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Baraviku laika dullums 
ir sācies! 

J. Kalvāna foto

Novads ir tik bagāts, cik bagāti 
ir tā uzņēmēji
Dace Klabere

14. oktobrī Rojas kultūras centrā 
notika Talsu Komersantu kluba un 
Rojas novada pašvaldības rīkotā uz-
ņēmējdarbības atbalsta informatīvā 
diena. Tikšanās mērķis bija iepazī-
ties ar uzņēmējdarbības atbalsta ie-
spējām, tādējādi veicinot uzņēmēju 
savstarpējo sadarbību.

Tikšanās pirmajā pusē Talsu Komer
santu kluba vadītājs Kaspars Eihe iepa
zīstināja klātesošos ar Komersantu kluba 
darbību, mērķiem, tuvākiem un tālākiem 
plāniem, un ar to, kāda būs Komersantu 
kluba darbība jau pavisam tuvajā nākot
nē, kad pēc administratīvi teritoriālās 
reformas (ATR) visi būsim lielā kopīgā 
Talsu novadā. Pēc Kaspara Eihes domām, 
daudziem ir maldīgs priekšstats, ka mūs 
kaut kur pievienos. Pareizi būtu teikt – 
mēs apvienosimies. Un arī šīs tikšanās 
mērķis ir rosināt un paskaidrot, ka nav 
nekādas sarkanās līnijas, bet pēc ATR 
mēs būsim liels, skaists Talsu novads, 
sestais lielākais Latvijā, un kopīgi iesim 
tālākās attīstības ceļu. Mums būs kopīgs 
redzējums par plāniem un mērķiem, ku
rus gribam sasniegt.

Talsu Komersantu klubs
Talsu Komersantu klubs (TKK) dibi

nāts 2006. gadā ar mērķi pārstāvēt Talsu 
novada uzņēmēju intereses, veicināt dia
logu un veiksmīgu sadarbību ar valsts un 
pašvaldību iestādēm un starptautiskām 
organizācijām, kā arī veicināt Talsu nova
da uzņēmēju savstarpējo sadarbību, attīs
tītu uzņēmējdarbību un iesaistītos Talsu 
reģiona sabiedriskās dzīves uzlabošanā un 
labdarības pasākumu organizēšanā. Klubā 
pašlaik ir 40 biedri, vēl divi pretendenti 
gaida kopsapulces lēmumu, lai kļūtu par 
TKK biedriem. Eihes kungs ir pārliecināts, 
ka uzņēmējiem savā starpā ir jākomunicē, 
lai izkristalizētos vēlmes un iespējas. 

2010. gadā TKK noslēdza sadarbī
bas līgumu ar Talsu novada pašvaldību, 
2012. gadā parakstīts arī NVO un Mi
nistru kabineta sadarbības memorands. 
TKK ir aktīvs Kurzemes NVO atbalsta 
centra, Talsu rajona partnerības, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
un Latvijas Darba devēju konfederācijas 
biedrs. No Eihes kunga uzzinām, ka TKK 
pārstāv pārtikas un lauksaimniecības 
produktu pārstrādi, mežizstrādi un kok
apstrādi, banku, grāmatvedības un mācī
bu pakalpojumus, autopakalpojumu un 
autotransporta pārvadājumus, degvielas 
tirdzniecību, tūrismu, viesnīcu servisu 
utt. Praktiski nav nozaru, ko TKK nepār

stāvētu, izņemot zemnieku saimniecības. 
Nezināmu iemeslu dēļ zemnieki no iestā
šanās TKK pagaidām izvairās.

TKK darbība
Galvenie TKK darbības mērķi ir uzņē

mēju interešu pārstāvniecība starptautisku 
organizāciju, valsts un pašvaldību iestādēs, 
veicināt uzņēmēju sadarbību un uzņēmēj
darbību, sabiedriskās dzīves uzlabošana, 
organizējot arī labdarības pasākumus, un 
pieredzes apmaiņas braucienu organizē
šana. Tā kā pamazām tuvojamies lielajam 
notikumam, kad mūsu Talsu novads pa
liks krietni lielāks, TKK ir uzsācis orga
nizēt uzņēmējdarbības atbalstītāju infor
matīvās dienas, regulāras tikšanās ar Talsu 
novada pašvaldības vadību, priekšlikumu 
izstrādi vienotas uzņēmējdarbības atbal
sta platformas izstrādei. Turpinās 
arī sadarbība ar biznesa augstskolu 
„Turība” un mentoru atbalsts. In
formatīvajās dienās ir lieliska iespēja 
pie kafijas tases pārrunāt turpmākās 
organizācijas iespējas. TKK biedri 
tiekas katra mēneša otrajā trešdienā, 
bet, tuvojoties ATR, nākusi inicia
tīva šīs tikšanās organizēt novados, 
ar kuriem grasās apvienoties pašrei
zējais Talsu novads. Šajās tikšanās 
reizēs allaž piedalās arī Talsu rajo
na partnerība, Biznesa inkubators, 
Altum, biznesa augstskola „Turība”, 
Nodarbinātības valsts aģentūra, Lat
vijas Lauku konsultācijas un izglītī
bas centrs.

Kaspars Eihe ir stingri pārlieci
nāts, ka pēc ATR ir jārada vienota 
sistēma, kā veicināt uzņēmējdar
bību jaunajā novadā, lai visiem 
tajā dzīvojošiem uzņēmējiem būtu 
vienota uzņēmējdarbības platfor
ma. Kā piemēru viņš min nekus
tamā īpašuma nodokļa atlaides 
vienādas visā novadā, un daudz 
ko citu, lai nerastos robežšķirtnes 
starp uzņēmējiem. Viņš min arī ie
spēju visiem jaunā novada uzņēmējiem 
ar vienādu atlaidi studēt „Turībā”, ar ko 
TKK izveidojusies lieliska sadarbība. 
Viņš atceras, ka „Turības” filiāle Talsos 
sākusi darbību ar 40 studēt gribošiem, 
šogad studentu skaits sasniedzis jau 140. 
Pēc trīs gadiem Eihes kungs labprāt Tal
sos redzētu „Turības” filiāli savā – jaunā 
ēkā Talsos. Arī pats komersantu klubs ir 
gatavs atbalstīt jebkuru, kurš vēlas kļūt 
par uzņēmēju – piedāvāt viņiem eks
kursijas uzņēmumos, dot prakses vietas, 
mudināt jauniešus kļūt par uzņēmējiem, 
jo nav jau noslēpums, ka novads ir tik 
bagāts, cik bagāti ir viņa uzņēmēji. „Jo 
vairāk mūsu būs, jo lielāki būs mūsu sa
sniegumi”, saka Eihes kungs.

TKK nākotnes vīzijas pēc ATR
Pirmkārt jau tā ir vienota Uzņēmēj

darbības atbalsta platforma Talsu novadā, 
kas ietver gan visas teritorijas iekļaušanu 
vienotā Ģeogrāfiskās Informācijas sistē
mā (ĢIS), gan saprotami un skaidri uzņē
mējdarbības atbalsta mehānismi novadā. 
Tajā jābūt arī īres namu pieejamībai (tādi 
veiksmīgi sevi ir attaisnojoši Valmierā), 
industriālo teritoriju būvniecībai un re
konstrukcijai, Talsu novada atpazīstamī
bai kā sporta, rehabilitācijas un rekreāci
jai vietai, un bez tā visa – TKK kā stabils 
sociālais partneris efektīvai pašvaldībai.

Talsu novads jau strādā pie kartēšanas 
sistēmas izstrādes, kas nozīmē visas terito
rijas iekļaušanu vienotā Ģeogrāfiskās In
formācijas sistēmā. Tā dos iespēju uzzināt, 

kur atrodas uzņēmēji, 
kādas komunikācijas 
un ielas pieiet viņu ra
žotnēm, kur ir brīvās 
uzņēmēju zonas utt. 
Gadījumos, ja nāks in
vestors vai uzņēmums 
gribēs attīstīties, viņiem 
būs pieejama šī sistēma 
un iespēja uzzināt, pie
mēram, vai tā ir privāta 
teritorija vai pieder paš
valdībai. Šī sistēma ļaus 
ātrāk un efektīvāk paš
valdībām apgūt Eiropas 
Savienības līdzekļus, jo 
viņi zinās gan atrašanās 
vietu, gan tuvākās prog

Dace Klabere

Nelielā svinīgā ce
remonijā, kuru rīko
ja žurnāls „Veselība” 
sadarbībā ar Latvijas 
lauku ģimenes ārstu 
asociāciju un Veselības 
centru 4, mūsu ģime
nes ārstam Mārai Mel
derei tika pasniegta 
Rūdolfa Skaidrā prē
mija kā labākajam šī 
gada jaunajam lauku 
ģimenes ārstam. Māra 
Meldere atzīst, ka pēc 
viena darba gada Latvi
jā viņa jūtas pagodināta 
un pateicīga par savas 
profesionalitātes no
vērtējumu un izrādīto 
atbalstu. Apsveicam un 
lepojamies!

