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Jūras valdnieks visus aicina uz 
tikšanos 13. jūlijā Rojā!                            

Arhīva foto

Rojenieku sapņa piepildījums
29. jūnijā Rojā notika ilgi gaidītais 

brīvdabas estrādes atklāšanas pasākums 
ar tam atbilstošu nosaukumu – „Sapņa 
piepildījums”. Vairāku desmitu gadu ga-
rumā rojenieki par to bija tikai sapņojuši 
un šajā dienā grandiozā, saules apmir-
dzētā celtne vērās apmeklētājiem visā tās 
krāšņumā.

Svinīgo pasākumu atklāja Rojas brīv-
dabas estrādes mākslinieciskā vadītāja 
Madara Aizgrāve, aicinot klātesošos nekad 
neatteikties no saviem sapņiem, jo sapņi 
ir tie, kas baro mūsu dvēseli. Madara Aiz-
grāve: „Šovakar piepildās viens no rojenie-
ku visilgāk gaidītākajiem un lielākajiem 
sapņiem  – rojenieki ir ieguvuši paši savu 
brīvdabas estrādi – vasaras koncertzāli, 
kurā ikvienam rojeniekam un viesim būs 
iespēja piepildīt savu dvēseli ar skaistiem 
kultūras pasākumiem.”

Savukārt Rojas novada domes priekš-
sēdētāja Eva Kārkliņa priecājās gan par 
daudzajiem kultūras un mākslas baudī-
tājiem, gan par tiem cilvēkiem, kas uz 
pasākumu ieradušies ziņkāres vadīti, jo 
viens no brīvdabas estrādes galvenajiem 
uzdevumiem būs strādāt tā, lai ikviens šo-
dien ziņkārīgais nākotnē kļūtu par cilvēku, 
kuram patīk kultūra, māksla, un kurš pēc 
iespējas vairāk vēlētos pabūt ar mums kopā 
šajā skaistajā, sakoptajā vidē jūras krastā. 
Domes priekšsēdētāja pateicās tiem cilvē-
kiem, ar kuriem kopā strādājot, ir izdevies 
uzbūvēt skaisto celtni, uzsverot, ka šajā die-
nā skatītāju vērtējumam tiek nodota tikai 
estrādes 1. kārta. Tās 2. kārta tiks īstenota 
nākamajā gadā, un tai sekos vēl 3.  kārta. 
Aplausiem skanot, Eva Kārkliņa aicināja 
uz skatuves tos cilvēkus, kuri ikdienā strā-
dāja pie estrādes tapšanas procesa – Rojas 
novada domes Attīstības nodaļas vadītā-
ju Agnesi Veckāgani un Iepirkumu daļas 
vadītāju Ligitu Šnori, izpilddirektoru Jāni 
Pūci, būvvaldes vadītāju Agri Jansonu, ar-
hitektu Aivaru Lāci, galveno grāmatvedi 
Aigu Grunti. Domes priekšsēdētāja atklā-
ja, ka sākotnējā iecere bijusi būvēt nelielu 
estrādi 500 skatītājiem, bet, apzinoties 
savus resursus, atbildīgās amatpersonas 
sapratušas, ka tik spēcīga komanda var 
atvēzēties kaut kam  lielākam, kā rezultātā 
tapusi estrāde ar 1000 sēdvietām un tikpat 
daudz stāvvietām. Roku rokā ar pašvaldī-
bas ļaudīm strādāja praktiskā darba darītā-
ji – SIA „A Celtne” Janas un Jāņa Klāviņa 
vadībā, būvdarbu vadī-
tājs Andris Rutkovskis, 
projekta autore Dace 
Rampāne, būveksperts 
Artis Dzirkals, būvuz-
raugi Oskars Kupcis, 
Mārtiņš Janvars un 
Vladimirs Afanasjevs. 
Laba sadarbība izveido-
jusies arī ar Būvniecības 
valsts kontroles biroju, 
personīgi ar Nauri Asa-
rīti un Oskaru Sunaiti. 
Pašos pirmsākuma dar-
bos, daudzo atļauju un 
dokumentu saskaņo-
šanas labirintos palī-
dzējis Rojas ostas pār-
valdnieks Jānis Megnis. 

13. jūlijā – Zvejnieksvētki Rojā! 
Dos pa bundžām vis`dien` un nakt`!

10.00 – rīta vingrošana – pludmalē
10.00–19.00 – vizināšanās jūrā ar burinieku un jahtu (par maksu) – ostā 
No plkst. 10.00 – sacensības smilšu futbolā un pludmales volejbolā – pludmalē 
No plkst. 10.00 – interaktīvā izstāde Rojas muzejā visai ģimenei   
              „Lielas zivis, mazas zivis” 
No plkst. 11.00 – Jāņa Kuģenieka piemiņas turnīrs  svara bumbu celšanā un 
atklātais Latvijas čempionāts virves vilkšanā – pludmalē 
11.00–17.00 – Starptautiskā šķirnes kaķu izstāde (par maksu) –  
          Rojas kultūras centrā 
No plkst. 12.00 – ūdensskrējiens lieliem un maziem – pludmalē 
12.00 – „Mīļā, mans kuģis tālu jūrā” – pludmalē ūdeņus ieviļņos  
              latviešu estrādes leģenda  ŽORŽS SIKSNA 
13.00 – Jūras valdnieka vizīte Rojā – pludmalē 
13.40 – tradicionālais Jūras valdnieka apsveicināšanās brauciens pa Rojas ielām
„ZELMERI PRO” mūzikas un „KABRIOKLUBA” un „SMART” kluba auto, kā arī
brīvprātīgo braucēju  pavadībā. Sagaidītāji var pušķot mājas un sveikt delegāciju
ar flokšiem un brekšiem maršrutā:  Ostas–Jūras– Selgas– Talsu–Dzintara–
Saules–Meža–Talsu–Kosmonautu–Plūdoņa–Miera–Peldu–Torņa–Skuju–Akas– 
Peldu–Miera–Kapteiņu–Vēžu–Zušu–Kuršu–Asaru–Vēžu–Kapteiņu–Selgas– 
Celtnieku–Zvejnieku ielās.
14.00 – NEAIZMIRSTAMIE ZEMŪDENS PIEDZĪVOJUMI  pašiem mazākajiem, 
              rotaļu programma – „Mazais klājs” estrādē
15.00 – Visi uz „Lielā klāja”! Gaisu jaunuzceltajā estrādē ar koncertu ierībinās
              grupa „ElektroFolk”  
15.00 – burbuļos „Mārtiņa burbuļi” – pļaviņā pie Ostas ielas 
15.00–17.45 – auto vilkšana un stumšana, un jautras zvejniekspēles lieliem un
                           maziem – Ostas ielā 
16.00 – „La dolce Vita a Roja” – šmorēšana rojenieku gaumē kopā ar ROBERTO 
              MELONI un DINU ČUBU dziesmu pavadībā – „Mazais klājs” estrādē
16.00 – ikgadējais zvejnieku saiets „Zvejnieku sētā” – atpūtas centrā “Otra puse” 
17.00 – ar visu laiku labākajiem trikiem viesos profesionālais velo šovs
             „GREENTRIAL” – „Mazais klājs” estrādē
18.00 – Jaunā viļņa šlāgers – dzied „ČIPSIS UN DULLAIS” – „Mazais klājs” estrādē 
Un vēl – Zvejnieksvētku tirdziņš, bufetes, ūdens bumbas, katapults, izjādes ar 
zirgiem, dažādas atrakcijas un izklaides.  
No 11. jūlija līdz 14. jūlijam – Lunaparka karuseļi  
No plkst. 20.00 – Vakara ballēšanās pludmalē. 
               Biļetes iepriekšpārdošanā par 8,00 EUR; pasākuma dienā –       
                               12,00 EUR. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja brīva 
Programmā uz divām skatuvēm:  MAZAIS PRINCIS, LABVĒLĪGAIS TIPS,  
BERMUDU DIVSTŪRIS, OZOLS, IVO FOMINS, MĀKOŅSTŪMĒJI, grupa ROJA, 
DJ ROBERTS LEJASMEIJERS, DJ JAX.
Darbosies diskobārs „Ezītis miglā” 
24.00 – salūts virs jūras
Biļetes iepriekšpārdošanā Rojas kultūras centra 1. stāvā un www.bilesuparadize.lv, 
cena 8,00 EUR, pasākuma dienā 12,00 EUR, bērniem līdz 12 gadu vecumam – 
ieeja bez maksas. 
Informācija: Rojas kultūras centrs: +371 29196478 (Dace)
Tūrisma informācija un informācija par naktsmītnēm: +371 28630590
Ātrā palīdzība: 112
Pašvaldības policija: +371 28600215 
Glābēji uz ūdens: +371 29238127 
Diennakts taksometrs: +371 28644440
Mazuļu un māmiņu istaba, ātrā medicīniskā palīdzība –  ostas caurlaidē

