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Dace Klabere

Rojā sestdienas rīts uzausa silts 
un saulains. Un savādāk jau nemaz 
nevarēja būt, jo 11. jūlijā  Rojā tika 
svinēti tradicionālie Zvejnieksvētki. 
Jau sen šie svētki kļuvuši par centrālo 
notikumu rojenieku dzīvē, kad vai 
ikkatra māja ir viesu piepildīta. 
Un grūti pateikt, kādēļ šie svētki 
tiek gaidīti visvairāk  – paredzamo 
notikumu vai ikgadējās satikšanās 
dēļ. Zinu tiešām daudz ļaužu, kuru 
radi, draugi un paziņas uz jautājumu – 
kad atbrauksi ciemos, atbild  – nu, 
protams, ka uz Zvejnieksvētkiem! Nu 
jau vairākus gadus šī diena kļuvusi 
par satikšanās svētkiem arī tiem mūsu 
novadniekiem, kam ikdienā dzīve rit 
ārpus mūsu valsts robežām.

Svētku programma bija pietiekami 
plaša, lai katrs atrastu sev kaut ko 
tīkamu un interesantu. Sporta cienītāji 
jau no paša rīta pulcējās pludmalē uz 
dažādām sporta spēlēm,  pa ceļam uz 
jūrmalu ikviens varēja papriecāties par 
slaveniem un titulētiem minkāniem 
kultūras centrā, bet, tuvojoties pus
dienlaikam, pats galvenais bija 
nenokavēt Neptūna un viņa svītas 
ierašanos krastā, lai sasveicinātos ar 
sauszemes ļaudīm. Šoreiz vēl vairāk 
par krasta valdnieci Evu Kārkliņu, 
Neptūnu gaidīja vietējā zvejnieksieva, 
lai piemeldētu  kādu vārdiņu par savu 
Kristapiņu, kuram nekā nevedas darba 
meklēšana uz kuģa, pašam Neptūnam. 
Savukārt Neptūnu un visus klātesošos 
iepriecināja Rojas novada domes 
priekšsēdētājas Evas Kārkliņas ap
galvojums, ka mums, krastā dzīvojo
šajiem, viss ir kārtībā – mums ir gan 
savi zvejnieki, gan kapteiņi,  un tieši 
tādēļ Rojā netiek svinēti Jūrassvētki, 
bet gan Zvejnieksvētki un Roja tiek 
pasludināta par Zvejnieksvētku gal
vaspilsētu. 

Un, kā jau tas pienākas Zvej
nieksvētku galvaspilsētai, svētki tika 
nosvinēti ar vērienu.  Pēc manām 
domām, svētku centrālais notikums – 
prominenču apsveicināšanās brauciens 
ar zvejniekciema iedzīvotājiem un 
viesiem. Brauciens ir svētki tiem Rojas 
iedzīvotājiem, kuri dažādu iemeslu 
dēļ svētkos ierasties nevar un tā ir 
viņu vienīgā iespēja – sapost savu 
pagalmu, dārzu un tad iziet laukā, lai 
vērotu krāšņo prominenču braucienu 
cauri Rojai. Grūti vārdos aprakstīt to 
prieku un emocijas, kas ikreiz uzvirmo 
gan pašiem brauciena dalībniekiem, 
gan viņu sagaidītājiem. Kādā mājas 
pagalmā pie galdiņa ar kafijas tasi 
rokās braucienu gaidīja cilvēks, kuram 
bija jāpieliek ne mazums pūļu, lai 

pārvarētu sāpes un veiktu tos dažus 
soļus līdz pagalma vidum, citviet 
iela un mājas pagalms tiek izrotāti ar 
meijām, kāda viesu nama īpašniece 
braucējus allaž sagaida ar lilijām, savas 
darba vietas uz tām dažām minūtēm 
pamet veikalu un kafejnīcu darbinieki. 
Un katrs uzgavilē, sasveicinās, apber 
ar ziediem. „Izbraucis pa Rojās 
ielām, jūtos kā riktīgs Rojas puika, 
savējais starp savējiem”, par braucienu 
sajūsmināts ir Aivars Dālderis. Viņš 
ir arī neizpratnē par to, kāpēc tik 
maz rojenieku izmanto šo brīnišķo 
iespēju – gan dot, gan gūt tik daudz 
pozitīvu emociju, jo šogad bez 
kabrioletiem braucienā piedalījās tikai 
četri velosipēdisti. „Šīs emocijas, tas 
ir kaut kas īpašs”, uzsver Aivars, kurš 
ir pārliecināts, ka šīs dažas minūtes 
prieka sagaidītāju sejās atsver visu. 

Savukārt kārtīgu adrenalīna devu 
varēja gūt, vērojot Greetrials Bik Tour 
ekstrēmā velošova priekšnesumus. Lai 
arī dažbrīd viņu triki likās tik baisi, ka 
galva automātiski pagriezās uz otru 
pusi, šovu vēroja simtiem skatītāju 
un neizpalika arī drosminieki, kuri 
labprātīgi gūlās uz asfalta, pilnībā 
paļaudamies šova puišu prasmei un 
profesionalitātei.

Tikmēr atpūtas centra „Otra puse”  
zvejnieku sētā pulcējās mūsu novada 
zvejas vīri. Pasākuma organizatore 
Zane Vaivode ir pārliecināta – ja Rojā 
tiek svinēti vienīgie Zvejnieksvētki 
Latvijā, tad tajos īpašs svētku mirklis 
pienākas arī pašiem zvejniekiem. Zanes 
idejai atsaucās gan Rojas kultūras 
centrs, gan SIA „Banga Ltd”, SIA 
„Līcis’93”, SIA „z/s Irbe”. Viss izdevās, 
kā iecerēts. Divpadsmit zvejas vīri 
sēdēja pie klāta galda, gan atceroties 
laikus, kad no jūras malā braukuši ar 
pārpildītām laivām un divmetrīgiem 
zušiem, gan pārrunādami tagadējo 
ikdienu, kad zivju ir kļuvis krietni 
vien mazāk. Omas uzlabošanai vīri 
tukšoja Zanes sarūpēto alus mučeli, 
ar prieku piedalījās jau tik aizmirstā 
jautrībā kā zvejnieka zābaka mešanā 
un pat uzgrieza valceri „Zelmera” 
puišu koncerta laikā. Šo koncertu 
kā pārsteigumu zvejas vīriem bija 
sagādājusi Rojas novada kultūras 
pasākumu organizatore Dace Broka. 
Vīriem acīs bija aizkustinājuma 
asaras un viņi atzina, ka pēc ilga 
pārtraukuma viņi atkal jūtas novērtēti, 
par ko paldies arī Rojas novada domei, 
kas šogad zvejniekiem bija izsūtījusi  
ielūgumus uz vakara pasākumiem. 
Gaisotne zvejnieku sētā bija īpaša un 
pirmais mēģinājums Zvejnieksvētkos 
izrādīt godu pašiem zvejniekiem – 
izdevies. Bet paši vīri ar asarām acīs 

Roja – Zvejnieksvētku galvaspilsēta

Pie sauszemes ļaudīm viņu svētku dienā ieradies pats jūras valdnieks Neptūns ar savām nāriņām. Viņu sagaidīja kras-
ta valdniece, Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un brašākais kapteinis.

