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2. jūlijā, vasaras pilnbriedā, svētkus svi-
nēja Rudes pensionāru klubiņš „Rūķi”. 

Par pasākumu lasiet 3. lpp.

Beidzot šos krāšņos un masveidīgā-
kos sporta svētkus bija sagaidījusi Vidze-
me. Tā savā olimpiādes atklāšanas runā 
teica valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis. Atmiņā spilgti paliks olimpiādes 
atklāšanas pasākums J. Daliņa stadionā. 
Iespaidīgā dalībnieku parāde, prezi-
denta un ministru uzrunas, olimpisko 
simbolu ierašanās stadionā, grandiozā 
uguņošana. 

Latvijas olimpiāde ir nozīmīgs pasā-
kums valsts sporta dzīvē. Tā parāda mūsu 
tautas fiziskās un garīgās dzīvotspējas lī-
meni ne tikai kopumā, bet arī katrā no-
vadā atsevišķi. Šajās sacensībās startēja 
novadu labākie sportisti. Jāatceras, ka tie 
novados nerodas no zila gaisa. Katra paš-
valdība iegulda līdzekļus un rūpes to au-
dzināšanā. Protams, vēl atrodas arī tādas, 
kuras nopērk sportistus sacensībām, kas 
jau ir cits stāsts par sportistu atbalstu un 
patriotismu. 

Patīkami, ka šajā lielajā sporta pasā-
kumā godam izskanēja arī mūsu Rojas 
novada vārds. Visa Latvija vēroja mūsu 
sportistus atklāšanas parādē ar Rojas no-
vada karogu golfera Augusta Rozefelda 
rokās. Jā, mūsu nebija daudz, tomēr aplie-
cinājām, ka arī mūsu novadā sporta dzīve 
pastāv un attīstās. Paldies par to novada 
domei un tās vadītājiem.

Trīs dienas J. Daliņa stadionā risinājās 
IV Latvijas olimpiādes sacensības viegl-
atlētikā. Sacensības notika 42 disciplīnās, 

piedaloties 67 Latvijas no-
vadu un pilsētu labākajiem 
vieglatlētiem. 126  medaļas 
sadalīja tikai 35  novadu un 
pilsētu sportisti. Starp veiksmi-
niekiem bija arī mūsu novada 
jaunā sprintere Līga Vecbērza. 
Sacensībās 100 m skrējienā uz 
starta izgāja visas ātrākās šajā 
brīdī esošās Latvijas skrējējas 
ar Lauru Ikaunieci-Admidiņu 
priekšgalā. Skaita ziņā vairāk kā 
40 sprinteres. Līga divas reizes 
sacensību gaitā uzstādīja savus 
personīgos sasniegumus, tai 
skaitā arī mūsu novada rekordu 
100 m un pārliecinoši izcīnīja 
bronzas godalgu. Tas ir sportis-
tes labs sasniegums un stimuls 
turpmākajām sporta gaitām. 
Līgas rezultāts 12.00  sekun-
des. Paldies mammai Ivetai 
un tētim Jānim par meitas 
sasniegumiem. Paldies arī sporta skolotājai 
Jutai Volanskai par atbalstu sporta stundās. 
Sportiskā izaugsme nav iedomājama bez ap-
kārtējo cilvēku atbalsta un sapratnes. Tāda 
pašreiz vērojama Rojupē, jo tur sportu mīl 
daudzi jaunieši un pieaugušie. Paldies jums 
par to. Sacensību dienās lielu atbalstu snie-
dza novada transports, par ko paldies tā va-
dītājam Dailonim Kodoliņa kungam, kurš 
bija atbalstītāju pulkā stadionā un perfekti 
tika galā ar braukšanas  uzdevumiem.

Olimpiādē Rojas novadu pārstāvēja 
vēl viens sporta veids – golfs. Vīru kon-
kurencē veiksmīgi spēlēja Normunds Lie-
pa un Augusts Rozefelds, attiecīgi 27. un 
37. vieta. Normunds diemžēl pārsniedza 
trīs punktus, lai tiktu tālāk sacensībās. 
„Sacensības bija grūtas. Īpaši trešā diena, 
jo lija spēcīgs lietus”, atskatoties uz sacen-
sībām, bilda Normunds.

Treneris Jānis Volajs

Vien smeķīg` dien` un nakt` pie jūr’!
Nāc un baudi!  Piedāvājumā:

Jestrie rolmopši – PLUDMALĒ.
No 10.00 pludmales volejbols un futbols.
12.00 – ieminam taciņu jūras svītai – ūdensskrējiens. 
15.00 auto vilkšanas sacensības – OSTAS IELĀ.
No 15.00 jautrās zvejniekspēles – laivas vilkšana, enkura celšana, 
cīņas ar plekstēm, zvejnieka zābaka un sviedlīnes mešana, nāras neša-
na, Kreicbike ērmriteņu iemē ģināšana – autostāvlaukumā, kā arī brīva 
iznešanās zirga mugurā, izšaušanas ar katapultu u.c. izklaides pēc paša 
ieska tiem un pulksteņlaikiem.

Saldie jūras kāpostiņi – mazajiem.
11.00–17.00 ikgadējā starptautiskā kaķu izstāde ROJAS KC – par maksu.
12.00–16.00 bērnu rotaļu  pludmale – zivtiņu makšķerēšana, slapjās 
švammītes, lidojošais šķīvītis u.c.
15.00 „Tur, kur dārgumu lāde skan” – rotaļu programma ar Jogitu, 
sunīti Pluto un Runci Fēliksu – AUTOSTĀVLAUKUMĀ PIE JŪRAS.
„Lec un minies” un citas atrakcijas, radošās darbnīcas, sejiņu apgleznošana u.c.

Rojas delikatese –
No 10.00 – vizināšanās ar kuģi (2.00 EUR, līdz 12. g.v 1.00 EUR, bēr-
niem līdz 6. g.v. – par brīvu) un jahtu (5.00 EUR) OSTĀ.
12.00 – iekonservētā vēsture  par z/k Banga un Rojas ZKR laikiem – „Pa-
domju istabas” atklāšana – ROJAS MUZEJĀ. Muzejs atvērts no 10.00–18.00.
14.00 Jūras valdnieka vizīte Rojā – PLUDMALĒ.
14.40 Muzikāli pavadīts brauciens Rojas ielās ar vienīgo Neptūna 
svītas eskorta orķestri Latvijā, piedaloties Kabrioklubam un Merce-
dess klubam un brīvprātīgajiem pavadoņiem. Sagaidām un sveicinām 
tradicionālajā maršrutā Ostas–Jūras–Selgas–Plūdoņa–Talsu–Saules–
Meža–Dzintara–Talsu–Kosmonautu–Plūdoņa–Miera–Kapteiņu–
Asaru–Kuršu–Zušu–Kapteiņu–Miera–Selgas ielas.
16.00 Vislatvijas zvejnieku saiets Zvejnieku sētā – sirsnīga pasēdē-
šana pie kausa alus, jūras stāsti, pieredzes apmaiņa, grupas „Roja” ko-
mandas muzikālā pavadībā – atpūtas centrā „Otra puse”. Aicināti Rojas 
novada zvejnieki, kā arī no citurienes ciemos atbraukušie amata brāļi.