Simbolisko lenti pārgriež SIA „A Celtne” valdes priekšsēdētāja Jana Klā-
viņa un valdes loceklis Jānis Klāviņš.

Jaunā estrāde sagaidījusi pirmos apmeklētājus.

Estrādi atklāj Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.  Pa krei-
si – estrādes mākslinieciskā vadītāja Madara Aizgrāve.

Uz jaunās estrādes skatuves kā pirmajiem bija gods uzstāties Latvijas radio bigbendam. Tik 
augstvērtīgu mūziku Rojā nedzirdam bieži, par ko liecināja arī skatītāju vētrainie aplausi. 

D. Klaberes foto(Turpinājums 2. lpp.)

Paldies visiem, kuri ieguldīja savu laiku un darbu, lai taptu  
brīnišķīgais Rojas brīvdabas estrādes atklāšanas pasākums. 

Īpašs paldies Aldai Vecbērzai par skaisto skatuves ziedu dekorācijām,  
vietu numuriņu izgatavotājam, kārtības un drošības nodrošinātājiem.

 Vēlu Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskajai vadītājai  
Madarai Aizgrāvei izturību, radošumu un labi uzsākto darbu turpinājumu!

Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja
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Rojas novada 18. jūnija domes sēdē tika izskatīti 
25 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu.
•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2019 „Grozījumi 

16.04.2019. saistošajos noteikumos Nr. 2/2019 „Par Rojas novada do
mes 2019. gada budžeta plānu”.

•	 Nodot pārdošanai atkārtotā izsolē Rojas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu „Dravas”, Rojas novads, ar kadastra 
Nr. 8882 009 0540 un kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha 
platībā. Nekustamai mantai noteikt atkārtotas izsoles nosacīto cenu – 
EUR 9 600 apmērā un apstiprināt atkārtotas izsoles noteikumus.

•	 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 
EUR 4,34.

•	 Rojas novada brīvdabas estrādes apgaismes sistēmas iegādes finan
sēšanas vajadzībām izmantot līdzekļus EUR 50 000 apmērā no Rojas no
vada speciālā budžeta – autoceļu fonda, ar atmaksas termiņu no pamat
budžeta līdzekļiem speciālajā budžetā līdz 2020. gada 31. martam.

•	 Iesniegt projekta pieteikumus „Piejūras vides labiekārtošana 
Rojā”, „Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”, „Mūžībā aizsauk
to zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”, „Rojas upes 
krastmalas labiekārtošana”, „Cilvēki pie jūras” un „Vai tu mīli jūru?” at
klāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtrauktā kārtā, 
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas 
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam 43.02. „Sabiedrības vir
zītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides 
resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināša
na” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas vei
cināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”, ko izsludinājusi Biedrī
ba „Talsu rajona partnerība”. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 
kas sastāda 10% no projektu izmaksām un ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases.

•	 Iesniegt projekta pieteikumu Eiropas Savienības, Eiropas Lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesniegu
mu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 
Projekta iesnieguma „Rojas novada pašvaldības ceļa „Planči–Totes” se
guma pārbūve”, kas tiks iesniegts ELFLA atklātā projekta iesniegumu 
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros 2019. gadā ņemt aizņēmumu no Valsts EUR 40 051,77 apmērā. 
Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 4 005,18, kas sastāda 10% 
no projekta izmaksām.

•	 Apstiprināt Rojas brīvdabas estrādes iekšējās kārtības noteiku
mus.

•	 Atcelt Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumu Nr. 86 „Par Rojas 
novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas 
jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Rojas 
novadā”. Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2017. gada 16. maija 
lēmumā Nr. 80 un izteikt lēmuma 3. punktu šādā  redakcijā:

•	 „3. No 2019. gada 1. augusta noteikt maksu par nešķirotu sadzīves 
atkritumu savākšanas pakalpojumu Rojas novada administratīvajā teri-
torijā EUR 6,76  par 1 m3 atkritumu (bez PVN).”

•	 Izdarīt grozījumus starp Rojas novada domi un SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” 2017. gada 26. decembrī no
slēgtajā līgumā par atkritumu apsaimniekošanu Nr. RND/2017/L220 
un izteikt līguma apakšpunktus 3.1. un 3.2. šādā redakcijā:

„3.1. Apsaimniekotājs no 2019. gada 1. augusta veic sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Klientiem, piemērojot maksu EUR 13,47 par 1m3 
sadzīves atkritumu bez PVN. Šajā punktā norādītā maksa sastāv no: 

3.1.1. maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpo-
jumu EUR 6,76  par 1 m³ (bez PVN);

3.1.2. nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu kom-
ponenti – EUR 4,27  par 1 m³ (bez PVN); 

3.1.3. dabas resursu nodoklis pie likmes EUR 43  tonnā – EUR 2,11 
par 1 m³.”

•	 Atcelt Rojas novada domes 21.05.2019. lēmumu Nr. 85 (Protokols 
Nr. 6, 4. punkts) „Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
„PIEJŪRA”” pamatkapitāla palielināšanu”.

•	 Saskaņot SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪ
RA”, reģ. Nr. 40003525848, iesniegto Kārtību koeficienta noteikšanai 
pārrēķinam no masas uz tilpuma mērvienībām.

•	 Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, laikā no šī gada 
5. augusta līdz šī gada 9. augustam Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrā „Varavīksne” organizēt bērnu vasaras dienas nometni 20 Rojas 
novada bērniem.

