
Piektdiena, 2019. gada 26. aprīlis   Nr. 8(1252)

Dace Klabere

18. aprīlī Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa aicinā-
ja uz tikšanos novada iedzīvotājus. 
Tikšanās laikā bija paredzēts izrunāt 
vairākas aktuālas tēmas, tai skaitā 
par novadā realizētajiem projektiem, 
daudzdzīvokļu māju renovāciju, gai-
dāmo teritoriālo reformu un citām 
aktualitātēm.

Uz tikšanos bija ieradusies aktīvākā 
iedzīvotāju daļa un, kā jokoja domes 
priekšsēdētāja, jācer, ka iedzīvotāju ak-
tivitāte būs lielāka, kad, esot liela nova-
da sastāvdaļai, mums vajadzēs aizstāvēt 
savu viedokli.

Sākotnēji Eva Kārkliņa iepazīstinā-
ja klātesošos ar situāciju Rojas novadā, 
kurā pašreiz deklarējušies 3717  iedzī-
votāji. Pēdējos gados mūsu novadā 
deklarējušos iedzīvotāju skaits ir stipri 
samazinājies un, kā pastāstīja domes 
priekšsēdētāja, tam ir vairāki iemesli. 
Daudzi no mūsu novada iedzīvotājiem 
deklarējušies Rīgā pie saviem bērniem 
un mazbērniem, lai saņemtu atlaižu 
kartes sabiedriskajā transportā. Arī, 
iegādājoties nekustamo īpašumu Rīgā, 
tajā jābūt deklarētai vismaz vienai per-
sonai, lai saņemtu nekustamā īpašuma 
nodokļu atlaides. Piemēram, pirms pā-

ris gadiem divu mēnešu laikā no Rojas 
novada izdeklarējās 200 personas.

Prieks par mūsu vidusskolu, kurā 
mācās 311 audzēkņi. Pēc jaunajām kar-
tēm par izglītības iestāžu pārdalīšanu 
mūsu vidusskola ir sarakstā, kura tur-
pina pastāvēt. 145 no šiem bērniem ir 
arī sporta skolas audzēkņi. Proporcio-
nāli rēķinot, sanāk, ka katrs otrais Rojas 
vidusskolas audzēknis mācās arī sporta 
skolā, tādēļ mums nav iemesla sūkstī-
ties, ka bērni nelietderīgi izmantotu 
brīvo laiku. Esam Latvijā vienīgā sko-
la, kas vairs nepārvadā skolēnus – šo 
pakalpojumu nodrošina sabiedriskais 
transports. Apmierināti ir visi – bērni, 
vecāki un pedagogi. Galvenais iegu-
vums – ne bērniem, ne pedagogiem 
vairs nav jāpakārto darba diena līdz 
15.30, kā tas bija iepriekš. Ir izdevies 
arī eksperiments ar sešgadīgo bērnu 
apmācību skolā, kam sākotnēji bija 
daudz pretinieku un iebilžu. Vecāki bija 
uztraukušies, ka bērniem tiek atņem-
ta bērnība, tik mazā vecumā izņemot 
viņus no bērnudārza vides. Tagad ir 
pierādījies, ka bērni šī gada laikā kļu-
vuši daudz drošāki, aktīvāki un piera-
duši pie skolas plašumiem. Vidusskola 
aktīvi iesaistās arī projektu apgūšanā. 
Mūsu skola ir viena no pirmajām sko-
lām Latvijā, kurā darbojas siltā smilšu 
kaste. Vairākas skolotājas ieguva attie-

cīgo sertifikātu, lai varētu tajā strādāt ar 
bērniem. Nav noslēpums, ka izglītības 
iestādēs arvien vairāk parādās bērni ar 
veselības problēmām, ko rada arī strau-
jā tehnoloģiju ienākšana.

Runājot par mūsu novada kultūras 
iestādēm – visi ar nepacietību gaidām 
jauno Rojas brīvdabas estrādi, kas vēl 
ir celtniecības stadijā. Savukārt, patei-
coties Rojas Jūras zvejniecības muzeja 
apstiprinātajam projektam, par muzeja 
filiāli tapis Kaltenes klubs. Projekts tapa 
ne bez grūtībām, taču tagad ieguvē-
ji ir visi. Šī vieta ir atdzīvojusies – tajā 
notiek dažādi kultūras pasākumi, un 
novada iedzīvotājiem ir iespēja to iz-
īrēt savu svētku svinēšanai. Ienākumi 
par nomas maksu tiek krāti, un tos iz-
mantos 2. stāva telpu remontam. Reizi 
mēnesī jaunajās telpās notiek kulinārā 
mantojuma nodarbības, kuras vada 
Dina Čuba, un šīs nodarbības gūst ar-
vien lielāku popularitāti.

Aktīvi darbojas arī Rojas Tūrisma 
informācijas centrs. Centra izstāžu zālē 
notiek regulāras izstādes ar izstāžu au-
toru piedalīšanos, bet vakaros pulcējas 
dažādu kursu apmeklētāji. Neatkarīgi 
no pašvaldības lieluma, valsts uzskata, 
ka tām visām ir jānodrošina vienāds 
pakalpojumu grozs. Mums pārmet arī, 
ka nav speciāla cilvēka, kas atbildētu 
par uzņēmējdarbību novadā. Mums šī 

funkcija ir uzticēta Attīstības nodaļas 
darbiniecēm. Gandrīz katram no mūsu 
pašvaldības darbiniekiem ir vairāki 
amati, lai nebūtu jāuztur tik daudz dar-
binieku, bet lai funkcijas tiktu izpildī-
tas. Piemēram, būvvaldes pakalpojumi 
tiek tirgoti arī uz āru, dzimtsarakstu 
nodaļas darbiniece Liāna Bērziņa veic 
arī VID, Uzņēmumu reģistra un citas 
funkcijas, kopā trīs pašvaldības darbi-
nieces elektroniski veic klientu apkal-
pošanas centra funkcijas.