Īpašie svētku an-šovi – 
13.00 Brāļi Auzāni un atraktīvais akordeonists Sergejs – SKATU-
VE  PLUDMALĒ.
AUTO STĀVLAUKUMĀ PIE JŪRAS:
16.00  Populāras melodijas zvejnieku gaumē – diksilends brass kvin-
tets – Zelmeri PRO.
17.00 Spēks, akrobātika, deja – Street Warriors ielas vingrotāju šova 
komanda.
18.00 Vispārēji saviļņojoši sirdspuksti! – uzstājas neviens cits, kā Justs!

Vakara de-fileja – pa pāriem vai individuāli pludmalē. 
No plkst. 20.00 PLUDMALĒ – Līvi & Buks, Lauris Reiniks, 
Musiqq, Jakušonoka Kva-Kva-Kvartets, Grupa Roja, Olas, kā arī DJ Ufo 
un DJ JAX (pasākumi par maksu, ieejas biļetes iegādājamas Rojas KC vai 
www.bilesuparadize.lv, iepriekšpārdošanā 7.00 EUR, pasākuma dienā 
10.00 EUR.)

Spožš kā ķilav' pusnakts salūts virs jūr!
Ekspedīcijā pie mums būs arī fainšmekeri no Radio SWH.
Visi šai dienā jūrai par godu aicināti tērpties svītrainā.
Ātrā mediciniskā palīdzība – Ostas caurlaidē, tel. 113 vai 112; pašval-
dības policija, tel. 28600215; ugunsdzēsēji, tel. 112; glābēji uz ūdens, 
tel. 29238127; diennakts taksometru pakalpojumi, tel. 26666099.
Autostāvvieta ostas teritorijā 2.00 EUR, teltsvieta 3.00 EUR, bezmaksas 
autostāvvieta Selgas 1 teritorijā, iebraukšana arī treileriem.
Pasākumu atbalsta: 

Rojas novada dome, Radio SWH, SIA Astarte, 
Kabrioklubs, viesnīca „Roja”

Meklē informāciju arī www.jurassvetki.lv



9. jūlijs – 
Zvejnieksvētki 

Rojā!

Rojas novada olimpiešu starti
IV Latvijas olimpiādes sacensībās Valmierā 

Līga Vecbērza (pirmā no labās) no olimpiādes 
atgriezās ar bronzas godalgu.

Personīgā arhīva foto

Jau pagājis mēnesis, kopš Rojā pieejami pakalpojumi Sa-
mariešu atbalsts mājās un Drošības poga. Otrdienas pēcpus-
dienā kopā ar Sociālā dienesta vadītāju Lāsmu Pūci braucām 
ciemos pie divām dāmām, kuras izmanto šos pakalpojumus. 
Abas dāmas, Milda Bērziņa un Gundega Cielava, ar sajūsmu 
un aizrautību stāstīja par laipnajām darbiniecēm un augsto 
pakalpojuma līmeni.

Milda Bērziņa Valgalcimā ar pakalpojumu un tā kvalitāti ir 
ļoti apmierināta. „Man visas meitenes bijušas labas, arī Zanīte 
tagad”, teic saimniece, uzslavējot arī sociālā dienesta meitenes, 
kuras iepriekš braukušas palīdzēt. Samariešu atbalsts mājās pa-
kalpojuma sniedzēja tagad ir Zane Leitendorfa, kura palīdz Mil-
das kundzei gan malku ienest, gan uz veikalu aizbrauc un citus 
darbiņus. Tagad, kad gadu skaits jau tuvojas 80 un kājas vairs 
lāgā neklausa, kundzei atbalsts ir ļoti nepieciešams: „Mājas soli 
gan cenšos pati apdarīt, tas stimulē un dod dzīves sparu,” teic 
Milda. Arī drošības poga stāv uz naktsgaldiņa, tā sniedz drošī-
bas sajūtu un ir kā otrs cilvēks blakus. Lāsma stāsta, ka  praksē 
ir bijuši daži gadījumi, kad šāda poga būtu izglābusi cilvēkam 

dzīvību. „Veciem cilvēkiem tas ir ļoti vajadzīgs, ne es varu aiz-
braukt kaut kur, ne uz pirti tikt. Šeit man piebrauc klāt uz vie-
tas un matus apgriež un muguru nomazgā!”, tā Mildas kundze 
uzteic samariešu sniegtos pakalpojumus. „Pirts mašīnai ir ērta 
uzbrauktuve arī invalīdu ratiņiem, bet šoferītis, labais cilvēks, 
pat piesolīja, ja pati nevarēšot iekāpt, kaut uz rokām iecelšot!”, ar 
humoru darbiniekus nebeidz slavēt Mildas kundze.

Gundega Cielava Rudē ar aizrautību un pateicību stāstīja par 
samariešiem un viņu laipno attieksmi. „Pirmais iespaids man ir 
loti labs. No sociālā dienesta meitenēm šķīrāmies ar asarām acīs, 
bet arī ar Zanīti jau esam apradušas”. Pagājušajā nedēļā bija plānots 
brauciens pie Rīgas dakteriem, kas parasti būtu sagādājis daudz 
problēmu. Taču samarieši laipni sarunājuši pavadoni Rīgā, kas visur 
izvadājis, nopircis aptiekā zāles un nogādājis Gundegu atpakaļ 
līdz automašīnai. Par tādu servisu viņa bijusi patīkami pārsteigta 
un ļoti pateicīga! Gundega rāda, ka drošības poga iekarināta 
kaklā, jo mazums, kas varot atgadīties – mammīte krietni gados!

Ar sajūsmu Gundega stāsta arī par pirtiņas apmeklējumu: 
„Skatāmies ar mammīti – sētā iebrauc busiņš! Divas meitenes 

busiņā laipni sagaidīja, apčubināja, safrizēja, 
nadziņus nopulēja un apvīlēja. Arī veļu 
izmazgāja! Domāju, ka sadarbība būs ļoti laba. 
Tik žēl, vai Zanītei nebūs par grūtu, jo darba 
pie mājas jau daudz,” prāto Gundega un gaida 
astoto datumu, jo tad sētā atkal iebrauks 
busiņš.

Atgādinām, ka no 1. jūnija Rojas novadā ir 
pieejami biedrības „Latvijas Samariešu apvie-
nība” sniegtie pakalpojumi cilvēkiem ar iero-
bežotu piekļuvi sociālās un veselības aprūpes 
infrastruktūrai. Šos pakalpojumus var saņemt 
ikviens iedzīvotājs, iesniedzot pieteikumu So-
ciālajā dienestā, interesējoties tuvākajā Latvijas 
Samariešu apvienības nodaļā vai individuāli, 
zvanot uz Latvijas Samariešu apvienības uzzi-
ņu tālruni 8898.

Marita Pāvuliņa, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Piebraukusi pirtiņa pie mājas!