„Labvēlīgais tips” un Zvejnieksvētki – divas neatņemamas sastāvdaļas.
D. Klaberes un N. Indāna foto

Aivars Dālderis (pirmais no labās) ar meitu Simonu (blakus) gājienā brauc 
jau ceturto gadu un atklāj, ka tā laikā gūtās emocijas ir tā vērtas.

pateicās par to, ka viņos ir radīta šī 
svētku sajūta.

Neizpalika arī dažādi koncerti 
katra gaumei, sporta spēles atbilstoši 
spējām un interesēm, vizināšanās ar 
kuģi, burinieku un jahtām, dažādas 
spēles un atrakcijas gan bērniem, gan 
viņu vecākiem. Koncertprogramma 
bija tik dažāda, ka katrs interesents 
varēja atrast kaut ko savai gaumei 
atbilstošu. Kāds jauniešu bariņš jau 
laicīgi ieņēma vietu skatuves priekšā, 
lai tikai atrastos pēc iespējas tuvāk 
savam elkam GacHo, bet kāda dāma 
bez nožēlas pameta draudzenes 
dzimšanas dienas svinības, lai 
tikai nenokavētu savas iemīļotās 
„Galaktikas” uzstāšanos, un to 
nenožēlo ne mirkli, jo, viņasprāt tā, 
kā Normunds Zušs prot paņemt pub
liku, tā neprot neviens. Bet par to, 
ka grupa „Labvēlīgais tips” un Zvej
nieksvētki Rojā ir divas neatņemamas 
sastāvdaļas, vairs nešaubās neviens.

Par Zvejnieksvētku programmu 
bija padomājis arī Rojas Jūras 
zvejniecības muzejs. Ikviens inte
resents bija aicināts iepazīties ar trīs 
košām dāmām, kas sastopamas tikai 
šajā vietā un laikā, noskatīties dažādas 
filmas par zvejniekiem un zvejniecību, 
bet savās atmiņās par zvejniecības 
un zvejnieku ziedu laikiem dalījās 
vecie jūras vilki Rūdolfs Feldbergs un 
Alberts Lagzdbertmanis.

Svētki izskanējuši. Pateicoties radio 
SWH reportāžām visas dienas garu
mā, radiem un draugiem, tie izskanē
juši arī tālu ne tikai aiz Rojas, bet pat 
mūsu valsts robežām. Tāda ir dzīves 
kārtība – jo mīļāks notikums, jo strau
jāk izskanošs. 

Pateicība
Rojas kultūras centrs saka paldies  par atbalstu un līdzdalību Zvej-

nieksvētku ideju realizēšanā SIA „Rauda”, SIA „Astarte–Nafta”, viesnīcai 
„Roja”, kempingam „Melnsils”, Kabrioklubam, A. Zariņa Zīmogu fabrikai, 
R. Gēgerniekam, Jurim Dambītim, Rojas KC amatierteātra aktieriem Jur-
ģim Kalniņam, Ivetai Lakšmanei, Sarmītei Smilgai, Oskaram Mitenbergam, 

Kristapam Gitendorfam, modes deju studijas „Elfas” dalībniecēm un Evai 
Fricbergai, Tomam Bērziņam, Mārtiņam Šteinfeldam, Edgaram Mertenam, 
Kristīnei Insbergai un „Zumbas” meitenēm, Andrim Lakšmanim, grupai 
„Roja», kā arī Rojas novada domei. Pateicamies par labo sadarbību svētku 
orgkomitejai un visiem, visiem pasākuma norisē iesaistītajiem cilvēkiem. 
Mūsu īpašais paldies izpilddirektoram Jānim Pūcem, elektriķiem Gatim un 
Ģirtam, pašvaldības policistiem un Rojas DzKU.

Sestdien, 25. jūlijā, plkst.15:00
Kaltenes ev.lut. baznīcā

LABDARĪBAS KONCERTS
Piedalīsies ērģelniece Liene Kalnciema
Ieeja - pret ziedojumiem, ko izmantosim Kaltenes 

ev.lut. draudzes nama pabeigšanai

         Ielūdz Rojas novada dome, 
         kinofestivāla "RojaL" organizatori un 
         Kaltenes ev.lut. baznīcas draudze
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8. jūlijā Rojas upē trīs dažādās vietās 
tika ielaisti 40  000 viengadīgi taimiņu 
mazuļi. Taimiņu palaišanā piedalījās 
Valsts vides dienesta Ventspils reģionā
lās pārvaldes vecākais inspektors Rū
dolfs Kalējs kopā ar pārstāvjiem no Zi
nātniskā Institūta„BIOR” (ZI „BIOR”), 
zivju audzētavas „Tome” pārstāvjiem 
un pārstāvji no Rojas novada domes – 
izpilddirektors Jānis Pūce, Attīstības 
nodaļas vadītāja un Teritorijas plānotā
ja. Pasākuma mērķis ir atražot taimiņu 
resursu Rojas upē.

2014. gada oktobrī SIA „Pundiķi” 
saņēma zvejniecības atļauju projektam 
nepieciešamo 100 taimiņu (50 mātes un 
50 tēvus) vaislinieku nozvejai. No no
ķertajiem pieaugušiem taimiņiem tika 
iegūti mazuļu audzēšanai piemēroti 
ikri, kas tika transportēti uz ZI „BIOR” 

zivju audzētavas „Tome” filiāli „Pelči”. 
Tur tie tika attiecīgi kopti, līdz sasnie
dza atbilstošu vecumu un svaru, lai tos 
varētu droši palaist atpakaļ upē. Lai iz
vairītos no taimiņu mazuļu dabiskajiem 
ienaidniekiem, piemēram, līdakām, kas 
var gadīties ceļā, svarīgi taimiņus izlaist 
pēc iespējas tuvāk jūrai. Tā kā taimi
ņiem ir raksturīgi vienmēr atgriezties 
upē, kur tie auguši, arī šie taimiņi pēc 
pāris gadiem no jūras atgriezīsies Rojas 
upē, lai rūpētos par sugas populācijas 
tālāku pieaugumu. 

Zivju fonda pasākuma „Zivju resur
su pavairošana un atražošana publiska
jās ūdenstilpnēs un ūdens tilpnēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldī
bu īpašumā” projekts Nr. 1.64 „Taimiņu 
mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Ro

jas upē nepieciešamo vaislinieku no
zveja”, tika realizēts par kopējo summu 
8 712,00 EUR, no kuriem 1 742,4 EUR 
līdzfinansē Rojas novada dome, atliku
šo summu piešķir Zivju fonds. Taimi
ņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai 
Rojas upē nepieciešamo vaislinieku 
nozvejas projekta realizācijas termiņš 
bija no 2014. gada 1. maija līdz 30. no
vembrim.