•	 Izsniegt SIA „L TIPS”, reģ. Nr. 40003483826, atļauju publiskā pa
sākuma „Zvejnieksvētki Rojā” rīkošanai. 13.07.2019. „Zvejnieksvētki 
Rojā” pasākumā laikā Rojā noteikt, ka pakalpojumu maksa par telts vie
tām, autostāvvietām un vizināšanu ar kuģi, tiek iekasēta, tirgojot biļetes 
par sekojošām cenām:

– telts vieta – EUR 3,00;
– autostāvvieta (par katru iebraukšanu stāvvietā) – EUR 3,00;
– vizināšanās ar jahtu – EUR 5,00. 
•	 Atzīt par starpgabalu nekustamo īpašumu „Lapsas”, Kaltenē un 

reģistrēt Zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi, 
noteikt zemes lietošanas mērķi.

•	 Noteikt būvju īpašuma „Lielpriedes”, Valgalciemā, Rojas novadā, 
uzturēšanai nepieciešamo zemes platību un iznomāt to būvju īpašuma 
„Lielpriedes”, Valgalciemā, Rojas novadā īpašniekam uz zemes esošo 
būvju uzturēšanas vajadzībām uz desmit gadiem.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Priežu ielā 18 „Mazbezmeri”, 
Rojā, Rojas novadā un noteikt zemes lietošanas mērķus.

•	 Uzdot Rojas novada domes izpilddirektoram Jānim Pūcem, izvērtē
jot nepieciešamību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņojot 
ar noteikto valsts institūciju, Rojas novada pašvaldības automašīnu stāv
laukumos jūras tuvumā un uz to pievedceliem izvietot ceļazīmes, kuras 
aizliedz automašīnām apstāties un stāvēt laikā no pulk sten 23.00 līdz 
06.00.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Rojenieku sapņa piepildījums
(Sākums 1. lpp.)

Veiksmīga sadarbība izveidojusies arī ar Gaidi Bērziņu, Eināru Cilin
ski un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vecāko eksperti Aga
ti Streipu. Vienmēr ar padomu talkā nākuši arī pārējo trīs projektā 
iesaistīto  – Jūrmalas, Engures un Mērsraga pašvaldību vadītāji, skaņu 
un gaismu zinošie Mareks Štāls, Jānis Kalniņš un Raivis Grantiņš. 
Būves beigu stadijā aktīvi tās labiekārtošanas darbos iesaistījies Rojas 
DzKU un tās valdes loceklis Jānis Podnieks, Gatis Simanovičs, bet ar 
savas mākslas izstādi skatītājus pagodināja Uldis Balga. Simboliski at
klājot jauno estrādi, svinīgi tika pārgriezta dzeltenā lenta, katram uz 
skatuves esošajam dāvājot gabaliņu saules un lietussargu, uz kura eso
šais uzraksts Rojas estrāde arvien atgādinās šo nozīmīgo notikumu.

Oficiālajai daļai turpinoties, domes priekšsēdētāja patei
cās Latvijas Kultūras ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu 
aģentūrai, SIA „ModusR”, SIA „A Celtne”, SIA „CMB” un Artim 
Dzirkalim, pilnsabiedrībai „Akorda”, Būvniecības valsts kontroles 
biroja direktora vietniekam Mārim Demmem, Jūrmalas pilsētas 
domei, Engures novada domei un tās priekšsēdētājam Gundaram 
Važam, Mērsraga novada domei un tās priekšsēdētājam Robertam 
Šiliņam, „Latvijas Zaļās partijas” valdei, estrādes kaimiņiem Zanei 
un Andrim Vaivodiem un Rojas novada domes deputātiem, kuri 
savā balsojumā atbalstīja šī projekta īstenošanu – Ingai Otma
nei, Guntrai Stockai, Haraldam Valdemāram, Edgaram Grīnītim, 
Eduar dam Kleinbergam, Agnim Dravniekam. Paldies saņēma arī 
laikraksts „Talsu Vēstis”, Talsu televīzija, A. Pelēča lasītava un Zi
gurds Kalmanis, fotogrāfs Andris Zemels.

Oficiālajai daļai noslēdzoties, Eva Kārkliņa, izsakot cerību, ka 
jaunā estrāde vienmēr būs ļaužu piepildīta, vēlēja izturību estrādes 
mākslinieciskajai vadītājai Madarai Aizgrāvei.

Ar Madaru tikos pāris dienas pēc lielā notikuma viņas jaunajā 
darba kabinetā estrādē. Madara atzīst, ka ir iestājies relatīvs miers, 
jo dienas līdz estrādes atklāšanai nācies strādāt trīcošiem nervu 
galiem. Madarai ir gandarījums, ka mazā Roja var paveikt kaut 
ko tik lielu un grandiozu, ko saviesīgajā vakara daļā uzsvēruši arī 
daudzie viesi. Mākslinieciskā vadītāja piekrīt izskanējušajai domai, 
ka mūsu brīvdabas estrādei vairāk piestāvētu nosaukums vasaras 
koncertzāle, jo, tajā ieejot „pārņem svinīga sajūta un gribas iztais
not muguru”. Viņa ir pārliecināta, ka tajā var notikt visdažādākā 
žanra koncerti, tai skaitā reģionālie Dziesmu svētki, un nešaubās 
ne mirkli par to, ka vienudien šo skaisto celtni pieskandinās sim

tiem skanīgu sievu un vīru balsis vienuviet. Akustika un skaņa – 
divas lietas, kas šāda veida būvēm ir ļoti būtiskas, un, kā apgalvo 
gan pati Madara, gan viesi, kas ir savas jomas profesionāļi, jaunajā 
estrādē tās ir augstā mākslinieciski kvalitatīvā līmenī. 

SIA „A Celtne” valdes loceklis Jānis Klāviņš pastāstīja, ka Rojas 
brīvdabas estrādes celtniecība ir viņa firmas otrs lielākais objekts. Tā 
kā doma par tās celtniecību gaisā virmoja ilgāku laiku, bijis pietie
kami ilgs laiks tam sagatavoties. Mēs, skatītāji, redzam tikai lielisko 
rezultātu, un tikai pašiem celtniekiem zināms, cik nervu un pūļu 
prasīja objekta nodošana laikā. Jau iepirkumā bijis paredzēts poten
ciālajam būvniekam veikt nesošo konstrukciju pārrēķinu, ja vaja
dzīgs, arī pārprojektēšanu un ekspertīzi. Vasara pagājusi gaidīšanas 
režīmā un tikai, pateicoties siltajai ziemai, objekts pabeigts laicīgi. 
Visi lielie betonēšanas darbi notikuši ziemā, kad objektam patērēti 
1600–1700 kubikmetru betona. Tik daudz betona bijis paredzēts arī 
sākotnējos aprēķinos, savukārt metāla konstrukciju daudzums pēc 
pārrēķiniem pieaudzis gandrīz divkārt – no sākotnēji aprēķinātajām 
80 t uz 140 tonnām. Pēdējie divi mēneši pagājuši saspringtā darbā. 
Aprīlī sākušies objekta labiekārtošanas darbi un Jānis Klāviņš atzīst, 
ka šeit lielu darbu veikusi palīgos pieaicinātā SIA „Talce”.

Jautāts par sajūtām estrādes atklāšanas laikā, Klāviņa kungs 
liekās emocijās neizplūst, bet atzīst, ka viņam patīk gala rezultāts. 
Īpaši apmierināts viņš ir ar skatuvi, bet, runājot par skatītāju vie
tām, viņaprāt, to rindas varētu būt garākas.

