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4. maijs – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena

Koncerta ievadā izskanēs Valsts prezidenta Egila Levi-
ta uzrunas ieraksts, kā arī   tiešraidē Rojas novada domes 
priekšsēdētājas Evas Kārkliņas svētku sveiciens novada ie-
dzīvotājiem.

 

KATRAM SAVA TAUTASDZIESMA –
muzicēs   LAURA  AMANTOVA DŽEZA KVARTETS 

un  SOLISTE INGA BĒRZIŅA.
 

Džeza kvarteta sastāvs:
Lauris Amantovs, trombons 
Viktors Ritovs, taustiņinstrumenti 
Andris Grunte, bass 
Artis Orubs, sitaminstrumenti 
Inga Bērziņa, vokāls

Programmā: latviešu tautasdziesmas Laura Amantova un 
Viktora Ritova aranžējumā. Koncertā dzirdēsiet visaugstākā 
līmenī profesionāli izpildītu džeza mūziku, stingri ievērojot 
tradīcijas un stilu. Iedvesmu savai jaunajai koncertprogram-
mai „Katram sava tautasdziesma”, kurā kvartets muzicē kopā 
ar dziedātāju Ingu Bērziņu, mūziķi smēlušies latviešu tautas 
mūzikā, tās dziļajā un saistošajā vēstījumā un skaistajās melo-
dijās, kas turpina uzrunāt cauri gadsimtiem.

Koncerts tapis sadarbībā ar koncertaģentūru „Latvijas kon-
certi”, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un  Valsts Prezi-
denta kanceleju.

Klājam baltus galdus, ceļam godā tautas tērpu un 
baudām tieši mums dāvinātu koncertu savās mājās! 

* Koncerta tiešraide notiks, ievērojot visus COVID-19 no-
teiktās epidemioloģiskās prasības filmēšanai.

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
   K. Skujenieks

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas diena – vienmēr mums 
būs īpaša diena. Sveicu visus novada 
iedzīvotājus šajā svētku dienā un novēlu, 
lai ikvienā mājā un sirdī ienāk svētku 
prieks!

Rojas novada domes vārdā, 
Eva Kārkliņa, priekšsēdētāja

Svinot Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu, 4. maijā plkst. 18.00 
sociālajā vietnē internetā  www.facebook.com „Rojas kultūras centrs” profilā un 

ar retranslāciju „Raida Roja”’ profilā notiks

svētku koncerta tiešraide  no Rojas kultūras centra. 

Rojas muzejs 22. aprīlī saņēma 
ļoti interesantu dāvinājumu – lielga-
bala stobru! Kā tad muzejs tika pie šī 
dāvinājuma?

Daudzi jau noteikti ir ievērojuši, 
ka Upesgrīvā rekonstruē tiltu, darbus 
veic SIA „8 CBR” no Smiltenes. Atro-
kot vecos tilta balstus, apmēram met-
ra dziļumā, būvnieki izraka minēto 
priekšmetu, un saprotot, ka tas ir kaut 
kas ļoti sens, sazinājās ar NKMP. Ob-
jektā ieradās Pārvaldes Kurzemes re-
ģionālās nodaļas darbinieki, apsekoja 
atradumu, konsultējās ar nozares spe-
ciālistiem. Pagaidām datējums precīzi 
nav nosakāms (pirmie minējumi par 
17.  gadsimtu), nepieciešama izpēte. 
Lai izpētes darbus varētu veikt, lielga-
bala stobram bija jāatrod mājvieta. Tā 
kā tuvākajā piekrastē Rojas Jūras zvej-
niecības muzejs ir vienīgais akreditē-
tais muzejs, tad nolēma, ka atradums 
jāved pie mums.

Kultūras mantojuma pārvaldes 
darbinieki izsaka pateicību ceļu būvē-
tājiem par viņu godprātīgo un opera-
tīvo rīcību, jo viņi rīkojušies atbilstoši 
likuma „Par kultūras pieminekļu aiz-
sardzību” 17. pantam, kas nosaka, ka 
par objektiem, kuri atrasti zemē, virs 
zemes, ūdenī, būvēs vai to daļās un 
atliekās, un kuriem varētu būt vēstu-
riska, zinātniska, mākslinieciska vai 
citāda kultūras vērtība, atradējs ne-
kavējoties, bet ne vēlāk kā piecu die-
nu laikā paziņo Nacionālajai kultūras 
mantojuma pārvaldei. Līdz ar to ir at-
klāta un saglabāta nozīmīga vēsturiska 
liecība.

Tālākā atbildība būs mūsu muze-
jam, jāraksta projekts VKKF, jāorgani-
zē stobra izpēte un restaurācija, jāno-
drošina eksponēšanas un saglabāšanas 
apstākļi.

Kamēr izpēte nav veikta, atgā-
dināšu hercoga Jēkaba laiku, kuru 

pētījis vēsturnieks J. Juškēvičs: „En-
gures (un Uguņciema) dzelzcepli 
hercogs nodibināja 1679.  gadā pie 
Melnupes ietekas jūrā. Šeit pastāvēja 
ceplis, enkuru kaltuve, naglu kaltu-
ve, lielgabalu lietuve, zvanu lietuve 
un virpotava. Engures ezera salās 
Apaļrāvā un Lielrāvā, Rāvēju pļavā, 
tāpat Uguņciema Rūšpļavā, Rūšu-
kaktā, Rūsās un citur atrada diezgan 
labu rāvu, tā, ka to varēja izlietot 
slokšņu dzelzij. Dzelzi eksportēja 
tieši uz Holandi caur t.s. mazajām 
ostām: Bērzciemu, Plieņciemu, En-
gurciemu, Roju, Sīkragu.” 

Arī Rojas muzeja darbinieki pa-
teicas tilta būvniekiem par vērtīgo 
dāvinājumu! Lai mums visiem atra-
dumiem un jaunatklājumiem bagāta 
vasara!

Gundega Balode,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja 

krājuma glabātāja

Rojas muzejs saņem dāvinājumu

Būvdarbu veicēji pozē pie sava interesantā atraduma.                    
Albuma foto

Aicinājums Rojas vidusskolas absolventiem
Līdz maija beigām gaidām jūsu sveicienus savai skolai dzimšanas dienā! 
Diemžēl jāpiemin, ka skolas 55. jubilejai par godu šogad salidojumu 

nav atļauts rīkot. Absolventiem izpaliks tradīcija izstaigāt skolas telpas, lai 
novērtētu, kas gadu gaitā ir mainījies un pilnveidojies. Taču līdz mācību 
gada beigām taps virtuāla ekskursija, aptverot visu skolu, kura būs apska-
tāma gan absolventiem, gan jebkuram interesentam. 

Tel. 27234281,  e-pasts: roja@roja.lv

Maksājumus aicinām veikt ar pārskaitījumu uz Ro-
jas novada domes kontu:

Rojas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90002644930
A/S Swedbank; kods HABALV22
LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka; kods UNLALV2X
LV77UNLA0028700130014

Rojas novada domes kases darba laiks maijā:

Otrdienās no 8.00-12.00

Trešdienās no 13.00-17.00

Ceturtdienās no 13.00-17.00.

Rojas novada dome 
un klientu apkalpošanas centrs
apmeklētājiem ir slēgts!

Pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti!
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Rojas novada domē

Rojas novada domes 
2021.gada 20.aprīļa sēdē 
tika izskatīti 15 darba 
kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 
2021.  gada 20. aprīļa saistošos noteikumus 
Nr.  3/2021 „Par grozījumiem Rojas novada paš
valdības 19.12.2017. saistošajos noteikumos 
Nr.  15/2021 „Par materiāliem pabalstiem Rojas 
novadā”.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2021 
„Par mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas per
sonas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālajiem pabalstiem Rojas novadā”.

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2020. ga
da finanšu pārskatu.

•	 Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” 2020. gada 
pārskatu.

•	 Apstiprināt elektroniskās izsoles rezultātu 
par Rojas novada pašvaldībai piederošā nekus
tamā īpašuma, Upes iela 4A, Roja, Rojas novads, 
atsavināšanu, par nosolīto cenu 53800,00 EUR 
(piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi).

•	 Iesniegt pieteikumu „Nodarbinātības pa
sākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs”, Nodarbinātības valsts aģen
tūras organizētajā ikgadējā pieteikumu pieņem
šanā.

•	 Atbalstīt biedrības „Rasa”, ESF projek
ta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 
(Nr. 9.1.1.1/15/I/001) un nodarbinātības speciālā 
budžeta ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības 
pasākuma „Pasākums noteiktām personu gru
pām” ietvaros iesniedzamo projekta pieteikumu 
aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums no
teiktām personu grupām” īstenošanai, (projekta 
NVA dotācija bezdarbnieka algai 500,00  EUR 
(pieci simti euro un 00 centi), 12 mēnešus), ga
rantējot projektam, apstiprināšanas gadījumā, 
Rojas novada pašvaldības kopējo līdzfinansēju
mu 2021. gadā 1413,32 EUR (viens tūkstotis četri 
simti trīspadsmit euro un 32 centi) un līdzfinansē
jumu 2022. gadā 2600,97 EUR (divi tūkstoši seši 
simti euro un 97 centi).

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldī
bai piederošo nekustamo īpašumu Kļavu iela 2A, 
Rojā, Rojas novadā, sastāvošu no zemes vienības 
0.1203 ha platībā uz zemes esošo būvju īpašumu 
īpašniecei.

•	 Izveidot no telpu grupas dzīvokļa īpašumu 
un piešķirt adresi „Fabrikas māja 2” – 4, Kaltene, 
Rojas novads.

•	 Precizēt grafisko pielikumu 21.07.2017. Ro
jas novada domes lēmumam Nr. 183 „Par zemi 
Peldu ielā 7, Rojā, Rojas novadā”.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus
tamā īpašuma Upes ielā 13, Rojā, Rojas novadā, 
zemes vienības sadalīšanai.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrā
des uzsākšanu nekustamam īpašumam „Kraukļi”, 
Kaltenē, Rojas novadā.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrā
des uzsākšanu nekustamam īpašumam Varoņu 
ielā 3, (Ozoli), Rojā, Rojas novadā.

•	 Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 
2020. gada 20. oktobra lēmumā Nr. 151 (pro
tokols Nr. 13, 18. punkts) „Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 
„Bešķi”, Rojas novads” un izteikt lēmuma 2.1. un 
2.2. punktus jaunā redakcijā.

•	 Uzsākt zemes gabalu Dārza ielā 8 un Plū
doņa iela 13 lokālplānojuma izstrādi, lai grozītu Ro
jas novada teritorijas plānojumu 2011.–2023. ga dam 
un radītu priekšnoteikumus mājokļu attīstīšanai, 
paredzot savrupmāju apbūvi lokālplānojuma te
ritorijā.