Informējam, ka Lauku atbalsta 
dienests jau ir apstiprinājis projektus 
Nr.  2.6. „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai 
un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo 
vaislinieku nozveja” un Nr. 2.7. „Taimi
ņu smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju 
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un 
resursu papildināšanai Rojas novadā”, 
kas nozīmē, ka šogad SIA „Pundiķi”, 
saskaņā ar līgumu Nr.  RND3.2.6./L01, 

Rojas upe ir 
par 40 tūkstošiem 
taimiņu mazuļiem bagātāka

Pēc pāris gadiem šie mazuļi atgriezīsies Rojas upē, lai rūpētos par sugas po-
pulācijas tālāku pieaugumu. 

M. Pāvuliņas foto

Paziņojums
par Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rojas novada attīstības prog-
rammas 2015.–2020. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Rojas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.–2030. gadam un 
Rojas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: Rojas novada dome, Pils iela 1, Roja, LV3306, tālr. 63351342, 
epasts dome@Roja.lv, www.Roja.lv  sadarbībā ar Kasparu Rasu, Kuldīga, Jelgavas iela 31, LV3301, tālrunis 27840580, epasts 
kaspars.rasa@gmail.com. 

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana.
Plānošanas dokumentu izstrādes termiņš: līdz 2015. gada oktobrim.
Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai – līdz 2030. gadam, attīstības 

programmai – līdz 2021. gadam.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Rojas novada administratīvā teritorija.
Sabiedriskā apspriešana: ar Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rojas novada attīstības prog

rammas 2015.–2020. Gadam Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties no 28.07.2015. līdz 04.09.2015. Rojas 
novada domē, tās darba laikā un Rojas novada domes mājas lapā www.Roja.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: 2015. gada 12.08. plkst. 16.00 Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 04.09.2015. Rojas novada domē tās darba laikā.

PAZIŅOJUMS
par Rojas novada „Ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas 2015.–2030. gadam”  un  „Attīstības  programmas  
2015.–2021. gadam” projektu publisko apspriešanu.

Saskaņā ar Rojas novada domes 16.06.2015. sēdes lēmumiem Nr. 148 
(sēdes protokols Nr. 6, 13. punkts) un Nr. 147 (sēdes protokols Nr. 6, 
12. punkts) no 2015. gada 21. jūlija līdz 18. augustam ir noteikta Rojas 
novada „Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas” un „Attīstības programmas” 
projektu publiskā apspriešana. 

Ar dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Attīs
tības nodaļā Zvejnieku ielā 3, Rojā un pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.roja.lv

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 30. jūlijā 
plkst. 16:00 Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā.

Rakstiski priekšlikumi līdz publiskās apspriešanas beigām iesniedza
mi un adresējami Rojas novada pašvaldībai, adrese: Zvejnieku iela 3, 
Roja, LV 3264.

nozvejos 50 taimiņu vaisliniekus, kurus 
tālāk nodos zivju audzētavai „Tome” tai
miņu mākslīgajai ataudzēšanai, lai Rojas 
upē arī 2016. gada vasarā ielaistu taimi
ņu mazuļus. Šis projekts norisināsies no 
2015. gada 1. aprīļa līdz 31. oktobrim 

par kopējo summu 2  725,54 EUR, no 
kuriem Rojas novada domes līdzfinan
sējums ir 725,54 EUR, bet pārējos lī
dzekļus finansēs Zivju fonds.

Marita Pāvuliņa, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ērtāks veids 
pašvaldības rēķinu apmaksai

Pašvaldība rēķinu apmaksai piedāvā izmantot ērtāku apmaksas veidu – portālu 
www.ePakalpojumi.lv, kur iedzīvotāji var redzēt savus ar pašvaldību noslēgtos līgu
mus, pašvaldības piestādītos rēķinus, veikto maksājumu vēsturi, kā arī ērtāk veikt 
maksājumus, izmantojot portālā piedāvātās internetbankas.

Portāls www.ePakalpojumi.lv sniedz iespēju apmaksāt jums piestādītos pašval
dības rēķinus, kas izrakstīti, sākot ar 2015. gada 1. janvāri. Rēķinu apmaksa pieeja
ma sadaļā „Rēķini un skaitītāji”. Jums ir tikai jāapstiprina maksājums internetban
kā. Ja pašvaldība ir piestādījusi vairākus rēķinus, jūs varat tos apmaksāt ar vienu 
maksājumu. Vēlamies atzīmēt, ka rēķina saņēmējs var būt arī cita persona – faktis
kais maksātājs, ne tikai rēķina īpašnieks. Šajā gadījumā aicinām sazināties ar Aigu 
Grunti pa tālruni: 63232051 vai epastu: aiga.grunte@roja.lv. vai Alisi Krūmiņu pa 
tālruni: 63220837 vai epastu: alise.krumina@roja.lv.

Papildus pašvaldības rēķinu apmaksai portālā www.ePakalpojumi.lv jūs varat 
izmantot citus portāla elektroniskos pakalpojumus:
 Iepazīties ar nekustamā īpašuma nodokli, veikt tā apmaksu;
 Pieteikties epasta vai SMS paziņojumam par nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas termiņa tuvošanos;
 Iepazīties ar datiem kadastrā;
 Iepazīties ar datiem no civilstāvokļa aktu reģistriem, pieprasīt atkārtotu civil

stāvokļa akta apliecību;
 Iegādāties makšķerēšanas licences;
 Pieteikties pašvaldības nekustamā īpašuma nomas pakalpojumiem.
Aicinām izmantot piedāvātās ērtības un veikt visus maksājumus pašvaldību 

portālā www.ePakalpojumi.lv.

Ar ko ALTUM atšķiras no citiem 
finansējuma sniedzējiem?

ALTUM savā darbībā nekonkurē, 
bet gan sadarbojas ar komercbankām. 
ALTUM pilda valsts uzticētu uzdevu
mu sniegt finansējumu uzņēmējiem, 
kuriem to ir grūtāk saņemt bankās. 
Dažādu iemeslu dēļ daļai uzņēmēju 
nauda bankās nav pieejama pietieka
mā apjomā, piemēram, biznesa uzsā
cējiem, maza apjoma projektiem vai 
ļoti strauji augošiem uzņēmumiem, jo 
no banku viedokļa šie projekti ir pārāk 
riskanti vai tos nav ekonomiski izdevī
gi finansēt. 

Taču šie projekti ir ļoti svarīgi 
Latvijai, tie palīdz saglabāt esošās un 
rada jaunas darbavietas, nodrošinot 
ienākumus iedzīvotājiem un ģenerējot 
nodokļus valstij, tas savukārt veicina 
reģionu attīstību. Ar gandarījumu un 
lepnumu raugāmies uz mazākiem un 
lielākiem uzņēmumiem, kas savam 
atspērienam un izaugsmei izmantoju
ši valsts atbalsta programmu iespējas, 
bieži tās kombinējot ar banku finan
sējumu. Parasti uzsācējs uzsāk savu 
biznesu ar ALTUM finansējumu, bet 
vēlāk, kad jau ir nostiprinājis savu uz
ņēmumu, pēc nākošā aizdevuma vēr
šas komercbankā.