Jānis Klāviņš saka paldies Rojas novada domes vadībai par 
lielisko sadarbību un pareizi pieņemto lēmumu, dodot mūsu sa
biedrībai šo vērtīgo ieguldījumu. Viņa paldies par pozitīvo sadar
bību un allaž operatīvo rīcību arī Attīstības nodaļas darbiniecēm 
Agnesei Veckāganei un Ligitai Šnorei, Jānim Pūcem, SIA „Talce” 
un SIA  „CVS”, firmai „Būvelements”, kuras darbinieki veikuši 
akrobātisku darbu, montējot akustiskos griestus, būvdarbu vadī
tājam Andrim Rutkovskim – spējīgam, saprotošam, ar asu prātu 
apveltītam, Edgaram Bakuzim – galvenajam betonētājam ar stāžu, 
Dmitrijam Miņickim, kurš pārsteidzis ar pieeju darbam, Andrim 
Kalniņam, Normundam Klintam un Raivim Zandbergam.

„Ir padarīta darba sajūta, taču ikdienas rūpes  dzen uz priekšu, 
tādēļ nav laika ieslīgt eiforijā”, saka Jānis Klāviņš.

Estrādes celtniecības kopējās izmaksas ir 3338165.27 eiro, no 
kurām 600 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums un 625176.65 – valsts 
budžeta dotācija.                                                            Dace Klabere

Rojas novada domē Rojas novada domē

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja darbības prakse un pašvaldībai iesniegtie priekšlikumi norāda uz 
nepieciešamību izdarīt grozījumus Rojas novada pašvaldības 2011. gada 20. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 20/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā” norādot, ka atkritumu apsaimniekošanas 
zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko viens atkritumu apsaimniekotājs, nosakot, ka pienākums noslēgt līgumus 
ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju ir arī juridiskām personām, kuras, veicot uzņēmējdarbību Rojas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, lieto citu personu īpašumus, norādīt atkritumu savākšanas maisu tilpumu, 
papildināt un precizēt dalīto sadzīves atkritumu konteineru veidus un lietojumu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar grozījumiem norādīts, ka atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko viens atkritumu 
apsaimniekotājs, noteikts, ka pienākums noslēgt līgumus ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju ir arī juridiskām 
personām, kuras, veicot uzņēmējdarbību Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lieto citu personu 
īpašumus, norādīts atkritumu savākšanas maisu tilpumu, papildināti un precizēti dalīto sadzīves atkritumu 
konteineru veidi un lietojums. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Budžetu neietekmē.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija 
par administratīvajām 
procedūrām

Nav piemērotas.

6. Informācija 
par konsultācijām ar 
privātpersonām

Sagatavojot saistošo noteikumu grozījumu projektu, pārrunas ar sabiedrības pārstāvjiem nav veiktas. 

Nr. 4 /2019                                                          Apstiprināts
ar Rojas novada domes 2019. gada 21. maija lēmumu 

Nr. 87 (protokols Nr. 6)

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2011. gada  
20. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2011 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 

3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu.

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 2011. gada 20. septem
bra saistošajos noteikumos Nr. 20/2011 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Rojas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi 
20/2011) šādus grozījumus: 

Papildināt Noteikumu 20/2011 5. punktu aiz teksta ar teikumu: 
„Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus ap

saimnieko 1 (viens) atkritumu apsaimniekotājs.”
1.2. Izteikt Noteikumu 20/2011 21. punkta ievaddaļu un apakš

punktus 21.1. un 21.2. šādā redakcijā:
„21. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai ap

saimniekotāja, kā arī juridisko personu, kuras veicot uzņēmējdar
bību Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā lieto citu 
personu īpašumus, pienākumi ir:

21.1. ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
(daudzdzīvokļu māju gadījumā šo māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, 
lietotāji), kā arī juridiskā persona, kura, veicot uzņēmējdarbību Rojas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lieto citu personu 
īpašumus, atkritumu apsaimniekošanas zonā ir atbildīgs par atkritumu 
savākšanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma 
atbilstīgi atkritumu apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem 

aktiem, iekļaujoties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā gan ar savu darbību, gan veicot maksājumus par atkritumu 
apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem;

21.2. noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritu
mu apsaimniekošanas zonā noteikto atkritumu apsaimniekotāju; 
daudzdzīvokļu mājās, kurās nav apsaimniekotāja, līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz katra dzīvokļa īpašniekam, kā 
arī katrai juridiskai personai, kura saskaņā ar līgumu neizmanto tās 
lietotā nekustamā īpašuma īpašnieka atkritumu tvertnes;”.

1.3. Izteikt Noteikumu 20/2011 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„39.3. pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantojot ap

saimniekotāja marķētos atkritumu savākšanas maisus (tilpums – 
60 litri) (ar atsevišķu novada domes izpilddirektora vai viņa norī
kotas personas atļauju, bet ne mazāk kā 1 maisu divos mēnešos), 
novietojot tos novada domes norādītajās vietās;”

1.4. Izteikt Noteikumu 20/2011 45. punktu šādā redakcijā:
„45. Rojas novada teritorijā atkritumu radītāji šķiro sadzīves 

atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli apzīmētās atkritumu 
tvertnēs dalīto atkritumu vākšanas punktos:

45.1. šķirošanas konteiners zaļā krāsā, zvana tipa ar apaļu atve
ri – stikla iepakojums;

45.2. šķirošanas konteiners dzeltenā krāsā, zvana tipa ar apaļu 
vai taisnstūrveida atveri – PET, skārda iepakojums, papīrs, kartons;

45.3. šķirošanas konteiners/metāla režģis ar apaļu atveri – PET, 
metāla iepakojums.”

2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā 
„Banga” un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā no
teiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
Saistošo noteikumu „Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 2011. gada 20. septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 20/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā” paskaidrojuma raksts
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Dzīvesziņas

Laika posmā 
no 1. aprīļa līdz  

1. jūlijam 
Rojas novadā

  Reģistrēti 6 jaundzimu
šie – 2 meitenes un 4 zēni.

 Rojas novada Dzimt
sarakstu nodaļā sastādīti 
6  Laulību reģistru ieraksti, 
Rojas evaņģēliski luteriskajā 
draudzē sastādīts 1  Laulību 
reģistra ieraksts.

Reģistrētas mirušas personas:
Arvīds Dambergs 

(21.08.1928.–29.03.2019.)
Ruta Puntule

(05.12.1951.–09.05.2019.)
Valentīna Palmane

(12.02.1935.–21.05.2019.)
Andris Ķiršakmens

(30.06.1958.–21.05.2019.)
Aivars Dīriņš

(16.04.1952.–29.05.2019.)

Aicina piedalīties Vedic Art 
iedvesmas dienās Ģipkā

Jau otro gadu pēc kārtas no 2.–7. augustam Ģipkā norisināsies 
Vedic Art iedvesmas dienas. Piedalīties aicināts ikviens interesents, 
kas vēlas izzināt sevi caur mākslas valodu. 

Iedvesmas dienu laikā dalībnieki iepazīs sevi caur mākslas valodu, veidojot 
līniju, krāsu, formu zīmes uz audekla vai papīra. Programma papildināta arī ar 
citām radošajām aktivitātēm: sevis izzināšanas labirintu, meditāciju, mandalas 
likšanu, krāsu simbolu un enerģētiskās nozīmes apgūšanu u.c. 