Lolita Grīnvalde (no kreisās), biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” 
Skrundas un Ventspils nodaļas vadītāja, pasniedz jaunās automašīnas atslēgas 
pakalpojuma sniedzējai Zanei Leitendorfai.                                  M. Pāvuliņas foto
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Rojas novada 21. jūnija domes sēdē 
tika izskatīti 33 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt precizētus saistošos noteikumus Nr. 7/2016 „Par 
dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gā-
dības”.

•	 Apstiprināt precizētus saistošos noteikumus Nr. 8/2016 „Par 
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas 
kārtību Rojas novadā”.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2016 „Par ražošanas 
un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pašvaldības kanalizācijas 
tīklā Rojas novadā”.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2016 „Grozījumi 
19.01.2016. saistošajos noteikumos Nr. 3/2016 „Par Rojas novada 
domes 2016. gada budžeta plānu””.

•	 Apstiprināt precizētus saistošos noteikumus Nr. 11/2016 „Ro-
jas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2015. gada publisko pār-
skatu.

•	 Izdarīt Rojas pirmsskolas izglītības iestādes „Zelta zivtiņa” no-
likumā  (apstiprināts ar Rojas novada domes 20.05.2014. lēmumu 
Nr. 2, protokols Nr. 5), šādus grozījumus: 

•	 1. Izteikt apakšpunktu 4.14., šādā redakcijā: „4.14. Pirmsskolas 
izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 1 līdz 6 gadu vecumam.” 

•	 2. Svītrot apakšpunktu 4.15.
•	 Papildināt Rojas vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar Rojas 

novada domes 16.02.2016. lēmumu Nr. 30, protokols Nr. 2) 10. pun-
ktu ar 10.7. apakšpunktu:

•	 „10.7. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 
01011111”.

•	 Atbalstīt biedrības „Rojas tūrisma biedrība”, ELFLA („Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stipri-
nāšanas iniciatīvas”) projekta konkursa ietvaros iesniedzamo pro-
jektu „Rojas Tūrisma biedrības zīmola izstrāde un virzīšana tirgū”, 
(Projekta kopējās izmaksas EUR 6 420,00), garantējot projektam ap-
stiprināšanas gadījumā Rojas novada pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR  1 926,00 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit seši eiro un 
00 centi) apmērā no projekta izmaksām.

•	 Atbalstīt biedrības „Rojas tūrisma biedrība”, ELFLA („Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas 
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas”) projekta konkursa ietvaros iesniedzamo projektu 
„Rojas novada uzņēmēju apmācības”, (Projekta kopējās izmaksas 
EUR 2000,00), garantējot projektam apstiprināšanas gadījumā Rojas 
novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,00 (divi simti eiro un 
00 centi) apmērā no projekta izmaksām.

•	 Atbalstīt biedrības „Koris Kalva” ELFLA („Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 
„darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstī-
bas stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības inicia-
tīvas”) projekta konkursa ietvaros iesniedzamo projektu projektam 
„Skatuves tērpi sieviešu korim „Kalva””, (Projekta kopējās izmaksas 
EUR 6330,00), garantējot projektam apstiprināšanas gadījumā Rojas 
novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 633,00 (seši simti trīsdes-
mit trīs eiro un 00 centi) apmērā no projekta izmaksām.

•	 Atbalstīt biedrības „Stiprai ģimenei”, Nr. 40008237889, ELFLA 
(„Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakš-
pasākuma 19.2. „darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla at-
tīstības iniciatīvas”) projekta konkursa ietvaros iesniedzamo projektu 
„Stipras ģimenes pamati” (Projekta kopējās izmaksas EUR 2000,00), 
garantējot projektam apstiprināšanas gadījumā Rojas novada paš-
valdības līdzfinansējumu EUR 200,00 (divi simti eiro un 00 centi)   
apmērā no projekta izmaksām.

•	 Atbalstīt Rojas evaņģēliski luteriskās baznīcas biedrības „Talsu 
rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas I kārtā Rīcības programmas Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta ieviešanai 2014.–2020. ga-
dam apakšpasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros iesniedzamo 
projektu „Rojas baznīcas sakrālā mantojuma saglabāšana”, (pro-
jekta kopējās izmaksas EUR 50  000,00), garantējot projekta ap-
stiprināšanas gadījumā Rojas novada pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 2 500,00 (divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi) 5% apmērā 
no projekta izmaksām.

•	 Apstiprināt dalības maksu vienai personai Rojas vidusskolas 
2016. gada 27. augustā organizētajam 50 gadu jubilejas pasākumam 
„Salidojums”, EUR 7,00 (septiņi eiro) apmērā.

•	 Apstiprināt dalības maksu vienai personai regatē „Rojas lielā 
balva” no 2016. gada 23.–24. jūlijam, EUR 10,00 (desmit eiro) ap-
mērā.

•	 Apstiprināt dalības maksu vienai personai par piedalīšanos 
sporta turnīros pasākumā „Zvejnieksvētki Rojā” šī gada 09. jūlijā, 
pludmales volejbolā un smilšu futbolā, EUR 3,00 apmērā, kas ieka-
sējama, tirgojot biļetes.

•	 Ar 2016. gada 16. novembri ievēlēt Intu Zaķi par Rojas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 5 (pieciem) gadiem.

•	 Piešķirt domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai ikgadējo apmak-
sāto atvaļinājumu no šī gada 22. jūnija līdz 06. jūlijam.

•	 Apstiprināt ar 2016. gada 09. jūniju grozīto Amatu klasificēša-
nas rezultātu apkopojumu un Rojas novada pašvaldības darbinieku 
individuālo mēnešalgu un novērtēšanas rezultātu apkopojumu At-
tīstības nodaļas teritorijas plānotājai,  sabiedrisko attiecību speciā-
listei, Rojas apvienotās būvvaldes sekretārei un izdarīt grozījumus 
Rojas novada domes 2015. gada 15. decembra sēdes lēmuma Nr. 301 
„Par amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”.

•	 Pēc SIA „Būvserviss Roja”, reģistrācijas Nr. 41203007854, ci-
viltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, 
uzrādot oriģinālus, iesniegšanas Rojas novada pašvaldībā, Rojas no-
vada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Pūcem, izsniegt pasākumu 
organizatoram – SIA „Būvserviss Roja”, atļaujas publisku pasākumu 
rīkošanai un mūzikas atskaņošanai (ar plānoto dalībnieku skaitu 
līdz 100 cilvēkiem) rīkošanai pie Viesnīcas „Mare”, Selgas ielā 1C, 
Rojā, Rojas novadā, āra terasē.

•	 Precizēt Rojas novada domes 2016. gada 15. marta lēmuma 
Nr. 54 „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Rojas osta”, Rojā, Rojas novadā” 1. pielikuma „Nosauku-
mi un adreses” 8. Nr. grafiskajā daļā, izsakot to šādā redakcijā: 

 
„2. PIELIKUMS

Rojas novada domes 15.03.2016. lēmumam Nr. 54
„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Rojas osta”, Rojā, Rojas novadā”

Nosaukumi un adreses

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums

Adrese Esošā 
platība

Projektēto zemes vienību

Nr. gra-
fiskajā 
daļā

platība
piešķirt 
adresi/ 

nosaukumu

88820080728
Selgas iela 1, 
Roja, Rojas 

novads

50.0562
ha 8 0,1104 

ha

Jūras iela 
2A, Roja, 

Rojas 
novads”

•	 Precizēt Rojas novada domes 2012. gada 15. maija lēmuma 
Nr. 5, 12.2. punktu „Par zemes ierīcības projekta Valsts mežs Meln-
sils, Rojas novadā apstiprināšanu”, izsakot to šādā redakcijā: 

•	 „12.2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai nosaukumu „Meln-
sila jaunie kapi”, nosakot zemes lietošanas mērķi:

•	 „Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un kre-
matoriju apbūve” (NĪLM – kods 0907) 0,5000 ha platībā.”

