās paredzēto finansējumu 
arī sakrālā mantojuma saglabāšanai, 

kvalitatīvu baznīcas pakalpojumu 
pieejamības un sasniedzamības no-
drošināšanai.

Pateicamies Rojas novada domei 
par līdzfinansējumu, būvdarbu vei-
cējiem par apzinīgu un kvalitatīvu 
darbu, visiem iesaistītajiem dienes-
tiem  un cilvēkiem par atbalstu, pre-
timnākšanu, sapratni projekta saga-
tavošanas, īstenošanas un nodošanas 
etapā.

Valentīna Kaža

Latvijas Pašvaldību savienība kā nacionālas nozīmes projekta „Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” vadošais partneris, 
ar Latvijas vides aizsardzības fondu ir noslēgusi līgumu par projekta 
finansēšanas un izpildes kārtību, kurā Rojas novada dome ir viens no sa-
darbības partneriem. 

Projekta realizā-
ci jai tika noslēgts 
div pusējs sadarbības 
līgums starp Latvijas 
Pašvaldību savienību 
un Rojas novada domi 
par projekta aktivitāšu 
izpildi. Tā uzdevumos 
ietilpa: 1. Uzlabot Ro-
jas pludmales peldvie-
tas labiekārtojumu, iz-
būvējot 3 pārģērbšanās 
kabīnes, kuru vizuālais 
izskats atbilstu jau 
peldvietā esošajiem labiekārtojuma objektiem; 2. Izbūvēt jaunas koka laipas 
Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā, lai tādējādi kontrolēti novirzītu atpūtnieku 
un tūristu plūsmu; 3. Atjaunot un padarīt apmeklētājiem komfortablāku sa-
nitāro mezglu un sabiedrisko tualeti.

Rojas novads atrodas Rīgas jūras līča piekrastē un kopējā pludmales te-
ritorija ir 42 km gara. Tā ir gara josla gar piekrasti, un tās uzturēšanai un 
attīstībai ir izstrādāti ilgtermiņa plānošanas dokumenti, pamatojoties uz 
kuriem, tiek piesaistīts finansējums, lai īstenotu ieplānoto, un rezultātu va-
rētu baudīt gan novada ļaudis, gan tūristi.  Bieži piekrastes teritorija cieš no 
apmeklētāju darbībām, jo atpūtnieku un tūristu skaits Rojas novada plud-
malēs ar katru gadu pieaug, tāpēc pašvaldībai vēl skrupulozāk jāstrādā pie 
krastu kāpu joslas aizsargāšanas, precīzāk jānodala katrai atpūtnieku mērķ-
auditorijai teritorija un jāveido atbilstošs atpūtas vietu labiekārtojums, kas 
atbilstu mūsdienu prasībām.

Projekts ilga no 01.05.2019. gada līdz 01.08.2019. gadam un tā ietvaros, 
kā plānots, tika izbūvētas 3 pārģērbšanās kabīnes, atjaunota un labiekārtota 
sabiedriskā tualete un izbūvētas koka laipas Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā. 
Rezultātā Rojas peldvietas apmeklētājiem tiek nodrošināts lielāks komforts 
un iekārtota ērtāk lietojama infrastruktūra; Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā 
dabas objektu vērotāju un tūristu plūsmai nodrošināta komfortablāka pie-
kļūšana pludmalei un jūras krastam, un aizsargāta kāpu josla, ikvienam ap-
meklētājam pieejams labiekārtots sanitārais mezgls.

Rojas un Kaltenes labiekārtojuma darbus veica uzņēmums SIA „Kalvas”. 
Kopējās būvniecības izmaksas sasniedza 14 689,50 eiro, bet projekta kopē-
jās izmaksas ir 14 072,00 eiro, no kurām 617,50 eiro ir Rojas novada do-
mes līdzfinansējums. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības 
fonds.

Agnese Veckāgane,
Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Īstenots projekts „Rojas Romas katoļu 
baznīcas teritorijas labiekārtošana” Projekta ietvaros labiekārto 

peldvietas Rojā un Kaltenē

Glītās pārģērbšanās kabīnes jauki iederas ap-
kārtējā ainavā.                                 D. Klaberes foto

Rojas katoļu baznīca darbam gatava.
 Albuma foto

Turnīrs vasaras vidū
No 20.–21. jūlijam Rojā norisinājās starptautisks basketbola turnīrs „Rojas grozs – 2019”, 

kurā sacentās jauno basketbolistu komandas divās vecuma grupās: U-10 (2009.g. dzimuši un 
jaunāki) un U-13 (2006. g. dzimuši un jaunāki). Turnīrā piedalījās komandas no Rojas, Tal-
siem, Valmieras un Rīgas, kā arī pārrobežu viesi no  Minskas (Baltkrievija). Jaunāko spēlētāju 
grupā kā nepārprotami līderi izvirzījās Minskas komanda „Tsmoki”. Savukārt DSN (Rīga), 
Talsi un Roja turnīrā ieguva vienādu punktu skaitu (katrai komandai 2 uzvaras, 2 zaudējumi), 
tāpēc uzvarētāju noteikšanai nācās piemērot iemesto un zaudēto punktu attiecību savstarpē-
jās spēlēs. Tā nu 2. vietas godā DSN komanda, bet 3. vieta mazajiem Talsu basketbolistiem. Uz 
Talsiem arī aizceļoja kauss, kas iegūts jaunākās grupas 3-punktu metienu konkursā.