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 
domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas upes zivju krājumi papildināti 
ar 5000 taimiņu smoltu mazuļiem

Šī gada 26. aprīlī Rojas upē tika ielaisti 5000 vien
gadīgie taimiņu smolti, kas izaudzēti z/i  „BIOR” 
zivju audzētavas „Tome” filiālē „Pelči”. Zivju mazuļi 
Rojas upē tiek ielaisti Zivju fondā iesniegtā projek
ta ietvaros, kas turpinās no 2007.  gada. Taimiņu 
mazuļus ieguva no Rojas upē nozvejotiem vaisli
niekiem. Taimiņu palaišanā piedalījās pārstāvji no 
Valsts vides dienesta Ventspils un Liepājas reģio
nālās pārvaldes, pārstāvji no zinātniskā institūta 
„BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles „Pelči” un 
pārstāvji no Rojas novada domes.

Zivju audzētavas pārstāvji taimiņu mazuļus 
Rojā nogādāja divos speciāli aprīkotos konteine
ros, lai nodrošinātu iespēju zivju mazuļiem iz
dzīvot transportēšanas laikā. Zivju mazuļu svars 
vidēji sasniedza 20,42 g. Domes darbinieki ar palī
giem, ievērojot 2 metru distanci, taimiņu mazuļus 
ielaida Rojas upē pie tilta Žocenē. 

Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavai
rošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un 
ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij ci
tās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašu
mā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķe
rēšana” projekts Nr. 2.8. „Taimiņu mazuļu smoltu 
ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struk
tūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai 
Rojas novadā” kopējā summa ir 11  718,25  EUR, 
no kuriem Rojas novada domes līdzfinansējums 
ir 2 343,65 EUR, bet 9 374,60 EUR finansē Zivju 
fonds.

Teritorijas plānotāja Ligita Šnore

Zivis vispirms tiek izzvejotas no speciāli aprīkotiem konteineriem.

Rojas upē tika ielaisti 5000 šādu dzīvelīgu 
mazuļu.

Ievērojot visus piesardzības noteikumus, klātesošie izretinājās visā kāpņu garumā, pa ķēdīti pa-
sniedzot viens otram spaiņus ar zivju mazuļiem. 

D. Klaberes foto

2021. gada 26. aprīlī tika sasaukta Rojas novada 
domes ārkārtas sēde ar vienu darba kārtības jau
tājumu „Par domes priekšsēdētājas atbrīvošanu” – 
lēmums netika pieņemts. Rojas novada domes 
priekšsēdētāja saglabā savu amatu.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Gunta Dambiņa

Video reklāmā tiek popularizēta Rojas vidusskola
Rojas vidusskolai ir tapusi video reklāma ar 

mērķi popularizēt skolu. Ar šīs reklāmas palīdzību 
centīsimies radīt interesi par mūsu skolu. Reklāmu 
veidoja skolas mediju pulciņa vadītāja Evita Riek
stiņaMaure, direktores vietniece audzināšanas 
darba jomā Elīna Memrikova un 11. klases skol
nieces Patrīcija Kleinberga un Megija Janševica. 

Video reklāmā skatītājs tiek iepazīstināts ar 
skolas telpām, daudzfunkcionālo sporta zāli, kuru 
izmanto ne tikai vidusskolas skolēni, bet arī Ro
jas novada sporta skolas audzēkņi, kā arī jebkurš 
sportisks un aktīvs Rojas novada iedzīvotājs. Ķī
mijas kabinetā tiek demonstrēti eksperimenti, 
savukārt fizikas un ģeogrāfijas kabinetā mācību 
stundās pielietoti mūsdienīgi mācību materiāli un 
rīki, daudz diskutēts par globāliem procesiem, kā 
arī eksperimentēts. Kabinetā darbojas arī skolas 
zvans un skolas radio. Video rullītī tiek parādīts 
arī bioloģijas kabinets, kur notiek interaktīva mā
cīšanās, kā arī zēnu mājturības kabinets ar daudz 
un dažādiem skolēnu veidotiem darbiņiem. 

Video reklāmā skolas direktore Santa Veide 
Rojas vidusskolu raksturo šādi: „Mūsu skola ir 
gaiša, mājīga, plaša, tajā mācās 320 audzēkņi un 
skolēni no 6 gadu vecuma līdz 12. klasei, strādā 
42 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki. Visiem, 
kas šeit mācās un strādā, Rojas vidusskola ir ļoti 
mīļa. Rojas vidusskolas skolēni, kuri ir cītīgi mā
cījušies, piedalījušies olimpiādēs, konkursos, pa
sākumos un veiksmīgi absolvējuši Rojas vidus
skolu, ir ieguvuši konkurētspējīgu izglītību. Mūsu 
absolventu vidū ir ļoti nozīmīgu amatu ieņēmēji, 
uzņēmēji, darba devēji, kā arī labi darba ņēmēji. 
Skolā strādā ļoti daudz skolotāju, kuri ir absolvē
juši Rojas vidusskolu.” Direktore uzsver arī to, ka 
skolā nenotiek tikai mācīšanās, bet arī daudz un 

dažādi pasākumi, no kuriem populārākie ir sporta 
diena, zēnu konkurss „RV Stiprinieks” un skolēnu 
pašpārvaldes organizētā Ziemas balle. Direktore 
min, ka gada noslēguma pasākumā tiek apbalvoti 
tie skolēni, kuri veiksmīgi piedalījušies konkursos 
un olimpiādēs, ieguvuši godalgotas vietas sporta 
sacensībās, kā arī aktīvi piedalījušies skolas sa
biedriskajā dzīvē. 

Veidojot skolas reklāmu, vēlējāmies uzsvērt to, 
ka mūsu skola ir moderna un turpina attīstīties 
tehnoloģiju jomā, veicina skolēnu radošo attīstī
bu un sociāli emocionālo labsajūtu, kas šajā laikā 
bērniem un jauniešiem ir īpaši nozīmīga. Mācību 
procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles un 
planšetes. Rojas vidusskola ir īpaša arī ar to, ka 

mums ir siltā smilšu kaste. Šajā mācību gadā esam  
tikuši arī pie plašas pasaules kartes, kas izvietota 
skolas trešajā stāvā. Pasaules karti uzdāvināja Jurā
te un Juris Labarēviči, pielīmēja Ingara Lemberga 
būvbrigāde. Prieks par absolventiem, kuriem ir 
vēlme palīdzēt savai skolai! 

Ir daudz iemeslu, lai izvēlētos izglītību iegūt 
Rojas vidusskolā, jo, kā Megija saka reklāmas no
slēgumā: ”Tāda ir mūsu Rojas vidusskola – gaiša, 
krāsaina, mīļa un draudzīga, īsāk sakot, – forša! 
Tādēļ nāc, mācies pie mums!”. 

Rojas vidusskolas direktores vietniece
audzināšanas darba jomā

Elīna Memrikova

„Tāda ir mūsu Rojas vidusskola – gaiša, krāsaina, mīļa un draudzīga”, apgalvo skolas audzēkņi.
                Albuma foto
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Grāmatas arī ir sabiedrība
No 19. līdz 25.  aprīlim Latvijā notika bibliotēku nedēļa, kuras 

laikā – 23. aprīlī – tiek atzīmēta arī Pasaules grāmatu un autortiesī
bu aizsardzības diena.  

Laiku, kad nav iespējams apmeklēt kultūras un izklaides pasāku
mus, būtu daudz grūtāk pārdzīvot bez lasīšanas un bez grāmatām. 
Tās „ir sabiedrība, kas neaizņem neviena cita vietu un ko neviens cits 
nespētu aizstāt” /D. Penaks/. Rojas novada bibliotēka turpina nodro
šināt iedzīvotāju lasīšanas vajadzības.

Pašlaik, kad bibliotēka nevar rīkot lasīšanu popularizējošus pa
sākumus, turpinām rūpēties par to, lai bibliotēkas plaukti regulāri 
tiktu papildināti ar jaunākajām grāmatām. Lasītāji biežāk interesē
jas par konkrētām grāmatām, uz kurām tiek reģistrēta rinda. 

Grāmatu un žurnālu apmaiņa ir pieejama darba dienās un sest
dienās no 11.00–16.00, iepriekš pasūtot:

•	 tālr. 28616707 vai 63232283,
•	 epastā biblioteka@roja.lv, 
•	 autorizētiem lietotājiem IT Alise sistēmā.
Ar bibliotēkas izsniegto lietotājvārdu un paroli ikviens reģis

trēts bibliotēkas lietotājs var izmantot autorizēto bibliotēku sis
tēmu „Mana bibliotēka”, kur ir iespēja attālināti pieprasīt infor
mācijas resursu izmantošanas termiņa pagarinājumu, rezervēt 
izdevumus.

Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās lasītā-
jiem tiek piedāvāts pakalpojums „3td e-GRĀMATU bibliotē-
ka” vietnē www.3td.lv. To nodrošina Kultūras informācijas sistēmu 
centrs sadarbībā ar SIA „Tieto Latvia”, grāmatu izdevniecībām un 
publiskajām bibliotēkām. Tā ir kopīgi īstenota iniciatīva, lai veicinātu 
grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā. Lai kļūtu par 
„3td eGRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ar publiskās bibliotēkas eka
taloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole) jāveic reģistrācija 
vietnē www.3td.lv. Egrāmatas ir pieejamas arī ārpus Latvijas. Ja vēl 
neesat kļuvis par publiskās bibliotēkas lasītāju vai arī iepriekš neesat 
tajā izmantojis autorizācijas datus, varat vērsties jebkurā pašvaldību 
publiskajā bibliotēkā. Bet tas nokārtojams arī attālināti.

– Egrāmatu lasīšanas nosacījumi:
– Egrāmatas lasīšanai paredzētais termiņš ir divas nedēļas, pēc 

kura grāmata vairs nav pieejama lasītājam.
– Egrāmatu saņemšanai noteikts šāds ierobežojums  – lasītājs 

nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk par divām egrāmatām.
– Mēneša laikā (30 dienas) iespējams lasīt ne vairāk par 6 egrā

matām.
– Egrāmatu lasīšanai nepieciešams dators, planšetdators vai 

viedtālrunis ar interneta pieslēgumu.

– Egrāmatas lasīšana autorizētam lietotājam nav pieejama ga
dījumā, kad nokavēts bibliotēkā izsniegto grāmatu nodošanas ter
miņš.

Maijā Rojas novada bibliotēka atsāks 
grāmatu un žurnālu apmaiņu parastajā 

darba laikā: darba dienās no 11.00–19.00 un 
sestdienās no 11.00–16.00. 