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Salas”, Rojas novads, atda-
lot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0419. Atdalītai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0419 piešķirt jaunu 
nosaukumu „Mazsalas”. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar ka-
dastra apzīmējumu 8882 009 0419, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 
1,1400 ha platībā. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8882 009 0536, noteikt zemes lietošanas mērķus: „Individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme” 0,2000 ha platībā un „Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 0,1400 ha platībā.

•	 Atļaut pievienot nekustamam īpašumam „Elzas 1”, Kaltenē, Ro-
jas novadā ar kadastra Nr. 8882 009 0593 sastāvošam no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0593  uz zemes vienības eso-
šo ēkas (būves) īpašumu „Barības ražošanas cehs Kaltenē”, „Elzas 1”, 
Kaltene, Rojas novadā ar ēkas/būvju kadastra Nr.  8882  509  0004, 
vienā nekustamajā īpašumā. Likvidēt ēkas (būves) īpašuma „Barības 
ražošanas cehs Kaltene” nosaukumu, saglabājot ēkai (būvei) ar klasi-
fikatora kodu 106284176 un kadastra apzīmējumu 88820090068001 
un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0593 nosauku-
mu un  adresi: „Elzas 1”, Kaltene, Rojas nov., LV-3264.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Plaucaki”, Rojas novadā, 
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0011. Atda-
lītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0011 piešķirt 
jaunu nosaukumu „Dzeguzēni”. Atdalītai zemes vienībai (īpašu-
mam) ar kadastra apzīmējumu 8882 004 0011, saglabāt esošos ze-
mes lietošanas mērķus: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-

bība ir lauksaimniecība” 3,6100 ha platībā. „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” 2,2000 ha platībā.

•	 Atcelt 2006. gada 14. novembra Rojas novada domes 16. pun-
kta „Par Rojas pagasta nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķu 
maiņu”, 13.145. apakšpunktu. Noteikt nekustamā īpašuma „Vārnas”, 
Rojas novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88820050063, 
zemes lietošanas mērķus:

•	 „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0,2000 ha platībā;
•	 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-

cība” 4,0000 ha;
•	 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-

cība” 5,9000 ha platībā;
•	 „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā” 0,6000 ha platībā;
•	 „Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 

ūdeņu teritorijas” 0,5000 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas 
veida –  zeme zem ūdens 0,5000 ha platība.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Auceri”, Rojas novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0403, zemes lietošanas 
mērķus:

•	 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība” 0,0808 ha platībā, 

•	  „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0,2012 ha platībā.
•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Rāndas”, Rudē, Rojas novadā, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0261, zemes lie-
tošanas mērķus:

•	 „Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve” 2,2200 ha platībā.
•	 Saglabāt nekustamā īpašuma „Vālodzītes”, Rudē, Rojas novadā, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0081, zemes lieto-
šanas mērķus:

•	 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība” 0,1000 ha platībā, 

•	 „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 0,2000 ha platībā.
•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Vālodzītes”, Rudē, Rojas novadā, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0082, zemes lieto-
šanas mērķus:

•	 „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” 3,3600 ha 
platībā,

•	 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība” 2,7000 ha platībā.

•	 Pēc SIA „Arčers BB”, reģistrācijas Nr. 50003250191, civiltiesis-
kās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot 
oriģinālus, iesniegšanas Rojas novada pašvaldībā, Rojas novada paš-
valdības izpilddirektoram Jānim Pūcem, izsniegt pasākumu organi-
zatoram – SIA „Arčers BB”, atļaujas publisku pasākumu rīkošanai un 
mūzikas atskaņošanai (ar plānoto dalībnieku skaitu līdz 150 cilvē-
kiem) rīkošanai Atpūtas centrā „Otra puse”, Jūras ielā 8, Rojā, Rojas 
novadā, āra terasē.

•	 Rojas novada pašvaldībai kopīgi ar NBS organizēt NBS 25. ga-
dadienas pasākumu Rojā, laikā no 15.07.2016. līdz 17.07.2016.:

1) pasākuma organizatori – Rojas novada dome un NBS; 
2) par tehnisko drošību atbildīgā persona – Jānis Pūce, Rojas no-

vada domes izpilddirektors;
3) par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona – Alfrēds 

Liepnieks, Rojas novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors, 
Militārās policijas operatīvie dežuranti;

4) kārtības uzturētāji – Alfrēds Liepnieks, Rojas novada pašvaldības 
policijas vecākais inspektors, Militārā policija, operatīvie dežuranti; 

5) pasākuma veids un mērķis – atzīmēt NBS 25. gadadienas pasā-
kumu un veicināt sadarbību ar NBS;

6) pasākuma norises vieta un laiki – Roja, (stadions, laukums 
pie Kultūras centra, plocis, Rojas ostas un pludmales teritorijas, 
sākums no 15.07.2016. plkst. 17.00, pasākums beidzas 17.07.2016. 
plkst. 14.00);

7) pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas – pasākumā tiek 
izmantota militārā tehnika;

8) plānotais pasākuma apmeklētāju skaits – līdz 2000 cilvēku.
Uzdot Rojas novada Pašvaldības policijai piedalīties sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā Nacionālo bruņoto spēku 25. gadadienas 
pasākumu laikā no 15.07.2016. līdz 17.07.2016. pulksten 14.00.  

Atbrīvot no nodevas par pārtikas un alkohola tirdzniecību NBS 
25. gadadienas pasākuma dalībniekus, kuriem Rojas novada dome 
izsniegs tirdzniecības atļaujas tirdzniecībai pasākuma apmeklētājiem, 
laikā no 15.07.2016. pulksten 17.00  līdz 17.07.2016. pulksten 14.00. 

Atļaut alkohola tirdzniecību pasākuma apmeklētājiem laukumā 
Rojā, Ostas ielā, tai skaitā, laikā no pulksten 22.00 16.07.2016. līdz 
04.00 17.07.2016.  

Informāciju sagatavoja Administratīvās nodaļas vadītāja 
vietniece/domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas novada 5. jūlija ārkārtas domes sēdē 
tika izskatīts 1 darba kārtības jautājums, kur deputāti lēma: 

1. Atbrīvot no nodevas par pārtikas un alko-
hola tirdzniecību, kā arī atrakciju organizēšanu 
09.07.2016.–10.07.2016. pasākuma „Zvejnieksvēt-
ki Rojā” dalībniekus, kuri tirdzniecību veic no-
robežotajā svētku teritorijā, atbilstoši līgumiem 
ar pasākuma organizatoru – SIA „L TIPS”, reģ. 
Nr. 40003483826. 