Daudzas kredītiestādes piedāvā 
aizdevumus – ar ko īpaši ir ALTUM 
aizdevumi?

ALTUM īstenotajās programmās 
mazāki un lielāki aizdevumi pieejami 
gan iesācējiem biznesā, gan pieredzē
jušiem uzņēmējiem, kas vēlas attīstīt 
savu biznesu un celt konkurētspēju, 
kā arī lauku saimniekiem. Izsniedzot 
valsts atbalsta aizdevumus, ALTUM 
uzņemas lielākus riskus, tai skaitā ze
māku ķīlas nodrošinājumu. Apgrozā
mo līdzekļu aizdevumu atmaksas ter
miņi ir garāki, finansējums pieejams 
arī uzņēmējiem bez pieredzes.

Kāds šobrīd ir atbalsta aizdevumu 
programmu klāsts?

Mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti 
svarīgs ALTUM atbalsta segments. 
Šiem uzņēmumiem ir pieejamas vairā
kas aizdevumu programmas, sākot no 
mikrokredītiem līdz pat aizdevumiem 
attīstībai un konkurētspējas uzlaboša
nai, kurās apgrozāmo līdzekļu aizde
vumam termiņš ir pat līdz 5 gadiem.

Biznesa uzsācēji ir klientu grupa, 
kurai bez finansējuma nepieciešams 
arī konsultatīvs atbalsts. Starta prog
ramma nodrošina šādu kompleksu 

atbalstu: bezmaksas mācības zināšanu 
iegūšanai uzņēmējdarbībā, bezmaksas 
konsultācijas biznesa plāna sagatavo
šanai, finansiālo atbalstu aizdevuma 
un procentu maksājumu subsīdijas 
veidā– 70% vai 80% apmērā. Uzsācēji 
savai attīstībai bieži izmanto arī mik
rokredītus, bet uzņēmēji ar idejām, 
kam ir straujas izaugsmes potenciāls, 
var saņemt finansējumu riska kapitāla 
veidā jau ļoti agrīnā idejas attīstības 
fāzē.

Lauksaimniekiem piedāvājam aiz
devumus gan apgrozāmiem līdzek
ļiem, gan investīcijām, arī lietotas 
lauksaimniecības tehnikas iegādei un 
lauksaimniecības zemes iegādei. Lauk
saimniecības zemes iegādes aizdevu
ma summa 430  000 eiro, aizdevuma 
termiņš ir līdz 20 gadiem, aizdevu
mam nav nepieciešams papildus no
drošinājums, ja pirkuma cena atbilst 
zemes vērtībai, ko noteicis sertificēts 
vērtētājs. Aizdevuma procentu likme 
ir 2.5% + Valsts kases resursu cena.

Lai uzzinātu vairāk par atbalsta 
iespējām un piemeklētu sava uzņē
muma aktuālajām vajadzībām pie
mērotāko programmu, aicinām iz
mantot mūsu Attīstības programmu 
kalkulatoru, kas pieejams mājas lapā 
www.altum.lv.

Esiet laipni gaidīti ALTUM reģio
nālajā centrā un konsultāciju birojos.

Tuvākais ALTUM reģionālais 
centrs atrodas Ventspilī, Saules ielā 19, 
tālr. 63623067; bet tuvākie konsultāci
ju biroji – Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, 
tālr. 25780355 (pieņemšanas dienas: 
pirmdiena, otrdiena, piektdiena); Tal
sos, Kr. Valdemāra ielā 21a (2. stāvā) 
tālr. 27899480;  Saldū, Avotu ielā 12 
(2. stāvā) 205. kab, tālr. 29482438.

Klientu ievērībai!
No šī gada jūlija
Swedbank AS 

klientu informācijas centram Rojā

mainās darba laiki.
Turpmāk klientus apkalposim katra mēneša ceturtajā trešdienā no 

plkst. 10.00–13.00. 
Tuvākie datumi:  26. augusts,
   23. septembris.
Saņemt konsultācijas un risināt steidzamus jautājumus varat Konsul

tāciju centrā visu diennakti pa telefonu 67 444 444.

Laipni gaidīti!

ALTUM aktīvi sniedz atbalstu uzņēmējiem
Lai arī vasara ir atpūtas laiks, uzņēmējdarbība atvaļinājumā neiet. 

Vienotā Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzņēmējiem piedāvā seš-
padsmit valsts atbalsta programmas, kuras uzņēmēji arī aktīvi izmanto. 
Pēdējā pusotra gada laikā kopumā uzņēmēji saņēmuši finansējumu aizde-
vumu, garantiju un riska kapitāla veidā 165 miljonu eiro apjomā, tādējādi 
attīstot gandrīz 3000 projektus.

Atbalsts paredzēts gan biznesa uzsācējiem, gan mikro un maziem uz-
ņēmumiem, gan lauksaimniekiem. Īpašu palīdzību mājokļa iegādei sniedz 
mājokļu galvojumu programma ģimenēm ar bērniem. Par atbalsta iespējām 
stāsta Attīstības finanšu institūcijas ALTUM Liepājas un Ventspils reģionālo 
centru vadītāja Ira Jākobsone.
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10. jūlijā Rojā viesojās Labklājības mi
nistrs Uldis Augulis, Labklājības ministrijas 
parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks 
un Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvis 
Andrejs Filipovs. Cita starpā viesi apmeklēja 
arī multifunkcionālo centru „Strops”, kur tikās 
ar Rojas invalīdu biedrības ļaudīm. Invalīdu 
biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde iepa
zīstināja viesus ar biedrībā paveikto, savukārt 
Uldis Augulis pastāstīja par jaunumiem pen
siju likuma grozījumos, par Brīvprātīgo darbu 
un sociālās uzņēmējdarbības likumu. Galve
nais jautājums, kas interesē mūsu pensionā

rus – pensiju indeksācija. Uz to Auguļa kungs 
atbildēja, ka idejiski naudas pietiekot visam – 
pagājušais gads pabeigts ar 100 miljoniem plu
sā, šogad, pat, ja pensijas indeksētu par 50%, 
uzkrājumā paliktu vairāk par 500 miljoniem. 
Kā apgalvoja Auguļa kungs, sociālajā budžetā 
nauda ir, lielākā problēma ir pamatbudžets, 
kurā naudas nekad nepietiek, tāpēc allaž kāds 
tīkojot iegrābties sociālajā budžetā. Pēc ofi
ciālās daļas daži no klātesošajiem izmantoja 
iespēju uzdot ministra kungam jautājumus 
personīgi. Jautājumu būtu bijis daudz, bet 
augstajiem viesiem laiks bija ierobežots, tādēļ 
viesi  kopā ar domes priekšsēdētāju devās uz 
citām apskates vietām Rojā.