Patīkami jaunumi arī Rudē. Divām 
daudzdzīvokļu mājām pilnībā mainīta 
apkures sistēma – nomainīti apkures 
katli, un par mājas apkuri atbild Rojas 
DzKU. Līdz šim bija daļa iedzīvotāju, 
kas mierīgi parazitēja uz citu rēķina, 
un atļāvās nemaksāt par pakalpojumu, 
kuru saņēma. Pēc jaunās sistēmas ievie-
šanas, tiek maksāta apsaimniekošanas 
nauda, no kuras veidojas uzkrājumi un 
vajadzības gadījumā, to varēs izmantot 
arī tiesvedībai pret ļaunprātīgajiem ne-
maksātājiem.

Protams, ka visus klātesošos inte-
resēja paredzamā teritoriālā reforma. 
Līdz šim domes priekšsēdētāja ir pieda-
lījusies visās tikšanās reizēs, kas tika or-
ganizētas gan Pašvaldību savienībā, gan 
ministrijās, un, kā mēs uzzinām, katrā 
tikšanās reizē viedokļi par gaidāmo re-
formu ir mainījušies. Skaidrs ir viens – 

reforma būs. Valdība ir izstrādājusi 
veselu mehānismu, kā piespiest pašval-
dības iesaistīties teritoriālajā reformā. 
Varam arī neiesaistīties, bet bez tās 
mēs eksistēsim, nevis pilnveidosimies. 
Pēc Evas Kārkliņas domām, turpmāk 
mēs dzīvosim Talsu novadā. Uz jautā-
jumu, ko Latvija iegūs no šīs reformas, 
pagaidām atbilžu nav – šobrīd ir daudz 
vairāk nezināmā kā zināmā. Tendence 
iznīdēt mazās pašvaldības bija manāma 
jau sen, un tagad valdība ir šim mērķim 
ļoti pietuvojusies. Pēc domes priekš-
sēdētājas domām, daudz lietderīgāk 
būtu bijis ieguldīt reformai paredzētos 
līdzekļus uzņēmējdarbības attīstīšanai. 
No maija līdz pat novembrim Latvijā 
tiks spēlēta demokrātija – ministrijas 
pārstāvji brauks uz pašvaldībām, lai 
runātu par gaidāmo reformu un uz-
klausītu iedzīvotāju viedokļus, bet tas 
nebūt nenozīmē, ka tie tiks ņemti vērā. 
Decembrī lēmumam jābūt pieņemtam, 
lai varētu sākt gatavoties nākamajām 
pašvaldību vēlēšanām.

Šie un daudzi citi jautājumi tika 
apspriesti tikšanās laikā. Uz daļu jau-
tājumu atbildes tika saņemtas nekavē-
joties, bet ir daļa jautājumu, tai skaitā 
par daudzdzīvokļu māju renovāciju un 
gaidāmo teritoriālo reformu, uz kuriem 
skaidras atbildes varēsim saņemt tikai 
laika gaitā.

Rojas novada domes priekšsēdētāja tiekas ar novada iedzīvotājiem

27. aprīlis – 
Lielā talkas 

diena 
visā Latvijā

Rojā pulcēšanās 9.00  
pie Rojas novada domes.

Kaltenē 9.30 tikšanās  
pie Kaltenes bibliotēkas.

Dace Klabere

Pašā Lieldienu vakarā Rojas kultūras 
centrā tika izrādīta Rojas amatierteātra 
iestudētā ludziņa „Ak, šī skaistā lauku 
dzīve!” Kā pastāstīja lugas režisore Sigita 
Līdaka, sākums bijis visai grūts, jo aktieri 
ilgi netikuši uz lielās skatuves Rojas kul-
tūras centrā. Mēģinājumi notikuši gan 
Kaltenes klubā, gan Lubē. Aktieri nepa-
devušies, kopīgi darbojušies un cīnījušies, 
līdz iekarota arī lielā kultūras centra ska-
tuve.  Lugas režisore ir gandarīta par pa-
veikto un uzskata, ka viņas aktieri darbu 
paveikuši labi. Viņa uzteic jaunos aktie-
rus, kuri nenobijās, uzdrīkstējās un savu 
darbiņu labi padarīja. Īpašu paldies Sigita 
velta Gaitim Grīnītim, kurš papildus vēl 
bijis liels palīgs dekorāciju sagatavošanā. 
Pirms sākt strādāt pie jaunās lugas, Sigita 
noskatījusies mūsu aktieru iepriekš iestu-
dētās ludziņas, lai saprastu, pie kā vēl ku-
ram jāpiestrādā, un līdz ģenerālmēģināju-
mam visas iepriekšējās kļūdiņas jau bija 
novērstas. Režisore atzīst, ka šoreiz viss 
lugas smagums uz saviem pleciem bijis 
jāiznes vecajiem aktieriem. Viņa uzteic 

Ineses Priedes un Sarmītes Smilgas tēlo-
jumu, Edmundu Jēgermani, kuru skatītāji 
jau nodēvējuši par Oskara balvas cienīgu 
aktieri, Ivetas Lakšmanes kolorīto tēloju-
mu. Sigita pateicas aktieru darbabiedriem 
un viņu ģimenes locekļiem, kuru atbalsts 
ļāva viņiem garas stundas pavadīt mēģi-
nājumos, lai pēc tam sniegtu prieka mir-
kļus mums, skatītājiem.