 Irēna Svitiņa

Šogad Latvijas Lielās talkas aicinājumam atsaucās arī Kaltenes 
iedzīvotāji.  Ikdienā pārsvarā pārvietojamies automašīnās, tad jau lie
kas, ka dzīvojam sakoptā vidē un viss ir kārtībā. Bet tā tomēr nav! 
Diemžēl atstājam aiz sevis krietnus pēdu nospiedumus. Kādēļ tā no
tiek – mācāmies skolā, lasām interneta portālos un avīzēs, skatāmies 
televīziju – tik daudz runā par atkritumu problēmu! Ejam uz mežu 
pastaigā, maisiņu ar pilnām dzēriena pudelēm un ēdienu varam pa
nest, bet ārā iznest tukšos traukus nevaram! Daži par talciniekiem 
ironizē, citi saka: „Es nekur nepiemēsloju!”

Man ir liels prieks un gandarījums, ka aicinājumam uz talku 
Kaltenē atsaucās 34 dalībnieki! Darbu arī krietni padarījām: sako
pām ceļmalas uz mūsu tūrisma objektiem – Kalvām un Putnu torni. 
Diemžēl visvairāk atkritumu bija kaltenieku iemīļotajā Čībiņkalnā. 
Visu paaudžu ciema iedzīvotāji tur sportojuši, dancojuši zaļumbal
lēs, braukuši ar ragutiņām no kalna, esam svinējuši Jāņus un Liel
dienas. Paldies Rotai Pečakai ar ģimeni, ka vēl joprojām pļaviņa un 
kāpa ir visiem brīvi pieejama! Cienīsim viens otru un nemēslosim 
tur, kur atpūšamies!

Lielu darbu paveicām arī kapsētās – izšķirojām atkritumu kau
dzes, nogrābām kapu teritoriju, nokrāsojām vārtus. Vislielākā prob
lēma ir Šanterkalna kapsētas tālākajā stūrī „ierīkotā” izgāztuve. 
Pirm kārt, tur nevar piebraukt traktors, lai kaudzi izvestu, otrkārt, 
tur samesti visi plastmasas un stikla atkritumi. Šo kaudzi izšķiro
jām, izlīdzinājām. Lūgums  atkritumus vairs tur nebērt! Kapu pie
vārtē ir izvietots konteiners, kurā samest sveču traukus, puķu podus 
un citus netrūdošos materiālus. Kļūsim taču reiz atbildīgāki par sa
viem darbiem!

Vēlreiz saku lielu paldies visiem, kuriem sestdien – bija laiks pie
dalīties talkā! Zinu, ka tādi aktīvisti – solo talkotāji bija visos mūsu 
novada ciemos! Mācīsimies saudzēt un priecāties par mūsu skaisto 
zemi Latviju!

Gundega Balode

„Mēs nemantojam Zemi 
no saviem senčiem,  
mēs to aizņemamies 
no saviem bērniem.”

/Deivids Orrs/

Iepazīstieties ar jauno Rojas novada tūrisma bukletu!
 Nesen Rojas Tūrisma informācijas 

centrā pavisam svaigs no tipogrāfijas 
tika atvests jaunais šī gada novada tū
risma buklets. Darbs pie bukleta izvei
des ilga visu ziemu, līdz pat marta bei
gām. Šoreiz bukleta vāka izpildījums 
ieguvis grafiski modernu noformēju
mu, pateicoties pieredzējušajai māks
liniecei Daigai Brinkmanei, kura ir arī 
daudzu grāmatu māksliniece. 

Bukleta vāka vizuālajā izpildījumā 
apvienoti grafiskie elementi no Rojas 
tautiskajiem brunčiem ar dažādām 

noskaņu fotogrāfijām. Bukleta vie
nojošais elements ir dažādi saukļu 
vārdi ar izskaņu „roja” (ievēROJA, 
pabaROJA, staROJA, utt). Atverot 
bukleta pirmo atvērumu, iespējams 
iepazīties ar īsu Rojas brunča vēstu
ri un interesantiem piekrastes ēdienu 
nosaukumiem. Pie informācijas par 
Rojas novada dabas takām pievieno
ti QR kodi, kurus noskenējot ar savu 
viedtālruni, jums telefonā atvērsies 
konkrētās dabas takas maršruts. Buk
leta viducītī atradīsiet karti ar Rojā 

un tuvākajā apkārtnē esošo mākslas 
un neikdienišķo darbu karti, kuru arī 
ar QR kodu palīdzību varēsiet atvērt 
savā viedtelefonā. Un bukleta noslē
gumā jautrākam garastāvoklim Di
nas Veinbergas jautrais dzejolītis par 
to, kas Rojā notiek Zvejnieksvētkos, 
pierakstīts mūsu pašu, tāmnieku, iz
loksnē!

Paldies Gundegai Balodei par ietei
kumiem, padomiem un vēsturiskās 
bukleta informācijas veidošanu! Pal
dies Mārim Grosbaham par atsaucību 

un sadarbību! Paldies Dinai Veinber
gai par kolosālo dzejoli! Paldies foto
grāfiem, ka radāt brīnišķīgas bildes, 
ar kurām dalīties tālāk! Vislielākais 
paldies bukleta māksliniecei Daigai 
Brinkmanei par ieguldīto darbu un 
brīnišķīgo rezultātu!

Ja vēlaties saņemt savu bukleta 

eksemplāru, sazinieties pa telefonu 
28630590 un vienosimies! Bukleti 
pieejami latviešu, krievu un angļu va
lodās!

Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Vāka noformējums tapis, pateicoties māksliniecei Daigai Brinkmanei.

Bukletā atradīsiet gan dabas takas maršrutus, gan vēsturisko informāciju par dažādiem apskates objektiem.
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Aktualitātes Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Aprīlis pietuvojies izskaņai, jau pusgadu 
mācības tiek aizvadītas attālināti, tomēr tas ne-
nozīmē, ka mūsu ikdiena būtu kļuvusi mazāk 
aktīva. Joprojām mūsu pedagogi meklē iespē-
jas piedalītie s dažādos konkursos, izmantojam 
katru iespēju, lai dažādotu mācību procesu, 
veicam darbus, kas citkārt mācību gadu laikā 
nenotiek, un cenšamies iepriecināt savējos ar 
kādiem īpašiem sveicieniem. 

Aktualitātes mācību procesā
Kopš 12. aprīļa mākslas nodaļas audzēkņi daļu 

savas nodarbības aizvada Rojas brīvdabas estrā
dē. Šāda mācību forma iespējama pēc Ministru 
kabineta lēmuma: ārtelpās iespējams pulcēties 
10 bērniem profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības programmu apguvē. Tas, protams, ir 
ļoti mazs atvieglojums, jo ārtelpās pilnvērtīgi 
nodrošināt mācības nav iespējams. Izmantojam šo 
mums sniegto iespēju ar mērķi audzēkņiem nodro
šināt „dzīvu kontaktu” ar pedagogu, izraušanos no 
virtuālās vides, kas jūtami nogurdinājusi ikvienu.

Nodarbības ārtelpās izmantos arī mūzikas no
daļas audzēkņi. Jau šobrīd 4.8. klašu kora nodar
bības labos laika apstākļos tiek plānotas un reali
zētas pie mūzikas skolas ēkas, arī sagatavošanas 
grupa nodarbības aizvada ārtelpās. 

Savukārt nākamie skolas absolventi kopš 
marta vidus var apmeklēt individuālās konsul
tācijas klātienē, lai veiksmīgāk sagatavotos nos
lēguma eksāmeniem un ar lepnumu sagaidītu 
izlaidumu. 

Mazie skolas audzēkņi ar prieku izmanto iespēju pavadīt nodarbības ārtelpās.          Albuma foto 

Dalība konkursos
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi arī 

attālinātajā mācību procesā piedalījušies dažādos 
konkursos. Šogad ziema lutināja ar sniegu, un tika 
radīta iespēja piedalīties sniega skulptūru veido
šanas konkursā, ko rīkoja Lubes kultūras nams. 
E. Martužāne šajā konkursā ieguva 1. vietu ar snie
ga skulptūru „Kūka” un K. Kiršteine – 2. vietu ar 
sniega skulptūru „Suns”.

Audzēkņi piedalījās arī zīmējumu konkursā 
„Pasmejies”. Konkursa tēma bija „Dižķibele – 
mājsēde” un tajā tika iesūtīti 775 skolēnu darbi no 
106 Latvijas skolām. Rojas Mūzikas un mākslas 
skolu konkursā pārstāvēja J. Cibule, L. Mikīte un 
A. Krūzmanis.

Mākslas nodaļas audzēkņi piedalās arī zī
mējumu konkursā „Gada būve Latvijā”. Par in
teresantākajām būvēm Rojā jaunie mākslinieki 
atzina Rojas brīvdabas estrādi un mājražotāju 
tirdziņu. Skolu šajā konkursā pārstāv L. Mikīte, 
E. Martužāne, S. Mauriņa, G. Miezis, M. Jansone, 
R. Jansone.

Šajā pavasarī darbi ir aizceļojuši uz kaimiņvalsti 
Lietuvu. Konkurss veltīts arheoloģes, antropoloģes 
profesores Marijas Grimbutienes 100. jubilejai. 
Konkursa tēma – raganas. Mūsu skolu konkursā 
pārstāv E. Akšbirze, A. N. Feldberga, R. Jansone, 
L. Mikīte, P. L. Pele.

Konkursi aizvadīti arī mūzikas jomā. Liel
dienu brīvdienās attālināti notika vokālistu 
konkurss „Uzstaro 2021”. Konkursā tika iesūtīti 
210 priekšnesumu, kuros piedalījās dziedātāji no 
55 dažādām Latvijas un Lietuvas vietām. Kon
kursā skolotājas Ineses Ozoliņas vadībā piedalījās 
arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes 
Elza Klauža un Ance Klauža. Elza savā vecuma 
grupā ieguva 3. vietu. Konkursa ietvaros tapis 
mūsu skolas absolventes Beates Olektes un topo
šās absolventes Ances Klaužas kopdarbs – dzies
mas videoklips, kuru iespējams noskatīties gan 
skolas facebook lapā, gan youtube kontā. 

Savukārt 13. aprīlī saņēmām priecīgu ziņu no 
Alojas, kur tiek organizēts dziesmu jaunrades 
konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam”. Skolo
tājas Litas Krūmiņas vadībā konkursa 1. kārtā 
startēja arī mūsu skolas audzēkne Eva Kirilo
va. Žūrijas komisija – komponisti Selga Mence, 
Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride 
izvirzījuši Evas iesniegto  tautasdziesmas apdari 
2. konkursa kārtai!

Paldies pedagogiem un audzēkņiem par dalību 
konkursos!

Koncerts katra mājās
Laikā, kad koncerti nevar notikt, esam sarū

pējuši nelielu pārsteigumu mūsu skolēniem un 
vecākiem. Ikviens savā eklases pastā ir saņēmis 
saiti uz īpaši mūsu skolai veltītu koncertu, kuru 
sniedz Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 
arfiste, pedagoģe Ieva Šablovska. Jāpiebilst, ka 
mūziķe 12. aprīlī virtuāli tikās arī ar mūsu sko
las pedagogiem, sniedzot nelielu ieskatu arfas 
spēlē, kā arī savu pieredzi attālinātajā mācību 
procesā. 