P.S. Rūdolfa Skaidrā 
prēmija savulaik izveidota ar mērķi atbalstīt jaunos ģimenes ārstus, kas izvēlas 
strādāt lauku vidē. Atrast kandidātu, kas varētu pretendēt uz prēmiju, ar katru 
gadu kļūstot arvien grūtāk, jo lauku novados jauns ģimenes ārsts ir liels retums.

No nominācijai izvirzītajiem trīs ārstiem, ap-
balvojumu saņēma Māra Meldere (vidū). 

Albuma foto

Ģimenes daktere Māra Meldere 
saņem apbalvojumu

nozes. Šī sistēma jau veiksmīgi strādā gan 
Valmierā, gan Cēsīs.

Par savu pozitīvo pieredzi sadarbībā 
ar TKK pastāstīja Talsu novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Pētersone. Pēc viņas 
teiktā, pašvaldības ir atbalstošais uzņē
mums, kas palīdz uzņēmējiem attīstīties. 
Pašvaldība ir kā sākotnējais magnēts, 
domājot par teritorijas, vietas attīstību. 
Pašvaldībām būtu jāuzņemas primārās in
vestīcijas, lai apkārtējā vide spētu attīstīties 
kopā gan ar maziem, gan lieliem uzņēmu
miem. Sanācis tā, ka Talsu novads pašlaik 
ir lielākais no novadiem, kas pie mums 
plāno apvienoties, bet Pētersones kundze 
uzsvēra, ka, neatkarīgi no tā, vai esam lieli, 
vai mazi, visi šajā modelī būsim sadarbības 
partneri un ar cieņu skatīsimies uz to, kas 
labs izdarīts blakus novadā. Pēc viņas do
mām jāmeklē labākais pārvaldības mode
lis, lai mums visiem kopā būtu labi dzīvot.

Kā piebilda Kaspars Eihe, lai pievili
nātu cilvēku plūsmu, katrā vietā jābūt kā
dam vilkmes objektam. Rojā tāda ir jaunā 
brīvdabas estrāde un jūra, bet Talsos tāda, 
viņaprāt, varētu būt sporta, rehabilitācijas 
un rekreācijas vieta – peldbaseins kopā ar 
hokeja halli. Šobrīd cilvēki ļoti izvērtē arī 
to, kur un kā viņi pēc darba varēs pavadīt 
brīvo laiku, atpūsties, audzināt bērnus, 
labi paēst, un pēc tā visa viņi izvērtē, vai 
ir vērts dzīt savas saknes konkrētajā vietā.

Pēc Eihes kunga domām valdība mūs 
dažkārt maldina ar nepatiesu informāci
ju par uzņēmēju skaitu Latvijā.  Pēc viņa 
ieskatiem patiesība ir diezgan skarba. 
Lursoft dati uz 2012. gadu norāda, ka Tal
su novadā ir 2461 reģistrēts uzņēmums, 
bet patiesībā no tiem aktīvi ir tikai 805 
uzņēmumi. Attiecīgi Rojas novadā ir 244 
reģistrēti uzņēmumi, no kuriem aktīvi 
darbojas tikai 98. Iepriecinošāki nav arī 
skaitļi Dundagas un Mērsraga novados – 
Dundagas novadā reģistrēti 314 uzņēmu
mi, no kuriem aktīvi darbojas vien 67, 
bet Mērsraga novadā šie skaitļi ir attiecīgi 
104 un 35. Tas nozīmē vien to, ka mums 
vēl ir ļoti daudz iespēju augt un attīstīties.

Par jauno uzņēmēju (jauns uzņēmējs 
skaitās ar uzņēmējdarbības stāžu līdz 3 ga
diem) atbalsta iespējām pastāstīja Biz

nesa inkubatora Talsu filiāles vadītāja 
Dagmāra Dreiškena. No viņas uzzinā
jām, ka Biznesa inkubators dalās divās 
daļās – pirmsinkubācijas un inkubācijas. 
Pirmsinkubācijas periodā notiek topošā 
uzņēmēja apmācības un konsultācijas, sa
vukārt inkubācijas periodā jau notiek reāls 
uzņēmēju atbalsts ražošanas iekārtu iegā
dei un citām vajadzībām 50% apmērā.

Par sadarbību ar TKK pastāstīja arī 
Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu fi
liāles vadītājs Andris Vēršāns. Arī viņi savu 
iespēju robežās palīdz uzņēmējiem, tādēļ 
viņš aicināja klātesošos uzņēmējus iesniegt 
pieteikumus sev interesējošiem projektiem.

Savukārt biznesa augstskolas “Turī
ba” Talsu filiāles vadītāja Inga Karlber
ga pastāstīja, ka Talsu pusē augstskola 
piedāvā studiju iespējas jau 19. gadu. 
Interesanti, ka bez jau esošajām studiju 
programmām, pie augstskolas jau sesto 
gadu darbojas tā sauktā Uzņēmējdarbī
bas skola, kas paredzēta vidusskolēnu 
jauniešiem kā augstskolas dāvana. Tā 
ir iespēja jauniešiem, sākot no 9. klases, 
iepazīt uzņēmējdarbības vidi, kas ietver 
arī uzņēmumu apmeklējumus. Inga Karl
berga aicināja jauniešus aktīvi iesaistīties 
un izmantot šo lielisko iespēju uzņēmēj
darbības iepazīšanai, jo pagaidām mūsu 
novada jaunieši esot visai kūtri.

Pasākuma gaitā ikvienam klātesošajam 
bija iespēja uzdot lektoriem sev interesējo
šus jautājumus, un viens no tiem bija – kā 
var iestāties Talsu KK. Kā izrādījās, tas ir 
pavisam vienkārši. Ir jāaizpilda noteiktas 
formas anketa un tad ar kopsapulces lē
mumu uzņēmējs tiek uzņemts TKK.  Tal
su KK biedru nauda ir 300 eiro gadā jeb 
75 eiro ceturksnī. Kaspars Eihe aicināja 
uzņēmējus iesaistīties klubā, jo tā ir iespēja 
savstarpēji komunicēt, piedalīties mērķ
tiecīgos pieredzes apmaiņas braucienos, 
apskatīt ražotnes gan Latvijā, gan ārvalstīs, 
kuras nevienam nav ļauts apmeklēt, tā ir 
iespēja pārstāvēt savu valsti. „Mums ir jā
būt lepniem, ka šeit strādājam un jāstāsta, 
kas mēs esam un ko darām”, ir pārlieci
nāts Talsu komersantu kluba priekšsēdē
tājs Kaspars Eihe, kurš paralēli ir arī SIA 
„Krauzers” valdes priekšsēdētājs.

„Jo vairāk mūsu būs, jo lielāki 
būs mūsu sasniegumi”, ir pārlieci-
nāts Talsu Komersantu kluba vadītājs 
Kaspars Eihe.

Par jauno uzņēmēju atbalsta iespējām 
pastāstīja Biznesa inkubatora vadītāja 
Dagmāra Dreiškena.

Uz tikšanos bija ieradušies arī Rojas novada uzņēmēji.         D. Klaberes foto

Naktī uz 25. oktobri, Latvijā notiks 
pāreja uz ziemas laiku, plkst. 4.00 
pagriežot pulksteni 1 stundu atpakaļ.
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Rojas novada domē
Rojas novada domes 2020. gada 
20. oktobra sēdē tika izskatīti  
25 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2020 „Gro-
zījumi 21.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 „Par 
Rojas novada domes 2020. gada budžeta plānu”.

•	 Apstiprināt Rojas Mūzikas un mākslas skolas noliku-
mu.

•	 Piedalīties Talsu novada Attīstības programmas 
2021.–2027. gadam izstrādē. Piedalīties Talsu novada Ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2030. gadam izstrādē. 
Piedalīties Talsu novada pašvaldības administratīvās struk-
tūras projekta izstrādē.

•	 Apstiprināt ar 2020. gada 1. novembri grozīto Amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopojumu un Rojas novada paš-
valdības darbinieku individuālā mēnešalga un novērtēšanas 
rezultātu apkopojumu PII „Saulespuķe” saimniecības pārzi-
nei.

•	 Mainīt amata nosaukumu Rojas novada Sociālā die-
nesta sociālajam darbiniekam uz sociālais mentors.

•	 Mainīt darba slodzes sociālās palīdzības darba orga-
nizatoram no 0,5 slodzes uz 0,8 slodzi un biroja adminis-
tratorei/sekretārei no 0,5 slodzes uz 0,2 slodzi.