Par paveikto ir gandarīta arī Diānas lo-
mas atveidotāja Sarmīte Smilga. Izrādās, 
ka Sarmīte pa skatuves dēļiem dzīvojas jau 
no 14 gadu vecuma, kad spēlējusi teātri 
Jēkabpils tautas teātrī pie režisores Ventas 
Vecumnieces. Viņas pirmā loma tolaik bi-
jusi Silmaču meita leģendārajā „Skroder-
dienas Silmačos”. Sarmīte ir labi iejutusies 
Rojas amatierteātra kolektīvā un uzteic tā 
draudzīgumu. Uz jautājumu, vai kādreiz 
neaizmirstas lugas teksts, viņa atsmej, ka 
tāpēc taču esot Čukstiņš (Niveta Grīnīte), 
kura neļauj aizmirst nevienu vārdu un dar-
bību, izteiksmīgi brīdinot un norādot ar 
dažādiem žestiem.

1. maijā ludziņa tiks izrādīta Kolkas 
tautas namā, bet jau 11. maijā Talsos – 
skate!  Lai izdodas!

Lieldienu vakarā novadniekus iepriecina Rojas amatierteātris

Pēc labi padarīta darba gandarījums ir gan aktieriem un režisorei, gan kultūras centra darbiniekiem. 
Albuma foto

Sveicam mūsu novada 
rakstnieci Dzintru Žuravsku 

ar jaunā romāna  
„Kā pa plānu ledu” iznākšanu! 

Grāmatas atvēršanas svētki un tikšanās ar autori  

Rojas novada svētkos 1. jūnijā 11.00 bibliotēkā. 

Būs arī izdevniecības „Sol Vita” grāmatu galds,  

kur varēsiet iegādāties gan jauno romānu,  

gan iepriekšējos gados izdotos Dzintras Žuravskas 

un citu autoru darbus. 

Būsiet laipni gaidīti!                  

Noslēdzies projekts „Videonovērošanas kameru  
uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā  
un Lietuvā”

Dace Klabere

Projekts tika uzsākts pagājušā gada 
jūnijā, un tā vispārējais mērķis ir uzla-
bot projekta partneru teritorijās esošo 
tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un 
veicināt juridisko un administratīvo 
pārrobežu sadarbību. Projektā tika attīs-
tīts videonovērošanas kameru tikls, un 
izveidota pārrobežu sadarbības sistēma 
17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes paš-
valdību tiesībsargājošo institūciju starpā. 
Projekta ietvaros Rojā tika uzstādītas trīs 

videonovērošanas kameras – Selgas un 
Lašu ielas krustojumā, laukumā netālu 
no veikala „Maksima”, kur krustojas Sel-
gas, Plūdoņa un Jūras iela un pie gājēju 
pārejas Selgas ielā blakus autoostai. Kā 
stāsta Rojas novada pašvaldības policis-
ti, uzstādītās videonovērošanas kameras 
stipri atvieglo viņu darbu un palīdz gan 
novērst, gan atklāt pārkāpumus.

Uzstādītās videonovērošanas kame-
ras palīdz policijai kontrolēt situāciju 
Rojā, neizejot no darba kabineta. 
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Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas Nepār-
traukto kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 
 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” akti
vitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu 
piegādes posmos” un 43.02.2. „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī 
zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana”.

Termiņš, kad tiks 
uzsākta projektu 

iesnieguma 
pieņemšana

2019. gada 15. maijs – 2019. gada 15. jūlijs

Sludinājuma 
kopsumma 

102 087.29 EUR

Projektu īstenošanas 
termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas termiņš ir 
2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņem-
šanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis Veicināt ekonomisko izaugsmi, sniedzot atbalstu piekrastes uzņēmumu attīstībai un ino-
vāciju ieviešanai. 

Rīcība – EJZF 1 „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazi
nāšana piekrastes teritorijā” 

Atbalsta apmērs  102 087.29 EUR 
Atbilstošā MK 

Noteikumu 
Nr. 605 6. punktā 
minētā darbība 

6. 1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras 
produktu piegādes posmos.

6. 2) Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaim
niecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbī
bas uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai Rojas un Mērsraga novados. Ja projektu iesniedz 
esoši uzņēmēji/uzņēmumi, tā darbība reģistrēta un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk 
kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas.

Ekonomiskās izaugsmes veicināšanai – ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības 
veicināšanai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, 
uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Atbalsts iespējams speciālā transporta iegādei (saldētava, 
autoveikals), pamatlīdzekļu iegādei, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšanai.

Saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras 
transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdz
niecība).

Piekrastes tūrisma attīstīšanai un pakalpojumu dažādošanai atbalsts tiks sniegts:
1. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas gadījumā tikai kvalitatīvu un eksportspējīgu risi

nājumu, kam piemīt augsta pievienotā vērtība, un, kas skar visas tūristu mītnes darbību (tūristu 
mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10–40). Tūrisma mītne ir 
ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā uzņēmums nodrošina tūristu diennakts 
izmitināšanu un apkalpošanu.

2. Jauniem uzņēmumiem būvniecība (sk. 3.punkta nosacījumus) tiks atbalstīta TIKAI tajā 
gadījumā, ja projekta iesniegumam būs pievienota pamatota tirgus situācijas izpēte un Biznesa 
plāna kopsavilkums ar uzņēmējdarbības attīstības redzējumu turpmāko 5 gadu laikā. 

3. Esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai – tūrisma mītņu un 
tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu dažādošanai, 
aktivitātēm, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu. 

4. Esošie uzņēmumi (punkts attiecas uz visu nozaru iesniedzējiem), kas darbojas vismaz 
divus gadus pirms projekta iesniegšanas, pievieno dokumentu, kas apliecina pēdējā noslēgtā 
gada apgrozījumu ne mazāku kā 3000,00 eiro. Apliecinoša dokumenta neiesniegšanas gadīju-
mā projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs

5. Atbalstu iespējams saņemt investīcijām infrastruktūras vai servisa ēku būvniecībai, kas ne
pieciešamas lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumus, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīves
veidu, vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību 
(piemēram, sniega, velosipēdu un tml. trases, pacēlāji, ēdināšanas pakalpojumi).

Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai.  Inovatīvs pro-
jekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un 
kurš atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un 
atbilstības kritērijiem to noteikšanai (sk. Stratēģijas 2.3. nodaļu „Inovatīvo risinājumu identificē
šana un attīstības kritēriji to noteikšanai”).

Vietējās rīcības grupas Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda darbības teritorijā tūrisma 
nozarē iesniegtie projekti netiek atzīti par inovāciju un tiem netiek piešķirta papildus % at
balsta intensitāte.  

Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts izmantot kopīgi un 
kuru iesniedz:

1. Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta un kuras biedriem (vismaz trīs) 
komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība un akvakultūra.

2. Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras iz
veidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic saimniecisko darbību zvejniecībā vai akva
kultūrā.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegā
dei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm, jaunu būvmateriālu iegādei, teritorijas labiekār
tošanai. Ja kopprojektu plāno sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas 
mārketinga izmaksām:

Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;
Internetveikala izveides izdevumi.

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu summa 
vienam projektam 

(euro)

70 000 euro  būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruk
tūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

50 000 euro pārējiem projektiem.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%)

70 % – inovatīviem projektiem
80 % – kopprojektam
80% – ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību
50 % – MVU, sīkie (mikro)
30 % – lielie uzņēmumi

Darbības teritorija Rojas novads, Mērsraga novads.

Kontaktinformācija

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam un Vērtēšanas 
kritēriju METODIKU klātienē var iepazīties biedrības birojā Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, Tal
su novads, LV3201 vai elektroniski biedrības mājaslapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv. Kontaktpersona: administratīvā vadītāja Lolita Pļa
viņa – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pie
ņemšanas Nepārtraukto kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošana 
vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras 
mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”.

Termiņš, kad tiks 
uzsākta projektu 

iesnieguma pieņemšana
2019. gada 17. maijs – 17. jūlijs

Sludinājuma 
kopsumma 1 072 856,90 EUR

Projektu  īstenošanas 
termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta 
īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas  termiņš ir 1 gads 
no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma ap
stiprināšanu.

Mērķis Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izman
tošanu.

Rīcība – EJZF 2 „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un 
atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”

Atbalsta apmērs  398 471.39 EUR

Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr. 605 

6. punktā minētā 
darbība

6. 3.) Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pār
maiņu mazināšana.

Rīcības apraksts 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas veicina vides 
resursu un dabas objektu saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistīšanos 
klimata pārmaiņu mazināšanā. 

Atbalsts tiks sniegts projektiem, kas mazina vidi degradējošo ie
tekmi uz piekrastes teritoriju, piemēram, apgaismojuma un gājēju 
celiņa ierīkošana, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšana, atjau
nojamās enerģijas izmantošana. Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts 
zvejas kuģu dzinēju nomaiņai.

Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegā
dei, būvdarbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai.

Darbības teritorija Rojas novads,
Mērsraga novads.

Atbalsta pretendenti Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības)

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vi-

enam projektam (euro)

1000 000 euro – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecī
ba uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no pro-
jekta attiecināmo izmaksu summas.

50 000 euro pārējiem projektiem
200 000 euro pašvaldības projektiem

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%)

90% – sabiedriskā labuma projektiem
80% – ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību
50% – MVU, sīkie (mikro)
30% – lielie uzņēmumi
30% – zvejas kuģu dzinēju nomaiņas projektiem

Mērķis Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un 
nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību.

Rīcība – EJZF 3 „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un 
kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”

Atbalsta apmērs  674 385.51 EUR

Atbilstošā MK Notei-
kumu Nr. 605 6. punktā 

minētā darbība

6. 4.) Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicinā
šana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.

Rīcības apraksts 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju 
publisko infrastruktūru labiekārtošanu/izveidošanu zvejas vai jūras 
kultūras mantojuma saglabāšanai un lietderīgai izmantošanai ziv
saimniecības teritorijās. Ja projektu iesniedz vietējā pašvaldība, tā 
nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību plānošanas do
kumentos. 

Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu un prog
rammnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, muzeju eksponātu at
jaunošanai, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādei, un teritori
jas labiekārtošanai. Plānotajām darbībām jābūt saistītām ar zvejas 
vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un/vai izmantošanu.

Darbības teritorija Rojas novads,
Mērsraga novads.

Atbalsta pretendenti Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības)

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vi-

enam projektam (euro)

200 000 euro pašvaldības projektiem
50 000 euro pārējiem projektiem

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%) 90 % – sabiedriskā labuma projektiem

Kontaktinformācija

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.–2020. 
gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU klātienē var iepazīties  
biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV3201 
vai elektroniski biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa – 
tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums
Biedrības „Talsu rajona partnerība” 

sludinājums
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Datums/laiks Nosaukums Īss apraksts
29.06.  

plkst. 19:00

plkst. ~ 22:30

Estrādes atklāšana 
„Sapņa piepildījums”
Latvijas Radio 
bigbenda koncerts

Pirmā vasaras 
zaļumballe ar grupu 
„Melnraksts”

LRB ir vienīgais profesionālais džeza orķestris Latvijā. Šajā koncertā 
„No The Beatles līdz Ed Sheeren” LRB mūziķi izpaudīsies gan kā 
solisti, gan kā aranžētāji, piedāvājot savu skatījumu par populāro 
mūziku, kas mūs ikdienā pavada ik uz soļa. IEEJA: bez maksas.

Grupā „Melnraksts” apvienojušies pieci jauni liepājnieki, kuri 
sanākuši kopā, lai muzicētu. Grupa jau sevi pierādījusi, koncertējot 
dažādās vietās un atšķirīga formāta koncertos, kā arī bijuši dažādu 
ballīšu atmosfēras uzturētāji. Tajā apvienojušies četri puiši un viena 
dāma. IEEJA: bez maksas, no 18. g. v.