U-13 grupā cīņas izvēr-
tās ļoti spraigas. Daudzu 
savstarpējo spēļu intriga 
saglabājās līdz pat pēdē-
jām minūtēm, gaidot, kura 
komanda tad gūs izšķirošo 
grozu. Līderu pozīcijās iz-
virzījās gan Valmieras, gan 
DSN komandas, tomēr 
savstarpējā spēlē vairāk 
punktus guva DSN, līdz ar 
to viņiem 1. vieta. 2. vie-
ta Valmieras puišiem, bet 
3. vieta ciemiņiem no Minskas „TSMOKI”. Kauss 3-punktu metienu konkursā U-13 grupā 
aizceļoja uz Valmieru.

Paldies visiem dalībniekiem, komandu treneriem un līdzjutējiem. Paldies spēļu lauku-
ma tiesnešiem, sekretariātam un turnīra rīkotājiem. Īpašs paldies turnīra galvenajam ties-
nesim Valdim Dombrovskim un Rojas novada Sporta skolai. Šāds turnīrs ir lieliska piere-
dze mūsu spēlētājiem un vērtīgs pienesums visam Rojas novadam. 

Jauno basketbolistu vecāku vārdā: Kristīne Maslovska

Izstādes
 Līdz 5. augustam Rojas Izstāžu un rado-

šo darbnīcu centrā apskatāma izstāde „Vidējais 
latvietis”. 

 27. jūlijā 16.00 Rojas Jūras zvejniecības 
muzejā tiks atklāta izstāde „Zivs laiks”. Viss, ko 
vien var uzzināt par zivīm! Nu gandrīz viss…

Foto: Dzintars Malkauss, grafika Igors  
Pashchenko.

Sporta diena Kaltenē 3. augustā 11.00
Dalībnieku pieteikšanās no 10.30. Sacensības no-

tiks komandu sporta veidos, individuālos sporta vei-
dos bērniem līdz 14 gadiem un no 15 gadu vecuma, 
ģimeņu veiklības stafetes. Vecāku vietā drīkst būt 
vecvecāki, krustvecāki, tantes un onkuļi. Sporta spē-
lēs sacensības notiks tikai tad, ja būs nokomplektētas 
3 komandas attiecīgajā sporta veidā.

Tatjana Kirilova,
Rojas novada sporta pasākumu organizatore

3. augustā Kaltenes svētki
Es mīlu Tevi, Kaltene!

 11.00 Sporta spēles Čībiņkalnā.
 15.00 Orientēšanās spēle „Skaista mana Kal-

tene” (Starts pie Kaltenes kluba. Gan kājāmgājējiem, 
gan velobraucējiem).
 18.00 Koncertspēle „Es mīlu Tevi, Kaltene!”
Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājuma telpas 

atvēršana. Guntas Krauleres gleznu izstāde.  Vakara 
zupa.
 Ap plkst. 20.00 Rojas amatierteātra izrāde – 

B. Jukņēviča  „Ak, šī skaistā lauku dzīve!”
 22.00 Nakts balle ar Indru un Modri.

Darbosies bufete. Visi laipni aicināti!

Rojas invalīdu biedrības 
ekskursijas maršruts 17. augustā
Izbraukšana no Rojas kultūras centra 

17. augustā 7.30.
TUKUMĀ – Daces Lukševicas daiļdārzs. 

Ieejas  maksa 3.00 EUR.
DURBĒ – Durbes pils apskate. Ieejas 

maksa 1.50 EUR.
JAUNPILS
Amatu māja. Ieejas maksa 1.50 EUR.
Jaunpils pils. Ieejas maksa 3.00 EUR.
Jaunpils luterāņu baznīca. Ieeja par ziedo-

jumiem.
Nurmuižas komplekss Laucienē. Ieejas 

maksa 1.00 EUR.
Atgriešanās Rojā ap pulksten 20.20.
Gaidīti visi interesenti. Pieteikties pa tele-

fonu 26078711 līdz 14. augustam.
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Zvejnieksvētki – tradīcija, kas iet cauri laikiem
Dace Klabere

Savdabīgas sacensības, izstādes, 
šovi, dažādām muzikālām gaumēm 
atbilstoši koncerti, svētku uguņoša-
na un ballēšanās līdz rīta gaismai  – 
tas viss jau 69. reizi 13. jūlija Zvej-
nieksvētkos Rojā piesaistīja milzum 
daudz gan pašmāju, gan tuvas un tā-
las apkārtnes ļaudis.

Zvejnieksvētki ir tradīcija, kas iet 
cauri laikiem. Kā lasām Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja sagatavotajā ma-
teriālā, tā aizsākusies jau tālajā 1936. 
gadā, kad Mazirbes  zvejnieki nolēmuši 
svinēt svētkus. Tie vienmēr svinēti va-
sarā, bula laikā, kad reņģe nenāk krastā. 
Tad arī zvejas vīri sanākuši vienkopus, 
lai apliecinātu savu spēku un varēšanu, 
izsakot arī pateicību jūrai. Rojā šādi 
svētki pirmoreiz organizēti 1950. gada 
29. jūlijā, laikā, kad zvejnieki jau bija 
apvienojušies kolhozā „Staļina ceļš”, un 
pēc grūtajiem kara un pēckara gadiem 
atkal bija atjaunojusies sporta un kultū-
ras dzīve. Uz šiem svētkiem izpušķotās 
laivās, vēlāk smagajās mašīnās, sabrau-
kuši visu apkārtējo ciemu iedzīvotāji no 
Upesgrīvas, Kaltenes, Kolkas, Melnsila, 
Talsiem un pat Ventspils. Pēc motorlai-
vu, peldēšanas un volejbola sacensībām 
sekojis plašs koncerts un zaļumballe 
pūtēju orķestra pavadībā.