Skolā rosība notiek
Kamēr mācību darbs norit katra mājās, izman

tojām izdevību veikt telpu remontdarbus. Mūzikas 
skolā pilnībā atjaunotas trīs klases. Vēl divās plā
nots remontdarbus uzsākt līdz maijam. Par rūpīgo 
un atbildīgo darbu vēlamies pateikt paldies SIA 
„Kalvas” darbiniekiem un personīgi Gatim un Ed
garam Grīnīšiem. 

Telpas ieguvušas ne tikai jaunu izskatu, mazos 
un lielos pianistus skolā gaida arī jauns ,,Yamaha” 
pianīns. 

Ar domām par nākamo gadu
Jāpiebilst, ka esam uzsākuši jauno audzēkņu 

uzņemšanu un konsultēšanu. Ikvienam intere
sentam bez vecuma ierobežojuma piedāvājam 
apgūt interešu izglītību klavierspēlē, akordeona 
spēlē, ģitāras spēlē, flautas spēlē, sitaminstru
mentu spēlē, vokālajā mūzikā, vijoles spēlē un 
mākslā. Tāpat notiek uzņemšana sagatavošanas 
grupās „Mūzikas pamati” un „Mākslas pamati”. 
Profesionālās ievirzes programmās atvērta uz
ņemšana klavierspēlē, akordeona, ģitāras, vijoles, 
flautas, sitaminstrumentu spēlē, vokālā mūzika
kora klase un vizuāli plastiskās mākslas izglītības 
programmās. 

No 19. līdz 24. aprīlim ikvienam interesentam 
bija iespēja pieteikties atklātajās tiešsaistes stun
dās, lai ieskatītos, kā notiek mācību process mūsu 
skolā. Šo iespēju piedāvājam arī maijā. Ja vēlaties 
ielūkoties kāda mācību priekšmeta apguvē, pie
sakieties, rakstot uz epastu mms@roja.lv vai zva
not skolas direktorei Baibai Beraģei (28321318) 
vai direktores vietniecei Aijai Kaļiņičenko 
(29349337).  

Informāciju apkopoja 
Baiba Beraģe un Aija Kaļiņičenko

Pēc divu gadu pārtraukuma no 19. līdz 
22. aprīlim Rojas novada dome sadarbībā 
ar Rojas DzKU rīkoja akciju, kurā ikvie-
nam Rojas novada iedzīvotājam bija iespē-
ja bez maksas atbrīvoties no nevajadzīgām 
elektroprecēm un lielgabarīta atkritu-
miem. Kā pastāstīja Rojas DzKU lietvede 
Ilvija Vērpēja, iedzīvotāju atsaucība bijusi 
ļoti liela. Kopumā bija pieteiktas gandrīz 
100 adreses, no kurām izvesti vairāk nekā 
30 tonnu lielgabarīta atkritumu un sadzī-
ves elektropreču.

 D. Klaberes teksts un foto

MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS ROJAS NOVADĀ
Šogad asociācija „Lauku ceļotājs” kopā 

ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 
(LIAA) organizē reģionālā tūrisma galamērķa 
popularizēšanas pasākumu – Mājas kafejnīcu 
die nas (MKD) visā Latvijā.

Dalībai šajā pasākumā ir pieteikts arī Rojas 
novads. Rojas novadā Mājas kafejnīcu dienas 
norisināsies divas dienas, no 27–28. augustam. 

Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no 
Igaunijas, kur šādas dienas notiek jau vairākus ga
dus. 2019. gadā šādas mājas kafejnīcu dienas tika 
rīkotas arī Latvijā. Pasākums guva lielu atsaucību, 
un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt savu 
novadu vai kultūrtelpu kā interesantu tūrisma 
galamērķi, tāpēc šogad Mājas kafejnīcu dienas 
nolemts organizēt visā Latvijā.

Rojas tūrisma informācijas centrs šajā 
aktivitātē veic koordinējošās funkcijas – 
informē un apzina savas teritorijas potenciālos 
dalībniekus, komunicē ar „Lauku ceļotāju” un 
LIAA.

Aicinu Rojas novada ģimenes, saimnieces, 
māj ražotājus, uzņēmējus un citus radošos un 
aktīvos iedzīvotājus pieteikties dalībai Mājas 
kafejnīcu dienām Rojas novadā. Īpaši aicināti 
tie, kas ikdienā nenodarbojas ar tūrismu un 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Šajās Mājas kafejnīcu dienās aicināsim ceļotājus 
iegriezties mūsu novada mājās, sētās, objektos vai uzņēmumos, kuros 
tiem būs iespējams nobaudīt piekrastes kulinārajās tradīcijās gatavo
tus ēdienus, dzērienus, uzkodas vai citus našķus. 

MKD dalībnieki aicināti veidot tādus kā dārza svētkus sev, 
ģimenei, draugiem, kaimiņiem un citiem ciemiņiem un izmēģināt, 
kā būt par kafejnīcu uz vienu vai divām dienām. 

Pasākuma mārketinga aktivitātes, vienošanos ar PVD un VID, kā 
arī kopīgu MKD dalībnieku apmācību organizēšanu, veiks „Lauku 
ceļotājs” un LIAA. Jau pavisam drīz „Lauku ceļotājs” uzsāks MKD 

dalībnieku apmācības par dažādām svarīgām tēmām, gatavojoties 
šim pasākumam.

Aicinu mūsu novada iedzīvotājus nebaidīties, bet uzdrīk stēties 
pamēģināt piedalīties!

Sīkāka informācija par pasākumu un pieteikšanās līdz 14. mai
jam Rojas tūrisma informācijas centrā, pa epastu: tic@roja.lv vai 
tel.: +371 28630590.

Rojas TIC vadītāja Kristīne Voldemāre

Rojas novada „Joki” allaž izcēlušies ar savu viesmīlību. Lielais zupas katls uz uguns liecina, 
ka pēc brīža pie šī galda sēdīsies izsalkuši ceļotāji.                    

                                                  Albuma foto
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Gatavojoties maija svētku brīvdienām, Rojas Tūrisma 
informācijas centrs sagatavojis foto orientēšanās aktivitāti 
izzinošiem un aktīviem cilvēkiem!

Pasākuma norises laiks pēc jūsu izvēles, no 1.–4. mai
jam. Orientēšanās pasākumā apkopoti 12 pieturas punkti 
jeb vietas Rojā. Katrā punktā ir uzņemta fotogrāfija no 
kāda objekta – vietas veidojošās detaļas. Pasākuma dalīb
nieku uzdevums ir pēc šīm foto detaļām atpazīt, kas tas ir 
par objektu vai vietu, doties uz šo vietu un uzņemt pilna 
izmēra objekta vai vietas fotogrāfiju. Būs sagatavoti arī daži 
jautājumi, uz kuriem dalībniekiem kopā ar fotogrāfijām 
vajadzēs iesniegt savas atbildes. Foto orientēšanās uzdevu
mi piektdien, 30.04, tiks publicēti Rojas TIC facebook pro
filā. Būs iespējams uzdevumus saņemt arī izdrukātā veidā, 
par šo iespēju iepriekš lūgums sazināties ar Rojas TIC pa 
telelefonu 28630590.

Dalībnieki aicināti savas fotogrāfijas un atbildes sūtīt 
(līdz 05.05) uz WhatsApp aplikāciju (28630590) vai epas
tu: tic@roja.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu vai komandas 
dalībnieku vārdus.

No iesūtīto pareizo atbilžu autoru vidus, trim laimīga
jiem tiks izlozētas balviņas!

Kristīne Voldemāre
Rojas Tūrisma informācijas centra vadītāja

Publicitātes foto

Foto orientēšanās 
aktivitātes Rojā

Lai veicas arī turpmāk
Rojas vidusskolā no 12. aprīļa atkal skan 

bērnu balsis. 1.–6. klase un 12. klase atsāka 
mācīties klātienē, bet 7.–11. klases skolēni 
klātienē mācīsies divas dienas nedēļā pēc 
rotācijas principa.  Bērnu izjūtas ir dažādas. 
Sākumskolas skolēni pārsvarā visi ir priecīgi 
par atgriešanos draugu pulkā, bet pusaudžu un 
vidusskolēnu vidū domas dalās. Lai nu kā, jācer, 
ka pamazām atgriežamies pie ierastās kārtības. 

Ārkārtējās situācijas dēļ arī 2020./2021. 
mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā 
skolēni kārtos valsts pārbaudījumus. 12. klases 
svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no mar
ta uz maiju. Lai iegūtu atestātu par vispārējās 
vidējās izglītības apguvi, skolēniem maijā 
jākārto trīs obligātie eksāmeni – latviešu valodā, 
vienā svešvalodā un matemātikā. 9. klases 
skolēniem eksāmeni ir atcelti, un mācību gadu 
viņi noslēdz ar vērtējumu gadā. Jau šajā mēnesī 
9. klases skolēni kārtoja diagnosticējošo darbu 
dabaszinībās, matemātikā un latviešu valodā.

Neskatoties uz attālināto mācīšanās pro
cesu, Rojas vidusskolas skolēni šajā mācību 
gadā ļoti sekmīgi piedalījušies dažādās mācību 
olimpiādēs gan novadā, gan valsts mērogā. 
Apsveicam 9. klases skolnieci Līnu Jaunozolu ar 
veiksmīgu dalību latviešu valodas un literatūras 
valsts olimpiādē un paldies skolotājai An
etei ĀboliņaiĀbolai. Lepojamies ar 12. klases 
skolēnu Kristapu Ričardu Freimani, kurš iegu
va 3. vietu latviešu valodas un literatūras valsts 
47. olimpiādē. Paldies skolotājai Aigitai Sprin
cei par palīdzību sagatavošanas posmā.