2. Pēc civiltiesiskās apdrošināšanas faktu ap-
liecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, 

iesniegšanas Rojas novada pašvaldībā, Rojas no-
vada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Pūcem 
izsniegt SIA „L TIPS”, reģ. Nr. 40003483826 at-
ļauju publiskā pasākuma „Zvejnieksvētki Rojā” 
rīkošanai.

3. 09.07.2016. „Zvejnieksvētki Rojā” pasākumā 
laikā Rojā noteikt, ka pakalpojumu maksa par telts 
vietām, autostāvvietām un vizināšanu ar kuģi, tiek 
iekasēta, tirgojot biļetes par sekojošām cenām:

1) telts vieta (ostas teritorijā) – 3,00 eiro;
2) autostāvvieta (ostas teritorijā) (par katru 

iebrauk  šanu stāvvietā) – 2,00 eiro;
3) vizināšanās ar jahtu – 5,00 eiro;
4) vizināšana ar kuģi:
•	 pieaugušajiem – 2,00 eiro; 
•	 skolēniem līdz 12 gadu vecumam un pensio-

nāriem (uzrādot dokumentus) – 1,00 eiro;
•	 bērniem līdz 6 gadu vecumam un personām 

ar invaliditāti (uzrādot dokumentus) – bez mak-
sas.

4. Atļaut alkohola tirdzniecību pasākuma ap-
meklētājiem laukumā Rojā, Ostas ielā, un plud-
malē, tai skaitā laikā no pulksten 22.00 09.07.2016. 
līdz 04.00 10.07.2016. 

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Gunta Dambiņa
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Vasaras krāšņumā kopā pulcējas „Rūķi” un viņu draugi
Dace Klabere

Ballē  ar skaistu nosaukumu – „Va-
saras krāšņumā ” 2. jūlijā Rojas kultūras 
centra telpās pulcējās Rudes pensionā-
ru klubiņš „Rūķi” un viņu draugi un 
atbalstītāji. Un draugu „Rūķiem” ne-
trūkst – viņus sveikt un kopā atpūsties 
bija ieradušies senioru klubiņi no tu-
vākas un tālākas apkaimes – Anužiem, 
Valdemārpils, Pūņām, Spāres, Pasten-
des, Ķūļciema, Kolkas, Laucienes, Dun-
dagas un Dižstendes. Viesu pulkā bija 
arī Tango klubiņš no Talsiem, Rojas 
senioru klubs „Liedags” un Rojas inva-
līdu biedrība.

„Rūķu” vadību – Valentīnu Gūtma-
ni un Broņislavu Grīnīti sveica Rojas 
novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Agris Jansons, izpilddirektors Jānis 
Pūce, sociālā dienesta vadītāja Lāsma 
Pūce, Rojas invalīdu biedrības vadītāja 
Erna Grīnvalde un daudzie viesi. Sveik-
šanas process bija abpusējs – arī paši 
„Rūķi” allaž ir pratuši skaisti pateikties, 
tādēļ arī šajā dienā tika sveikti visi, kas 
„Rūķus” atbalsta gan materiāli, gan mo-
rāli.  Netika aizmirsts arī viss kuplais 

„Rūķu” draugu pulks – speciāli viņiem 
uz katra galdiņa vāzēs bija salikti laimes 
pakaviņi un ziedu pušķi, kurus no sava 
dārza bija sarūpējusi čaklā Irina Zūber-
ga no „Rūķu” saimes.

Arī pašas svētku dalībnieces šajā 
dienā bija saziedējušas puķainās kleitās, 
tādēļ tika pat izvēlēta žūrija trīs cilvēku 
sastāvā, kuru uzdevums nebija no vieg-
lajiem – starp visām krāšņajām dāmām 

atrast vienu – viskrāšņākās puķainās 
kleitas īpašnieci.

Ar svētku koncertu klātesošos ieprie   
cināja Dace Tapiņa un viņas vokālās 
studijas audzēknes, bet par skaisto deju 

mūziku gādāja grupa „Kurzemnieces” – 
Dace Tapiņa un Iveta Akmeņlauka. 

Broņislava Grīnīte (no labās) un „Rūķu” vadītāja 
Valentīna Gūtmane  priecājas par kuplo viesu skaitu, 
kuri, neskatoties uz gadu nastu, ir gatavi satikties, kopā 
priecāties un atpūsties.

Klātesošos sveic Rojas nova
da domes priekšsēdētājas viet
nieks Agris Jansons.

Atskanot pirmajām mūzikas taktīm, zāle ir pilna dejotāju. 
D. Klaberes un I. Biezbārža foto

Rojas muzeja ekspozīcija 
„Zvejnieku kolhozs „Banga”” 
piedzīvo pārmaiņas

Ir pagājuši gandrīz 30 gadi, laiks, kad cilvēku atmiņās ir izkristalizējies pozi-
tīvais un negatīvais zvejnieku kolhoza „Banga” laikā, kas iezīmē ne tikai kolhoza 
dzīvi Rojā, bet gan visa padomju okupācijas laika  posma iezīmes. Pateicoties Valsts 
kultūrkapitāla fonda un Rojas novada domes finansiālam atbalstam, tiek moderni-
zēta un pārkārtota muzeja ekspozīcija „Zvejnieku kolhozs „Banga””. Jaunā ekspozī-
cija tiks atklāta 9. jūlijā pulksten 12.00. 

„Banga” laiks Rojas vēsturiskajā attīstībā iezīmējas sevišķi spilgti – palielinās 
iedzīvotāju skaits, izbūvēta ciema infrastruktūra, uzcelta vidusskola 644 skolēniem, 
viens no modernākajiem un labākajiem stadioniem Padomju Latvijā, kultūras 
nams, izveidota zivju konservu fabrika, uzbūvēti daudzdzīvokļu nami. Šajos laikos 
radīti labvēlīgi apstākļi bagātīgai kultūras dzīvei, proti, Rojā darbojās Tautas koris 
(kora ziedu laikos tajā dziedāja ap100 dalībniekiem), darba veterānu koris, estrādes 
ansamblis, sieviešu un vīriešu ansamblis, lauku kapela un pūtēju orķestris. 

Muzeja jaunajā ekspozīcijā vēlamies uzskatāmi un saprotami demonstrēt gan 
novada iedzīvotājiem, gan tūristiem šo vēsturisko laika posmu un tā raksturīgā-
kās iezīmes tā, lai vecāka gada gājuma cilvēkos rosinātu atmiņas, bet jaunākajai 
paaudzei, kuri padomju okupācijas  laikus  nav piedzīvojuši, veidotu priekšstatu 
par tiem.

Ekspozīcija  veidota kā zvejnieku kolhoza „Banga” kantora ēka, kurā būs ap-
skatāms darba kabinets un atpūtas stūrītis. Ar dažādu mēbeļu un sadzīves priekš-
metu palīdzību mēģināsim uzburt ainu gan par kolhoza, gan darbaļaužu dzīvi, 
gan veidot vispārīgu priekšstatu par šo konkrēto vēsturisko laiku. Lai paplašinātu 
un dažādotu ekspozīcijas informatīvo saturu, liela daļa materiālu – fotogrāfijas, 
videofilmas, iestudēts stāstījums – reportāža par dzīvi z/k „Banga” laikā izvietoti 
skārienjūtīgajā stendā. 