Rojā viesojās Labklājības ministrs

Tā kā viesu ierašanās dienā MFC „Strops” svinēja savu 3 gadu jubileju, arī viesi tūlīt tika sēdi-
nāti pie galda.            D. Klaberes foto

Dace Klabere

17. jūlijā Rojas invalīdu biedrībā viesojās ļaudis no Lie
pājas Diakonijas centra Kontaktu un konsultācijas centra 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Centrs darbojas kopš 
2009. gada augusta „Aktion Mensch” atbalstītā projekta 
ietvaros. Diakonijas centra darbu vada mācītājs Mārtiņš 
Urdze. Viņš atzīst, ka „jebkurā sabiedrībā vienmēr būs 
sastopami cilvēki, kuri būs slimi vai kuriem būs grūti pa
šiem tikt galā ar materiālām problēmām, un vienmēr būs 
vajadzīgs kāds, kas tiem palīdz. Protams, būtu lieliski, ja 
valsts ekonomiku un sociālās palīdzības sistēmu varētu 
sakārtot tā, lai visiem būtu iespējams labi dzīvot. Taču tā 
ir utopija. Tāpēc Diakonijas centrs cenšas ne tikai reaģēt 
uz īslaicīgiem izaicinājumiem, bet attīstīt savu darbību tā, 
lai palīdzība būtu pārdomāta, ar skaidriem mērķiem.”

Kā pastāstīja centra darbiniece Zigrīda Ābele, kura at
bild par darbu ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, centrs 
darbojas ļoti aktīvi. Līdzīgi kā mūsu invalīdu biedrībā, arī 
liepājnieki lej sveces, izgatavo ziepes, ada, šuj, tamborē 
un auž. Sākot no maija līdz pat novembrim, reizi mēnesī 
tiek rīkotas ekskursijas, bet oktobrī notiek tradicionālie 
ābolu svētki. Gan ābolus, gan dažādus dārzeņus centra 

darbiniekiem ziedo vietējie zemnieki un tirdziņa laikā tie 
par simbolisku samaksu tiek tirgoti vietējiem trūkumcie
tējiem. Piemēram, plastmasas ābolu spainītis tiek tirgots 
par 10 centiem. Savukārt ieņēmumi no tirdziņa un veika
la, kurā arī tiek pārdoti invalīdu ražojumi, tiek izmantoti 
dažādu izejmateriālu iegādei centra vajadzībām.

Viesojoties Rojā, ciemiņi vispirms iepazinās ar „Stropa” 
telpām un tad devās uz Rojas Jūras zvejniecības muzeju, kur 
visus jau gaidīja kūpošs zupas katls un 3 atraktīvas dāmas, 
kuras centās viena otru pārspēt melošanā, kas izraisīja lielu 
jautrību viesu vidū. Pēc sātīgajām pusdienām viesi tika aiz
vizināti uz Ģipkas baznīcu, kur viņus gaidīja un ar baznīcas 
vēsturi iepazīstināja Ģipkas draudzes priekšnieks Valdis 
Rande, tad tika izstaigāta arī netālu esošā Baltā kāpa un 
visbeidzot viesiem bija iespēja iegādāties arī SIA „Kal
tene VM” garšīgo produkciju. Rojas invalīdu biedrības 
priekšsēdētāja Erna Grīnvalde bija patīkami pārsteigta 
par viesu atsaucību un nenogurdāmību, jo izstaigāt Balto 
kāpu nemaz nav tik viegli veseliem cilvēkiem, kur nu vēl 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kādi bija šīs dienas viesi. 
Bez mazākās kurnēšanas par grūtībām vai garo dienu, ap
mierināti ar redzēto un jaunajiem draugiem, vēlā vakarā, 
jau sen pēc paredzētā laika, viesi  devās mājup.

Rojas invalīdu biedrība uzņem viesus

Rojas invalīdu biedrībai izveidojusies laba sadarbība ar Rojas Jūras zvejniecības mu-
zeja darbiniecēm, tādēļ arī šoreiz muzeja darbinieces aktīvi piedalījās viesu uzņemšanā.

               D. Klaberes foto

MFC „Strops” aicina bērnus un jaunie
šus uz vasaras aktivitātēm jūlija un augusta 
mēnesī. Tiek realizēts projekts „Esi aktīvs, 
veselīgs un radošs”, līguma Nr. 433/18 , 
kas īstenots ar JSPA atbalstu Rojas nova
da bērniem un jauniešiem. „Projekts īs-
tenots Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 
2015. gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.”

15. jūlijā MFC „Stropa” telpās notika 
neformālās apmācības izglītojošā aktivi
tāte par to „Kā sniegt pirmo palīdzību?”, 
ko vadīja ģimenes ārstspediatrs Ingrīda 
Miķelsone. Uzzini informāciju un darbo
jies praktiski, kā rīkoties tad, ja gadījusies 
sadzīves trauma, apdegumi, pārkaršana 
saulītē, un citas tev interesējošas pirmās 
palīdzības lietas. 17. jūlijā bērni un jaunieši 
piedalījās vasaras pārgājienā gar Rojas upi, 
kur bija jāveic dažādi uzdevumi, kas saistīti 
ar orientēšanos vidē un izzinošu informā
ciju, kā arī pikniks Rojas upes krastā.  

30. jūlijā pulksten 15.00 bērni un jau
nieši varēs piedalīties neformālās mācīša
nas izglītojošā aktivitātē „Spirgti un veseli”, 
ko vadīs pedagogs Māra Folkmane. Varēsi 

piedalīties viktorīnā un saņemt veicināša
nas balvu, piedalīties komandas aktivitā
tē – CITY RALLIJS ROJĀ u.c. 

31. jūlijā bērni un jaunieši dosies uz 
Ārlavas virvju trasi, lai veiktu dažādus uz
devumus šķēršļu pārvarēšanā. Izbraukšana 
no centra  pulksten 14.30 .

21. augustā bērni un jaunieši dosies 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Jūrmalas 
BJ interešu centru un Siguldas jauniešu in
terešu centru „Mērķis”. Svarīgi ir iepazīties 
ar citu centru labo pieredzi, organizētiem 
pasākumiem un aktivitātēm. Izbraukšana 
no centra pulksten 9.00.

28. augustā jaunieši tiek aicināti piedalī
ties  veselīga dzīvesveida saliedēšanas akti
vitātē „Jauniešu zaļā nakts”, ar veicamajiem 
uzdevumiem 5 kontrolpunktos. Pasākums 
sāksies 19.00 pie MFC „Strops”.

Vairāk informācijas par ikdienas ak
tivitātēm bērniem un jauniešiem MFC 
„Strops” vari iegūt, apmeklējot Rojas mājas 
lapu, sadaļā MFC „Strops”.

Uz tikšanos centrā, piedalies un esi aktīvs!
Atbildīgā par projekta realizēšanu  – 

Kopienas sociālā darbiniece Lienīte Vo-
ronova.