Zinātniski pētniecisko darbu reģionālās 
konferences lasījumos 11. klases skolēni Vita 
Šaudena ieguva 1. pakāpes diplomu, un Kris
ters Sraumers 2. pakāpes diplomu. Abiem 

tika dota iespēja pārstāvēt Rojas vidusskolu 
valsts līmenī. Šajā saspringtajā cīņā mēs ap
sveicam Kristeru Straumeru ar iegūtu 2. vietu 
un Vitu Šaudenu ar dalību Latvijas skolēnu 
45. zinātniskās pētniecības darbu konferencē. 
Sveicam dalībniekus un sakām paldies darbu 
vadītājiem Svetlanai Mediņai un Ingai Pun
tulei. Kristera ZPD nosaukums ir „Depresi
jas izpausmes Rojas vidusskolas pusaudžiem”, 
bet Vita pētīja Rojas vidusskolas skolēnu 
informētību par garīgās veselības nopietnību 
šajā mācību gadā. Atsākot mācības, tiek 
turpinātas jaunās tendences izglītības jomā. 
Apvienojot spēkus starppriekšmetu saiknes 
ietvaros, pēc skolotājas Ingrīdas Ķauķes 
ierosmes, un pievienojoties skolotājai Egijai 
Hazenai, 1. un 3. klases vizuālās mākslas un 
dizaina tehnoloģijas stundās veidoja robotus 
no dažādiem materiāliem. Bērnu izdoma ir 
apbrīnojama – metāla un alumīnija bundžas, 
tualetes papīra rullīši, kartona kastes, plastma
sas pudeles utt. Kā jau pienākas automātiskām 
ierīcēm, katrai ir arī sava tehniskā pase un 
mīlīgi nosaukumi – Jaukais robots, kurš „Taisa 
bērnus jaukus” un viņa apkopē ietilpst – taisīt 
viņu pašu priecīgu; Gaisa robots, kurš attīra 
gaisu; Prieka robots – paredzēts dziedāšanai 
bērnu ballītēs, un viņu nedrīkst mērcēt ūdenī, 
jo tas var būt bīstami; Robots „Interesis” ir 
paredzēts dažādu lietu pētīšanai un atrašanai; 
„Varavīksnes” uzdevums ir pūst burbuļus un 
gādāt par labu noskaņojumu ballītēs. Bet ļoti 
iecienīti ir roboti, kuru uzdevums ir palīdzēt 
mājas darbos un „pienest man visu, ko es gri
bu”. Tādi jaunie inženieri aug Rojas vidusskolā.

Šajā mācību gadā 4. klases tika pie jau
na mācību priekšmeta – sociālās zinības 

un vēsture. Šajās stundās 
izglītojamiem tiek piedāvātas 
jaunas iespējas – pilnveidot 
prasmes datorikā un atrast 
nepieciešamo informāciju tī
mek lī un arī citos uzziņu 
avotos, veidot prezentācijas, 
diskutēt un aizstāvēt savu vie
dokli. Kā pastāstīja skolotāja 
Inta Plāte, marta stundu tēma 
bija „Es lepojos ar savu nova
du”. Skolēni intervēja Rojas vi
dusskolas absolventus par viņu 
skolas laika interesantākajiem 
pasākumiem, un pētīja, kā 
tradīcijas laika gaitā mainījušās. 
Prezentācijas veidā katram bija 
jāparāda un jāpastāsta par savu 
izvēlēto personību. Kādas tad 
bija 4.  klašu skolēnu izvēles? 
Septiņi lepojas ar grupas „Roja” 
solistu un Rojas vidusskolas 
himnas autoru Jāni Kalniņu, 
četri apkopoja informāciju par 
Gvido Zvaigzni. Bērnu interesi 
bija izraisījuši arī Ivars Sto
nins, Ingrīda Miķelsone, An
sis Zeltiņš, Dāvis Šteinbergs, 
Alise Lakšmane, Eva Kārkliņa, 
Maruta Zemture, Gundega 
Balode, sportistes Līga Vecbērza un Tīna Luīze 
Bernāne, skolnieces Patrīcija Kleinberga un 
Kitija Maišele, skolotājas Liene Frīdenvalde 
un Māra Folkmane. Rakstīja arī par savām 
ģimenēm – par savām mīļajām omēm Āriju 
Veidi un Lieni Plūksnu. Novadpētniecības 
temata apguves procesā skolēni iepazina 

piemiņas akmeņus Rojā, kuriem ik dienas 
steigā paskrien garām un par tiem pat neie
domājas. 

Tāds ir mācību darbs, kurā piedalās mūsu – 
Rojas vidusskolas audzēkņi.  Lai veicas un izdo
das arī turpmāk! 

 Antra Ozollapa 

Izdevīga iespēja profesionāļiem 
bez izglītības dokumenta!

Ja persona savas dzīves laikā ir patstāvīgi ap
guvusi profesionālās iemaņas, prasmes, zināša
nas noteiktā profesijā, bet par to nav izglītības 
dokuments, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums (KTTT) piedāvā  iespēju  to iegūt 
šādās profesijās: Pavārs, Konditors, Ēdināša
nas pakalpojumu speciālists, Viesu  uzņemša
nas dienesta speciālists, Tūrisma pakalpojumu 
konsultants, SPA speciālists, Auklis, Restaura
tora asistents, Loģistikas darbinieks, Mēbeļu 
galdnieks, Mēbeļu dizaina speciālists, Auto
mehāniķis. 

Kā tas notiek:
1. Noteikti sazinies un konsultējies KTTT 

par eksāmena prasībām, iepazīstoties klātienē 
ar eksāmena teorētiskās un praktiskās profesio
nālās daļas norises apstākļiem;

2. Piesakies ar noteiktas formas (skatīt MK 
not. Nr. 146 vai www.kuldigastehnikums.lv 
iesnie gumu  KTTT  eksāmenam noteiktā pro
fesijā, pievieno maksājumu apliecinošu doku
mentu;

3. Veic maksājumu ar pārskaitījumu KTTT 
par eksāmenu saskaņā ar 22.02.2011. Ministru 

kabineta not. Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē 
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profe
sionālo kompetenci” cenrādi;

4. Saglabā iesnieguma un maksājuma doku
mentu kopijas;

5. Saņem mācību bezmaksas konsultāciju par 
eksāmenu;

6. Kārto KTTT klātienē profesionālās kvalifi
kācijas eksāmenu;

7. Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas sa
ņem profesiju apliecinošu valsts atzītu izglītības 
dokumentu – apliecību.

SVARĪGI:
Ikvienai strādājošai personai vecumā no 

25  gadiem ir iespēja  saņemt izdevumu kom
pensāciju par  sekmīgi nokārtotu eksāmenu no 
ES projekta „Nodarbināto personu profesionā
lās kompetences pilnveide”.

Informācijai:
25601738, muceniece66@inbox.lv
26460569, spuleniece.aispure@gmail.com
www.kuldigastehnikums.lv
Liepājas iela 31, Kuldīga, 63324082

Robots „Interesis” paredzēts dažādu lietu pētīšanai un atra-
šanai.                                                                                      Albuma foto

Dace Klabere

Dabā beidzot ir iestājies pavasaris, un, lai arī 
laika apstākļi daždien mūs nepavisam 
nelutina, ilgi gaidītie dārza darbi ir sākušies. 
Rosās lauksaimnieki, rosās mazdārziņu 
īpašnieki un, protams, Rojas novada 
daiļdārzniece Dace Zembaha. Aicināju Daci uz 
sarunu, lai painteresētos, kas jau pagūts izdarīt 
un kas iecerēts, lai Roja atkal uzplauktu it koši 
savā puķu, krūmu un koku daudzveidībā.

Sākšu ar jautājumu, kas tagad visiem 
uz mēles – kā tu vērtē laukumā pie kul-
tūras centra notiekošās pārmaiņas?

Es šo projektu atbalstu un skatos uz to ļoti pozi
tīvi. Katram kokam, tāpat kā cilvēkam, ir savs mūžs. 
Arī pie kultūras centra augušās egles, tāpat kā pie 

bijušā „Bangas” kantora, savu laiku bija nokalpoju
šas un tām vairs nebija dekoratīvā skata. Kamēr eg
les ir jaunas, viss ir kārtībā, bet pēc gadiem skats top 
nebaudāms. Atceros, ka, sākot strādāt Rojas DzKU 
labiekārtošanas nozarē, mēs ar Bruno Tinti nozā
ģējām vienu pie kultūras centra esošu egli. Izcēlās 
tāds tracis! Bet egle bija nokaltusi jau tajā laikā! Un 
nozāģēto egļu vietā taču atkal iestādīs jaunas un 
veselas eglītes! Man ļoti patīk doma, ka nevajadzēs 
vairs katru gadu uz Ziemassvētkiem cirst jaunu egli, 
bet svētku rotai varēs izmantot pie kultūras centra 
augošās egles. Atceros, kā visi uztraucās, kad tika 
labiekārtota pļaviņa pie kultūras centra. Bija tik 
daudz negāciju, bet tagad visi ir apmierināti – uz 
soliņiem labprāt atpūšas ne tikai pensionāri, bet arī 
jaunieši un māmiņas ar mazuļiem. Tas pats būs ar 
laukumu pie kultūras centra – būs skaisti sakārtots 

laukums ar jauniem apstādījumiem, man tas viss 
liekas ļoti pozitīvi. Domāju, ka domes Attīstības 
nodaļas darbinieces iegulda daudz darba, apgūstot 
Eiropas Savienības projektu naudu, lai mums būtu 
arvien vairāk sakārtotu vietu. Rojā trūkst vietu ar 
skatu uz jūru, tādēļ priecājos par sakārtoto Mazu
pīti pie ambulances. Vecie koki izzāģēti, gultne sa
kārtota, krasti nostiprināti, zāliens sakopts – prieks 
skatīties! Liela uzmanība jāpievērš tam, ka nevaja
dzētu neko stādīt priekšā skaistām vietām. Dažkārt 
liekas, ka kāds tukšs laukums obligāti jāpiestāda. 
Sākotnēji jau būs glīti, bet vēlāk, kad viss iestādītais 
izaugs, skaistais skats vairs nebūs redzams. Dažkārt 
mēs pilnīgi nepadomājam par to, kur un ko stādam. 
Piemēram, varu minēt arī simtgades ozoliņus. Ozo
lam vajag plašumu un gaismu, lai tas augtu, bet, ja 
tas iestādīts zem lieliem augošiem kokiem? Simtga

des ozoliņiem būtu jābūt paliekošai vērtībai, tādēļ 
domāju, ka vismaz vienu mūsu novadā vajadzēs 
pārstādīt.

Cilvēki dažkārt pārmet, ka mēs par daudz zā
ģējam, bet par maz stādam. Taču stāsts ir par to, 
ka ir ļoti jāpārdomā, kur tu vispār drīksti stādīt. 
Piemēram, Selgas ielā visur ir aizsargjosla, ko mēs 
neredzam – kabeļi, ūdensvadi, komunikācijas. Ir 
noteikumi, kuri jāievēro, un tagad tie ir īpaši stin
gri. Jācenšas tur saglabāt tos kokus, kas mums ir 
kā vērtība, saglabājot tiem optimālus augšanas 
apstākļus. Savulaik Selgas ielā, virzienā no autoos
tas uz Kolkas pusi, koki ir stādīti ļoti pārdomāti, ir 
liela koku dažādība. Visos laikos koki ir slimojuši. 
Ošiem, piemēram, ir Holandes ošu slimība, gobas 
nokalst, un tās nav iespējams glābt. 

(Turpinājums 6. lpp.)

Pavasara darbi Rojas labiekārtošanā sākušies
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Pavasara darbi Rojas labiekārtošanā sākušies
(Sākums 5. lpp.)