Pieaugot labklājībai, Zvejnieksvētki 
guvuši arvien lielāku popularitāti un 
pamazām izvērtušies par vasaras gran-
diozāko pasākumu, un tādi ir joprojām. 
Tiesa, vecākās paaudzes cilvēki jop-
rojām atceras Zvejnieksvētkus, kuros 
galvenais akcents ticis likts uz čaklāko 
zvejas vīru, sievu un kolektīvu cildinā-
šanu, bet sacensībās piedalījušies sava 
aroda pratēji jūrnieka mezglu siešanā, 
špleisēšanā, zvejas tīklu lāpīšanā, ķilavu 
blīvēšanā. Bet – laiki mainās, un tiem 
līdzi maināmies arī mēs. 

Šodienas Zvejnieksvētku centrālais 
notikums – Jūras valdnieka ierašanās, 
lai vismaz reizi gadā satiktu zemes ļau-
dis. Jūras valdnieks nekad pie mums 
neierodas tukšām rokām. Arī šogad 
ciemakukulī bija viņa krāšņo nāru, ku-

rās skatītāji atpazina talantīgās „Elfu” 
dejotājas, sagatavotais šovs. Tradicio-
nāli ar Jūras valdnieku Neptūnu tikās 
zemes valdniece, Rojas novada domes 
priekšsēdētāja, Eva Kārkliņa, kura vē-
lēja Zvejnieksvētku viesiem gaišus un 
priecīgus svētkus.

Lai ilgāk pabūtu starp zemes ļau-
dīm, Jūras valdnieks devās tradicionā-
lajā apsveicināšanās braucienā pa Rojas 
ielām, radot Zvejnieksvētku sajūtu arī 
tiem ļaudīm, kuri kādu apstākļu dēļ 
līdz galvenajai svētku norises vietai no-
kļūt nevarēja.

Kāds īpašs fenomens piemīt arī ik-
gadējai kaķu izstādei. Katru gadu tā 
atkal un atkal pulcē simtiem minkānu 
cienītāju, un  vislielāko prieku tā izrai-
sa mazajos izstādes apmeklētājos, kuri 
labprāt katru pūkaini noglaudītu un 
apmīļotu.

Svētku dienā sastapu jaunu cilvēku 
kompāniju, kura gan Rojā, gan Zvej-
nieksvētkos bija pirmo reizi. Visi kā 

viens nebeidza paust pārsteigumu par 
tik grandioziem svētkiem tik salīdzino-
ši nelielā vietā. Viņus pārsteidza Nep-
tūna sagaidīšanas ceremonija, lieliskā 

izklaides programma, balle, sevišķi gru-
pas „Labvēlīgais tips” pavadībā, kaķu 
izstāde, no kuras tik daudzus kaķēnus 
gribējies vienkārši paņemt līdzi. Zaļa, 

Viena no skaistākajām Zvejnieksvētku tradīcijām, kas allaž pulcē daudz 
skatītāju, ir Jūras valdnieka Neptūna un Zemes valdnieces, novada domes 
priekšsēdētājas, Evas Kārkliņas, tikšanās.

Velo šova trikus var skatīties tikai cil-
vēki ar stipriem nerviem.

Gaidīts viesis Zvejnieksvētkos bija arī Roberto Melone. Viņam palīdzēja 
Dina Čuba (no labās), Gita Alksne, Kristīne Voldemāre un Simona Dāldere.

„Labvēlīgā tipa” pavadībā izdejoties varēja ikviens – jauns vai vecs balles 
apmeklētājs.                                                                      D. Klaberes un N. Indāna foto

klusa, tīra un vējaina vieta – tā jaunieši 
raksturoja Roju, kuru viņi izstaigāja arī 
nākamās dienas rītā, un kurā viņiem 

gribas atgriezties vēl un vēl. Nebūs jau 
ilgi jāgaida – uz tikšanos nākamajos – 
jubilejas – Zvejnieksvētkos! 

Dace Klabere

Šajā pavasarī dabas ziedēšanu piedzīvoju vai-
rākkārt. Lieldienu laikā viesojos Zviedrijā, kur 
tobrīd gaisa temperatūra sasniedza +20 grādus un 
strauji vērās vaļā visas pavasara puķes. Dažas die-
nas pēc atgriešanās mājās, atkal posos ceļā – šoreiz 
uz kaimiņvalsti Baltkrieviju. Jau, iebraucot vēl ti-
kai Jelgavā, kopā ar saviem ceļabiedriem priecājos 
par zaļo dabu, kas kļuva arvien zaļāka, tuvojoties 
Lietuvai, bet mūsu galamērķis Grodņa mūs sa-
gaidīja ar pilnā sparā plaukstošiem ceriņiem un 
kastaņām. Vien pāris nedēļu, un ceriņu ziedēšanas 
trakums iestājās arī Latvijā!