Vasaras aktivitātes bērniem 
un jauniešiem MFC „Strops”

Sestdienas vakarā Rojas Jūras zvejniecības muzejā no
tika jaunās arfistes Dārtas Tisenkopfas viens no pirma
jiem  arfas mūzikas solo koncertiem. 2013. gadā Dārta 
ir absolvējusi Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas arfas 
klasi, bet pašlaik  studē Itālijā, Parmas konservatorijas 
arfas klasē. Mācoties Parmā, jaunā mūziķe ir apguvusi 
koncertprogrammu, ar kuru šajā vasarā vēlas iepazīstināt 
arī Latvijas iedzīvotājus, popularizējot šo Latvijā mazpa
zīstamo instrumentu. 

Koncertā tika atskaņoti dažādu pazīstamu kompo
nistu skaņdarbi, kā, piemēram, Rahma
ņinova, Brāmsa un Šopēna. Pati Dārta 
atzīst, ka koncertā atskaņotā mūzika nav 
tipisks arfas repertuārs. Ar šādu izvēli 
jaunā mūziķe vēlējās parādīt, ka arfa ir 
līdzvērtīgs solo mūzikas instruments 
klavierēm, kā arī svarīgi ir izpildīt kon
certā tādu mūziku, kas pašam mākslinie
kam šķiet vērtīga un raisa daudz pozitī
vu emociju. Dārta atzīst, ka repertuāra 
apgūšana prasa daudz laika un tas nekad 
neesot tā pa īstam gatavs. „Es vingrinos 
gana daudz,” saka jaunā māksliniece,  
„bet ļoti svarīgi ir arī smelties iedvesmu  
citās nodarbēs, lai būtu, ko ielikt mūzikā, 
kuru izpildu. Lai mūzika būtu stāstoša 
un emocionāla, mūziķim jābūt zinošam 
un pieredzējušam, taču tehniskās spējas, 
protams, atkarīgas no darba stundām, 
kas pavadītas kopā ar instrumentu”. Ar 
savu pozitīvo piemēru Dārta Tisenkop
fa vēlas iedvesmot arī Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņus, novēlot jau

najiem mūziķiem justies lepniem par savām prasmēm un 
nebaidīties tās likt lietā, cik vien iespējams, atgādinot, ka 
mīlestība pret mūziku spēj pārvarēt pacietības trūkumu, 
bailes kāpt uz skatuves, kā arī jebkuru citu nedrošību vai 
šaubas.

Klausoties brīnišķīgo arfas solo koncertu, katrā klausī
tājā tika aizskarta kāda emocionāla stīga, kas padarīja šo 
vakaru par brīnišķīgu mūzikas baudījumu. 

Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Rojas muzeju pieskandina 
pasaulē vecākais stīgu instruments – arfa

Dārtas Tisenkopfas muzicēšana katrā klausītājā aizskāra kādu emo-
cionālu stīgu.              I. Indriksones foto

No 12. līdz 25. jūlijam jau piekto reizi Rojā norisinās starptautiska mākslas laboratorija ROJAL, kurā 
piedalās mākslinieki un mākslinieku grupas no Latvijas un ārvalstīm.

Rojas pilsētvidē notiks mākslas izstāde, performances, koncerti, krāšņu kurināšana un to atvēršana, sarunu un darbnī
cu programma. Mākslas laboratorijas ROJAL 2015 dalībnieku vidū ir tādi mākslinieki kā Ewa Wesolowska (Polija), Izolde 
Cēsniece (Latvija), Collectif L.S. (Čehija), Vicente Lessers and Gregorijs Sunjo, Remigijs Sederevičs (Lietuva), Gundega 
Evelone un Andris Landaus (Latvija).

Jau no jūlija sākuma Rojas muzejā apskatāma ROJAL 2014 dalībnieces Kristīnes Lazdānes izstāde „Kaltēniešu Ziemas
svētki”, kuru viņa, sadarbojieties ar rokgrupu „Pusdienu piedāvājums”, prezentēs piektdien, 24. jūlijā plkst.16.00.

Savukārt māksliniece Izolde Cēsniece 17. jūlijā aicināja Rojas kultūras centrā rojeniekus, īpaši jaunākā vecuma, un to 
viesus piedalīties savā projektā „Detektīva zīmējums”,  kura dalībnieki iejutās detektīva lomā – pēc liecinieku stāstījuma 
tika zīmēti tēli, cenšoties notvert vizuālu līdzību, vadoties no stāstītā vārda gluži kā kriminālizmeklēšanas mākslinieki.

Laboratorija noslēgsies reizē ar kinofestivālu ROJAL 25. jūlijā ar izstādi Rojas pilsētvidē.
Mākslas laboratorija ROJAL, kas sākusies 1997. gadā kā simpozijs ROJARAKU (no 2000. līdz 2006. gadam kā mākslas 

laboratorija) ir mākslinieku vadīta, nekomerciāla iniciatīva, unikāla Latvijā. Kopš 1997. gada vairāk nekā 80 mākslinieku 
no ASV, Lielbritānijas, Šveices, Krievijas, Igaunijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Kanādas, Izraēlas, Lietuvas un Latvijas ir 
piedalījušies mākslas laboratorijās Rojā, strādājot dažādās disciplīnas un medijos: keramikā, glezniecībā, tēlniecībā, insta
lāciju mākslā, vides un skatuves mākslā, performancēs, fotogrāfijā, video un skaņu mākslā. Joprojām daļa no četrpadsmit 
gadu gaitā radītā apskatāma Rojas pilsētvidē.

Laboratoriju organizē Mākslas grupa ROKU, tā kurators ir mākslinieks Māris Grosbahs. Notikumu atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds, Rojas novada pašvaldība u.c.. Māris Grosbahs
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Līdzjūtības

Policija ziņo

Pateicības

Sludinājumi

28. jūlijā Skrīveru saldumus tirgos
13.30   Rojā pie kultūras centra;
15.00  pie Kaltenes bibliotēkas.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.

PĒRK
 Un savāc visa veida lūžņus, sadzīves 

tehniku, akumulatorus. Zvanīt 29286523.
 Dzintaru, brošas, kulonus, krelles, 

saktas, neapstrādātu dzintaru. Tālrunis 
29621515, Jānis.
 Senus zvejniecības piederumus – 

stikla pludiņus, enkurus un citus. Zvanīt 
29486644.

25. jūlijā Rojas invalīdu biedrība ai
cina atzīmēt Saimnieču dienu. Tieka
mies MFC „Strops” 11. 00, līdzi ņemot 
priekšautu, lakatiņu un dārza veltes.

Laikā no 8. jūlija līdz 21. jūlijam Rojā un Ro-
jas novadā pašvaldības policija veikusi darbības 
sekojošās lietās:

Likts novākts 16 nelikumīgi uzceltas teltis kāpu 
zonās Žocenē, Ģipkā, Pūrciemā, Melnsilā un Val
galciemā.

08.07. Uzrakstīts brīdinājums par nesakoptu 
īpašumu Priežu ielā.

11.07. Rojas kultūras centrā kaķu izstādes laikā 
izcēlies konflikts starp žūriju un izstādes dalībnieci, 
ierodoties pašvaldības policijai, konflikts atrisināts. 
Rojā nomaldījies kāds piecgadīgs zēns, kurš prata 
nosaukt savu vārdu, uzvārdu un atpazīt mājas, ku
rās viņš dzīvo. Zēns nodots vecāku rīcībā. Nodroši
nāta sabiedriskā kārtība Zvejnieksvētku laikā. 