Teorētiski to vietā varētu stādīt citus, bet blakus 
esošie lielie koki ar saviem vainagiem neļaus at
tīstīties mazajam kociņam – tam trūks gaismas. 
Plūdoņa ielā pirms gadiem septiņiem iestādījām 
liepiņas. Tās aug labi, bet arī tām ir jāiet cauri 
un jāskatās, jo tur, kur bija atstātas veco liepu 
atvases, jaunās liepiņas neaug. Ir liepas, kas iz
augušas jau 7 metrus garas, un liepas, kuru augs
tums sasniedz vien 2 metrus. Es noteikti atbalstu 
jaunu koku stādīšanu, tikai ļoti pārdomājot un 
izvērtējot visus apstākļus. Ievēroju, ka pie daudz
dzīvokļu mājām cilvēki grib iekopt apkārtni un 
stāda tūjas un košumkrūmus. Tas jau būtu labi, 
bet atkal jāskatās, vai augs nav piestādīts par tuvu 
mājai, tās pamatiem vai komunikācijām, tā no
darot kaitējumu visai mājai. Kamēr augi mazi, 
viss kārtībā, bet pēc gadiem tas var sākt traucēt 
pirmā stāva iedzīvotājiem. Pirms kaut ko stādīt 
pie daudzdzīvokļu mājām, derētu aprunāties ar 
mājas iedzīvotājiem un apsaimniekotāju, lai vē
lāk nerastos problēmas.

Runājot par apkārtnes sakopšanu – pārlieku 
lielajā kārtības mīlestībā mēs nogrābjam pēdējo 
lapiņu un kokiem vairs nav, no kā baroties. Kas 
notiek ar kokiem trotuāru tuvumā – tiem jau tā 
nav barības vielu, plus vēl kaitīgā sāls ietekme. 
Cilvēki arī vaicā, kāpēc plocī stāv veci celmi. 
Bet tiem labajiem kukainīšiem arī kaut kur ir 
jādzīvo! Tie palīdz atbrīvoties no kukaiņiem, 
kuri  indē rododendrus un košumkrūmus. Mēs, 
cilvēki, dažkārt šo ķēdi esam izjaukuši. Protams, 
katram novadam ir savi saistošie noteikumi, 
kuros atrunāts zāles garums un tamlīdzīgi, bet 
varbūt dažkārt vajadzētu zālei atļaut paaugties 
dažus centimetrus virs noteiktā un ļaut tai puķei 
noziedēt! Piemēram, pie vienas no daudzdzī
vokļu mājām pašlaik tik fantastiski zied zilsnie
dzītes! Mēs esam tā visu nopļāvuši un nogrābu
ši, ka dzīvās radības paliek arvien mazāk. Pēc 
būtības vajadzētu būt tā, ka, piemēram, ja koku 
augstums ir 20 m, tad vajadzētu 20 m uz katru 
pusi atstāt lapas zem koka, lai tās tur trūd un 
kokam ir, no kā baroties. Mums ļoti pie tā vēl 
jāpiedomā.

Kas jauns plocī?
Pagājušajā gadā iestādījām 50 hortenzijas, 

šogad Latvijas Pašvaldību savienība piešķīra 
naudu vēl 50 hortenzijām. Pašlaik plocī kopā ir 
60 mūžzaļie un 52 vasaras rododendri. Speciāli 
pārskaitīju, cik tad palikuši, jo laiku pa laikam 
kāds tiek izrakts. Cilvēki nesaprot, ka vasaras 
viducī izrauts liels rododendrs citā vietā vairs 
neieaugs, un galu galā, tā ir gan necieņa pret 
citiem iedzīvotājiem, gan zagšana. Rododen
driem plocītī patīk. Iestādīju tajā arī kultūras 
centra atdotās bārbeles. Rudenī ar savām sarka

najām ogām tās skaisti papildinās ainavu. Bieži 
strādājot plocī, redzu, ka arī šī vieta ir cilvēku 
iecienīta.

Maximas dobe
Par šo dobi interesējas tik daudz cilvēku! Šo

gad dobe iecerēta mūsu novada karoga krāsās 
– zila, balta un dzeltena. Dzeltenā krāsa piesaista 
uzmanību jau no attāluma. Ir pasūtīti vairāk nekā 
40  dažādu puķu stādi, tā kā būs liela dažādība. 
Man bieži jautā, kāpēc Maximas dobē nestādu 
daudzgadīgās puķes. Ir jāsaprot, ka tas būtu ļoti 
problemātiski, jo dobē nav tām atbilstošu augša
nas apstākļu. Dobē nokļūst sālssmilšu maisījums, 
kā rezultātā daudzgadīgo puķu mūžs būtu ļoti īss. 
Ar viengadīgajām puķēm var panākt arī krāsu ba
gātību un ziedēšanas dažādību, jo mums vajag, lai 
dobes zied uz visiem mūsu svētkiem, sākot jau ar 
Rojas dienām līdz pat rudenim. Jārēķinās arī ar 
lielo vēju, krasajām temperatūras maiņām mitru
mu utt. Savukārt augstajos puķu podos būs pelar
gonijas un petūnijas.

Pārējie darbi
Rožu dobes kopšana, priedīšu uzraudzīšana 

estrādes teritorijā – par darba trūkumu nesūdzos! 
Tuvākajā laikā gribu iziet cauri pašvaldību apstā
dījumiem ielas malās. Ir noteikumi, kas paredz, 
cik augstu jābūt koku zariem, lai tie netraucētu 
brīvi pārvietoties ne cilvēkiem, ne automašīnām. 
Pēc noteikumiem virs ietvēm tie ir 2.5 metri, virs 
braucamās daļas – 4.5 metri. Tas ir pirmais darbs, 
kas jāizdara, jo koki paliek lielāki, kļūst vecāki, 
zari liecas. Jāizvērtē arī bīstamie koki. Ostas ielas 
galotņotajās liepiņās ir trupe un jau cauri stum
bri, tās būs jāņem ārā. Tagad gan no 15. aprīļa 
līdz 30. jūnijam pēc Ministru kabineta noteiku
miem kokus nedrīkst zāģēt, tikai apzāģēt zarus. 
Ir stingri jāskatās, ko un kad zāģēt, jo arī katram 
kokam ir savs zāģēšanas laiks. Arī Zvejnieku ielas 
liepiņām atkal pienācis laiks veidot vainagus. Ja 
tas kādreiz ir sākts, tas jādara katru gadu, jo zari 
paliek nestabili un šāds koks patiesībā ir bīsta
māks par koku, kas nav apzāģēts. Astoņdesmito 
gadu beigās tas bija tāds modes kliedziens – ap
zāģēt koku galotnes, taču, apzāģējot galotnes, 
kokiem paliek lielas brūces, kurās iesūcas ūdens, 
sāls, un pēc gadiem sākas trupe un koks aiziet 
bojā. Ceru, ka jaunā paaudze būs izglītotāka un 
tādas kļūdas vairs nepieļaus. 

Cilvēkiem ir jāsaprot, ka katrā vietā ir savi no
teikumi, kas nosaka apstādījumu kopšanu. Piemē
ram, ja kādam dārzā aug skaista egle un viņam tā 
sāk traucēt vai ir apnikusi, to vairs nevar tā vien
kārši nozāģēt, jo tā jau ir iekļāvusies kopējā ainavā. 
Par to visu ir jāpadomā, arī par to, cik tuvu tu stādi 
kokus pie kaimiņu žoga. Rojas novada iedzīvo
tāji ļoti kopj savus īpašumus, stāda un lolo. Tūlīt 
ziedēs forsītijas un dārzi slīgs dzeltenās kupenās, 

braucot uz jūru, kādā dārzā var redzēt fantastis
ki ziedošu magnoliju. Cilvēki cenšas, tā veidojot 
Roju sakoptu un ziedošu.

Komandas darbs
Man ir paveicies ar fantastisku komandu, jo 

viena to visu paveikt es nespētu. Vienmēr atsau
cīgi ir DzKU vīri un vadība, lielisks palīgs man ir 
Oskars Voldemārs, kurš ar speciālu tehniku saga
tavo bedres rododendriem. Strādājam visi kopā – 
rokam, stādam, laistām. Visu dobju apliešanai 
Rojā man vajadzīga vesela diena! 

Par stārķiem
Protams, ka esmu lasījusi visus negatīvos ko

mentārus saistībā ar stārķu ligzdas pārvietošanu. 
Es domāju, ka varbūt vajadzēja mēģināt ligzdu no
vietot tuvumā esošajā pļaviņā vai bērnu laukumā, 
jo plocī viņus dzenā vārnas. Katram putnam un 
zvēram ir sava teritorija, taču tai pašā laikā – var
būt vairāk domāsim par cilvēkiem, nevis putniem, 
un uzticēsimies speciālistu viedoklim. Pieņemu, 
ka speciālisti, kas to visu ir studējuši, zina labāk 
par mums. Es pašlaik mācos par kokiem un to 
kopšanu, un viens pasniedzējs mums saka – ir 
10% cilvēku, kas mācās par kokiem un 90%, kuri 
domā, ka visu zina tāpat. Šī ir tā pati situācija. Var
būt tomēr mēģināsim saskatīt labo un skaisto, kas 
ir izdarīts, nevis tērēsim savu enerģiju, sējot negā
cijas. 

Dacei plocī darba netrūkst nekad.                                                                                               Albuma foto

Ko varam, to darām!
Ir pagājis ļoti ilgs laiks, kopš neesam satikušies klātienē, bet tas 

nav mums liedzis aktīvi strādāt attālināti.    Pavasaris ir laiks, kad 
gribas baudīt vairāk sauli, vairāk siltuma un spirgto pavasara gaisu. 
Šāda iespēja mums tiek dota un to izmantojam arī Covid19 pandē
mijas laikā. 

Rojas novada brīvā laika pavadīšanas  un jauniešu centri (BLP
JC) „Strops, „Varavīksne” un Melnsils savu darbību turpina attāli
nāti. Ievērojot visus epidemioloģiskos drošības noteikumus, varam 
darboties āra aktivitātēs, doties pārgājienos, sportot, darboties ra
doši. Informācijas nodošanai, dažādu konkursu rīkošanai un radošo 
darbnīcu nodarbībām izmantojam Facebook, Whats App lietotnes 
un Zoom platformu. 