05.07.  
plkst. 19:00

Muzikālā iestudējuma 
„Čikāgas piecīši 
„Atgriešanās”” 
pirmizrāde

Pagājuši tieši 30 gadi, kopš vēsturiskās „Čikāgas Piecīšu” 
atgriešanās dzimtenē un koncerta Mežaparka Lielajā estrādē. 
Kādi bija mūziķi un kādi bijām mēs toreiz… – par to uzvedumā. 
Iestudējumu piedāvā Jaunais muzikālais teātris. IEEJA: 8–15 EUR.

06.07.  
plkst., 19:00

Kocerts 
„Arrivederci Roma”

LNOB tenoru J. Vizbuļa, R. Bramaņa, M. Čuļpajeva koncert
programma, kurā iekļautas skaistākās operu ārijas un neapoliešu 
tautasdziesmas. Īpašā viesņa – Ilona Bagele. Koncertu piedāvā 
biedrība „Latvijai”. IEEJA: 8–15 EUR.

06.07.  
plkst. 22:00

Zaļumballe ar grupu 
„Zvaigžņu lietus”

Šī grupa muzicē un cilvēku sirdis līksmas dara vairāk kā 25 gadus. 
Ja zaļumballi spēlēs „Zvaigžņu lietus”, tad tā ir garantija – deju 
placis ar dejot gribētājiem būs pilns! IEEJA: iepriekšpārdošanā 
5 EUR, balles vakarā 7 EUR, no 18. g. v.

13.07.  
plkst. 15:00

Zvejnieksvētku ietvaros
grupas „Elektrofolk” 
koncerts

Etno folkgrupa, kuras skaņdarbu pamatā izmantoti tautas muzikālā 
mantojuma motīvi. Viņu mūzikā jūtama spēcīga elektriskā pasaules 
sajūta. „Elektrofolk” koncerti vienmēr ir kā pozitīvs elektrības lādiņš 
ikvienam to apmeklētājam. IEEJA: bez maksas.

19.07.,  
plkst. 19:00

Koncerts „Mīlestība” Koncerts, kurā Latvijas teātru dziedošie aktieri izpildīs fragmentus 
no skaistākajām latviešu komponistu rokoperām, mūzikliem un 
muzikālajām izrādēm. Būs arī pārsteigumi! IEEJA: 8–15 EUR.

20.07.,  
plkst. ~ 21:00

Zaļumballe ar grupām 
„Roja” un „Miera 
vējos”

Grupa „Miera vējos” uzstājas tur, kur publikai patīk pavadīt vakaru 
dzīvās mūzikas atmosfērā. Pašmāju grupas „Roja” pavadībā, kājas 
pašas laižas deju ritmos! IEEJA: iepriekšpārdošanā 5 EUR, balles 
vakarā 7 EUR, no 18. g. v.

02.08.  
plkst. 19:00

Izrāde 
„No saldenās pudeles”

Apvienības „Panna” brīvdabas izrāde. Luga „No saldenās pudeles” 
ir visstraujākā un karstasinīgākā Blaumaņa komēdija, jo, kur 
dziņas briest un rūgst, tur kaislības puto un kāpj prāta toverim 
pāri. IEEJA: 8–15 EUR.

09.08.  
plkst. 20:00

Grupas „Pērkons” 
koncerts

Leģendārā Latvijas rokgrupa, kura uz skatuves darbojas jau vairāk 
kā 38 gadus, bet joprojām saglabā savā izpildījumā jauneklīgumu un 
nezūdošu šarmu, „Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots 
zars!” IEEJA: 8–15 EUR.

09.08.  
plkst. 23:00

Zaļumballe 
ar Dj Ilmi

Dj Ilmis ir zināms visā Ziemeļkurzemē. Viņu bieži aicina uzspēlēt 
gan diskotēkas, gan balles mūsu kaimiņpilsētas. Bet pats galvenais, 
viņš ir savējais – Dj Ilmis ir rojenieks! IEEJA: 5 EUR, no 18. g. v.

10.08.,  
plkst. 21:00

Dj salidojums Vairāki Ziemeļkurzemes Dj apvienojušies, lai vienā vakarā kopā 
uzspēlētu un uztaisītu kārtīgu šova ballīti tai publikas daļai, kuriem 
nav svešas diskotēkas un gribas paballēties brīvākā atmosfērā.
IEEJA: iepriekšpārdošanā 5 EUR, pasākuma vakarā 7 EUR, 
no 18. g. v.

24.08.  
plkst. 19:00

Koncertstāsts 
„Es rakstu tavu vārdu: 
Brīvība”

„Es rakstu tavu vārdu: Brīvība” ir komponista Nika Matvejeva trīs 
ciklu kopums par tēmu – brīvība. Šie muzikālie cikli ar Ziedoņa, 
Belševicas un Eliāra dzeju, tapa laikā, kad latviešu tauta, plecu 
pie pleca cīnoties, atguva neatkarīgu Latviju – to valsti, kāda tā 
ir šodien. Šis koncertstāsts Nacionālā teātra aktieru izpildījumā ir 
veltījums „Baltijas Ceļam – 30”. IEEJA: 8–15 EUR.

07.09.  
plkst. 19:00

Koncerts 
„A. Andrejeva un 
draugi”

Koncertā skanēs dziesmas no jaunā A. Andrejevas albuma „Mēs 
pārejam uz tu”, visiem jau zināmās melodijas, kā arī dueti. Uz 
skatuves ar Aiju kopā uzstāsies viņas tēvs, leģendārais Alex no 
grupas „Opus Pro”, reperis Ansis, kurš paspējis iekarot jau daudzu 
repa mūzikas cienītāju sirdis. Būs arī „The Sound Poets” vokālists 
Jānis Aizšpurs un Dj Rudd, kuru visi zina kā izcilu mūzikas 
producentu un pašmāju slavenā mūzikas konkursa „Supernova” 
žūrijas priekšsēdētāju. IEEJA: 8–15 EUR.