Lai piedalītos šajā sevis meklējuma ceļojumā caur mākslas pasauli, nav ne
pieciešamas priekšzināšanas zīmēšanā vai gleznošanā, bet tikai atvērtība un 
vēlme darboties. Iedvesmas dienas vadīs sertificēta Vedic Art pasniedzēja – 
Sandra DanebergaEriksson e .

Pieteikšanās: 23 11 26 80
Plašāk: Facebook – Vedic Art nometne Ģipkā 

Irēnas Lēnertes raibais mūžs
Dace Klabere

6. jūnijā Irēna Lēnerte, ģime
nē mīļi saukta par mammuci, no
svinēja 90 gadu jubileju. Lielajai 
jubilejai par godu tika sarīkotas 
īpašas dzimšanas dienas svinī
bas, lai beidzot kopā sanāktu visi 
viņas mīļie – bērni, mazbērni, 
plašā radu saime, kaimiņi. Es 
savukārt saņēmu telefona zvanu 
no jubilāres bijušās darbabied
renes ar stingru norādījumu uz
rakstīt par jubilāri „Bangā”. To es 
arī apsolīju un devos ciemos pie 
Irēnstantes, kā mēs viņu dēvējam 
mūža garumā.

Jubilāre mani sagaidīja moža, 
saposusies, un, sarunā piedalo
ties arī viņas meitai Elitai, kopā 
sākām šķetināt atmiņu kamolu.

Irēnstante dzimusi tālajā 
1929. gada 6. jūnijā Rojas ciema 
„Rožkalnos”. „Rožkalni” ir viņas 
bijušās tēva mājas Selgas ielā un 
atrodas vien pāris soļu attālumā 
no Irēnstantes tagadējām mā
jām. Kad jubilārei bijuši tikai 6 gadi, 
viņas tēvs nomiris no tuberkulozes 
un māju, kurā viņi līdz tam dzīvojuši, 
mantojusi vecākā meita. Tā kā ģime

nei bijusi liela saimniecība, meklējuši 
cilvēku, kas nāktu palīgā, un tā dar
bos ticis nolīgts tēva brālēns Ernests 
Grosbahs. Vēlākos gados mamma 
ar Ernestu salaulājusies, un tā Irēna, 
kura bija vienīgais bērns ģimenē, tiku
si pie audžutēva. Kamēr vēl dzīvojuši 
„Rožkalnos”, audžutēvs, zinādams, ka 
no „Rožkalniem” būs jāaiziet, pama
zām sācis būvēt māju uz netālā zemes 
gabala, ko Irēnas tēvs tālredzīgi bija 
nopircis. 1944. gada rudenī vācieši 

visus no jūrmalas padzinuši un, kad 
1945. gada pavasarī, ienākot krieviem, 
atgriezušies, tad jau varējuši ievākties 
jaunbūves divās istabiņās.

Agri, jau 16 gadu vecumā, 
Irēnstante sākusi savas darba 
gaitas kā rēķinvede vietējā fab
rikā. Tur viņu iekārtojis torei
zējais direktors Assups, kas bijis 
Rožkalnu ģimenes radinieks. 
Meitene bijusi apķērīga, visu 
ātri apguvusi un pēc kursu beig
šanas darbs gājis no rokas. Vē
lākos gados centīgā darbiniece 
pārcelta darbā par grāmatvedi 
bērnudārzā. Aizsteidzoties no
tikumiem priekšā, atklāšu, ka 
šis divas tad arī bijušas vienīgās 
darbavietas Irēnas Lēnertes ga
rajā darba mūžā. 

Tolaik gan darbadienu va
karos, gan brīvdienās ciema 
jaunieši savākušies, lai kopīgi 
pavadītu brīvo laiku – pastai
gājušies, gājuši uz ballītēm, 
piedalījušies pašdarbībā. Tā 
starp pārējiem jauniešiem Irē
nai visvairāk iepaticies Arvīds, 
kurš ar ģimeni dzīvojis Rojas 
otrā galā, tā dēvētajā Vēvercie
mā. Jaunieši sākuši draudzēties, 
kopīgi dejojuši tautiskajās de
jās, līdz 1954. gadā pēc gadiem 

ilgas draudzēšanās, svinētas kāzas. 
Irēnstante ar žestu norāda, ka šajās 
pat mājās kāzas arī svinētas – istabās 
ēduši, bet dancojuši pagalmā. Pēc pā
ris gadiem piedzimis dēls Visvaldis, 
vēl pēc dažiem gadiem – meita Elita. 
Tā kā vīrs gājis jūrā un labi pelnījis, 
Irēnstante nestrādāja – rūpējās par dē
lēnu un palīdzēja neskaitāmajos mājas 
darbos. Kad pēc 6 gadiem piedzimusi 
meita, to aprūpēt palīdzējušas gan ve
cāmamma, gan tante, tādēl Irēna ātri 

atgriezusies darbā. Irēnstante labprāt 
atceras bērnudārzu, kur nostrādāti 
ilgi gadi un iegūtas draudzenes mūža 
garumā  – bijusī bērnudārza vadītāja 
Vēsma Zārda un saimniecības pārzine 
Drosma Sproģe.  Visas viņas ir lielas 
dziedātājas un jubilejas reizēs Irēns
tantes mājās tika dziedāts vienmēr. 
Gan viņas vīrs Arvīds, gan vīra brālis 
Laimonis bija meistarīgi akordeona 
spēlētāji ar labām balsīm, un starp 
neskaitāmām citām dziesmām abiem 
brāļiem goda lieta bija nospēlēt un 
nodziedāt dziesmas par godu savām 
sievām – Irēnai un Dzintrai. Gan jau 
vecākās paaudzes ļaudis atceras, ka 
ir dziesmas, kas veltītas tieši šo vār
du īpašniecēm. Dūšīgs dziedātājs un 
akordeona spēlētājs bija arī Lēnertu 
ģimenes kaimiņš Ģirts Šteinfelds – uh, 
kas tās bija par ballītēm!

Irēnstante bija slavena arī ar savu 
riteņbraukšanu. Ziema vai vasara, vējš 
vai lietus – viņa allaž bija uz riteņa. 
Gadījies, ka vējainā laikā, uz darbu 
braucot, ritenis jāstumj pie rokas, jo 
nevar pabraukt, toties atpakaļceļš jau 
bijis raits, jo vējš pūtis no aizmugures. 
Pusdienlaikos arī Irēnstante minusies 
uz mājām, lai izslauktu govi un tad 
atkal atpakaļ. Tikai pirms dažiem ga
diem pēc pāris neveiksmīgiem kritie
niem bērni atteikušies pumpēt riteņa 
riepas un tā piespiedu kārtā ilggadējai 
riteņa braukšanai pielikts punkts.