•	 Apstiprināt pedagogu darba algas likmes 2020./2021. 
mācību gadam.

•	 Atsavināt automašīnu TOYOTA Yaris, nododot to 
piegādātāja īpašumā, slēdzot nomas (operatīvā līzinga) lī-
gumu par jaunas automašīnas nomu, un ieskaitot automa-
šīnas TOYOTA Yaris vērtību kā darījuma pirmo iemaksu.

•	 Pārdot kustamo mantu – automašīnas PEUGEOT 
Partner par brīvu cenu. Apstiprināt automašīnas nosacīto 
cenu 600,00 EUR apmērā. Apstiprināt noteikumus automa-
šīnas pārdošanai par brīvu cenu.

•	  Atļaut SIA „Rojas DzKU” valdes loceklim savienot 
valdes locekļa amatu ar SIA „Rojas DzKU” Transporta da-
ļas vadītāja amatu un Rojas novada domes Dzīvokļu komi-
sijas locekļa valsts amatpersonas amatu.

•	 Apstiprināt 2021. gada 17. aprīlī paredzētā VI Vieglās 
un džeza mūzikas ansambļu konkursa „Rojas ritmi 2021” 
dalības maksu vienam ansamblim EUR 30,00 apmērā un 
konkursa Grand Prix prēmiju EUR 150,00 apmērā.

•	 Apstiprināt Rojas novada domes Inventarizācijas ko-
misijas sastāvā jaunu komisijas locekli.

•	 Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltītajā svinī-
gajā pasākumā:

1) Ar Atzinības rakstu „Par mūža ieguldījumu” apbalvot 
Egilu Mūrnieku;

2) Ar Atzinības rakstu „Gada pedagogs” apbalvot Maru-
tu Zemturi;

3) Ar Atzinības rakstu „Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu 
darbu” apbalvot Veltu Mitenbergu;

4) Ar Atzinības rakstu „Gada sportists” apbalvot Tīnu 
Luīzi Bernāni;

5) Ar Atzinības rakstu „Gada jaunietis” apbalvot Krista-
pu Ričardu Freimani un Patrīciju Kleinbergu.

6) Ar Atzinības rakstu „Par nopelniem Rojas novada 
tēla veidošanā” apbalvot Kristīni Voldemāri;

7) Ar Atzinības rakstu „Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” 
apbalvot SIA „ĶIPĪTIS-ROJA”.

•	 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par 
kopējo summu EUR 5.01.

•	 Atzīt nekustamajā īpašumā „Čakstes”, Rojas novadā 
zemes vienībā 1,44 ha platībā, likumīgas iepriekšējās ap-
būves faktu – bijušā nekustamā īpašuma Kaltenes akmeņu 
drupināšanas bāze svaru mājas 68,5 m² platībā, kā arī kon-
statēt, ka tur bijušas četras likumīgi uzceltas ēkas ar kopējo 
apbūves platību 113,3 m².

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piede-
rošo nekustamo īpašumu „Rudes Kraujas”, Rojas novadā, 
sastāvošu no zemes vienības 1,9300 ha platībā. Noteikt at-
savināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamās 
mantas – nekustamo īpašumu nosacīto cenu – EUR 4700. 
Izsoles uzvarētājam jāapmaksā nekustama īpašuma novēr-
tēšanas izdevumi EUR 150 apmērā. Apstiprināt pirmās iz-
soles noteikumus.

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piede-
rošo nekustamo īpašumu „Mazpūpoli”, Rojā, Rojas novadā.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma „Bešķi”, Rojas novads, zemes vienībai.

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

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes uzsāk-
šanu nekustamam īpašumam „Krūmāji”.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpa-
šumu „Avotlejas” un „Jaunavotlejas”, Rojas novadā robežu 
pārkārtošanai.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma „Buku kāpas”, Rojas novadā.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Selgas ielā 44, 
Rojā, Rojas novadā.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes uzsāk-
šanu nekustamam īpašumam Selgas iela 44, Roja, Rojas 
novads.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes uzsāk-
šanu nekustamam īpašumam „Birznieki”, Rude, Rojas no-
vads.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas Mūzikas un mākslas skolas dalība konkursos
Laikā, kad vārds attālināti kļuvis par 

ikdienu, Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogi un izglītojamie turpina strādāt un 
darboties tikpat aktīvi, kā iepriekš. Pierādījums 
tam ir dalība un panākumi konkursos. 

Evas Kirilovas panākumi jaundarbu 
konkursā mūzikā

Pirmdien, 5. oktobrī, saņēmām lielisku ziņu 
no Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direkto-
ra E. Znutiņa. Mūsu skolnieces Evas Kirilovas 
un skolotājas Litas Krūmiņas ieguldītais darbs 
nesis panākumus. Eva ieguvusi GRAND PRIX 
II Jaundarbu konkursā mūzikā, kas veltīts 
komponista Jāņa Ivanova piemiņai. Augsto 
novērtējumu saņēmis Evas komponētais skaņ-
darbs, „21. gadsimta kvintas sauciens’’. Tā kā 
J. Ivanova skaņdarbos bieži izmantotas kvartas 
un kvintas, tad arī Eva kopā ar savu skolotāju 
izmantoja tieši šos intervālus. To skanējums 
sasaucas ar 21. gadsimta noskaņu. Kā skaidro 
jaunā komponiste, kvintas ir kā sauciens mie-
rīgākai dzīvei.

Skolas facebook lapā redzams Evas stāsts 
par konkursu un dzirdams neliels fragments 
no konkursa skaņdarba.

Liels, liels prieks par Evas panākumiem! 
Paldies skolotājai Litai Krūmiņai par audzēk-
nes iedrošināšanu startēt konkursā!

Vizuāli plastiskās mākslas izglītojamo 
panākumi

Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolnie-
ces, nu jau absolventes Evijas Minderes darbs 

„Zilais cerību sivēns’’ tika eksponēts izstādē 
„Vērtību sakta” (skolotāja Ilze Šelkova).

Izstādei tika iesniegti vairāk nekā 300 dar-
bi, no kuriem žūrija atlasīja 176 labākos. Tajā 
bija redzami deviņu valstu – ASV, Austrālijas, 
Bulgārijas, Indijas, Izraēlas, Latvijas, Lietuvas, 
Somijas un Šrilankas – pārstāvju veikums. Iz-
stāde bija jaunās paaudzes iespēja parādīt, kā 
izskatās pasaule, skatoties ar viņu acīm: lietas, 
īpašības, attiecības, notikumi, kas viņiem rūp, 
bez kuriem viņu dzīve nebūtu pilnvērtīga. 

Esteres veidotais darbs no 14. septembra līdz 
13. oktobrim bija redzams Esplanādē līdzās ci-
tiem labākajiem darbiem. 

III vizuālās mākslas plenēra darbu konkursā 
Latvijas mākslas skolu audzēkņiem „PILS SĒTA 
PILSĒTA” Atzinības rakstus ieguvušas audzēknes 
Rebeka Čaunāne (skolotāja Ilze Šelkova) un Ali-
se Ozola (skolotāja Vizbulīte Puriņa). Konkursa 
mērķis bija mudināt bērnus ieraudzīt savas tuvā-
kās apkārtnes daudzveidību un skaistumu un vei-
dot piederības izjūtu un pozitīvu attieksmi pret 
savu pilsētu, ciematu un tuvāko apkārtni.

Savukārt Estere Jansone (skolotāja Ilze Šel-
kova) saņēmusi SIA „Kanclers ” simpātiju bal-
vu konkursā ”Ģ.Eliasa mīklas minot’’. Konkur-
sa mērķis - veicināt bērnu un jauniešu izpratni 
par tēlotājas mākslas žanru, rosināt interesi par 
sadzīves ainu kā mākslas žanru. Radīt mākslas 
darbu, kurā attēlota sadzīves aina laukos.

Liels paldies skolotājām un meitenēm par 
dalību konkursos! Veiksmi un panākumus arī 
turpmāk!

Jāpiebilst, ka Rojas Mūzikas un mākslas sko-
la pēc rudens brīvlaika turpina darbu klātienē, 
nodrošinot individuālu apmācību procesu. In-
dividuālo nodarbību saraksts paliek nemainīgs, 
bet grupu stundu darbs tiek pārkārtots pēc īpaša 
grafika. Aicinām sekot līdzi informācijai e-klasē 
un neskaidrību gadījumos sazināties ar pedago-
giem vai skolas administrāciju.

Izturību un labu veselību vēlot,
RMMS direktores vietniece mācību darbā

Aija Kaļiņičenko (29349337)

Evas Kirilovas un skolotājas Litas Krūmi-
ņas ieguldītais darbs nesis panākumus.