Bet tagad – par visu pēc kārtas. Zviedrijā vie-
sojamies vismaz divreiz gadā. Katru reizi tuvie cil-
vēki, pie kuriem viesojamies, ir parūpējušies par 
to, lai mēs pēc iespējas vairāk iepazītu šo zemi, 
tās kultūru un cilvēkus. Šoreiz tas bija restorāna 
apmeklējums. It kā jau nekā īpaša, šo gadu laikā 
esam pabijuši daudzos pilsētas restorānos, taču šis 
bija īpašs. Restorāns saucas Pinchos. Pinchos pir-
moreiz tika atvērts Gēteborgā 2012. gadā un šo 
gadu laikā ir izveidojusies šī restorāna ķēde visā 
Zviedrijā un kaimiņvalstīs. Tajā tiek piedāvāti da-
žādu valstu ēdieni, un, lai tā apmeklētāji varētu 
iepazīt pēc iespējas vairāk ēdienu vienā apmeklē-
juma reizē, tie tiek piedāvāti ļoti mazās porcijās. 
Katru mazo porciju sauc tapas. Dienā, kad mēs tur 
bijām, piedāvājumā bija spāņu paelja, amerikāņu 
makaroni ar sieru u.c. Mūsu pulciņš katrs sev iz-
vēlējās četras dažādas tapas, bet ar to vēl nebija 
gana. Ēdienu pasūta pa telefonu īsziņas veidā, un 
tāpat, pienākot īsziņai, tiek paziņots, ka jūsu por-
cijas sagatavotas. Pēc tām jāiet pašiem uz virtuvi, 
kur visas pasūtītās tapas saliktas uz koka paliktņa. 
Savukārt uz galda ir salvetes, kuru zilajā pusē uz-
rakstīts – paldies, man viss kārtībā. Ja jūs salveti 
pagriezīsiet otrādi, ar sarkano pusi uz augšu, tās 
uzraksts vēstīs  – man vajadzīga palīdzība – un pēc
laika pie jums pienāks viesmīlis. Viss restorāna in-
terjers iekārtots ar dažādiem cirka elementiem un 

Kopā ar kolēģiem. Fonā – Sv. Franciska Ksa-
verija katedrāle. Tajā atrodas augstākais (mar-
mora) altāris Eiropā, bet katedrāles 65 m augsta-
jā tornī joprojām darbojas vecākais pulkstenis 
Eiropā – uz tā atrasti ieraksti par 12. gs. 

Albuma foto

Ceļojumu piezīmes
cirks sākas arī, ieejot tualetes telpās. Aizverot dur-
vis, laipna balss tevi pasveicina, un pēc tam uzaici-
na apsēsties uz poda. Pēc brīža tev laipni atgādina 
nolaist podā ūdeni un aizvērt poda vāku… Lai 
vecāki netraucēti varētu baudīt vakaru, iekārtota 
atsevišķa telpa, kur mazuļiem rotaļāties.

Gan jau, atkārtoti apmeklējot restorānu, tu pie 
tā pierodi, bet, uzturoties tajā pirmoreiz, bija visai 
amizanti vērot pieaugušos, kuri baudīja maltīti no 
miniatūriem trauciņiem un zupu ēda ar tējkaro-
tēm. Mans mazdēls Gustavs, ieraudzīdams mazos 
spēļu trauciņus, neviltotā izbrīnā iesaucās: „Es biju 
dzirdējis, ka šeit visu pasniegs mazos trauciņos, 
bet nebiju domājis, ka tie būs tik mazi kā bārbi-
jām!” Lai arī Pinchos restorāns nav no lētākajiem, 
apmeklētāju tajā netrūkst, tādēļ galdiņa rezervāci-
ja jāveic laicīgi.

Dažas dienas pēc atgriešanās mājās, posos 
nākamajam ceļojumam. Pagājušā gada rudenī ar 
kolēģiem viesojāmies Minskā. Toreiz Baltkrievija 
mūs tā pārsteidza labā nozīmē, ka nekavējoties 
tika kalti nākamie plāni. Šoreiz par galamērķi 
izvēlējāmies Baltkrievijas otro lielāko pilsētu aiz 
galvaspilsētas Minskas – Grodņu. Grodņa atro-
das rietumos pie Nemunas, netālu no robežas ar 
Lietuvu un Poliju. Pilsētā dzīvo aptuveni 328 000 
iedzīvotāju, pamatā tie ir baltkrievi, diezgan daudz 
poļu un tikai pavisam nedaudz – krievi.