Klausos jubilārē un nevaru saprast, 
kur gan agrākos laikos sievietēm pie
tika tik daudz laika. Irēnstantei bija 
ģimene, darbs, saimniecība ar lopiem, 
milzīgas kartupeļu un dārzeņu plantā
cijas, siena pļavas. Rudeņos sākās sēņu 
un ogu laiks. Un kur tad vēl rokdarbi! 
Uz kājminamās šujmašīnas viņa izšu
vusi skaistas spilvendrānas, dvieļus, 
dekoratīvos spilvenus, sedziņas un 
galdautus, adījusi, tamborējusi, pati 
dzijas gan vērpusi gan krāsojusi. Un 
pie visa tā ikviens, kas piedalījies vi
ņas dzimšanas dienas ballītēs (es tai 
skaitā), nespēj aizmirst viņas garšīgos 
saldēdienus un ceptos raušus! Netika 
aizmirsta arī kultūras dzīve. Sākotnēji, 
vēl vecajā kluba ēkā, uz pasākumiem 
līdzi nācis arī vīrs, bet vēlākos gados 
Irēnstante uz koncertiem un pasāku
miem gājusi viena vai kopā ar meitu. 
Protams, netika izlaista arī neviena 
ekskursija. Pašā Maskavā ekskursijā 
būts, par Latviju nemaz nerunājot.

Kad esam ar Elitu jubilāri kādu lai
ku jau slavējušas un apbrīnojušas, viņa 
atgaiņājas un tikai nosaka: „Visādi 
jau raibi ir gājis”. Protams, neba tikai 
saulainās dienas Irēnas Lēnertes mūžā 
bijušas. Tāpat pāri dažādām dzīves 
melnajām dienām pāri jātiek bijis, bet 
tas arī ir jāprot – turēt roku uz pulsa 
savos cienījamos gados un uz meitas 
iebildēm, ka dažkārt mammucis par 
daudz komandē, rāmi atteikt: „Es jau 
nekomandēju. Es tikai izsaku savu vie
dokli!” 

Situācija uzņēmumā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība „Piejūra” ir nostabilizējusies

2019. gada 12. martā pašvaldību 
kapitāldaļu turētāja pārstāvji nolēma 
par SIA  „AAS „Piejūra”” valdes locekli 
iecelt Ēriku Zaporožecu, kura galvenais 
uzdevums ir nodrošināt pakalpojumu 
nepārtrauktību un veikt pilnu uzņēmu
ma finanšu auditu.

SIA „AAS „Piejūra” ir pabeigts re
organizācijas posms. Izveidota jauna 
uzņēmuma organizatoriskā struktūra, 
vadītāji un darbinieki iepazīstināti ar 
amata pienākumiem un apzinīgi tos arī 
pilda.

Neskatoties uz pārmaiņām uzņēmu
mā, sniegto pakalpojumu kvalitāte un 
izpilde nav bijusi traucēta. Joprojām tiek 
slēgti jauni līgumi. Nepilnu trīs mēnešu 
laikā, pateicoties arī aktīvam pašvaldības 
policijas darbam, ir noslēgti 687 jauni 
līgumi par nešķirotu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu snieg
šanu un 26 sezonas klientiem ir atjauno
ta atkritumu izvešana.

Atsākoties aktīvajai sezonai, ir pa
lielinājusies arī iedzīvotāju interese par 
SIA „AAS „Piejūra””marķēto maisu 
iegādi nešķirotajiem sadzīves atkritu
miem un bioloģiskajiem atkritumiem. 
Marķētos maisus sadzīves un biolo
ģiskajiem atkritumiem var iegādāties 
Rojas valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Zvejnieku 
ielā 3 (novada domes ēkā). Uzņēmuma 
mājaslapā ir publicēta saite, kuru atve
rot, ir redzamas marķēto maisu tirdz
niecības vietas.

27. jūnijā, līdz ar pēdējo pašvaldī
bas domes sēdi, tika pieņemts lēmums 
mainīt nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu, kas stāsies 

spēkā 2019. gada 1. augustā. Šobrīd 
maksa par nešķirotu sadzīves atkritu
mu apsaimniekošanu ir 12.84 EUR  m3 
(ar PVN), no 1. augusta maksa būs 
15.90 EUR/m3 (ar PVN).

Nešķirotu sadzīves atkritumu sa
vākšanas pakalpojuma maksas palieli
nājums skaidrojams ar:

– izdevumiem par šķiroto atkritu
mu apsaimniekošanu (savākšana, pār
šķirošana);

– izdevumiem par transporta pakal
pojumiem;

– degvielas izmaksām. 
Situācija uzņēmumā SIA „AAS 

„Piejūra”” ir nostabilizējusies un darbī
ba tiek turpināta.

SIA „AAS „Piejūra”” sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Justīne Ilmane

Irēnstante pirms dažiem gadiem mazdēla 
kāzās;

Ar vīru Arvīdu un meitu Elitu bērnības 
svētkos.                                                Albuma foto

Virtuālais skatu tornis atklāts. Par piemiņu gabaliņš lentas tiek novada 
domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai (centrā), izpilddirektoram Jānim Pū
cem (no kreisās), Attīstības nodaļas vadītājai Agnesei Veckāganei, teritori
jas plānotājai Ligitai Šnorei un A/s „Latvijas valsts meži” meža apsaimnie
košanas plānošanas vadītājam Andrim Verneram.                     D. Klaberes foto

Dace Klabere

5. jūlijā Rojas dabas takā tika atklāts virtuālais skatu tornis. Dabas taka, kas 
15 km garumā vijas gar Rojas upi uz Ģipkas pusi, atrodas uz A/S „Latvijas Valsts 
Meži” apsaimniekotās zemes, ikdienā par tās uzturēšanu rūpējas Rojas novada 
pašvaldība. Kā pastāstīja „Latvijas Valsts Meži” meža apsaimniekošanas plā
nošanas vadītājs Andris Verners, Dabas takā tūristiem būs iespēja ieskatīties 
6 virtuālajos skatu torņos, kas nozīmē pacelties putna lidojuma augstumā un 
paskatīties uz zemē notiekošo no cita skatu punkta.

Klātesot Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, izpilddirekto
ram Jānim Pūcem, Attīstības nodaļas vadītājai Agnesei Veckāganei, teritorijas 
plānotājai Ligitai Šnorei un „Latvijas Valsts Meži” pārstāvjiem, vienā no Dabas 
takas atpūtas vietām Žocenē tika ierakts pirmais no virtuālo skatu torņiem. Kad 
pārvietojoties pa dabas taku, ieraudzīsiet virtuālā skatu torņa informatīvo zīmi, 
uz kuras Latvijā pazīstamais biologs un žurnālists Māris Olte aicinās jūs pacel
ties virs koku galotnēm, noskenējiet tajā redzamo QR kodu ar savu viedtālru
ni. Tad ieraudzīsiet šo pašu vietu 360º aero panorāmā 40–120 m augstumā. 
Apskatot aero skatus, noklausieties Māra ierunātu stāstu par apkārtējā meža 
apsaimniekošanu. Interaktīvajās aero panorāmās ir izvietotas norādes – attēli, 
apraksti un saites uz detālāku informāciju par meža apsaimniekošanu. Šis ir 
viens no pirmajiem šāda veida papildinātās realitātes projektiem Latvijā, kas 
ļauj dabā virtuāli apskatīt vietas augstas izšķirtspējas 360º aero panorāmās, pa
ralēli izzinot tās profesionāli sagatavotos audio stāstos. Ceļotāju labsajūtai dabas 
takā ir izveidotas arī 3 atpūtas vietas ar soliem, galdiem, labierīcībām, šūpolēm, 
vingrošanas konstrukcijām un ugunskura vietām. Dabas taka ir izveidota pie
jūras mežā, kur valdošā suga ir priede, tādēļ audio gida stāstījumā daudz jauna 
uzzināsiet par šo savā ziņā pieticīgo koku.

Novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa ir gandarīta par izveidojušos labo 
sadarbību starp pašvaldību un akciju sabiedrību „Latvijas Valsts Meži”. Viņa priecā
jas arī par virtuālajiem skatu torņiem, kuri, salīdzinot ar fiziskajiem dabā uzstādī
tajiem, ir modernāki. Tie būs interesanti gan jauniešiem, gan cilvēkiem, kuri fiziski 
nespēj uzkāpt mums pierastajos skatu torņos. Tie ļaus cilvēkiem ielūkoties dabā, tās 
norisēs un ieraudzīt to, kam ikdienas skrējienā mēs bieži vien paskrienam garām. 

Rojas dabas takas virtuālos skatu torņus ir izveidojuši A/S „Latvijas Valsts 
Meži” sadarbībā ar virtuālās realitātes studiju OCEAN MULTIMEDIA. 

Rojas dabas takā 
atklāj virtuālos 
skatu torņus

Liāna Bērziņa,  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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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 

Pateicība

PĀRDOD
 1 m garu malku. Telefons 26120755.

PIEDĀVĀ DARBU
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA 

„Banga Ltd”, reģ. nr. LV41203031343, Rojā 
piedāvā darbu ceha iekārtu mazgāta
jam/ai (darbu var veikt arī divatā). Darbs 
katru darba dienu no plkst. 15.30, darba 
laiks 4–5  stundas/dienā, darba samak
sa 30.00  EUR/dienā pirms nodokļu no
maksas un kurinātājam – darba samaksa 
500–650 EUR/mēnesī pirms nodokļu no
maksas. Kontakttālrunis 29475820.

 Ģimenes ārsta prakse, reģ. nr. 
30095412507, Rojā medmāsai vai ārsta 
palīgam. Alga 815 eiro mēnesī. Telefons 
29376950.

Paldies pašvaldības policistam ALFRĒ
DAM LIEPNIEKAM par labo sirdi. Plū
doņa ielas kaķu vecenes ir pateicīgas, ka 
Jūs izglābāt rižo kaķēnu no drošas nāves. 
Ceram, ka mūsu rižikam atradīsies atbildī
gi saimnieki.

19. jūlijā plkst. 19.00
PIRMIZRĀDE koncertprogrammai

„MĪLESTĪBA”. 
Koncertprogrammā iekļauti skaistākie fragmenti no 

latviešu komponistu mūzikliem, rokoperām un muzikāla
jām izrādēm. Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālā teātra aktieri Marija 
Bērziņa, Zane Dombrovska, Madara Botmane, Mārcis Maņjakovs, Ainārs 
Ančevskis, Raimonds Celms un Egils Melbārdis. Par pavadījumu un aran
žijām gādās speciālais mūziklu orķestris Raimonda Macata vadībā.

Ieeja: 8.00–15.00 EUR, Rojas KC 2. stāvā vai www.bilesuparadize.lv
Bērniem līdz 5. g. v., ieeja bez maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu.

20. jūlijā plkst. 22.00
ZAĻUMBALLE  ar grupām „Roja” un „Miera vējos”.

Grupa „Miera vējos” uzstājas tur, kur publikai patīk pavadīt vakaru dzī
vās mūzikas atmosfērā. Pašmāju grupas „Roja” pavadībā, kājas pašas laižas 
deju ritmos! 

Ieeja: iepriekšpārdošanā 5.00 EUR Rojas KC 2. stāvā, balles vakarā estrā-
dē 7.00 EUR. Ieeja no 18. g. v.

2. augustā plkst. 19.00 brīvdabas 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”. Tuvojas Jāņu 
nakts. Skaņas un smaržas tracina puišu un meitu asinis. Rodas vēlēšanās 
ļaut jūtām vaļu, lai tās nesaskābst kā vecs vīns un, iemalkojot no salde
nās pudeles, saplūst ar reibumu, kas virmo dabā. Tādos jūtu juku laikos, 
kad kūsā piens un asinis, „Ezerlauku” mājās nākas meklēt meitai vīru un 
saimniecībai galvu. Izrādē piedalās: Daiga Gaismiņa, Zane Daudziņa, 
Madara Melne – Tomsone, Ivars Kļavinskis vai Madars Zvagulis, Juris 
Lisners, Līga Zeļģe, Mārtiņš Počs, Māris Bezmers, Ainārs Ančevskis. 
Režisors Juris Rijnieks.

Ieeja: 8.00–15.00 EUR Rojas KC 2. stāvā vai www.bilesuparadize.lv 
Pirmskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas, neaizņemot atsevišķu 

sēdvietu.

Īpašs lūgums un aicinājums vecākiem pieskatīt savus bērnus un neat-
ļaut pasākumu laikā tiem atrasties skatuves priekšā vai kāpt uz skatuves 
vai skraidīt pa skatītāju zāli. Tas traucē gan pārējiem apmeklētājiem, gan 
rada diskomfortu māksliniekiem un neļauj koncentrēties izrādei/koncer-
tam. Lūdzu pieskatiet savus bērniņus, lai tie neskraida pa nesen iesēto zā-
lienu estrādes teritorijā. Ļausim zālei iesakņoties.

Paldies par sapratni un priecāsimies, ja apmeklēsiet estrādē notiekošos 
pasākumus ar visu ģimeni!

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

Koncerti, kinoseansi un tikšanās ar radošo grupu pārstāvjiem:

Ceturtdien, 25. jūlijā 
Kempingā „Melnsils”
Plkst. 19.00 Ģitāras virtuoza Eduardo Agni (Brazīlija) koncerts. Eduardo 

ir ne tikai ģitāras spēlētājs, bet arī komponists, kurš attīstījis savu unikālu 
ģitārspēles stilu. Ierakstījis kritiķu augsti novērtētus instrumentālās mūzikas 
skaņdarbus, kuros piedalīties aicinājis arī vairākus svarīgus brazīļu un pasaules 
mūzikas pārstāvjus.

20.00 „Vārpa – apsolītā zeme” (2017. g.), režisors Bruno Aščuks. Filma 
par latviešu brīnumaino izceļošanu uz Brazīliju gadsimta sākumā. Saruna ar 
filmas veidotājiem pirms kinoizrādes.

21.00 „Kuldīgas freskas” (1966. g.). Režisors Aivars Freimanis, kura 
vasaras gandrīz pusgadsimtu aizritēja Melnsilā. Tā ir pirmā un gandrīz vienīgā 
dokumentālā filma Latvijas kino vēsturē, kuras ideja balstās uz formu – 
īsas noveles ar atsevišķiem nosaukumiem. Filma – mozaīka, kurā savirknētas 
20 dažādas Kuldīgas dzīves ainiņas 1966. gada vasarā.

Kaltenes klubā
19.00 „Kuldīgas freskas” (1966. g.), režisors Aivars Freimanis
20.00 „Vārpa – apsolītā zeme” (2017. g.), režisors Bruno Aščuks
21.30 Saruna ar filmas veidotājiem un Eduardo Agni koncerts.