BLPJC „Strops” kopš pagājušā gada novembra, kad tika izsludināta 
ārkārtas situācija, strādā attālināti. Centrs bērniem un jauniešiem pie
dāvā dažādus foto konkursus un radošās darbnīcas onlainā. Visaktīvāk 
konkursos un radošajās darbnīcās Rojā piedalās Luīze Elza Bertholde, 
Lonija Mīkīte, Sindija Antāne, Sanija Antāne, Deizija Smaiže, Elēna 
Laura Vonda, Karīna, Megija, Alīna Eizenberga un Ieva Šaudena. Foto 
konkursi un radošās darbnīcas tika izsludinātas  Facebook lapā un at
griezenisko saiti saņēmām Whats App lietotnē. Bērni un jaunieši aktīvi 
piedalījās foto konkursos „Iepazīsti sniegoto Roju”, „Iemūžini foto mir
kļos skaistākos brīžus’’, „Kā iepriecini savus mīļos Valentīndienā’’, „Kā 
mēs ģimenē sagaidām Lieldienas” u..c. Radošajās darbnīcās gatavojām 
dekorus Valentīndienai, Lieldienām un veidojām ziedus no kreppapīra, 
mezglojām, zīmējām ar krāsotiem ziepju burbuļiem.

14. aprīlī divas jaunietes kopā ar Ingu un Kristīni devās pārgājie
nā, kurā iepazina Roju un vēroja, kā mostas daba pavasarī. 

Arī BLPJC „Varavīksne” bērni un jaunieši piedalījās konkursos 
„Skaistākie ziemas skati Rudē”, „Labākā ideja, kā interesanti pavadīt 
savu brīvo laiku pandēmijas laikā ”, kolāžas izveidošana „Pavasa
ri sagaidot”, „Četri tavi veselīgākie pārtikas produkti, ko lieto savā 
uzturā”, „Tavas trīs skaistākās Lieldienu olas”, „Sporto Rudē”. Par 
paveiktajiem darbiem visaktīvākie bērni un jaunieši saņēma bal
vas. Šobrīd, siltākā laikā, piedāvājam saturīgi un interesanti pavadīt 

brīvo  laiku centra parkā, kur, ievērojot visus drošības 
pasākumus, spēlējam dažādas sporta spēles un  dar
bojamies radoši. Izmantojot plastmasas pudeles, tika 
iesētas pirmās pavasara puķes  un, izmantojot tukšās 
piena pakas, gatavosim putnu būrīšus. Mācāmies iz
mantot un pielietot otrreizējās izejvielas savu radošo 
ideju realizēšanai.  Paldies vēlamies teikt Rudes centra 
aktīvistēm Elzai Klaužai, Luīzei Sanijai Tomasai, Egijai 
Čerkašinai, Ralfam Insbergam, Kristeram Insbergam, 
Ernestam Grundbergam,,Luīzei Elzai Bertholdei.

Melnsila BLPJC, tāpat kā citi centri, strādā attāli
nāti. Šajā laikā sazināmies Whats App lietotnē, vai tie
kamies svaigā gaisā, ievērojot valstī noteiktos drošības 
noteikumus. Ziemassvētkos egle tika izrotāta laukā pie 
centra, kur centra apmeklētāji saņēma Ziemassvētku 
paciņas. Attālināti notika dažādi konkursi – „Sniega 
dienas”, kurā bija jāuzzīmē savas ziemas aktivitātes, Va
lentīndienā bija izaicinājums, kurā bija jāizveido Va
lentīndienas   apsveikums sniegā, bet Lieldienās katrs 
dalījās ar savām Lieldienu kompozīcijām. Neizpaliek 
arī talkas, kurās katrs brīvprātīgi piedalās, lai sakop
tu ciemu un savu apkārtni. Ikdienā jaunieši apmeklē 
sporta laukumu, kur  spēlē basketbolu un futbolu. Pal
dies vēlamies teikt Melnsila centra aktīvistiem Mikam 
Līdumam, Bruno Līdumam, Intaram Jakubovskim, 
Harijam Širokovam.

Pieaugušām personām ir iespēja piedalīties vingrošanas aktivitā
tēs ESF projekta ietvaros „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” 
Nr. 9.2.4.2./16/I/044. No februāra mēneša fizioterapijas nodarbības 
„Kusties brīvi’ notiek ārpus telpām Rojā, Rudē un Melnsilā. Vingro
šanas nodarbības „Pilates” ārpus telpām Rojā un Rudē notiek no 
marta mēneša, ievērojot visus drošības noteikumus. 

Neskatoties uz esošo situāciju, gaidīsim jūs arī turpmāk uz centru 
aktivitātēm.

Materiālu sagatavoja:
Ludmila Ozola, Melnsila BLPJC interešu pulciņa audzinātāja,
Lienīte Voronova, Rudes BLPJC „Varavīksne”  
jaunatnes lietu speciāliste;
Inga Grosbaha, Rojas BLPJC „Strops” jaunatnes lietu speciāliste;
Kristīne Sauškina, Rojas BLPJC „Strops” 
interešu pulciņa audzinātāja. 

Viena no āra aktivitātēm – apkārtnes sakopšana.                            Albuma foto 
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KALTENE, Rojas novads, Baltijas 
Rīgas jūras Līča krasts.

Vai jūs zinājāt, ka čaklie ļaudis, kas 
mīt Rīgas līča akmeņainākajā krastā, 
bija vieni no drosmīgajiem, kas jau 
1884. gadā lietoja vārdu „Latvija” – 
Dambekalnu dzimtas vīri tā nosauca 
vienu no saviem trīsmastu gafelšone
riem. 

Kaltene savulaik bija viens no slave
nākajiem kuģubūves ciemiem Kurze
mes piekrastē, ap piecdesmit diženiem 
buriniekiem tapuši no staltajām prie
dēm un pirmoreiz ar jūras ūdeni un 
vēju saskārušies Kaltenē. 

Mežos atrodami mītiskie akmens 
krāvumi – kalvas, kurās pasmelt spēku 
un enerģiju. 

Kaltenes aktīvā iedzīvotāja Gundega 
Balode tic, ka „Pasaule pieder droša
jiem, kas nebaidās uzdrīkstēties vairāk, 
nekā citi drīkst. Rast spēku un gudrību 
bagātajās vēstures tradīcijās, lai dzīvotu 
skaistāk šodien un rīt!”

#viedieciemi #kaltene #piekraste

Ceļā uz viedumu piekrastē
Kaltene

Dace Klabere

Rojas Jūras zvejniecības muzejs un tā vadītāja Inese Indriksone aicina novada 
ļaudis piedalīties izaicinājumā un dalīties ar fotoattēliem, kuros redzamas mūsu 
novada dabas bagātības, vēsturiskas vietas un objekti, ko iesaka apskatīt, izbaudīt 
un iepazīt arī citiem. 

Inese pati jau izvēlējusies sev tuvas un mīļas vietas Rojas novadā, kas raisījušas 
pozitīvas emocijas un ar savu vietas maģiju aicina turp visai bieži atgriezties. 

„Mīlu savu Roju, un aicinu ikvienu mīlēt, iemīlēt, jau tik pierastajā un zināmajā 
ieraudzīt ko jaunu vai arī braukt pie mums ciemos un iepazīt!”, aicina Inese. 

Inese jau pabijusi un iemūžinājusi dabas taku „Kaltenes kalvas”, Ģipkas evaņ
ģēliski luterisko baznī
cu, kur baznīcas tornī 
izveidots baznīcas mu
zejs un izstāde „Ģipkas 
baznīcas stāsts” un Ro
jas akmeņainā pludma
le ar lielo akmeni un 
liecībām no buru kuģa 
„Kristaps”, kas atgādi
na mums to laiku, kad 
mūsu pusē valdīja buri
nieku laikmets. 

Kurzemē liels pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes; 
saglabājas augsta interese par ALTUM aizdevumiem zemes 
iegādei un apgrozāmajiem līdzekļiem

Lauksaimniecībā turpinās izaugsme, un nozare dalīb-
niekiem nodrošina arī tālākas attīstības iespējas. Novē-
rojumi liecina, ka daļai lauksaimnieku pandēmijas laiku 
izdevies izmantot kā iespēju, aktīvi piesakoti es un izman-
tojot ALTUM valsts atbalsta programmas. 

Lauksaimniecības zemes tirgū turpinās tendence, kur 
pieprasījums pēc zemes pārsniedz piedāvājumu. Arī zemes 
cenas turpina palielināties, 2020. gadā Kurzemē sasniedzot 
pat nebijuši augstus rekordus. Vienlaikus interese par lauk
saimniecības zemes iegādi saglabājas, Attīstības finanšu in
stitūcija ALTUM pērn aizdevumos zemes iegādei piešķīrusi 
17 miljonus eiro, kas ir par 15 % vairāk nekā gadu iepriekš. 
Kurzemes reģionā zemes kreditēšanas programmā piešķirti 
3,6 miljoni eiro jeb 21 % no kopējā apjoma.

Ilze Grundmane, ALTUM Kurzemes reģiona vadītāja: 
„Diezgan bieži redzam situācijas, kad lauksaimniekam parā
dās iespēja izpirkt iepriekš nomātu zemi, un daudzos gadīju
mos tas ir izdevīgāk, nekā turpināt to nomāt. Tomēr nereti 
banka nevar izsniegt finansējumu, jo zemniekam pietrūkst 
nodrošinājuma. Šādos brīžos noder ALTUM zemes kredi
tēšanas programma, kas ļauj iegādāties zemi arī bez papildu 
nodrošinājuma ar atmaksas termiņu līdz 30 gadiem. Tas ir 
svarīgi, jo sabalansē aizņēmuma atmaksas termiņu ar laiku, 
kurā ražošanas vajadzībām izmantotā zeme var sevi atpel
nīt.  Tieši garais atmaksas termiņš un maza paša līdzdalība 
mēdz būt vienīgā iespēja uzsākt vai attīstīt savu saimniecību 
maziem uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām un jau
najiem lauksaimniekiem.”

Lai veicinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ap
strādi un produkcijas ražošanu, sākot ar šī gada 26. februāri, 
aizdevuma limits lauksaimniecības zemes iegādei palielināts 
līdz vienam miljonam eiro.  

Vislielākais pieprasījums 2020. gadā pēc finansējuma ze
mes iegādei bija Vidzemē gan pēc piešķirtā apjoma, gan da
rījumu skaita. Aktīvi tika finansēti darījumi par zemes iegādi 
arī Zemgalē un Kurzemē, taču pēc darījuma skaita būtisku 
izmaiņu nav. Savukārt Latgalē, kur lauksaimniecība izman
tojamās zemes pieejamība ir salīdzinoši zemāka, jo ir daudz 
nesakopto īpašumu, aktivitāte ir viszemākā, tomēr izaugsme 
pērn bijusi – audzis gan darījumu skaits, gan piešķirtais fi
nansējums. 

Samazinās lauksaimniecības zemes cenu pieaugums 
Kopš 2017. gada kopējais darījumu skaits valstī vidē

ji samazinās par 1,2 tūkstošiem gadā, 2019. gadā reģistrēti 
8,5 tūkstoši zemes iegādes darījumu. Savukārt zemes cenas, 
lai arī ar mazāku pieauguma tendenci, turpina palielināties. 
Lauksaimniecības zemes vidējais cenu pieaugums valstī no 
2016. līdz 2018. gadam bija 8–12 % gadā, taču pēdējos gados 
tas ir samazinājies līdz 2–4 %. 