12.07. Naktī novērsti 4 kautiņi, fiksēti arī divi 
uzbrukumi apsargiem, viens no kautiņiem reģis
trēts arī valsts policijā. Vienos naktī konstatēts, ka 
pie Rojas degvielas uzpildes stacijas atrodas divi 

nepilngadīgi zēni, no kuriem viens bija lietojis 
alkoholu, par ko valsts policijas nepilngadīgo lie
tu inspektore sastādīja  APK protokolu. Abi zēni, 
iebraucēji no Rīgas, nodoti vecākiem. Agrā rītā 
jau pēc Zvejnieksvētku beigām, 2 vīrieši alkohola 
reibumā nepakļāvās apsardzei, tādēļ abiem valsts 
policijas darbinieki sastādīja APK protokolus. Iz
saukums uz Kalteni, kur kādās mājās bez tās īpaš
nieces atļaujas uzturējās vīrietis alkohola reibumā. 
Vīrietis nogādāts savā dzīvesvietā. 19.45 konsta
tēts, ka kāda sieviete novieto atkritumus tam ne
paredzētā vietā. Ar sievieti veiktas pārrunas, viņai 
izteikts mutisks brīdinājums. Atgādinām iedzīvo-
tājiem, ka saskaņā ar Rojas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem, katra īpašuma īpaš-
niekam vai valdītājam jābūt noslēgtam līgumam 
ar atkritumu apsaimniekotāju, un mājsaimnie-
cībās vai uzņēmumos radītie atkritumi jāievieto 
konteineros, par kuriem personām noslēgti līgu-

mi. Līgumus var noslēgt Rojas novada domē vai 
„EcoBaltica vide” birojā, bet „EcoBaltica vide” 
atkritumu maisus var iegādāties Rojas novada 
domes kasē.Atkritumu konteineri, kuru izvešanu 
apmaksā pašvaldība, kas izvietoti Rojas Kalte-
nes, Ģipkas un Pūrciema stāvlaukumos un citur, 
nav paredzēti, lai iedzīvotāji tajos izmestu no 
mājām atvestos sadzīves atkritumus! 

13.07. Sastādīti divi APK protokoli par alkoho
la lietošanu sabiedriskā vietā 11. jūlijā.  Saņemts 
zvans no vīrieša, ka Kāpu ielā daudzdzīvokļu 
mājā naktī no 11. uz 12. jūliju salauzts ārdurvju 
kods. Vīrietim ieteikts zvanīt valsts policijai. Ziņo 
sieviete, ka uzlauztas viņas dzīvokļa durvis Plū
doņa ielā. Sievietei ieteikts zvanīt valsts policijai. 
Pulksten 20.50 saņemts zvans, ka Rojā gar kapiem 
viena pati staigā maza meitenīte. Bērna vecāki 
noskaidroti, bērns nodots mātei un par notikušo 
paziņots Rojas bāriņtiesai. Saņemts zvans no au

tonomas, ka kāds Rojas iedzīvotājs iznomājis au
tomašīnu un to sasitis, vēlāk automašīna nelegālā 
servisā pavirši saremontēta un atstāta autonomas 
pagalmā, bet pats vainīgais vairs neatbild uz tele
fona zvaniem. Vainīgā persona noskaidrota. Sa
ņemta sūdzība par nesakoptu īpašumu Peldu ielā. 
Īpašniekam uzrakstīts brīdinājums, kurā norādīts 
īpašuma sakopšanas termiņš.

19.07. Saņemts zvans no Kaltenes iedzīvotājas, 
ka agresīvi uzvedas alkohola reibumā esošais dēls. 
Vīrietis nogādāts Talsos valsts policijā atskurbšanai.

20.07. Saņemts zvans no valsts policijas, ka 
Melnsilā pie veikala guļ alkohola reibumā esošs 
vīrietis. Izbraucot uz notikuma vietu, konstatēts, 
ka minētajam vīrietim ir nodarīti miesas bojāju
mi. Izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
un vīrietis nogādāts slimnīcā Ventspilī.

21.07. Kopā ar valsts policijas inspektori nogādāts 
Talsos izziņas veikšanai kāds Rojas novada iedzīvotājs.

Ieeja brīva!!!

23. jūlijs 
17:00 - Rojas autoostā - jaunās izstāžu zāles un festivāla atklāšana, mākslinieka Valda Celma personālizstāde
17:30 - Gājiens uz Rojas Kultūras Centru
18:00 - Rojas Kultūras Centrā (Zvejnieku ielā 5), dokumentālā �lma "Kurši'' rež. Lauris un Raitis Ābele
19:30 - Rojas Kultūras Centrā, spēl�lma "Ida'' rež. Pavel Pavlikovski (Polija)
22:00 - Brīvdabas kinozālē "Strimala'' (aiz Rojas vidusskolas Zvejnieku 7)
               Spēl�lma "Ļaunuma atspulgs'' rež. Rūdolfs Mings, Somijas kinematogrāfs
22:15 - Brīvdabas kinozālē "Kinokrāns'' (aiz viesnīcas "Mare", Selgas 1)
              Spēl�lma "Es atgriezīšos kā kvēlojoša roze'' rež. Signe Birkova, Somijas kinematogrāfs
22:30 - Brīvdabas kinozāle atpūtas centrā "Otra puse'' (Jūras iela 6), Jauno režisoru īs�lmu konkursa I. daļa

24. jūlijs
12:00 - Rojas Kultūras Centrā, seanss bērniem "Arnolda Burova animācijas �lmas''
15:00 - Top Zālē (Selgas iela 1), mākslinieka Daiņa Pundura personālizstāde "Akvārijs 2''
17:00 - Rojas Kultūras Centrā, koncerts Rojai "Dzeja un dziesma - divi spārni'', dzejniece Dzintra Žuravska
               dzeju lasa - aktrise Inga Alsiņa-Lasmane, piedalās - vijolnieks Sandis Šteinbergs un RIX kvartets,
               dziesminieks Uldis Fridrihsons un Rojas radošie kolektīvi
19:30 - Rojas Kultūras Centrā, spēl�lma "Izlaiduma gads'' rež. Andris Gauja
22:00 - Brīvdabas kinozālē "Strimala'' (aiz Rojas vidusskolas Zvejnieku 7)
               Dokumentālā �lma "Tapieris'' rež. Ilona Brūvere, spēl�lma "Maestro" rež. Pēteris Krilovs
22:15 - Brīvdabas kinozālē "Kinokrāns" (aiz viesnīcas "Mare", Selgas 1)
               Animācijas �lmas pieaugušajiem rež. Vladimirs Ļeščovs, Somijas kinematogrāfs
22:30 - Brīvdabas kinozāle atpūtas centrā "Otra puse'' (Jūras iela 6), Jauno režisoru īs�lmu konkursa II. daļa