Viena no interesantākajām ekskursijām bija 
Grodņas piena kombinātā „Piena pasaule”. Mil-
zīgajā uzņēmumā strādā 1200 darbinieku un vie-
nīgais, ko tajā neražo no piena produktiem, ir ie-
biezinātais piens. Kombinātā pārstrādā 800 tonnas 
piena dienā. Piens tiek iepirkts tikai no vietējās ap-
kaimes zemniekiem, neskatoties uz to, ka iepirkt 
pienu, piemēram, no Polijas, būtu daudz izdevī-
gāk. To, cik ļoti Baltkrievija sargā savu tirgu un rū-
pējas par saviem uzņēmējiem, jutām ikkatrā vietā.  
Par „Piena pasauli” un tās garšīgo produkciju va-
rētu stāstīt ilgi. Tā ir vesela pasaule, kurā strādājo-
šajiem ir nodrošināts viss – par darbinieku atpūtu 
gādā kultorgs, par viņu veselību gādā pašiem savs 

medpunkts, kurā pieņem terapeits, stomatologs, 
ginekologs, psihologs, feldšeris, masieris utt. Uz 
vietas tiek veiktas arī analīzes un izsniegtas darba 
nespējas lapas. Īpaši padomāts arī par darbinieku 
bērniem un pensionāriem, bet pašiem darbinie-
kiem sešas reizes gadā tiek sagatavotas īpašas pa-
ciņas ar pašu ražoto produkciju. Arī mūsu grupa, 
protams, nogaršoja  piedāvāto produkciju, un visi 
pirmoreiz pagaršojām no sūkalām ražotu dzērie-
nu, kam pievienotas dažādas sulas. Žēl, ka līdz 
kaut kam tādam vēl nav aizdomājušies mūsu piena 
pārstrādātāji, jo dzēriens vienkārši ekselents. Inte-
resanti, ka milzīgajās ražošanas zālēs, kurās tikām 
ievesti, redzējām tikai divus darbiniekus, kuri uz-
raudzīja robotu darbu. Kad ražošanas vadītāja, kas 
mūs iepazīstināja ar uzņēmu, stāstījumu nobeidza 
ar vārdiem, ka viņi uzņēmumā dzīvo un strādā kā 
komunismā, mums nez kāpēc par to smiekli ne-
maz nenāca – tik apstulbuši labā nozīmē bijām no 
visa redzētā un dzirdētā.

Pabijām arī Grodņas agrotūrisma firmā „Ko-
robčici”. Pēc 19. gadsimta muižas paraugiem sti-
lizētais baltkrievu tūrisma komplekss izvietojies 
16 ha platībā. Tā teritorijā atrodas piecas ūdens-
tilpes ar zivīm, aploki ar dzīvniekiem un putniem, 
krāšņas puķu dobes un neskaitāmi tiltiņi. Kom-
pleksa centrālais elements ir restorāns „Zevan”, 
kas uzcelts pēc labākajām baltkrievu tradīcijām. 
Mums bija tā laime pusdienot restorāna mednie-
ku zālē. Tādu biju redzējusi tikai filmās. Mazliet 
nereāla sajūta pārņēma, pusdienojot ar kolēģiem 
krāšņajā telpā pie apaļā galda, kuru sienas rotāja 
dažādas medību trofejas. Izrādās, ka šī zāle ikdienā 
viesiem piedāvāta netiek, un mums bija šī eksklu-
zīvā iespēja tikai tādēļ, ka restorāna pirmajā stāvā 
tika svinētas baltkrievu kāzas, par kuru liecinie-
kiem kļuvām arī mēs.

Ne mazāk interesanta bija mūsu ekskursija 
Grodņas cietokšņa „Partizānu nometnē”. Tā radīta 
pēc baltkrievu kara veterānu nostāstiem par kau-
jām 1. un 2. Pasaules kara laikā. Mums palaimējās, 
ka šajā vietā viesojāmies 8. maijā – dienā, kad Balt-
krievijā tika svinēta Uzvaras diena. Visā teritori-
jā izvietotajos skaļruņos skanēja „Uzvaras diena”, 
„Katjuša” un tamlīdzīgas dziesmas, un mēs kārtējo 
reizi jutāmies kā citā pasaulē nokļuvuši – gan zi-

nāmā, bet mazliet jau piemirstā… Gids vienkārši 
lielisks, stāstījums aizrautīgs, un, kad izložņājuši 
visus bunkurus, nokļuvām vietā, kur mums bija 
saklāts simbolisks galds, katrs klātesošais ar prie-
ku izdzēra glāzīti stiprās baltkrievu dziras uz šīs 
viesmīlīgās tautas veselību, pēc tam klusiņām pie-
balsojot fonā dzirdamajai „Katjušai”.

Vēl neiepazīta palika Belovežas gārša un dau-
dzas citas vietas šajā viesmīlīgajā un interesanta-
jā zemē, tādēļ jau atkal tiek kaldināti jauni plāni. 
Gadu gaitā diezgan daudz esmu pabijusi glancēta-
jās rietumu valstīs, kur, protams, arī ir ļoti skaisti, 
taču nez kāpēc man sirdī iekritusi tieši šī valsts ar 
tās ļaudīm, kultūru, arhitektūru. 
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Sludinājumi 

Policija ziņo Līdzjūtības

Pateicība

Kusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti…

No sirds pateicos saviem vecākiem, 
Voronovu ģimenei, Ivetai un Edmun-
dam Uršteiniem par nesavtīgo palīdzī-
bu manas dzīves grūtajā brīdī. Paldies 
par līdzjūtību, mierinājuma vārdiem un 
ziediem visiem, kuri bija līdzās, Nor-
mundu pāragri mūžībā pavadot.

Ineta Mauriņa-Červinska

Aiziet var, bet nemūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vāliem
Neskanētu atmiņu balss.
                                            (Rainis)

Izsakām līdzjūtību Astrai Rudzītei, 
vīru mūžībā pavadot.

Kaimiņi

PĀRDOD
 Vienistabas dzīvokli Rojā. Zvanīt 

29443963.