Tiek labiekārtots Rojas upes 
kreisais krasts Jūras ielā 1A, Rojā

Lai attīstītu tūrismu un atpūtas iespējas pie 
Rojas upes, kas veicinātu Rojas novada tūrisma 
attīstību un stiprinātu vietējo uzņēmējdarbī-
bu, pamatojoties uz Rojas novada domes lē-
mumu, par daļu no zemes Jūras ielā 1A, Rojā, 
2018. gadā starp Rojas novada domi un ar mani, 
Jāni Lakšmani, tika noslēgts līgums par apbūves 
tiesību piešķiršanu. Teritorija pie Rojas upes 
kreisā krasta ir lieliski piemērota izvirzīto mērķu 
sasniegšanai, ļaujot veikt tās attīstību un padarot 
pieejamāku dažādām sabiedrības grupām. 

Aizvadot kārtējo aktīvās atpūtas sezonu, tika 
secināts, ka cilvēki arvien vairāk vēlas aktīvi un 
kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Vairāki pa-
sākumi, kuri tiek organizēti vasaras sezonā pie 
Rojas upes, kā, piemēram, Saulgriežu sagaidīša-
na uz SUP dēļiem, SUNSET SUP PARTY, Rojas 
upes svētki – jau kļuvuši par tradīciju, un tos 
apmeklē cilvēki no visas Latvijas, kā arī ārval-
stu tūristi. Šajos pasākumos dalību ņēmuši pat 
viesi no Grieķijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas 
un citām valstīm. Tie ir tikai daži no piedzīvoju-
miem, kurus vēlos īpaši atzīmēt, bet jāatzīst, ka 
arī ikdienā, kopš tiek piedāvāta SUP dēļu noma, 
arvien vairāk Roju apciemo viesi no tuvākām un 
tālākām vietām, kuri izvēlējušies atpūtu pie upes 
kā galveno brīvdienu galamērķi.

Strādājot ar SUP nomas klientiem, nākas 
uzklausīt klientu vēlmes un ieteikumus, kas 
mēdz būt ļoti dažādi un nereti pat avangardis-
ki. Strādājot ar klientiem, iedzīvotājiem, laivo-
šanas jomas pārstāvjiem un tūrisma uzņēmu-
miem, analizējot Rojas upes vietas potenciālu 

un iespējas, rodas jaunas idejas un tiek 
identificētas vajadzības vietas attīstībai. 
Līdz šim pie Rojas upes piedāvājām laivo-
šanu, supošanu un izbraucienus ar ūdens 
velosipēdu, bet aktivitātes laika gaitā ir 
plānots attīstīt, papildināt un dažādot. Kā 
tuvāko, no nākotnes plāniem, varu minēt 
laivu un kajaku inventāra papildināšanu, 
radot kvalitatīvu un ērtu pakalpojumu mūsu 
novada iedzīvotājiem un viesiem. Plānots 
iegā dāties vairāk SUP dēļus, kā arī laivas un 
kajakus, tādēļ secinājām, ka esošajā laivu gla-
bātuvē vairs nav vietas papildus plānotā iegā-
dājamā inventāra nolikšanai, tai skaitā, aktīvās 
sezonas laikā rodas vajadzība inventāru labot 
un remontēt, tādēļ ir radusies nepieciešamība 
pēc jaunas laivu garāžas – eliņa. Pašlaik norit 
labiekār tošanas darbi, kura laikā tiek realizēts 
eliņa projekts.

Zvejniecības likuma 9. pantā noteikts, ka 
tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriek-
šējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku pare-
dzēta kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeņu 
uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, kā 
arī vides aizsardzības, ugunsdrošības un glāb-
šanas pasākumu veikšanai. Pēc saskaņošanas 
ar zemes īpašnieku, tauvas joslā ir atļauta laivu 
un kuģu piestāšana, to izkraušana un pagai-
du uzglabāšana, laivu un kuģu pārziemošana, 
būve un remonts, zvejnieku apmetņu ierīko-
šana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar 
zveju saistītas darbības, ūdens tūristu apmetņu 
ierīkošana. Šīs darbības drīkst veikt, ievērojot  

vides aizsardzības normas, bet pie valsts ro-
bežas ūdenstilpēm  – arī valsts robežas režīma 
prasības. Tādēļ daru zināmu, ka makšķernieki, 
kā līdz šim, varēs izmantot apbūves teritoriju un 
piekļuve upei netiks liegta. Piekļuve upei netiks 
liegta iedzīvotājiem, kuri vēlēsies ielaist upē sa-
vus peldlīdzekļus. Veiktā darbība nesamazinās 
autostāvvietu skaitu. Tā kā nodarbojos ar aktīvo 
tūrismu, tad esmu identificējis upes piedāvātās 
iespējas. Tai skaitā, pastaigu taka gar Rojas upi ir 
vērtība, kura jāapzinās, jāattīsta un jāpopularizē. 
Šobrīd pa teritoriju Jūras ielā 1A ved iestaigāta 
taciņa, kas netiks aizsprostota, bet tieši otrādi – 
tiks uzlabota, un to ikviens droši varēs šķērsot 
un izmantot arī turpmāk. 

Protams, labiekārtošanas darba laikā varētu 
nākties saskarties ar īslaicīgām neērtībām, tā-
dēļ lūdzu būt saprotošiem un iecietīgiem. Visas 
neērtības, ja tādas būs, noteikti tiks novērstas, 
un līdz ar jauno aktīvās atpūtas sezonu varēsim 
turpināt baudīt Rojas upes piedāvātās iespējas 
un resursus daudz ērtākā vidē. Esiet aktīvi, ve-
seli un tiekamies nākamajā atpūtas sezonā pie 
Rojas upes!

Jānis Lakšmanis

Ir pienācis kārtējais rudens ar savu krāsainī-
bu, rudenīgo smaržu un krītošām lapām.

Arī šogad BLPJC „Varavīksne” 16. oktobrī 
nosvinēja savu dzimšanas dienu, kas ir kā tra-
dīcija un jauki svētki bērniem un jauniešiem.  
Pasākuma organizēšanā piedalījās jaunieši, kas 
centrā darbojas jau 14 gadus, un iesaistīja jau-
nos dalībniekus dažādās rotaļās, spēlēs, kā arī 
uzdeva jautājumus par centra tradicionālajiem 
pasākumiem.

Katrs no dalībniekiem varēja padalīties ar 
savām atmiņām par piedzīvoto gada laikā, at-
cerēties, kā interesanti pavadījis savu brīvo lai-
ku un apguvis ko jaunu. Foto mirkļu apskatē 
ikviens varēja ieraudzīt sevi darbojamies, gan 
pasākumu, gan aktivitāšu laikā.

Šī gada laikā centrs ir organizējis daždus 
pasākumus, bet paši populārākie no tiem ir 
erudīcijas spēle „Mīlu tevi Latvija”, orientēša-
nās pasākums „Nakts trasīte Rudē”, filmu vaka-
ri, „Mīlestības svētki” februārī, Līgo pasākums 
Rudē, pārgājiens uz Rojas upi, veselīgā ēdiena 
gatavošanas pasākumi kopā ar uztura speciā-

listi Kristīni Sekaci,  Rudes pensionā-
ru apciemošana Ziemassvētku laikā ar 
pašu gatavotām piparkūkām., teātra 
uzveduma „Vecīša cimdiņš” demons-
trēšana, Jauno gadu sagaidot, un vēl 
daudzi citi pasākumi. Jauniešiem pa-
tika pieredzes apmaiņas braucieni uz 
Ozolnieku novada jauniešu centriem, 
Liepājas pilsētas jauniešu centriem. 
Centra bērniem vairāk patīk  darbo-
ties radošajās darbnīcās un kulināri-
jas nodarbībās, spēlēt dažādas galda 
spēles un centra parkā spēlēt sporta 
spēles.

Lai gan šis gads ir ienesis korekcijas, 
kas saistītas ar Covid 19 pandēmiju, to-
mēr, ievērojot visus noteikumus, higi-
ēnas prasības, varējām darboties aktīvi, 
kaut gan daži pasākumi izpalika. 

Pasākuma dalībnieki baudīja pašu gatavoto 
cepumu kūku, kas dekorēta ar šokolādes gla-
zūrā uzrakstītiem zēnu un meiteņu vārdiem. 
Centrs tika uzposts ar dažādiem bērnu gata-

votiem radošiem darbiem. BLPJC „Varavīksne” 
varēja iemirdzēties visās rudens krāsās.

Novēlu ikvienam centra apmeklētājam ak-
tīvi darboties un interesanti pavadīt savu brīvo 
laiku!