25. jūlijs
12:00 - Rojas Kultūras Centrā (Zvejnieku iela 5)
               Seanss bērniem - režisora Edmunda Jansona animācijas �lmas un meistarklase bērniem
15:00 - Kaltenes baznīcā, Lienes Kalnciemas ērģeļmūzikas koncerts
17:00 - Rojas Kultūras Centrā, teātra izrāde - Dirty Deal Teatro "Bārdas''
19:00 - Rojas Kultūras Centrā, festivāla noslēguma ceremonija
21:30 - Rojas pludmales lielais ekrāns
               Komponista Raimonda Tiguļa kinomūzika
               Animācijas �lma pieaugušajiem "Seja'' rež. Jurģis Krāsons
               Spēl�lma "Cilvēks bez pagātnes'', rež. Aki Kaurismaki (Somija)
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24. jūlijs

25. jūlijs

„Un Gars saka: patiesi, lai viņi atpūšas 
no savām pūlēm, jo viņu veiktie darbi tos 
pavada.”                                    Jņ. Atkl.14:13

Rojas evaņģēliski luteriskā  draudze 
un mācītājs izsaka visdziļāko līdzjūtību 
piederīgajiem, aizvadot Mūžībā  Rūtu un 
Valdi Lemberus.

Sirsnīgs paldies Zandai Sigai un Kris-
tīnei Voldemārei, kas nedomājot piekrita 
negaidītajam priekšlikumam padziedāt 
kopā ar mani radio SWH tiešraidē Zvej
nieksvētkos. Pirmatskaņojums bija lielisks!

Zinta
Nesen Rojas ielās uzradušies soliņi ar 

atkritumu kastēm ir ļoti patīkams pārstei
gums. Izskatīgi, noderīgi un daudz. Tas lie
kas tā mīļi un aicinoši gan mums pašiem, 
gan viesiem un  liek justies gaidītam un 
pieņemtam.  Paldies idejas autoriem   un 
izpildītājiem! Rojeniece Maija

Uzmanību!
Rojas novada pensionāru ekskursija uz 

Daugavpili 24.–25. augustā. Pieteikties 
līdz 10. augustam pa telefoniem 63269783, 
29145347.

Eisaku ģimene var saņemt atpakaļ ie
maksāto naudu par neizņemtajām Zvej
nieksvētku biļetēm Rojas kultūras centrā.

17. augustā darbu atsāks 
PII „Zelta zivtiņa” Rojā.

Dzīvsziņas
LAIKĀ NO 1. APRĪĻA LĪDZ 1. JŪLIJAM

Rojas novadā dzimuši bērni:
Madara Klīdzēja (31.03.); Samanta Lazovatija (08.04.); 
Evelīna Kristapsone (15.04.); Artūrs Šneiders (15.04.); 

Paula Damberga (28.04.); Lūkass Emīls Tomass (14.05.); 
Linards Ļeonovs (18.05.); Elans Krūmiņš (05.06.); 
Ritvars Dulverks (09.06.); Dārta Jansone (15.06.)

Sastādīti 9 Laulību reģistri, 
tai skaitā 2 Laulību reģistri sastādīti  

Kaltenes evaņģēliski luteriskajā draudzē.

Reģistrētas mirušas personas:
Milda Štrausa (24.09.1927.–04.04.2015.)

Jautra Elga Krūkle (06.02.1932.–11.04.2015.)
Tamāra Mediņa (06.01.1941.–12.04.2015.)

Zigrīda Ruta Sproģe (14.06.1945.–14.04.2015.)
Elizabete Zaharevska (15.05.1925.–21.04.2015.)

Anna Bērziņa (02.03.1924.–23.04.2015.)
Varvara Lazdiņa (17.12.1939.–26.04.2015.)

Santa Sāre (01.11.1968.–27.04.2015.)
Vilis Zvirbulis (09.05.1930.–25.05.2015.)

Voļa Aleksejeva (01.11.1968.–27.04.2015.)
Zintis Letaninš (24.08.1965.–20.06.2015.)

Kārlis Gēgernieks (22.12.1937.–28.06.2015.)

Liāna Bērziņa, Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Apsveikums
No saules, no laimes, no prieka,
Kaut mazu daļiņu, bet katru dieniņu!

No sirds apsveicam Mudīti Džeriņu 
lielajā jubilejā!

Novēlam izturību, nerimstošu dar-
ba sparu un labu veselību!

NMP kolektīvs Rojā

1. augustā pie Kaltenes kluba – 
Kaltenes svētki
15.00 svinīga svētku atklāšana.
Radošas darbnīcas, jautras kustības maziem un lieliem, tīklu lāpīšana. 
Foto laboratorija „Kamera obskura”.
Orientēšanās sacensības  „Vai pazīsti Kalteni?” (2 maršruti: riteņbraucējiem un kājām gājējiem).
Klubā: „Kaltenes stāsti” (aicinām dalīties jaukās atmiņās par dzīvi Kaltenē dažādos laikos).
19.00 kaltenieku sarūpēts svētku koncerts.
Vecāko kaltenieku godināšana, jaunāko sveikšana. Jauno ciema iedzīvotāju uzņemšana.
21.00 danči ar Tals’ trimiš’.
22.00–03.00 zaļumballe (spēlēs Raimonds & draugi no Saldus).
Svētku laikā būs iespēja iegādāties kaltenieku sarūpētus gardumus, rokdarbus un mākslas darbus.
Groziņus ballei aicinām sarūpēt pašiem!
Ar pieteikumiem vai ieteikumiem, lūdzu griezties pie Gundegas (29252590).

15. augustā 
Rojas upes svētki 
„Senais Vikingu ceļš”

Laivu brauciena dalībniekiem paredzēts nesteidzīgs ceļo
jums, lai iepazītu Rojas upi, izpildot dažādus atraktīvus un 
izzinošus uzdevumus.

Laivu piestātnē Rojā:
 Laivu un citu peldzlīdzekļu parāde
 Vizināšanās ar lielām un mazām laivām
 Iestiprināšanās ar spēka zupu
 Citas aktivitātes lieliem un maziem!
Aicinājums ikvienam izbaudīt svētku sajūtu un piedalīties arī ar savu laivu vai citu peldlī

dzekli!
Informācija un pieteikšanās – 28630590, 63269594, tic@roja.lv

Liene Lismente-Kviese, Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem sapņiem sedz…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piede
rīgajiem,  Rūtu Lemberi  zaudējot.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
kolēģi un bijušie darbabiedri

Neraudiet par saviem mīļajiem,
Ne jau šķīrušies, ir viņi tikai klusi
Caur zvaigžņu vārtiem izgājuši…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvi

niekiem, Rūtu Lemberi zaudējot.
Kāpņu telpas kaimiņi

Kapusvētku dievkalpojumi
2. augustā

14.00  Melnsilā
15.00  Ģipkā

30. augustā
10.30  Valgalciemā
11.30  Kaltenē
13.00  Rojā 