Aicina Rojas Jūras 
zvejniecības muzejs

18. augustā 12.00 Ģipkas 
„Jokos” tiks atzīmēta 

Ģipkas jūrskolas
150 gadu jubileja. 

Aicināti visi ģipcenieki, lai kopā 
atcerētos dzīvi Ģipkā pirms daudziem 
gadu desmitiem. Līdzi var paņemt 
nelielu groziņu, būs arī uz ugunskura 
vārīta zupa. 

Paldies Rojas pašvaldības policistiem
               Dzintaram Vīksnem un

Raivim Puntulim, un visiem
pārējiem cilvēkiem, kuri

                 iesaistījās Mellenes glābšanas
                        un mājās nogādāšanas 

akcijā pēc pērkona negaisa.
Dace

2. augustā plkst. 19.00
Brīvdabas izrāde „No saldenās pudeles”
Apvienības „Panna” brīvdabas izrāde. Luga „No sal-

denās pudeles” ir visstraujākā un karstasinīgākā Blau-
maņa komēdija, jo, kur dziņas briest un rūgst, tur kaislī-
bas puto un kāpj prāta toverim pāri. Tuvojas Jāņu nakts. 

Skaņas un smaržas tracina puišu un meitu asinis. Rodas vēlēšanās ļaut jū-
tām vaļu, lai tās nesaskābst kā vecs vīns un, iemalkojot no saldenās pudeles, 
saplūst ar reibumu, kas virmo dabā. Tādos jūtu juku laikos, kad kūsā piens 
un asinis, „Ezerlauku” mājās nākas meklēt meitai vīru un saimniecībai 
galvu. Izrādē piedalās: Daiga Gaismiņa, Zane Daudziņa, Madara Melne – 
Tomsone, Ivars Kļavinskis vai Madars Zvagulis, Juris Lisners, Līga Zeļģe, 
Mārtiņa Počš, Māris Bezmers, Ainārs Ančevskis. Režisors – Juris Rijnieks.

9. augustā plkst. 20.00
Grupas „PĒRKONS” koncerts

Grupa „Pērkons” savu darbību aizsāka 1980. gados. Tā bija visno-
zīmīgākā un skandalozākā rokgrupa Latvijā, kuru sava dumpiniecis-
kuma un attieksmes dēļ pret lietu kārtību, 1980. gadu vidū vairākkārt 
aizliedza. Pēc vairāk kā 38 gadu darbības uz skatuves, leģendārās grupas 
dalībnieki savā izpildījumā nav zaudējuši jauneklīgumu un nezūdo-
šu šarmu. „Pērkons” aizvien turpina nest nacionālo pašapziņu un aiz-
vien skan kā no astoņdesmitajiem, kad roks turēja tautu pie cerības. 
9. augusta vakarā koncertā Rojas brīvdabas estrādē grupa „Pērkons” uzstā-
sies pilnā sastāvā – Juris Kulakovs (taustiņi), Ieva Akurātere (vokāls), Juris 
Sējāns (bass, vokāls), Leons Sējāns (solo ģitāra), Raimonds Bartašēvics (vo-
kāls) un Ikars Runģis (sitamie instrumenti), Uģis Muzikants (otrie taustiņi). 
Grupa klausītājiem koncertā piedāvās dzirdēt savas radošās darbības laikā 
sakrātās un tautā iemīļotās dziesmas, to skaitā „Zaļā dziesma”, „Slidotava”, 
„Mēs pārtiekam viens no otra”, „Labu vakar”, „Dziesma par sapumpuroto 
zaru”, „Gandrīz tautasdziesma”, „Mana dienišķā dziesma” un daudzas citas.

„Galvenais lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars”!
Koncerta informatīvais atbalstītājs – Kurzemes Radio.

23. augustā plkst. 21.21
Koncertuzvedums „Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”

„Baltijas Ceļam – 30” ietvaros
Koncertuzdevums veidots kā veltījums, cienot un atceroties notikumus 

un cilvēkus, kuru pārliecība un rīcība cauri laikiem ir uzturējusi dzīvu 
visas tautas sirdsapziņu. Šis koncertstāsts būs kā kultūrvēstures spogu-
lis, kurā ļauts ielūkoties ikvienam, kuram šķiet svarīgi zināt un atcerēties, 
kādi sabiedrības procesi bija jāpārdzīvo, lai Latvija atgūtu savu brīvību 
un neatkarību. Koncertuzvedumā skanēs Jāņa Jaunsudrabiņa, Aleksan-
dra Čaka dzeja un trīs komponista Nika Matvejeva muzikālie cikli, kuros, 
katrā ir runa par dažādām brīvībām: no personiskās līdz tautas tiesībām 
uz pašnoteikšanos – „Zirgu cikls” ar Imanta Ziedoņa vārdiem; cikls „In-
driķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām” ar Vizmas Belše-
vicas vārdiem; cikls „Brīvība” ar Pola Eliāra vārdiem (pirmatskaņojums). 
Režisors un scenārija autors – Gundars Silakaktiņš. Piedalās Latvijas Nacio-
nālā teātra aktieri: Agnese Cīrule, Zane Dombrovska, Līga Zeļģe, Gundars 
Grasbergs, Egīls Melbārdis, Uldis Siliņš, Raimonds Celms, Kristaps Ķeselis 
un mūziķu grupa Raimonda Macata vadībā.