Uz tikšanos Rojas Jūras zvejniecības muzejā!
Inese Indriksone, Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Dace Klabere

Jūnijā Rojas Jūras zvejniecības muzejā bija ap-
skatāma rojenieces Ligitas Vilciņas gleznu izstāde. 
Izstādes gleznās visā krāšņumā uzplaukušie ziedi 
mijās ar romantiskām ainavām. Mani visvairāk uz-
runāja krāšņās magones un, kā zināja teikt muzeja 
vadītāja Inese, par tām visvairāk priecājušies visi 
izstādes apmeklētāji. Kā vēlāk sarunā pauda pati 
gleznu autore, izrādās, ka tieši magones pašlaik ir 
pirmajā vietā starp gleznotajām puķēm, tikai pēc 
tam seko skaistās pujenes un ceriņi. Atceros kāda 
mākslinieka pausto, ka ceriņus esot visgrūtāk glez-
not un Ligita tam piekrīt, bilstot, ka patiesībā jebko 
ziedošu uzgleznot nav viegli. Vienmēr esmu bijusi 
pārliecināta, ka cilvēkam ir jābūt apveltītam ar īpa-
šu talantu, lai spētu radīt darbus, kas līdzcilvēkos 
izraisa pozitīvas emocijas un estētisku pārdzīvoju-
mu. Savukārt Ligita ilgi, sevišķi jau bērnībā, bijusi 
pārliecināta, ka viņai dotās dziedāšanas un zīmē-
šanas prasmes nav nekas neparasts – to var katrs cilvēks. 
Vienmēr esot ļoti paškritiskai, tikai vēlāk Ligita atskārtusi, 
ka tomēr ne visiem dots šis īpašais talants, un ka patiesībā 
saņemt komplimentus par saviem darbiem un laba vēlēju-
mus, ir pat ļoti patīkami. Viņa ir pateicīga Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas direktoram Jānim Kivilam un pedagogiem 
par iespēju sevi papildināt pieaugušo izglītības programmā. 
„Man bija ļoti laba skolotāja, kas man iemācīja atvērties un 
nebaidīties no krāsām”, stāsta Ligita. Viņa glezno uz audekla 
ar eļļas krāsām un zīmē uz papīra ar pasteļkrītiņiem. „Tas 
tāds aizliegtais bērnības paņēmiens, kad drīkst ar roku rīvēt 
uzzīmēto, jo skolas laikā skolotāja visu lika ar zīmuli izkrā-

sot, norādot, ka rīvējot tikai cūkai sānus”, smejoties atceras 
Ligita. 

Savulaik Ligita ar balstu skaudību skatījusies uz vīra Er-
vīna aizraušanos ar jūru. Jūra un zvejošana Ervīnam ir viss – 
tās dēļ ir negulētas naktis un pat ar dzīvību riskēts. Tagad, 
kopš viņa ir atradusi gleznošanu, viņa saprot arī vīra aizrau-
šanos. Gleznojot Ligitai pazūd ikdienišķais un viss apkārt no-
tiekošais, ir tikai audekls, krāsas un ota, kas paklausīgi ļaujas 
prasmīgajām roku kustībām. Novēlu talantīgajai gleznotājai 
kādreiz piepildīt sen ilgoto sapni par gleznošanu Itālijā – 
pavisam viegli varu viņu iztēloties sēžam ar savu molbertu 
Vidusjūras  vai kādas teiksmainas pilsētiņas kanāla krastā. 

No 9.–23. jūlijam Rojā norisināsies starptautiskā 
mākslas rezidence un starpdisciplinārā mākslas labo
ratorija „ROJA Lab”. Tā sāksies ar izstādes atklāšanu 
Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā sestdien, 9. jūlijā. 

Divu nedēļu ilgajā mākslinieku rezidencē „ROJA Lab” 
mākslinieki no dažādām valstīm dalīsies pieredzē un ļausies 
mākslas eksperimentiem, no kuriem veiksmīgākie projekti 
nākotnē varētu bagātināt Rojas pilsētvidi. Mākslinieki uz 
radošām darbnīcām Rojā pulcējas jau 20 gadu garumā, un 
pateicoties tam, pilsēta ir iemantojusi unikālu pilsētvides 
mākslas kolekciju, jo katrs pasākums bagātina Kurzemes 
piejūras pilsētiņu ar jauniem mūsdienu mākslas darbiem.  

Līdz šim radošajās darbnīcās Rojā pabijuši vairāk kā 
100 mākslinieku no dažādām valstīm un kontinentiem 
(ASV, Lielbritānijas, Šveices, Krievijas, Igaunijas, Vācijas, 
Zviedrijas, Čīles, Polijas, Francijas, Kanādas, Izraēlas, 
Lietuvas un Latvijas) un strādājuši dažādās disciplīnās 
un tehnikās: keramikā, glezniecībā, tēlniecībā, instalāciju 
mākslā, vides mākslā, fotogrāfijā, veidojuši performances, 
video un skaņu mākslas projektus.

Šogad uz mākslas laboratoriju bija pieteikušies 
vairāk kā 70 kandidāti no Eiropas, Āzijas, Amerikas un 
Austrālijas. Atlases komisija izvēlējās astoņus no tiem, un 
tie ir: amerikānis Braiens Benfers (instalācijas, keramika), 
kanādietis Džimijs Alens (jauniem mediji), japāniete Joši 

Sugito (keramika), gruzīns Vasīlijs Macharadze (tēlniecība, 
instalācijas), igauņi Juhans Vihterpals (skaņu mākslinieks) 
un Kristine Orava (performances), kā arī Zanda Puče no 
(grafika, multimediji) un Gints Mālderis (fotogrāfija) no 
Latvijas. 

Projekta vadmotīvs ir eksperimentāla attieksme pret 
idejām, mākslu un telpu, un rezultātā tiek radīti konceptuāli 
mākslas darbi, vienlaikus radot vidi un telpu – gan to, kas 
apkārt, gan to, kas mūsos iekšā. Intensīvā darbā, lekcijās 
un savstarpējās diskusijās mūsdienu mākslas teorijas tiek 
pārbaudītas praksē.  

„ROJA Lab” noslēgsies 23. jūlijā ar mākslas darbu izstādi 
un performancēm Rojas pilsētvidē.

Mākslas laboratorijas atbalstītāji šajos gados bijuši: 
Latvijas Kultūras ministrija, Latvijas Mākslas akadēmija, 
VKKF, Ženēvas pilsēta/Šveice, Rojas novada dome, 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes fonds, Starp-
nozaru mākslas grupa SERDE, Liepājas Kultūras pārvalde, 
Grosbahu ģimene Rojā, SIA „Magnum NT”, SIA „Rīgas 
Laiks, SIA „Irbe”, SIA „Rauda”, SIA „Par Krāsām”, 
SIA „Keramserviss” un citi uzņēmumi un privātpersonas.