Jaunatnes lietu speciāliste Lienīte Voronova

Svētku dalībnieki ar pašu gatavotajām kūkām. 
Albuma foto

Rudens krāšņums arī BLPJC „Varavīksne”!
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Leader dienas 2020 Rojas novadā
Dace Klabere

8. oktobrī biedrība „Talsu ra-
jona partnerība” rīkoja izbrauku-
mu pa Rojas novadu, piedāvājot 
interesentiem iepazīt vietas un 
objektus, kuri tapuši, uzņēmē-
jiem piesaistot šajā plānošanas 
periodā pieejamo Eiropas Savie-
nības „Leader”  finansējumu. Kā 
atzīmēja biedrības „Talsu rajona 
partnerība” administratīvā vadī-
tāja Lolita Muceniece, Rojas no-
vads šī atbalsta piesaistē ir bijis 
viens no aktīvākajiem – tajā īste-
noti projekti par 1 769 179 eiro.

Izbraukums notika visas dienas 
garumā, iepazīstoties ar aktīvajiem 
uzņēmējiem Rojā, Ģipkā un Kaltenē.  
Mūsu šīs dienas pirmā pieturvieta – 
SIA „Ajor”, kur pie savas jaunās admi-
nistratīvās ēkas mūs sagaidīja firmas 
īpašnieki Jurāte un Juris Labarēviči. 
Uzņēmuma galvenais darbības mēr-
ķis ir inženiertīklu un komunikāciju 
ierī košana, nedaudz arī būvniecība. 
Par „Leader” finansējumu uzņēmums 
nopircis daļu savas tehnikas – divus 
bobkatus, kuri mūsu viesošanās brīdī 
strādāja objektos Lielvārdē un Ogrē. 
Juris Labarēvičs atzina, ka „Leader” 
atbalsts bijis ļoti būtisks, jo tādējādi 
uzņēmums varējis tehnikai domāto 
finansējumu ieguldīt citos projektos. 
Iesniegts bijis arī projekts par dienesta 
viesnīcas celtniecību, bet beigās tomēr 
uzņēmums ieceri īstenojis pats, jo lī-
dzekļi to atļāvuši. Celtniecība ilgusi 
divus gadus, un pagājušā gada septem-
brī uzņēmums ievā cies jaunajās telpās. 
Vienā ēkas pusē ir uzņēmuma biroja 
telpas 100 m2 lielas, bet ēkas otrajā 
pusē – dienesta viesnīca, un atsevišķi 
50 m2 lieli dzīvoklīši, kuros izmitināt 
viesstrādniekus un atpūtniekus. Darba 
un ieceru uzņēmējiem netrūkst, tādēļ 
Juris Labarēvičs jokoja, ka jau 1. jan-
vārī atkal klauvēs pie „Leader” biroja 
durvīm.

Rojas Jūras zvejniecības muzejā ar 
realizētajiem projektiem par Eiropas 
Savienības atbalstu mūs iepazīstināja 
muzeja darbiniece Gundega Balode. Ar 
plašu žestu viņa norādīja uz visu apkārt 
redzamo un uzsvēra, ka tas viss – infor-
matīvais stends, eksponētās zvejnieku 
laivas nojume, estrāde un labiekārtotais, 
bruģētais stāvlaukums, ir tapuši ar Eiro-
pas Savienības finansējuma atbalstu. Šīs 
iespējas izmantotas arī iepriekšējā plā-
nošanas periodā, kas bija no 2007. līdz 
2013. gadam, tad 2010.  gadā renovēts 
arī pats muzejs. Priecājoties par visu pa-
veikto, Gundega īpaši uzsvēra iespē jas, 
ko piedāvā brīvdabas estrādīte un bruģē-
tais laukums, kurā ir ērti novietot savas 
automašīnas gan muzeja apmeklētājiem, 
gan plaši apmeklētā rudens tirdziņa ap-
meklētājiem un tirgotājiem.

Tālāk mūsu ceļš veda uz vienu no 
Rojas lepnumiem – atjaunoto stadio-
nu, kur mūs sagaidīja stadiona vadītājs 
Armands Indriksons. Stadiona vadī-
tājs iepazīstināja klātesošos ar iespē-
jām, ko piedāvā par Eiropas Savienības 
piesaistītajiem līdzekļiem renovētais 
stadions. Kā stāstīja Armands, stadi-
ons vienmēr ir gatavs sacensību un 
treniņu uzņemšanai, un to pierāda 
arī stadiona noslogotība, sevišķi jau 
vasarās, kad viena pēc otras mainās 
treniņnometnes un sacensības. Futbo-
la, basketbola, vieglatlētikas un hokeja 
nometnes Rojā ir pierasta lieta, kad 
ierodas sportotāji no Talsiem, Olaines, 
Rīgas un citām vietām. Savukārt, iestā-
joties rudens un ziemas mēnešiem, 
stadionu izmanto Rojas vidusskolas 
un Sporta skolas audzēkņi un indi-
viduālie sportotāji. Sevišķi iecienīts 
jauniešu vidū ir multifunkcionālais 
laukums, kura mākslīgais segums ļauj 
nodarboties ar visdažādākajām sporta 
aktivitātēm. Iecienīta ir arī zem sta-
diona tribīnēm esošā trenažieru zāle, 
vienīgi trenažieri ir stipri vien nolie-
tojušies. Dīkā nestāv arī ap stadionu 
atjaunotais, ar mākslīgo segumu klā-

tais skrejceļš, kuru aktīvi izmanto gan 
skrējēji, gan nūjotāji. 

Ar iegādāto aprīkojumu par „Leader” 
finansējumu 2019. un 2020. gadā Brīvā 
laika pavadīšanas un jauniešu centrā 
„Strops” mūs iepazīstināja centra va-
dītāja Inga Lēmane un jaunatnes lietu 
speciāliste Inga Grosbaha. Ir iegādāts 
televizors, galda spēles, izšūšanas mašī-
na, par ko centra ļaudis ir īpašā sajūs-
mā, aprīkota virtuve ar jaunu elektrisko 
plīti, jauniem skapīšiem, iegādāts jauns 
sporta inventārs, dators, printeris. Šī 
gada septembrī apstiprināts projekts 
par Stropa labiekārtošanu un Inga cer, 
ka pēc gada telpas būs skaisti izremon-
tētas un siltas, jo pagaidām „Stropa” 
telpās valda nemājīgs aukstums. Pēc 
projekta realizācijas telpām paredzēti 
papildus radiatori un sūknis, kas ļaus 
telpu iemītniekiem pašiem regulēt sil-
tumu telpās. Nešaubīgi par telpu labie-
kārtojumu pateicīgi būs gan bērni un 
jaunieši, kuri ikdienā savu brīvo laiku 
pavada „Stropa” telpās, gan Invalīdu 
biedrības ļaudis, kuri arī šeit raduši 
patvērumu. „Aktivitāšu ir daudz, darba 
pietiek visiem un ir prieks, ka varam 
atļauties sakārtot vidi, lai darbotos gan 
pieaugušie, gan jaunieši”, stāstīja Inga 
Lēmane.

SUP dēļu nomu un laivas rojenie-
kiem un viesiem piedāvā Alise un Jānis 
Lakšmaņi.  Alise mūs sagaidīja SUP 
dēļu nomas punktā un pastāstīja gan 
jau par īstenotājām, gan nākotnes ie-
cerēm. Viņu darbība aizsākusies 2017. 
gadā, un ar „Leader” atbalstu īstenoti 
jau divi projekti. Pašlaik viņu rīcībā ir 
30 supošanas dēļi, bet vēl plānā ir ie-
gādāties 10  dēļus un otru piekabi, lai 
nevienam atpūtas baudītājam nebūtu 
jāatsaka. Pie mums vasara ilgt tikai 2–3 
mēnešus, un tad, kā saka Alise, dienas 
ir diezgan karstas. Patiesībā jau var su-
pot līdz pat pirmajam ledum, bet tas 
vēl pie mums nav iegājies un diemžēl 
sezonu pagarināt pagaidām nevar. Ali-
se stāstīja, ka ir iece rēta arī eliņa būve 
un vēl daudz kas cits, jo Alise dzīvo pēc 
principa – pastāvēs, kas mainīsies.