Koncertuzvedums tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri. Koncertuz-
vedumu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Kurzemes plānoša-
nas reģions. Koncertuzveduma informatīvais atbalstītājs – Kurzemes Radio.

Ieeja uz pasākumiem no 8.00–15.00 EUR. Bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja bez-
maksas, ja neaizņem atsevišķu sēdvietu.

Biļetes uz Rojas brīvdabas estrādē – vasaras koncertzālē – notiekošajiem pa-
sākumiem var iegādāties Rojas novada domes kasē vai visās „Biļešu Paradīzes” 
tirdzniecības vietās. Pasākumu dienās biļetes iespējams iegādāties arī pie estrādes 
ieejas, 2 stundas pirms pasākuma līdz pasākuma sākumam. 

Trīs dienas Rojas novadā 
SAULE, JŪRA, KINO, MŪZIKA – uz vienas stīgas!

Programma
Piektdien, 26. jūlijā, brīvdabas kinovakars Rojā

Kino „Strimala” (vecā Rojas vidusskolas katlu māja, Miera 9) no plkst. 22.00 
līdz 01.00 kino uz filmu lentēm ar veco aparatūru demonstrēs kino entuziasts 
Jānis Freibergs. Līdz ar to jums, skatītājiem, būs iespēja pabūt laika mašīnā! Sajūtu 
papildināšanai un labsajūtai mūsu saimnieces Dinas Čubas gatavota „Kinozupa”.

„Kinokrāns” (Selgas iela 1):
No plkst. 22.00
„Zorjana Horobraja” (2019. g.), rež. Elita Kļaviņa. Dokumentāls stāsts par 

jaunu ģimeni mūsdienu Latvijā. Zorjana (krievu tautības) un Edgars (latvietis) 
ir jauns pāris no Latvijas laukiem. Septiņpadsmit gadu vecumā viņi kļūst par 
vecākiem savam pirmajam bērnam. Filma seko līdzi viņu dzīves stāstam divu 
gadu garumā no otrā bērniņa dzimšanas brīža. Filmas garums 60 min.

Filma „Blakus” (2019. g.) rež. Alises Zariņas pilnmetrāžas debijas filma ir 
attiecību stāsts, neierasta filma Latvijai, taču citur šis žanrs tiek apzīmēts kā 
neatkarīgais kino un arī kā ceļa filma („road movie”). Tas ir stāsts, kas saglabā 
vieglumu un cilvēcību, taču izvairās no klišejām vai ikdienišķības. Pirms 
filmas tikšanās ar radošās grupas pārstāvjiem. Filmas garums 1 h 20 min.

Atpūtas centrs „Otra puse” (Jūras iela 6):
20.30 Pasaules apceļotāja un mūziķa, ģitārista Reiņa (Young) Jaunā 

solokoncerts.
21.30 Saruna ar režisoriem Laimu Žurginu, Mareku Bērentu un 

Kristianu Luhaeru.
„Zvejnieksvētki Rojā” (10 min).
„Savējie sapratīs. Astoņdesmitie. Jauna ēra” (2019. g.). Ar nepacietību 

gaidītās filmas par Latvijas rokmūzikas vēsturi 3. daļas fragmenti, rež. Mareks 
Bērents, Kristians Luhaers. Filmas garums apm. 1 h.

„Kaza kāpa debesīs” (2019. g.), rež. Laima Žurgina. Stāsts par leģendām 
apvīto „Kazu”, filmas varoņu jaunības bohēmisko pulcēšanās vietu. Nelielā 
kafejnīca Rīgas vecpilsētā, starp savējiem saukta par „Kazu”, ir apvīta 
leģendām, mītiem un humoristiskiem nostāstiem. No 60. gadu „nepareizajiem 
jauniešiem”, kas pulcējās „Kazā”, – nonkonformistiem, hipijiem un bitņikiem – 
izauguši sabiedrībā pazīstami rakstnieki, dzejnieki, mūziķi, režisori, arī jaunās, 
brīvās Latvijas politiķi. Filmas garums 1 h 52min.

Sestdien, 27. jūlijā
12.00 Bērnu kino rīts Rojas kultūras centrā – „Jēkabs, Mimmi un runājo-

šie suņi” (2018. g.), rež. Edmunds Jansons. Piedzīvojumu animācijas filma visai 
ģimenei, kas tapusi pēc Luīzes Pastores grāmatas „Maskačkas stāsts” motīviem. 
Lepojamies, ka Jēkaba lomu ierunājis Rojas puisis Eduards Olekts. Tā kā filmā 
tikpat kā galvenie varoņi ir suņi, bērnus pirms filmas gaida interesants pārstei-
gums no kinoloģijas kluba „Talsu suns”. Pēc filmas režisors Edmunds Jansons 
dalīsies filmas tapšanas noslēpumos. 

Lielais ekrāns Rojas pludmalē:
21.30 muzicēs latviešu ģitāras virtuozs Mārcis Auziņš.
22.00 tikšanās ar Rīgas kinostudijas leģendāro kinooperatoru Miku 

Zvirbuli un filmas:
„Meklējot Mr. Kauliņu” (2019. g.), rež. Kaspars Roga. Mr. Kauliņš ir finansists 

un šarmants dzīves baudītājs, kurš pēc biznesa kraha pazūd bez vēsts, radiniekus un 
draugus atstājot par sevi pilnīgā neziņā. Starp tiem ir arī viņa labākais draugs Kaspars 
Roga, kurš apņemas noskaidrot, kur palicis Kauliņš. Filmas garums 1 h 20 min.