14.09.  
plkst. 15:00

„Lustīgā ziņģu un 
danču spēle”

Kas notiek, ja uz viena tirgus plača satiekas spraunas, mazliet 
paziedējušas, bet visnotaļ mutīgas kurzemnieces (aktrišu kopa 
„Atštaukas”) pašos labākajos spēka gados un smuki, jauni, dziedoši 
un spēlējoši puiši un meitas no Latgales (postfolkloras grupa 
„Rikši”)? Tad sākas lielīšanās ar preci! Kad tad vēl ļembastoties un 
muzikāli andalēties, ja ne rudens ražas svētkos! IEEJA: 7–12 EUR.

2019. gada vasaras pasākumi 
Rojas brīvdabas estrādē:

Plašāka informācija pieejama www.roja.lv un 
https://www.facebook.com/rojasbrivdabasestrade/
Biļetes uz Rojas brīvdabas estrādes pasākumiem var iegā
dāties visās „Biļešu paradīzes” kasēs. No 7. maija biļetes 
varēs iegādāties arī uz vietas – kultūras centra 2.  stāvā, 
blakus konferenču zālei, otrdienās  – ceturtdienās, no 
10:00–13:00.

        Te ir darbs!
Rojas brīvdabas estrāde vasaras sezonā aici-

na darbā biļešu kontrolierus. Ja tev šķiet, ka esi 
atbilstošs/a šai vakancei, tad ņem vērā:

 Tev jābūt vismaz 18 gadus vecam/ai; 
 Tev jābūt komunikablam/ai;
 Tev jāprot komunicēt krievu un angļu valodās;
 Tev jāspēj ātri reaģēt un rast risinājumu dažādās sarežģītās situācijās;
  Tev jāpiemīt spējai strādāt komandā!
Pretī tev piedāvājam kultūras pasākumiem krāsainu vasaru jaunajā Rojas 

brīvdabas estrādē!
Darbs nedēļas nogalēs.
Darba samaksa – 2.60 eiro/h.
Savu darba pieteikumu (nelielu aprakstu, kāpēc tieši tu būtu īstais/ā šim 

darbam), CV (ja ir) un foto sūti uz estrade@roja.lv ar norādi: Biļešu kontroliera 
vakance. 

Kas tur skan, kas tur rīb 
Lieldieniņu rītiņā?

18. aprīlī Rojas PII „Zelta zivtiņa” rīts iesā
kās ar zaķu meiteņu Binnijas (skolotāja Andže
lika Dubure) un Garausītes (skolotāja Laura 
Koņeva) apciemojumu. Viņas bērnus iepazīs
tināja ar Lieldienu tradīcijām un kopīgi minēja 
mīklas. Jautru deju, dziesmu un rotaļu pava
dībā zaķenītes bērnus aicināja uz kārtīgām 
Lieldienu aktivitātēm. Lieldienas nav iedomā
jamas bez olu meklēšanas, olu krāsošanas, olu 
ripināšanas, olu nešanu karotēs, olu kaujām, 
šūpošanās un kārtīgu pikniku svaigā gaisā. Tas 
viss pie mums bija. Ar prieku un līksmību tika 
pavadītas Lieldienas un sagaidīts pavasaris!

Skolotāja Laura Koņeva
Notiek olu kaujas.       Albuma foto 

NOSLĒDZIES „ROJAS KAUSS – 2019” 
TURNĪRS GALDA TENISĀ

14. aprīlī noslēdzās „Rojas 
kauss – 2019” turnīrs galda 
tenisā. Sākot no pagājušā 
gada oktobra, reizi mēne
sī Rojas sporta zāle noti
ka tenisa turnīrs. Aizvadīti 
tika 7  posmi, kopvērtējumā 
ieskaites punkti no 5 labā
kajiem posmu rezultātiem. 
Kopā piedalījās 29 dalībnieki 
no Rojas, Talsiem, Sabiles, Lī
bagiem, Kandavas, Stendes, 
Ugāles, Kolkas, Mērsraga. 
Šogad sacensībām bija aug
stāks līmenis, jo vairāk nekā 
puse no dalībniekiem ir at
rodami Latvijas galda tenisa 
reitingā.

Kopvērtējumā: 1. vietu ar 
99  punktiem izcīnīja Pēteris 
Buļbiks (Lībagi), 2. vietā ar 
97 punktiem Uldis Dēliņš (Stende), 3. vietā ar 86 punktiem Andris Šulcs (Roja).

Paldies Rojas novada domei par balvām! Uz tikšanos 13. oktobrī, kad sāksim 
jaunas sacensības.

Informatīvi par turnīru mājaslapā: www.facebook.com/rojasstadions/.
Armands Indriksons,

Rojas stadiona vadītājs

Sacensību uzvarētāji: 2. vietas ieguvējs Uldis 
Dēliņš (no kreisās), uzvarētājs Pēteris Buļbiks 
un 3. vietas ieguvējs Andris Šulcs. 

A. Indriksona foto

ES fonda projekts 
„Esi vesels –  

ieguldījums tavai nākotnei!” 
Nr. 9.2.4.2./16/I/044

SLIMĪBU PROFILAKSES INFORMATĪVĀ LEKCIJA

„FIZISKĀ VESELĪBA – 
TAVA DZĪVES KVALITĀTE”

8. MAIJĀ plkst. 11.00–13.00
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS UN 

JAUNIEŠU CENTRĀ „STROPS”

LEKCIJU VADĪS 
ERGOTERAPEITA ASISTENTE

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

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi 

Policija ziņo 

Pasākumu kalendārs Pateicība

Dzīvesziņas

DAŽĀDI
 Darbu uzsāk veļas mazgātava Rojā, 

Bangu ielā 2. Telefons informācijai 
29169490.