SIA „Pundiķi” sētā mūs sagaidīja 
zvejnieks Oskars Niklāvs. Pagaidām 
gan „Pundiķi” nav īstenojuši nevienu 
atbalsta projektu, taču Oskaram ir jau 
ideja, kur šis atbalsts lieti noderētu. Kā 
stāstīja Oskars, šis gads nav bijis no 
vieglākajiem, tieši otrādi – viņa 33 ga-
dus ilgajā zvejas praksē šis ir bijis slik-
tākais gads, jo vienkārši nebija zivju. 
Lielu postu tīkliem un lomam nodara 
roņi. Nereti gadās, ka tīklā no vareniem 
lašiem pāri palikušas tikai galvas vai 
astes. „Vienu Latvijas limitu gadā viņi 
noteikti izēd”, domā Oskars, un joko, ka 
roņi iet uz tīkliem kā uz makdonaldu. 
Viņš cer uz nēģu laiku, kuram pavisam 
drīz jāsākas, un tad jau varēs mazliet 
atsperties. Normālā gadā pāris tonnas 
nēģu izdodas nozvejot, un jau pavisam 
drīz – novembrī - tiks ņemti ārā lašu 
murdi un likti iekšā nēģu murdi. Ja ir 
pasūtījums, viņš nēģus var arī uzcept, 
tāpat kā nokūpināt zivis – gan auksti, 
gan karsti kūpinātas.

Brīvdienu mājiņā „Broķi” mūs 
sagaidīja saimniece Ieva Pralgauska. 
Kopumā šeit ir 3 mājiņas ar visām ēr-
tībām. Tās atrodas meža ielokā pie Ro-
jas upes, netālu ir jūra, turpat blakus – 
dīķis, mežs. Terase, grils, kubls – tā ir 
ideāla vieta visiem, kuri vēlas aizbēgt 
no pilsētas burzmas un ikdienas stei-
gas, un par to, ka šo vietu jau paspējuši 
iecienīt daudzi atpūtnieki, liecina mā-
jiņu blīvais noslogojums un intensīvā 
rezervācija.

Ģipkas baznīcā mūs uzņēma drau-
dzes priekšnieks Valdis Rande. Viņš 
jutās vīlies par viesu ierobežoto laiku, 
jo viņam par savu baznīcu ir daudz stās-
tāmā. Vispirms viņš palepojās ar nesen 
baznīcā atvērto muzeju, kāds ir tikai 
divās vietās Latvijā – Doma baznīcā un 
Ģipkā. Šovasar piepildījās vēl viens Ran-
des kunga sapnis - baznīcai tika uzlikts 
jauns jumts, un tagad Randes kungs 
ir pārliecināts, ka baznīca ir pasargā-

ta vismaz uz gadiem simts. Draudzes 
priekšnieks saka vislielāko paldies Rojas 
novada domei, projekta atbalstītājiem 
un visiem, kas piedalījušies, lai radītu 
Ģipkas baznīcu tik skaistu un varenu, 
bet pie padarītā Randes kungs nedomā 
apstāties. Viņam padomā jau nākamais 
projekts – kapos savākt vienkopus vecos 
baronu laika krustus un no tiem izveidot 
krusta aleju, tādējādi dodot šiem veca-
jiem krustiem otru dzīvību.

Kaltenē SIA „Latsketch” mūs sagai-
dīja tā valdes locekļi Inga Jefremova un 
Edijs Krūmiņš. 2017. gadā uzņēmums 
par projekta naudu iegādājies darba-
galdus, bet šogad iesniegts projekts an-
gāra iegādei, jo uzņēmums paplašinās 
un tam sāk pietrūkt vietas. „Latsket-
ch” ražo 3 veida produkciju, tai skaitā 
līklīnijas, ko izgatavo ar Edija izgatavo-
to iekārtu, kāda ir vienīgā Latvijā. Pēc 
klienta parauga tiek izgatavotas arī res-
taurācijas, un klasiskas līstes, ko nevar 
nopirkt veikalā. Testa režīmā pašlaik 
tiek izgatavotas arī skaidu briketes, lai 
uzņēmums izmantotu bezatkritumu 
tehnoloģiju. Edijam ir maģistra grāds 
koksnes materiāla tehnoloģijā, savukārt 
Ingai – maģistra grāds projektu vadībā. 
Viņu uzņēmējdarbības veiksmes pama-
tā ir kopīga strādāšana pie diplomdar-
ba, līdz sīkumam izpētot katram savu 
jomu. Pieprasījums pēc „Latsketch” 
produkcijas ir, tagad atliek tikai uzstā-
dīt angāru, lai būtu vairāk vietas darba-
galdiem un materiāliem.

Turpat blakus atrodas arī SIA 
„Gamma-Rent” zivju audzētava, kurā 
mēs satikām Zigi Goldmani. Viņš mūs 
ieveda zivju audzētavā, kas izvietota 
bijušā zvejnieku kolhoza „Banga” ek-
sperimentālās zivju audzētavas „ELZA” 
divos korpusos. Tur milzīgos baseinos 
tiek audzētas foreles, kuras pārdošanā 
nonāk pēc 3 gadu audzēšanas. Kopu-
mā baseinos atrodas 4,5 tonnas zivju, 
bet, kā stāstīja Goldmaņa kungs, ceha 
kapacitāte ir daudz lielāka. Diemžēl 
ne tik vienkārša ir zivju realizācija. Pa-
radoksāli, bet Latvijā esošie restorāni 
labprātāk izvēlas ievestās, nevis uz vie-
tas audzētās zivis ar zināmu izcelsmi. 
Savukārt, lai foreles varētu eksportēt, 
vajadzētu izaudzēt vismaz 300 tonnas 
zivju, kas pagaidām ir neiespējami. „Ja 
vien kādam būtu lieki 200 miljoni, tad 
šeit visi baseini varētu būt pilni ar zi-
vīm”, sprieda Zigis Goldmanis, jo cehā 
ir visas iespējas ražošanas paplašināša-
nai – ūdens tek, elektrība ir, telpas arī, 
trūkst tikai lieku līdzekļu. Bet tikmēr 
mēs ēdam turku saldētās foreles, kas 
lēti iepirktas. „Gan jau ar laiku”, opti-
mistiski noskaņots ir Zigis Goldmanis.

Mūsu šīs dienas pēdējā pieturas 
vieta – Kaltenes klubs. Tajā mūs uz-
ņēma Rojas Jūras zvejniecības muzeja 
vadītāja Inese Indrikone.  Kā sacīja 
Inese, šī ir vieta, kas ir atdzimusi un 
iedzīvotāju novērtēta. Kluba lielajā 
zālē izveidota neliela izstāde par Kal-
tenes un ēkas vēsturi, savukārt telpā 

aiz skatuves izveidots muzeja atklātais 
krājums. Pagājušajā un aizpagājušajā 
gadā par projekta līdzekļiem atjaunots 
kluba sanitārais mezgls un izveidota 
virtuvīte, kurā, ciema sievām kopīgi 
darbojoties, tiek popularizētas mūsu 
senču vecās receptes. Nākamā gada pa-
vasarī iecerēts labiekārtot laukumu pie 
kluba, jo šī ir vieta, kur Kaltenes ļaudis 
jau izsenis pulcējušies. Šeit paredzēts 
novietot arī interesantu vides objektu, 
kura uzdevums būs liecināt un stāstīt 
par cilvēkiem, kuri dzīvo pie jūras – tā-
tad par mums pašiem. Rekonstrukcija 
tiks veikta arī ēkas 2. stāvā – tur izvietos 
muzeja ekspozīciju un izveidos radošās 
darbošanās centru. Tā kā muzeja krā-
jumā vairāk ir apskatāmi zvejniecības 
priekšmeti, augšā būs apskatāmi zvejas 
rīki un dota iespēja ar tiem darboties. 
„Šeit jau ir skaisti, bet būs vēl skaistāk 
un savādāk. Šī būs tiešām nozīmīga 
kultūras vieta, kurā stāstīsim par mūsu 
kultūras mantojumu”, atklāja Inese.

Dienas noslēgumā aicināju uz saru-
nu biedrības „Talsu rajona partnerība” 
administratīvo vadītāju Lolitu Mu-
cenieci. Viņa pastāstīja, ka šīs dienas 
mērķis bija popularizēt Leader projek-

tus – ieinteresēt un parādīt to visu arī 
cilvēkiem, kas nav saistīti ar projek-
tiem, iepazīties gan ar padarīto, gan ar 
to īstenotājiem.. „Galu galā ir izdarīts 
daudz labu lietu, ko cilvēki ikdienā ne-
maz nepamana – mazo laivu piestātne, 
tirgus laivas, pludmales laipas un ap-
gaismojums un tamlīdzīgi. Tas viss ir 
izdarīts par Eiropas fondu naudu un 
visu cilvēku labā”, stāsta Lolita. Uz jau-
tājumu, vai projektu apguvē kaut kas 
mainīsies pēc administratīvi teritoriālās 
reformas, Mucenieces kundze atbild, ka 
tas viss ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem, 
bet viņa cer, ka būtisku izmaiņu nebūs. 
Par piemēru viņa min Ģipkas baznīcu, 
kur notiek lielas aktivitātes, pateicoties 
Randes kungam. Pēc viņas domām tas 
pats būs arī pašvaldībās – cik cilvēkiem 
tas interesēs, cik viņi to darīs tikai tā-
pēc, ka darbā vajag, vai viņu skatījums 
būs plašāks. Ja tas nepazudīs, tad viss 
notiks. Fondi būs, tikai vairs tā nebūs 
Roja, kas iesniedz projektus, bet Talsu 
novads. Kāda būs administratīvā struk-
tūra, tas pašlaik vēl nav skaidrs, bet viss 
ir atkarīgs no cilvēkiem. Vieniem ne-
interesē nekas, bet citi ir gatavi iet un 
cīnīties. 