„ROJA Lab” organizē Mākslas grupa ROKU un kurators 
mākslinieks Māris Grosbahs.

 Vairāk informācijas: www.facebook.com/RojaArtLab 
 Māris Grosbahs, „Roja Lab” kurators

Māksliniece no Rojas 
piedalās keramikas festivālā 
Dienvidkorejā

Maija sākumā māksliniece Ieva Berta-
šūte-Grosbaha pārstāvēja Latviju trīsdes-
mitajā Išeonas Keramikas festivālā Dien-
vidkorejā. Tas ir viens no nozīmīgākajiem 
šāda veida festivāliem Āzijā un pasaulē. 
Išeonas reģions ir iekļauts UNESCO kul-
tūras mantojuma sarakstā. Te atrodas 
vairāk kā 500 gadu vecs keramikas centrs, 
ar vairāk kā 80 keramikas darbnīcām, 
300 keramikas apdedzināšanas krāsnīm.

Išeonas Keramikas festivālā Ieva Bertašūte-Grosbaha piedalījās atvērtajās darb-
nīcās, sniedza lekciju, kurā iepazīstināja ar saviem darbiem, mākslas grupas ROKU 
aktivitātēm. Ievas dalību festivālā atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Ieva Bertašūte-Grosbaha dzimusi Kauņā, ar izcilību beigusi Viļņas mākslas aka-
dēmiju, šobrīd dzīvo un strādā Rojā, Latvijā un Lietuvā. Viņa ir Lietuvas māksli-
nieku savienības un mākslas grupas ROKU (LV) dibinātāja un biedre. Strādā ke-
ramikas, telpiskās mākslas, instalāciju nozarēs. Ieva Bertašūte-Grosbaha ir zīmola 
IBerta (www.facebook.com/IevaBerta/) radītāja un attīstītāja. Ieva ir arī pedagoģe 
Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā, kur viņas vadītā audzēkņu grupa šopavasar 
valsts konkursā guva izcilus panākumus,  atsevišķi saņemot pirmo un kopvērtējumā 
godpilno otro vietu no visām bērnu mākslas skolām Latvijā.

Šogad Išeonas keramikas festivāls ir uzaicinājis mākslas grupu ROKU kļūt par 
partneriem sadarbības tīklā, kurā ir tādas organizācijas/pilsētas kā Icheon (KR), Santa-Fe 
(US), Shigaraki (JP), Jingdezhen (CN), Limoges (FR), Carouge (CH), Faenza (IT) un citas.

Vairāk info: www.behance.net/ievabertas, www.facebook.com/IevaBerta/,
                                    www.facebook.com/RojaArtLab/

Ligita no krāsām nebaidās

Ligita Vilciņa (no kreisās) savas izstādes atklāšanā Rojā kopā ar sa-
viem draugiem un talanta cienītājiem. I. Indriksones foto

Māksla atkal pārņem Roju: „ROJA Lab” pulcē 
māksliniekus no visas pasaules 
uz eksperimentālo jaunrades darbnīcu

Ieva Bertašūte Grosbaha kopā ar 
Išeonas pilsētas mēru.       Albuma foto
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Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

Rojas KC no 11.07.–27.07 mazajā zālē 
zviedru karikatūrista Ēverta Kārlsona 

(Ewert Karlsson) darbu izstāde 
THE BEST OF EWK. 

Kino, mākslas un 
mūzikas  festivāls 
ROJAL no 28. līdz 
30. jūlijam Rojā.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Dzīvesziņas

Līdzjūtības

Pateicība

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
2015./2016. g. mācību gada 

noslēguma darbu izstādei Rojas novada bibliotēkā 
jūlijā pievienojusies jauna izstāde – 

Jāņa Veidemaņa burinieku kolekcija.
Aicinām apskatīt!

Visi veselīga dzīvesveida atbalstītāji 
tiek aicināti  

uz nūjošanas nodarbībām  
otrdienās un ceturtdienās 18.00. 

Pulcēšanās pie veikala „Maxima”.

 Malku.  Zvanīt 29286523.
 Sausus dēļus. Zvanīt 26404260.

Šodien līdzi tev dodam
Siltākos atmiņu vārdus,
Lai viņu gaismā vieglāk
Atvērt mūžības vārtus.
Mīļuma gaišāko sveci
Sāpju uguns kad plaiksnī,
Dedzam, lai izgaismo ceļu,
Kamēr pārtaps zvaigznē!

Izsakām dziļāko līdzjūtību māsai, meitai un pā-
rējiem piederīgajiem, Līviju Šteinu mūžībā pavadot.

Mācītājs Armands Klāvs un  
Ģipkas draudze

Skumst vēji,
Priedes zemu galotnes liec,
Kad jaunība iet kapu kalniņā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Agritai mazdēlu, 
Jurim dēlu un Zandai brāli zaudējot.

Skaidrīte, Regīna

Vien tikai savu mīlestību varam
Tev, baltā dvēselīte, dot šai ceļā līdz.
Izsakām līdzjūtību Jurim Viļamam, dēlu zaudējot.

SIA „Krasts R” kolektīvs

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze izsaka līdzjū-
tību piederīgajiem, aizvadot Mūžībā Viju Rutu Bambi.

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Zandai, no brāļa 

atvadoties.
Vidusskolas klasesbiedri

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi,
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.

Visdziļākā līdzjūtība Paula Viļama tuviniekiem.
2010. gada 12.a, 12.b klases un skolotājas 

A. Mihailova, I. Pīpiķe, M. Brusbārde, 
L. Ansberga, M. Krasone

Tu nenāksi. 
Kaut kur būs tava elpa. 
Bet tikai citā laikā, citā telpā…

Zaudējuma sāpēs esam kopā Paula Viļama 
ģimeni, no viņa pāragri atvadoties.

Rojas Kultūras centra kolektīvs

Būs sniegi. Un griezes griezīs.
Ko viņas bez tevis griezīs?
Tu aizej un neatgriezies...
Nevaru nosargāt.

Sāpju brīdī esam kopā ar Agritu, mazdēlu pēkšņi 
zaudējot.

Koris „Banga”

Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīvē izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, Paulu pāragri 
zaudējot.

Edvards ar ģimeni

Tik negants vējš.
Un nakts un tumsa,
Un rupjām lāsēm lietus līst.
Es, vējā klausīdamies, skumstu, 
Ir mūžs tik netaisnīgi īss.

Agrita, lai Tavam mīļajam Paulam gaišs mūžības 
ceļš!

Baseina biedrenes

Visskaistākā dzīve var pārtrūkt,
Negaidot rieta, neprasot sirdij,
Cik sāpju tā aizejot atstāj…

Mūsu visdziļākā līdzjūtība bijušajai klases audzinā-
tājai Agritai Pakalnietei, mazdēlu pēkšņi zaudējot.

1983. gada absolventi

Ai, vējiņi, kam nolauzi
Rakstīto ozoliņu!
Ai, zemīte, kam paslēpi
Staltāko bāleliņu!
                           (Latv.t.dz.)

Skumstam līdzi tuviniekiem, Paulu Viļamu pēkšņi 
zaudējot.

Rojas vidusskolas kolektīvs

Šai brīdī dalām zaudējuma smagumu ar Paula pie-
derīgajiem.