Piektdien, 26. jūlijā, brīvdabas kinovakars Rojā
Kino „Strimala” no plkst. 22.00 – kino uz filmu lentēm ar veco kino 

aparatūru demonstrēs kino entuziasts Jānis Freimanis, līdz ar to jums, 
skatītājiem, būs iespēja pabūt laika mašīnā!  Sajūtu papildināšanai un labsajūtai 
mūsu saimnieces Dinas Čubas gatavota „Kinozupa”.

„Kinokrāns” 
No plkst. 21.30
„Zorjana Horobraja” (2019. g), režisore Elita Kļaviņa. Dokumentāls stāsts 

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

Filma „Blakus” (2019. g.), režisores Alises Zariņas pilnmetrāžas debijas 
filma ir attiecību stāsts. Neierasta filma Latvijai, taču citur šis žanrs tiek 
apzīmēts kā neatkarīgais kino un arī kā ceļa filma („road movie”) – filma, kas 
saglabā vieglumu un cilvēcību, taču izvairās no klišejām vai ikdienišķības.

Atpūtas centrā „Otra puse” 
20.30 Pasaules apceļotāja un mūziķa, ģitārista Reiņa (Young) Jaunā 

solokoncerts.
21.30 „Savējie sapratīs „Astoņdesmitie. Jauna ēra” (2019. g.) Ar nepacie

tību gaidīta filmas par Latvijas rokmūzikas vēsturi 3. daļa, režisors Mareks 
Bērents.

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

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

suņi” (2018. g.), režisors Edmunds Jansons. Piedzīvojumu animācijas filma 
visai ģimenei, kas tapusi pēc Luizes Pastores grāmatas „Maskačkas stāsts” 
motīviem. Lepojamies, ka Jēkaba lomu ierunājis Rojas puisis Eduards 
Olekts. Tā kā filmā tikpat kā galvenie varoņi ir suņi, bērnus gaida interesants 
pārsteigums.

Kino uz lielā ekrāna Rojas pludmalē
21.00 Muzicēs ļatviešu ģitāras virtuozs, daudzu mūzikas skaņdarbu 

aranžētājs Mārcis Auziņš. 
22.00 „Meklējot Mr. Kauliņu” (2019. g.), režisors Kaspars Roga. Stāsts par 

Mr. Kauliņu – finansistu un šarmantu dzīves baudītāju, kurš pēc biznesa kraha 
pazūd bez vēsts, radiniekus un draugus atstājot par sevi pilnīgā neziņā. Starp 
tiem ir arī viņa labākais draugs Kaspars Roga, kurš apņemas noskaidrot, kur 
palicis Kauliņš.

„Akmeņainais ceļš” (1983. g. ), režisors Rolands Kalniņš, Filma uzņemta 
Rīgas kinostudijā pēc Viļa Lāča tāda paša nosaukuma romāna motīviem. 
Aizraujošs stāsts, kurā redzami arī kadri, kas savulaik filmēti jūrā pie 
Kaltenes.

Visi pasākumi Rojas kino brīvdienās ir bez maksas.
Pasākuma sadarbības partneris: LKS projekts „Kino visiem un visur 

Latvijā”, Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs.
Pasākumu atbalsta: Rojas novada dome, kempings „Melnsils”, viesnīca 

„Roja”, viesnīca „Mare” un veikals „Ķipītis”.

UZ TIKŠANOS!

Laika posmā no 26.06.2019 līdz 
10.07.2019 Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem 
konsultēti 2 klienti, izteikti 11 mutiski brī
dinājumi, noformēti 4 rakstiski brīdināju
mi, izpildīti 7 atsevišķie uzdevumi, sastādī
ti 4 Administratīvā pārkāpuma protokoli. 
Mājās nogādātas 2 personas, likts nodzēst 
1 ugunskuru.

Informācija
Rojas novada Sporta skola komplek

tē burāšanas grupu 2010., 2011., un 
2012. gadā dzimušiem bērniem. Treniņu 
nodarbības notiek otrdienās, ceturtdie
nās un sestdienās  plkst. 12.00. Pieteik
šanās, zvanot burāšanas trenerim Gunā
ram Reinholdam, tālrunis 26434813.

Startējām Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
Astotā Latvijas Jaunatnes 

Olimpiāde notika no 5.–7. 
jūlijam Jelgavā un citās ap
kārtnes pilsētās. Kopumā 
Latvijas Jaunatnes Olimpiā  
dē piedalījās ap 3000 jauno 
sportistu no visas Latvijas. 
Olimpiādes laikā tika no
skaidrota sportiskākā Lat
vijas pašvaldība un labākie 
Latvijas sportisti vasaras 
Olimpisko spēļu sporta 
veidos. Sportisti vairākos 
sporta veidos sacentās par 
tiesībām pārstāvēt Latviju 
Eiropas Jaunatnes vasaras 
Olimpiādē, kas nākamā gada 
vasarā notiks Azerbaidžānas 
galvaspilsētā Baku.

Pirmās sacensību dienas 
vakarā Zemgales Olimpis
kajā centrā notika sacensību 
atklāšanas ceremonija. Rojas 
novada karogu zālē ienest 
tika uzticēts sporta skolas 
basketbola nodaļas audzēknei Tīnai 
Luīzai Bernānei.

No Rojas novada olimpiādē pieda
lījās 15 sportisti trīs sporta veidos  – 
burāšanā, 3×3 basketbolā zēniem un 
meitenēm un vieglatlētikā. Uz 3×3 
basketbolu bija pieteikušās 44 koman
das  – 15 meiteņu un 29 zēnu. Rojas 
meitenes nospēlēja 7 spēles – 3 uzva
rēja un 4  zaudēja. Diemžēl astotdaļ
finālā komanda neiekļuva. Rojas zēni 
arī nospēlēja 7 spēles – 1 uzvarēja, bet 
6 zaudēja un arī neiekļuva nākošajā 
kārtā. 3 – punktu metienu konkursā 
no Rojas piedalījās Paula Fjodorova 

Basketbolisti pirms sacensību atklāšanas ceremonijas.                                       Albuma foto 

un Pēteris Alkšbirze. Tikai četri dalīb
nieki no zēniem un meitenēm iekļuva 
finālā. Par lielu prieku mums, Paula 
un Pēteris tika finālā. Finālā meite
ņu konkurencē 2. vietu izcīnīja Paula 
Fjodorova, bet Pēteris Alkšbirze zēnu 
konkurencē – 4. vietu. Apsveicam un 
lepojamies!

Olimpiādē burāšanā, kura notika 
Engurē, piedalījās Rojas seši jaunie bu
rātāji. Piektdien slikto laika apstākļu 
dēļ sacensības nenotika. Sestdien no
tika četri braucieni, bet svētdien tikai 
viens brauciens, jo atkal burāšanai bija 
nelabvēlīgi laika apstākļi. No Rojas ko

mandas vislabāk veicās Miķelim Giten
dorfam, kurš kopvērtējumā „Laser 4,7” 
klasē izcīnīja 7. vietu.

Rojas sporta skolu Olimpiādē 3 kg 
lodes grūšanā pārstāvēja Egija Akmeņ
lauka. Egijai līdz dalībai finālā pietrūka 
20 cm. Ar rezultātu 10.82 metri tika 
izcīnīta 10. vieta 23 dalībnieču konku
rencē. 

Paldies treneriem par ieguldīto dar
bu, paldies vecākiem par atbalstu!

Tatjana Kirilova,
Sporta skolas direktore

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