Par „Pundiķu” dienām un nedie-
nām stāstīja Oskars Niklāvs.

Stadiona vadītājs Armands Ind-
riksons.

Alise Lakšmane ir pārliecināta – 
pastāvēs, kas mainīsies.

D. Klaberes foto

Inga Lēmane (pirmā no kreisās) atzīst, ka aktivitāšu ir daudz un darba pie-
tiek visiem.

Ar SIA „Ajor” viesus iepazīstināja tā īpašnieki Juris un Jurāte Labarēviči.
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„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Līdzjūtības

Pateicība

Zināšanai

Rudens atnāk, un rudens aiziet,
Paliek asteres salnā.
Paliek bērzi kaili un balti
Smilgām klātajā kalnā.

Izsakām līdzjūtību Aivaram Kiršteinam, no 
mātes atvadoties.

Darbabiedri

Cilvēka mūžs tik līdzīgs koklei –
Pārtrūkst stīgas, un viss paliek kluss.
Izsakām līdzjūtību Inesei Vondai ar ģimeni, 

mammu un vecomammu zaudējot.
Lipsku ģimene

DAŽĀDI
 Restorāns, viesnīca „Mare” Rojā strādā un 

pieņem pasūtījumus:
 Cep kūkas, dažāda pildījuma pankūkas, auk-

stās, karstās gaļas un zivju plates, ruletes un salā-
tus. Telefons 29169490.

 Veļas mazgātava Rojā, Bangu ielā 2, telefons 
29169490.

Darba laiks:   darba dienās no 9.00–17.00;
              sestdienās no 9.00–14.00.

Sirsnīgs paldies Rojas vidusskolas direkto-
rei Santai Veidei, Rojas novada domei, kā arī 
visiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas 
palīdzēja nodrošināt siltas brīvpusdienas arī 
attālināto mācību laikā.

Skolas domes vārdā – 
Kristīne Maslovska

Pieaugot saslimstībai ar Covid-19 un, se-
kojot valdības rīkojumiem, Rojas Invalīdu 
biedrība uz laiku pārtrauc nodarbības multi-
funkcionālajā centrā „Strops”. Sekojiet līdzi 
informācijai.

Pasākumu kalendārs
24. oktobrī plkst. 19.00

MELO-M un DINĀRAS RUDĀNES 
koncerts

„5 ELEMENTI„.
Ieeja 25,00; 20,00; 18,00 EUR.

Biļešu iegāde www.bilesuparadize.lv, Rojas novada domes kasē un 
pirms koncerta kultūras centrā. Telefons informācijai un biļešu rezer-
vācijai 29196478.

30. oktobrī plkst. 18.00 Šarūna Barta spēlfilma 
„Mijkrēslī”.

Filmas darbība notiek 1948. gadā. 19 gadus vecais Unte ir viens no na-
cionālajiem partizāniem, kas pretojas padomju okupācijai. Spēku samērs 
ir nevienlīdzīgs, taču šajā izmisīgajā cīņā izšķirsies visas tautas nākotne. 
Robeža starp to, kur beidzas viņa jauneklīgā degsme un sākas cīņas mēr-
ķis, ir izplūdusi, viņš atdod sevi visu, kaut gan tas nozīmē zaudēt jaunī-
bas nevainīgo skatu uz dzīvi. Filmā ir atainots viens no traģiskākajiem 
un vienlaikus sarežģītākajiem Baltijas valstu vēstures periodiem – laika 
posms pēc 2. Pasaules kara, kad Baltijas valstīs atsākās PSRS okupācijas 
režīms, bet liels skaits Baltijas valstu iedzīvotāju pretojās okupantiem. 
Nacionālo partizān u kustība bija īpaši izplatīta Lietuvā, tur šī pretošanās 
faktiski nozīmēja karadarbību. Filmā redzami ļoti reālistiski stāsti, kas 
varēja notikt ne tikai Lietuvā, bet jebkurā Latvijas pagastā.

Biļetes cena 3,00 EUR. Biļetes varēs iegādāties Rojas kultūras centrā 
pirms seansa.

Uzmanību!
Kultūras norises notiks, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī. 

Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai.

Sludinājumi 

Policija ziņo

SIA „NIDAROS SEAFOOD 
LATVIA”, reģ. nr. LV40203077091, 

Miera ielā 3, Rojā, 
piedāvā darbu

 Zivju apstrādātājiem/jām, darba pienā-
kumi – zivju filēšana, pakošana u.c.;

 Mehāniķim. 
 Apkopējai/jam uz nepilnu darba dienu. 

Darba samaksa 500 EUR. 
Darbiniekus nodrošina ar siltām pusdie-

nām, sedz ceļa izdevumus, palīdz ar dzīvošanu 
Rojā.

Sīkāka informācija pa telefonu 25666515. 
Zvanīt no pulksten 8.00–21.00.

Nr.  
p. k.

datums 
(dd.mm.gggg.)

Ilgums 
(st.)

Norises laiks 
(plkst. no-līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.
13.11.2020. 
20.11.2020. 
27.11.2020.

1h 11.00–12.00
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centrs „Strops”, Strauta iela 8-33, 
Roja, Rojas novads;  

Veselības veicināšanas 
pasākums – fizioterapijas 

nodarbības „Kusties brīvi!”

2.
13.11.2020. 
20.11.2020. 
27.11.2020.

1 h 12.30–13.30 
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Varavīksne”, „Rude”, Rude, 

Rojas novads;  

Veselības veicināšanas 
pasākums – fizioterapijas 

nodarbības „Kusties brīvi!”

3.
13.11.2020. 
20.11.2020. 
27.11.2020.

1 h 16.00–17.00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs Melnsilā, Rojas novads;  

Veselības veicināšanas 
pasākums – fizioterapijas 

nodarbības „Kusties brīvi!”

4.

09.11.2020. 
16.11.2020. 
23.11.2020. 
30.11.2020.

1 h 18.30–19.30
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Varavīksne”, „Rude”', Rude, 

Rojas novads;  

Veselības veicināšanas 
pasākums – Pilates

5.
12.11.2020. 
19.11.2020. 
26.11.2020.

1 h 18.00–19.00
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centrs „Strops”, Strauta iela 8-33, 
Roja, Rojas novads;  

Veselības veicināšanas 
pasākums – Pilates

6. 23.11.2020. 2 h 16.00– 18.00
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Varavīksne”, „Rude”, Rude, 

Rojas novads;  

Veselības veicināšanas 
pasākums – veselīgs uzturs 

bērniem, meistarklases

Laika posmā no 06.10.2020 līdz 
20.10.2020 Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsultē-
tas 7 personas, izpildīti 6 atsevišķie uzdevumi, ap-
kalpoti 6 izsaukumi, izteikti 3 aizrādījumi, saņem-
ta 1 mutiska sūdzība. Veikts reids kopā ar Valsts 
policiju, sadarbība ar Valsts vides dienestu. Savā 
dzīves vietā nogādāts kāds stiprā alkohola reibumā 
esošs vīrietis, kurš nespēja patstāvīgi pārvietoties. 

Pašvaldības policija atgādina, ka zemes īpašnie-
kiem, kuri to vēl nav paspējuši izdarīt, jānopļauj 
zāle. Piemājas īpašumā zāle nedrīkst pārsniegt 
20 cm garumu. Īpašumos, kuros zāle būs nopļauta, 
pavasaros neveidosies kūla, un tajos neradīs māj-
vietu gliemeži. Rojas novada saistošie noteikumi 
nosaka, ka pēc 1. septembra par nenopļautu zāli 
zemes īpašniekus var saukt pie atbildības. 

ESF projekta „„Esi vesels-ieguldījums tavai nākotnei!” Nr. 9.2.4.2./16/I/044) 
semināru/mācību/citu pasākumu grafiks  
2020. gada novembra mēnesim”

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, 
projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nā-
kotnei” Nr.  9.2.4.2/16/1/044 nodarbības no 
17. oktobra līdz 6. novembrim nenotiks.