„Akmeņainais ceļš” (1983. g.), rež. Rolands Kalniņš, restaurētā versija. Filma 
pēc Viļa Lāča romāna „Akmeņainais ceļš”. 30. gadu Latvija, ostas krāvēja dēls 
Roberts Līviņš pats saviem spēkiem, ar smagu darbu un talantu izcīna arhitekta 
diplomu, taču attiecībās ar bagātā uzņēmēja Ulpes meitu Līviju saprot, ka aug-
stākajai sabiedrībai nepatiks viņa izcelsme, arī māsa Alise, vienkārša friziere, un 
viņas draugs, avantūrists un izbijis bokseris Ēriks. Aizraujošs stāsts, kurā redzami 
arī kadri, kas savulaik filmēti jūrā pie Rojas. Filmas garums 1 h 25 min.

Pasākuma sadarbības partneri: LKS projekts „Kino visiem un visur Latvi-
jā”, Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs.

Pasākumu atbalsta: Rojas novada dome, laikraksts „Talsu Vēstis”, kempings 
„Melnsils”, viesnīca „Roja”, viesnīca „Mare”, veikals „Ķipītis” un IK „Dižroze”.

Visi pasākumi Rojas kino brīvdienās ir bez maksas.
UZ TIKŠANOS!

Informācija kultūras 
pasākumu apmeklētājiem

Lai izveidotu vienotu biļešu iegādes sis-
tēmu pasākumiem, kas notiek Rojas kultū-
ras centrā un Rojas brīvdabas estrādē, no 
2019. gada 1. augusta ir noteikta sekojoša 
kārtība: biļetes uz kultūras pasākumiem, 
kurus neorganizē Rojas pašvaldības kultū-
ras darbinieki, iepriekšpārdošanā varēs ie-
gādāties tikai ROJAS  NOVADA DOMES  
KASĒ (Zvejnieku ielā 3, Rojā), no pirmdie-
nas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00–17.00 
(pārtraukums no plkst. 13.00–14.00), piekt-
dienās no plkst. 8.00–15.00.

Pasākumu norises vietās ieejas biļe-
tes varēs iegādāties arī pasākuma dienā 
2 stundas iepriekš.

Uz daudziem pasākumiem ieejas biļe-
tes iespējams iegādāties interneta vietnē: 
www.bilesuparadize.lv. Sekojiet līdzi infor-
mācijai!

Lai ikvienam izdodas izbaudīt sev tīka-
māko kultūras pasākumu!

Eva Kārkliņa,
Rojas novada domes priekšsēdētāja

No 25.–27. jūlija –
„ROJAS KINO
BRĪVDIENAS”.

Laika posmā no 10.07.2019. g. līdz 
23.07.2019. g. Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem 
konsultēti 5 klienti, izteikti 13 mutiski brī-
dinājumi, izpildīti 9 atsevišķie uzdevumi, 
saņemtas un reaģēts uz 2 mutiskām sūdzī-
bām, sastādīts 1 Administratīvā pārkāpu-
ma protokols, un 3 protokoli – paziņoju-

mi. Aizturēta 1 persona alkohola reibumā 
pie stūres, kura nodota Valsts policijai. 
Mājās nogādātas 2 personas, kuras nebi-
ja spējīgas patstāvīgi pārvietoties. Kāpu 
zonā likts nodzēst 2 ugunskurus. Kopā ar 
apsardzi nodrošināta sabiedriskā kārtība 
visos pasākumos, ko organizējusi Rojas 
novada dome. 

Kapu svētki
4. augustā 

14.00 Melnsila kapos;
15.00 Ģipkas kapos.

18. augustā
Valgalciema kapos 10.30

Kaltenes baznīcas kapos 11.30
Rojas kapos 13.00

NVO „Rojas invalīdu biedrība” pasākumu plāns augustā  

Diena, datums Pasākuma, nodarbības 
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

02.08.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

06.08.2019.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

07.08.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

Sporta svētki Spārē

10.00–14.00
9.00–15.00

Biedrības biedri
Kuratori

09.08.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

10.08.2019.
Sestdiena

Sporta svētki
Rojas stadionā

10.00–13.000 T. Kirilova

13.08.2019.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00-20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

14.08.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–14.00
14.00–16.00

Biedrības biedri

16.08.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 L. Semičenkova

17.08.2019.
Sestdiena

Ekskursija
Roja–Tukums–Strazde–Roja

7.30–20.00 E. Grīnvalde

20.08 .2019.                                                                                                                                           
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

21.08.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–14.00 Biedrības biedri

23.08.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde
L. Semičenkova

27.08.2019.
Otrdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

28.08.2019.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles

10.00–14.00 R. Žurovska
Biedrības biedri

30.08.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

Labi iesāktas tradīcijas jāturpina! Gatavojieties, 17. augustā „Dzelžu” mājās – 
Valgalciema zaļumballe!

Izstāde, izrādīšanās, satikšanās prieki, svētku zupa, kopīga filmas „Gūten
morgens un Vienciems” skatīšanās un balle, kurā par mūziku gādās Rikardions. 
Sīkāka informācija sekos.
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