DARBS
SIA „Būvserviss Roja”, reģistrācijas 

Nr. 41203007854, vajadzīgi
 pavārs, alga 500–700 eiro, darbs mai

ņās;
 bāra un virtuves darbinieki sezonā, 

alga 3.00–5.00 eiro stundā.
Zvanīt 29169490.

27. aprīlī 9.00 Kaltenes baznīcas 
kapu sakopšanas talka. 

Aicināti visi, kuru piederīgie atdusas 
Kaltenes baznīcas kapos.

Kaltenes draudze

27. aprīlī plkst. 13.00
Senioru kluba „RŪĶI” BALLE.
Tālrunis informācijai 26320936, Broņislava. 

27. aprīlī plkst. 13.00 2. stāva konferenču zālē
Pavasarīgā hennas zīmēšanas meistarklase – 

peoniju ziedu zīmēšana 3D tehnikā. Meistarklasi vadīs hennas māksliniece 
un pasniedzēja Ance Mežavilka.

Dalībnieki tiek gaidīti gan ar, gan bez priekšzināšanām. Nodarbības ilgums 
2h. Dalības maksa: 12.00 EUR. Tālrunis informācijai 26453399, Ance.

10. maijā plkst. 19.00
Spēlfilma „Blakus”, 2019. gads.

Režisores Alises Zariņas debijas pilnmetrāžas filma.
Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucienā uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitino

šiem kaimiņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš – no brūkošas laulības. 
Abi ir jauni, talantīgi un apjukuši, abi sapņo kļūt par māksliniekiem, un abi ne
zina, ko iesākt ar savu dzīvi. Varbūt tāpēc viņu kopīgais izbrauciens pārvēršas 
par savādu, brīžiem komisku un brīžiem sarežģītu ceļojumu cauri attiecībām 
trīs gadu garumā.

Lomās: Anta Aizupe un Āris Matesovičs, Uldis Sniķers, Jānis Sniķers, Gatis 
Maliks, Ivars Krasts, Ģirts Jakovļevs, Vizma Kalme, Aiva Birbele, Jana Herbsta, 
Marta Grigale un citi.

Filmas garums 1h 40 min. Ieeja 3.00 EUR.

11. maijā plkst. 18.00 Evas Fricbergas Modes deju studijas „Elfas”
PAVASARA KONCERTS „IELŪDZ ELFAS!”

Ieeja brīva.

No 30. aprīļa Rojas KC mazajā zālē apskatāma 
Ainas Pētersones izšuvuma tehnikā darināta

gleznu izstāde.

26. aprīlī 16.00
Rojas novada

bibliotēkā 
tematiska pēcpusdiena

„Dārza sirdsdarbi pavasarī”.
Pieredzē dalīsies dārzniece

Dace Zembaha. Visi laipni gaidīti!

Restorāns-bārs „Mare”
Rojā sniedz pakalpojumus: 

•	 galda klāšana jubilejām, kristī
bām, kāzām un bērēm;

•	 pēc pasūtījuma sagatavo aukstās, 
karstās gaļas plates, ruletes un 
salātus;

•	 izbrauc pie klienta un klāj galdus 
mājās. 

Telefons 29169490.
Diena, 
datums

Pasākuma nodarbības 
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

02.05.2019.
Ceturtdiena

Baltā galdauta diena
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības 

biedri

03.05.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova

07.05.2019.
Otrdiena

Apgleznojam flīzes Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–14.00
17.00–19.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

08.05.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Dārzkopības lekcija. Galda spēles 10.00–14.00

Kuratori
D. Zembaha

Biedrības biedri

09.05.2019.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles 10.00–14.00 B. Heinberga

L. Semičenkova

10.05.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova

11.05.2019.
Sestdiena Narcišu ballīte 12.00–17.00 M. Strādere

26731664 

14.05.2019.
Otrdiena

Papjē mašjē tehnikā – 
saldumu trauka gat.

Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–14.00
17.00–19.00

K. Sauškina
B. Heinberga

15.05.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

16.05.2019.
Ceturtdiena

Adīšanas, pērļošanas, nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 L. Semičenkova

B. Heinberga

17.05.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova

21.05.2019.
Otrdiena

Papjē mašjē tehnikā – 
saldumu trauka gat.

Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–14.00
17.00–19.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

22.05.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

23.05.2019.
Ceturtdiena

Adīšanas, pērļošanas, nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 L. Semičenkova

B. Heinberga

24.05.2019.
Piektdiena Veselības grupa nūjošana 17.00–19.00 L. Semičenkova

E. Grīnvalde

28.05.2019.
Otrdiena

Papjē mašjē tehnikā – 
salduma trauka gat.

Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–14.00
17.00–19.00 K. Sauškina

29.05.2019.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Darbu izstāde 10.00–14.00 V. Žurovska

Biedrības biedri

30.05.2019.
Ceturtdiena

Adīšanas, pērļošanas, nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 L. Semičenkova

B. Heinberga

31.05.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–19.00 E. Grīnvalde

Laika posmā no 10.04.2019. līdz 24.04.2019. 
Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 10 izsaukumiem, saņemti 6 iesniegumi, par savām 
tiesībām un pienākumiem konsultēts 1 klients, izteikti 2 mutiski brīdinājumi, 
uzrakstīti 4 rakstiski brīdinājumi, sastādīts 1 APK protokols, saņemta 1 mutiska 
sūdzība, izpildīti 4 atsevišķie uzdevumi. Šajā laika posmā ir notikusi sadarbība ar 
Valsts policiju, Dundagas pašvaldības policiju, NMPD, Rojas novada bāriņtiesu. 