„Lauku sētā” vēlreiz tiekas šova veidotāji un dalībnieki
Dace Klabere

Kādā oktobra vakarā Ģipkas „Jokos” at-
kal pulcējās šova „Lauku sēta” dalībnieki un 
filmēšanas grupa. Visi klātesošie bija sapulcē-
jušies, lai „Joku” lielajā šķūnī, kurā šova laikā 
notika trauku sišana, kurai sekoja izbalsošana, 
kopīgi atskatītos uz pagājušo vasaru un no-
skatītos šova 2. sēriju, jo pirmo jau visi bija 
redzējuši, bet filmētāji vēl nofilmētu pēdējos 
kadrus.

Mājas saimnieku sarūpēts, atkal kūpēja 
milzīgais zupas katls, rosījās filmētāji, atbrau-
kušie šova dalībnieki pauda neviltotu satikša-
nās prieku, bet daži šova dalībnieki vēl steidza 
pielikt pēdējo punktu šova laikā īsti neno-
skaidrotajām attiecībām.

Kad sātīgās vakariņas bija paēstas, šova 
veidotāji ķērās pie darba, lai vēl pirms tumsas ie-
stāšanās pagūtu uzfilmēt vajadzīgos kadrus. Šova 
dalībnieki, kuri tobrīd bija aiz kadra, atcerējās 
vasaras notikumus, paužot gan lielu prieku, gan 
tikpat lielu neapmierinātību. Guntars, Mārtiņš un 
Dana uzskatīja, ka šovā valdījusi liela netaisnība, 
viņuprāt, nepareizie cilvēki izpelnījās čaklāko un 
sliņķu titulus. Tai pašā laikā viņi atzina, ka šovs ir 
tikai spēle, kura tiek veidota tā, lai skatītājiem būtu 
pēc iespējas interesantāk tai sekot līdzi. Savukārt 
Jurčiks, kā viņš tika dēvēts šovā, atzina, ka šī ir bi-
jusi viena no viņa grūtākajām vasarām gan emo-
cionālā, gan fiziskā ziņā. Jāstrādā bijis smagi, ne 

velti puisis zaudējis vairākus 
kilogramus svara, bet tikpat 
smagi bijis arī emocionāli. Visgrūtāk bijis brīžos, 
kad uz 15 minūtēm iedots telefons, lai sazinātos ar 
mājiniekiem. Tad arī viņš sapratis, cik ļoti noilgo-
jies pēc saviem tuviniekiem, un skaitījis dienas, lai 
atkal ar viņiem satiktos. Jurčikam ir plašs paziņu 
loks, kurus viņš sauc par saviem čomiem, bet šajā 
šovā viņš ieguvis vairākus draugus, un par to vi-
ņam patiess prieks.

Ar pagājušās vasaras notikumiem ļoti apmieri-
nāts bija arī „Joku” saimnieks Ainars Svitiņš. Viņš 
atzina, ka sākumā pamatīgi sadusmojies, uzzinot 
par sievas pieteikšanos šovā, viņam nezinot, bet 

beigās viss izvērties tik labi un interesanti, ka, ja 
vien būtu tāda iespēja, viņš labprāt to visu piedzī-
votu vēlreiz. Arī šajā vakarā Ainars ar saimnieka 
gādību rūpējās, lai visi būtu apmierināti un pa-
ēduši, un uzsver, ka viņam visi šova dalībnieki 
bija vienlīdz mīļi, un arī šajā vakarā ikviens bija 
sirsnīgi gaidīts.

Patiess prieks šajā vakarā tika sagādāts arī „Joku” 
saimniekiem Ieviņai un Ainaram – viņi dāvanā no 
šova vadītāja Jāņa Rāznas rokām saņēma „Lauku 
sētas” karogu, kas tagad, uzvilkts mastā, ik vasaru at-
gādinās par piedzīvojumiem pilno vasaru „Jokos”. 

Veltījums 
Sestdien 7. novembrī, Kaltenē no 11.00–

13.30. notiks „Pindaru” Martai – dzejniecei 
Martai Daknei (dz. Štāls, 1900. g. 8. novembrī 
Kaltenē – mir. 1977. g 28. septembrī Rīgā) veltī-
ta literāri muzikāla pastaiga pa viņas bezrūpīgās 
bērnības un agrās jaunības vietām Kaltenes cie-
mā. Skanēs viņas dzeja dzimtajā pagalmā „Pin-
daros”, kaimiņos „Caurnāšos”, radu „Maizitēs”, 
liedagā – tur, kur smelti pirmie plašuma un da-
bas stihiju iespaidi, nebēdņots kuģu kāzās, sērots 
par vienīgā brāļa bojā eju, apgūts tas spēks, kas 
dzīvi liek celt ar darbu un ticību. 

Piedalīsies dzejnieces radi un viņas daiļrades 
draugi.

Ar sveicienu klātbūtnē aicināts ikviens kā-
jāmgājējs. Noderēs pretvēja/pretlietus apģērbs 
un apavi. Pastaiga sāksies pie viesu mājas „Va-
naturs” Kaltenē, 5 km attālumā no Rojas.

Pasākuma idejas autore un vadītāja vēstur-
niece, vietrāde Zinta Valdmane, Mag.hist. Atbal-
sta Rojas Jūras zvejniecības muzejs. 

Būtu tāda iespēja, „Joku” 
saimnieks Ainars Svitiņš vēlreiz 
piedalītos šādā šovā. Dāvanā mājas saimnieki saimnieki saņēma „Lauku sētas” karogu, 

kas vienmēr atgādinās par pagājušās vasaras notikumiem.
D. Klaberes foto

Helovīns jeb Visu svēto dienaHelovīns jeb Visu svēto diena

Helovīns jeb Visu svēto dienas 
priekšvakars (šogad 31. oktobrī) ir 
ļoti sena tradīcija daudzās pasaules 
valstīs, un nu jau vairākus gadus arī 
Latvijā. Šajā laikā bērni un pieau-
gušie ar aizrautību gatavojas mošķu 
tērpu gatavošanai, saldumu ēšanai 
un ķirbju grebšanai. 

Tiek uzskatīts, ka šis ir laiks, kad 
reizi gadā atveras vārti uz viņsauli 
un dzīvos apciemot nāk mirušie. 
Taču, izmantojot izdevību, līdz ar 
tuvinieku gariem pie cilvēkiem no 
elles nākot arī dažādi mošķi. Mis-
tikas apņemtajā laikā īpaši aktivi-
zējoties arī raganas un citas nelabas 
būtnes. Šī iemesla dēļ senie priesteri 
ģērbušies biedējošā apģērbā, zvē-
rādās un maskās, lai ļaunos spē-
kus aizbaidītu. Tika uzskatīts, ka, 
beidzoties gaišajam gadalaikam, 
un, tuvojoties ziemai, robeža starp 
īsto un mistisko pasauli kļūst īpaši 
plāna, un Visu svēto priekšvakarā 
pār zemi valda viss mistiskais. Arī 
Latvijā miglas un ēnu pārņemtie 
rudens vakari līdz pat šim brīdim 
zināmi kā veļu laiks.

Viens no Helovīna simboliem ir 
izgrebts ķirbis, kura iekšienē ielikta 

svecīte. Ļaudis, ieliekot logā vai pie 
māju sliekšņiem šādu ķirbi ar dego-
šu svecīti, darīja zināmu, ka viņiem 
nebūs iebildumu, ja šajā vakarā vi-
ņus apciemos bērni, diedelēdami 
saldumus vai draudēdami izjokot. 
Redakcijā esmu saņēmusi vairāku 
iedzī votāju zvanus, kuri jau tagad uz-
traucas par to, vai viņu kāpņu telpas 
atkal nebūs piemētātas ar jēlām olām 
vai durvis noķēpātas ar majonēzi vai 
kečupu. Mājās visiem vecākiem va-
jadzētu pārrunāt ar saviem bērniem 
šo tradīcijas būtību un kultūru. Kāds 
jokdaris no daudzdzīvokļu mājas uz 
bērnu jautro – saldumus vai izjoko-
sim, bija atbildējis – izjokojiet! Un 
tad nu atklājās, ka bērni jau nemaz 
tam nebija sagatavojušies un nekas 
interesants nebija izdomāts, jo ma-
jonēzes izķēpāšanu par joku galīgi 
nenosauksi. Kā ierosināja zvanītāja 
– lai bērni par majonēzei un keču-
pam izlietoto naudu paši labāk no-
pērk sev konfektes, un tad arī nebūs 
jārauc deguni par to, ka kāds viņus 
pacienā ar āboliem vai karamelēm, 
kas galīgi nav gaidīti. Jokoties var un 
vajag, tikai tā, lai nevienam rīts pēc 
joku vakara nesāktos ar nepatīkamu 
atklāsmi par piegānītu kāpņutelpu 
vai mājas pagalmu. 

LiteraTūre dabā!

Dace Klabere
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