Ansmablis „Con Vita”

PĀRDOD

Latvisko tradīciju kopa „Ābols” 
no Ādažiem 

ielūdz uz labdarības koncertu
Ģipkas baznīcā 10. jūlijā pulksten 15.00.
Programmā Dieva daudzinājums latviešu 

folklorā un grupas vadītājas
Andas Ābeles oriģināldziesmas.

22. jūlijā 11.00 Rojas muzejā 
Rojas Invalīdu biedrības biedri  

tiek aicināti uz tikšanos  
ar Latvijas Sieviešu invalīdu asociāciju 

„Aspazija”. 
Līdzi ņemt nelielu groziņu. 

Kaltenes svētki šovasar 6. augustā – jaukajā 
kāzu mēnesī! Pagājušā gada svētku karogu uzvil-
ka jaunais pāris – šovasar četri jaunie kaltenieki 
precas, tādēļ arī nolēmām svētkus veltīt mīlestī-
bai un to vainagojumam – kāzām. Savulaik Kal-
tenes klubā svinētas daudzas kāzas, bet Kaltenes 
baznīca ir iecienīta laulību vieta šodien.

Lai svētki taptu, ir nepieciešama visu līdzda-
lība! Esam iecerējuši izveidot kāzu foto izstādi. 
Ļoti gaidām fotogrāfijas no tiem, kas laulājušies 
Kaltenes baznīcā un svinējuši kāzas Kaltenē. Tā-

pat ar interesi būtu apskatāmas kāzu kleitas: gan 
līgavas, gan vedējmātes, vai arī kāzu viešņas.

Un kas gan tās būtu par kāzām, bez jaunā 
pāra kūkas. Mīļš lūgums un aicinājums visām 
garšīgo kūku cepējām piedalīties „Sīlendorfas 
kāzu” kūku konkursā.

Lai mums kopā izdodas jautri un garšīgi svētki!
Pieteikumus, ieteikumus, foto un kleitas gai-

dīs Skaidrīte Kučāne (bibliotēkā) un Gundega 
Balode (muzejā).

Gundega Balode

SPORTISKĀS AKTIVITĀTES JŪRAS SVĒTKOS 09.07.2016.
Aktivitāte Laiks

Smilšu futbols 10.00
Pludmales volejbols 10.00
Jautrās zvejniekspēles lielajiem 
1) Sviedlīnes mešana 15.00–18.00

2) Zvejnieka zābaka mešana no 15 gadiem 15.00–18.00
3) Ūdensskrējiens – no 15 g. – 30 g. un 31 g. un  
     vecāki

Starts 12:00, pēc katra skrējiena 
apbalvošana 

4) Auto stumšana 15.00–18.00
5) Laivas vilkšana pa ūdeni 15.00–18.00
6) „Nāras” nešana uz rokām ūdenī un atpakaļ 
     (ar laika kontroli 15.00–18.00

7) Enkura celšana (50 kg) 15.00–18.00
8) Cīņas ar „plekstēm” 15.00–18.00
Bērnu rotaļu pludmale
1) slapjās švammītes 12.00–16.00

2) zivju „makšķerēšana” 12.00–16.00
3) zivju ķeršana ar tīkliņu (mamma met, bērns ķer
   un otrādi) 12.00–16:.0

4) zivs tīšana auklā 12.00–16.00
5) lidojošā šķīvīša mešana mērķī 12.00–16.00

6) ūdensskrējiens – bērni līdz 6 g., no 7–10 g., 11–14 g. Starts 12.00, pēc katra skrējiena 
apbalvošana

Apbalvo „Jautrajās zvejniekspēlēs lielajiem” tikai uzvarētājus katrā disciplīnā, sievietes un vīriešus atse-
višķi plkst. 18.00

Apbalvošana ūdensskrējienā uzreiz pēc sacensībām. Apbalvošana sporta spēlēs uzreiz pēc sacensību bei-
gām. Visas sporta aktivitātes notiek pludmalē. Rojas mājas lapā ir ievietots sporta spēļu nolikums. Dalības 
maksa sporta spēlēs 3,00 EUR. Informācija pa tālr. 29617771 un Rojas mājas lapā www.roja.lv

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
„Tīrs dzintars” varam secināt!

Rojas invalīdu biedrība sveic II ceturkšņa jubilārus: 
Astrīdu Āboliņu, Leonu Bolšteinu, Marutu Cielavu, Dzintru Dzeguzi, 

Skaidrīti Freimani, Skaidrīti Galmani, Brigitu Heinbergu,  
Ēriku Jugbārdi, Raimondu Lauru, Laimoni Megni,  

Aleksandru Mihailovu, Inesi Priedi,  Dzidru Nāckalni, Silviju Riekstiņu, 
Āriju Salmiņu, Ilgu Silmani, Dinu Simsoni, Valdu Skāduli,  

Annu Štāli, Ligitu Tombergu, Malvīnu Tunni, Imantu Upneru,  
Ilgu Štranderi, Ludmilu Palkavnieci !

Reģistrētas mirušas personas:
Pēteris Bricis 

(05.09.1933.–10.04.2016.)
Rasma Zuļķe 

(12.09.1925.–12.04.2016.)
Alfreds Lagzdiņš  

(24.03.1939.–25.04.2016.)
Olga Balode 

(08.09.1930.–26.04.2016.g.)
Dainis Bols (18.03.1953.–02.05.2016.)
Harijs Sidra (20.12.1929.–06.05.2016.)

Jānis Kārkliņš 
(13.09.1936.–31.05.2016.)

Vladimirs Jaroma 
(04.01.1948.–09.06.2016.)

Milda Kānberga 
(26.02.1947.–11.06.2016.)

Vilnis Staškevičs
(08.09.1956.–18.06.2016.)

Līvija Šteine 
(29.03.1934.–26.06.2016.)

Gerasims Ņekrasovs 
(17.03.1938.–25.06.2016.)

Laikā no 1. aprīļa līdz 
30. jūnijam Rojas novadā 

dzimuši bērni:

Luīze Grīnīte (dzimusi 07.04.)
Marta Dīriņa (08.04.)
Ralfs Svitiņš (11.04.)

Amanda Rudzīte (12.04.)
Kārlis Almanis (13.05.)

Agnese Šaudena (18.05.)
Regnārs Kristapsons (25.05.)

Elza Zūberga (10.06.)
Olivers Grīnītis (16.06.)

Rojas novada  
Dzimtsarakstu nodaļā 
sastādīti 4 Laulību 
reģistri, Kaltenes 

evanģēliski luteriskajā 
draudzē sastādīti 
2 Laulību reģistri.

Sirsnīgs paldies Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas ansamblim, ansambļa vadītājai Guntai 
Vecvagarei, audzēkņiem akordeonistiem Kārlim Albertam Dzenim, Tomasam Šejam un ģitāristam 
un balss īpašniekam Paulam Grīnfogelam par sniegto koncertu Baznīcu naktī Ģipkas baznīcā.

Valdis Rande, Ģipkas draudzes priekšnieks

Sveiciens visiem, kas gaida Kaltenes svētkus!
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