Nr.
p. k.

Datums 
(dd.mm. 

gggg.)

Norises laiks 
(plkst. 

no–līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.

03.05.2019. 
10.05.2019. 
17.05.2019. 
24.05.2019. 
31.05.2019.

09.30–10.30 

Brīvā laika 
pavadīšanas un 
jauniešu centrs 

„Strops”, Strauta  
iela 833, Roja,
Rojas novads 

Veselības veicināšanas 
pasākums – 

Fizioterapijas nodarbības 
pieaugušajiem 
„Kusties brīvi!”

2.

03.05.2019. 
10.05.2019. 
17.05.2019. 
24.05.2019. 
31.05.2019.

11.00–12.00

Brīvā laika 
pavadīšanas un 
jauniešu centrs 

„Varavīksne”, „Rude”, 
Rude, Rojas novads  

Veselības veicināšanas 
pasākums –

Fizioterapijas nodarbības 
pieaugušajiem
„Kusties brīvi!”

3.

03.05.2019. 
10.05.2019. 
17.05.2019. 
24.05.2019. 
31.05.2019.

13.00–14.00

Brīvā laika 
pavadīšanas un 
jauniešu centrs 
Melnsilā, Rojas 

novads 

Veselības veicināšanas 
pasākums –

Fizioterapijas nodarbības 
pieaugušajiem
„Kusties brīvi!”

4.
07.05.2019. 
14.05.2019. 
21.05.2019.

14.00–15.00  
15.00–16.00

Stadiona vingrošanas 
zāle, Miera iela 13, 
Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas 
pasākums,

fizioterapeita grupu 
nodarbības bērniem 

„Esi vesels kustībā no 
dzimšanas” –

2 bērnu grupas

5. 08.05.2019. 11.00–13.00

Brīvā laika 
pavadīšanas un 
jauniešu centrs 

„Strops”, Strauta
iela 833, Roja,
Rojas novads 

Slimību profilakses 
informatīvais pasākums 

„Fiziskā veselība – 
tava dzīves kvalitāte”

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai 
nākotnei!”” (Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/ 
mācību/citu pasākumu 
grafiks 2019. gada 
maija mēnesim

NVO Rojas invalīdu biedrība, Strauta 8-33 
Pasākumu plāns maijā

Laika posmā no 1. janvāra līdz 
31. martam Rojas novadā

 Reģistrēti 6 jaundzimušie bērni – 
4 zēni un 2 meitenes.

 Sastādīts viens laulību reģistra 
ieraksts .

4. maijā – Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienā – Rojas novadā

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI.
VALGALCIEMĀ plkst. 12.00 svētki „Viļnos” 

pie Ritmas Zālītes.
                                  Kontakttālrunis 26144647, Egita.

KALTENĒ plkst. 12.00 klubā ciemnieku saiets „Kaltenes stāsti”. 
Līdzi ņemams „groziņš”.

Kontakttālrunis 29252590, Gundega.

RUDĒ plkst. 12.00 parkā pie BLPJC – koncerts, 
dažādas aktivitātes un svētku zupa. 

Kontakttālrunis 26131764, Inga.

Melnsilā plkst. 12.00 parkā –
zupas vārīšana, desu cepšana, viktorīna par Latviju.

ĢIPKĀ plkst. 14.00 pie veikala – svētku zupa pie balti klāta galda. 
Kontakttālrunis 26429973, Ieva.

ROJĀ 
Rojas Jūras zvejniecības muzejā plkst. 11.00

Keramiķes SANITAS MICKUS 
darbu IZSTĀDES atklāšana.

Tikšanās ar autori muzikālās noskaņās.

Rojas kultūras centrā plkst. 18.00 un plkst. 20.00
9. muzikāli atraktīvais pozitīvo emociju šovs

„MEKLĒJAM SOLISTU!”
Ieeja 5.00, biļešu iepriekšpārdošana.

Plkst. 22.00–03.00
PAVASARA BALLE ar grupu „ROJA”.

Ieeja 5.00 EUR. Galdiņus lūdzam rezervēt iepriekš.

Aicinām ikvienu atzīmēt šo dienu, pulcējoties 
pie balti klāta svētku galda – 

ģimenēm, draugiem, kaimiņiem, darbabiedriem u.c.!

Reģistrētas mirušas personas:
Mudīte Krūmiņa

(09.01.1962.–01.01.2019.)
Marta Antonija Lagzdiņa
(14.07.1929.–04.01.2019.)

Melita Kārklevalka
(13.12.1935.–17.01.2019.)

Antons Indričāns
(08.08.1934.–23.01.2019.)

Māris Siljevičs
(18.05.1961.–25.01.2019.)

Benita Radionova
(10.03.1955.–30.01.2019.)

Vizma Lorence
(21.07.1964.–31.01.2019.)

Aina Šelkova
12.02.1936.–07.02.2019.)

Marta Milda Alīse Kurmiņa
(09.11.1922.–13.02.2019.)

Marija Kilmite
(15.02.1930.–14.02.2019.)

Dinars Balodis
(04.07.1976.–18.02.2019.)

Jelena Jirgensone
(26.01.1923.–20.02.2019.

Elmārs Armuševics
(15.09.1937.–22.02.2019.)

Biruta Jansone
(20.02.1942.–21.02.2019.)

Austra Evarte
(29.09.1920.–04.03.2019.)

Anna Breitenberga
(27.08.1934.–13.03.2019.)

Liāna Bērziņa,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sirsnīgs paldies par atbalstu un līdzda-
lību Lieldienu pasākumā Naurim Graudi-
ņam un Rojas baptistu draudzei, Janai 
Frīdenbergai, Evai Kiršteinei, Valteram 
Sigai, Gunai Kārklevalkai un viņas ko-
mandai, Dinai Čubai. 

Rojas kultūras centrs
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