Cenas un to dinamika atšķiras pa reģioniem – apvidos ar 
intensīvu lauksaimniecību un ar auglīgām, lauksaimniecībai 

tehnoloģiski piemērotām platībām zemes cenas ir ievēro
jami augstākas un turpina palielināties. Visstraujāk pēdējo 
četru gadu laikā cena ir pieaugsi Zemgalē – par 30 %, bet gan 
Kurzemē, gan Vidzemē, par 26 %. Aptuveni 95 % darījumos 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenas ir no 2000–8000 
eiro par hektāru. Mazāka vai lielāka cena uzskatāma par sub
jektīvi ietekmētu, neparādot objektīvo tirgus līmeni.

Par apgrozāmiem līdzekļiem – jādomā laikus 
Arī pieprasījums pēc apgrozāmajiem līdzekļiem lauk

saimniekiem ir pieaudzis, 2020. gadā ALTUM piešķīris aiz
devumus par vairāk nekā deviņiem miljoniem eiro, kas ir par 
39 % vairāk, salīdzinot ar 2019. gadu. 

Ilze Grundmane, ALTUM Kurzemes reģiona vadītāja: 
„Tuvojoties pavasara lauku darbiem, aktualizējas jautājums par 
apgrozāmo līdzekļu nepieciešamību, lai apsaimniekotu zemi 
un nosegtu sējas, audzēšanas un ražas apstrādes izmaksas, un 
aizdevumiem nekustamam īpašumam, piemēram, ražošanas 
telpām, noliktavu vai kalšu būvniecībai. Tāpat ALTUM piere
dze rāda, ka marta beigas ir beidzamais brīdis, kad lauku dar
biem un tam nepieciešamiem resursiem jābūt saplānotiem.” 

Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem pavasarī nepiecie
šami gandrīz vienmēr, tāpēc pieteikumu skaits ir liels – lai tos 
visus varētu laikus apstrādāt, uz konsultāciju ieteicams doties 
savlaicīgi un ,iepriekš sagatavojoties, apzinot savas vajadzības 
un finansiālās iespējas. Aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem 
var saņemt lauksaimnieki, zivsaimnieki, lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kā arī augļu un dār
zeņu ražotāju grupas. Savukārt finansējuma apmērs tiek no
teikts, izvērtējot saimniecības lielumu, intensitāti un ražoša
nas darbības radītājus. 

Papildu informācijai:
Sandra Eglīte
ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 26577810 
sandra.eglite@altum.lv

Par ALTUM
Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij 

piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu 
instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa 
grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, 
ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu program
mu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsul
tācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas 
funkcijas. 2017.  gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās 
kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu 
Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo 
finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM 
obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū – biržas Nasdaq 
Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma 
Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā „Biržas gada 
notikums Latvijā”. 

Rojas Jūras zvejniecības 
muzejs aicina

Ģipkas baznīca ir 
unikāla ar tās tornī iz-
veidoto baznīcas mu-
zeju.

Rojas lielais akmens arvien izraisa atpūtnieku interesi.      I. Indriksones foto
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14.30 - 14.35 Pasākuma atklāšana 
  LTRK Kurzemes nodaļas vadītāja Ralfa Minkeviča uzruna 
 
14.35 - 15.00 Talsu novada Domes priekšsēdētājas Sandras Pētersones uzruna 
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nodaļas vadītāja 
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Jānis Lielpēteris – LTRK valdes loceklis, Politikas daļas direktora 
vietnieks 

 
15.10 - 16.10 Paneļdiskusija “Ekonomikas atveseļošanās un biznesa attīstība 

novadiem” 
 

• Jānis Vitenbergs - Ekonomikas ministrs 
• Andis Araks - SIA ‘’Krauzers’’ valdes priekšsēdātājs 
• Jānis Grahoļskis - AS ‘’Ingrid D’’ valdes priekšsēdētājs 
• Jolanta Smaļķe - LPKS ‘’Dundagas piens’’ valdes priekšsēdētāja 

 
16.10 - 16.30  ‘’Pieredzes stāsts: digitāls risinājums investīciju piesaistei 

Valmierā’’- Ilze Eglāja - Valmieras Attīstības aģentūras Valdes 
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*Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un 
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Papildu informācija: santa.eizenarma@chamber.lv | T. 29757233 (Santa) 
 
Biznesa klubs tiks translēts LTRK FB profilā 
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sociālajos tīklos 
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Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
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Laikraksts iznāk kopš 
1987. gada 3. jūlija. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā.
 

Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 1 reizes mēnesī: 
katra mēneša 4. piektdienā.

Līdzjūtības
Aiz tevis paliks atmiņas,
Kas mīlestībā degs,
Ar asarām un klusumu,
Kad dzimtā zeme segs.

Izsakām līdzjūtību Andim Krūmiņam, 
audžumammu  zaudējot.

Kolēģi SIA Z/S „Irbe”

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andim Krū

miņam, mammu zaudējot.
Darba kolēģi no jaunā ceha

Es šogad pavasari neredzēšu,
Man šopavasar nebūs vairs, kur iet.
Es šopavasar nepazīšu vēju
Un strazdus, kuri būru priekšā dzied.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, no Lūcijas 
Gobas atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Kā negribas ticēt, ka cilvēks var tā,
No gaišas dienas aiziet mūžībā.

Izsakām līdzjūtību Nivetai, mammu mūžī
bā pavadot.

Rojas amatierteātra kolēģi

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem sapņiem sedz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingai Bert

holdei, vecmāmiņu zaudējot.
Darba kolēģi

Man šovakar ir tik smagi,
It kā būtu satumsis ceļš,
Ar dzeltenām lapām klāts,
Ar lietus asarām pārpludināts…

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Maiju Zem
bahu, meitu zemes klēpī guldot.

Draudzenes

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Maijiņ, jūtam līdzi lielajās bēdās, meitu 
zaudējot.

Tavas „Gaspažiņas”

Jēzus sacīja: „Es esmu augšāmcelšanās un 
dzīvība. Kas uz Mani tic, tas dzīvos, kaut arī 
viņš mirtu”. (Jāņa ev.11:25.)

Izsakām līdzjūtību Maijai Zembahai, meitu 
Kristīni mūžībā pavadot.

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze un 
mācītājs

Ak, neskumstiet, kad ceļš mans beidzies, 
Uz zemes šīs tas bija īss... 
Ak, neraudiet, ja projām steidzos, 
Man jātiek tagad debesīs. 
Lai mūžībā kā zvaigzne tāla, 
Es vienmēr mirdzētu pār jums.

Skumstam  kopā ar Zembahu ģimeni, atva
doties no Kristīnes.

Grīnīšu ģimene

Sirds nepukst vairs,
Bet vēl tai bija skanēt,
Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot…

Skumjās esam kopā ar Maiju Zembahu, no 
meitas atvadoties.

Ligijas vingrotājas

Mēs klusi paliekam šai krastā, 
Vēji šalkos un mierinās mūs. 
Bet Tava vieta, kas bija šajā dzīvē, 
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, Kristīni 
Priedi zaudējot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātājas 
Rojas vidusskolā

Sludinājumi 

Policija ziņo

Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”, 
reģ. Nr. LV41203031343, Rojā

piedāvā darbu:
 Darbam pie konservu kārbu marķēšanas 

iekārtas, atalgojums pilna darba laika ietvaros, 
sākot no 900,00 EUR;

 Darbam pie saldēto zivju defrostēšanas, 
atalgojums pilna darba laika ietvaros, sākot no 
900,00 EUR;

 Pusfabrikāta kastīšu mazgātājiem, at
algojums pilna darba laika ietvaros, sākot no 
600,00 EUR.

 Darba laiks no pulksten 6.30–15.30 no 
pirmdienas līdz piektdienai, sestdienas un 
svētdienas brīvas.

Kontakttālrunis 29475820.

PĒRK
 Izskatīšu iespēju iegādāties vecu dzīvoja-

mo māju vai nelielu zemes gabalu vasaras mājas 
būvniecībai Rojā. Atsauksimies visiem piedāvāju
miem. Zvanīt 28746058, Mārtiņš.

PĀRDOD
 Lēti mazlietotu divguļamu dīvānu.
Zvanīt 29913881.

Laika posmā no 24. marta līdz 23. aprīlim Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsultētas 14 personas, izpildīti 5 atsevišķie uzdevumi, apkalpoti 
14 izsaukumi, izteikti 7 aizrādījumi. Uzrakstīti 4 uzaicinājumi, ar termiņiem sakopt sev piederošos īpašu
mus, nopļaut kūlu. Aizturēta 1 persona, kura nodota Valsts policijai. Mājās nogādātas 2 personas, kuras 
pašas nespēja patstāvīgi pārvietoties, viena veselības problēmu un otra alkohola reibuma dēļ. 

DAŽĀDI
 Atdod katlus.
    Zvanīt 29124751, Jana.

 Riepu maiņa, ritošās daļas remonts. Auto 
tehniskā stāvokļa diagnostika un remonts Kaltenē.

Telefons 25883724, Egils.

Dzīvesziņas 

„ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”” 
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/ 
citu pasākumu grafiks 2021. gada 
maija mēnesim”

Nr. 
p. k.

Datums 
(dd.mm.gggg.)

Norises laiks 
(plkst. no-līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.

07.05.2021. 
14.05.2021. 
21.05.2021. 
28.05.2021.

11.00–12.00

Parkā pie brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu 

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

Veselības veicināšanas 
pasākums –   

Fizioterapijas nodarbības 
pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

2.

07.05.2021. 
14.05.2021. 
21.05.2021. 
28.05.2021.

12.30–13.30
Rojas stadionā, Miera 

iela 13, Roja,  
Rojas novads

Veselības veicināšanas 
pasākums –  

Fizioterapijas nodarbības 
pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

3.

07.05.2021. 
14.05.2021. 
21.05.2021. 
28.05.2021.

14.30–15.30

Laukā pie brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu 

centra Melnsilā,  
Rojas novads

Veselības veicināšanas 
pasākums –  

Fizioterapijas nodarbības 
pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

4.

03.05.2021. 
10.05.20 21. 
17.05.2021. 
24.05.2021. 
31.05.2021.

18.15–19.15

Parkā pie brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu 

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

Veselības veicināšanas 
pasākums – pilates pieaugušajiem

5.

06.05.2021. 
13.05.2021. 
20.05.2021. 
27.05.2021.

18.30–19.30
Rojas stadionā, Miera 

iela 13, Roja,  
Rojas novads

Veselības veicināšanas  
pasākums – pilates pieaugušajiem

Reģistrētas mirušas personas:
Juris Grigorjevs

(06.01.1959.–05.01.2021.)
Leonards Andrucis

(25.06.1939.–07.01.2021.)
Rolands Jurķevics

(01.01.1960.–14.01.2021.)
Gunārs Freimanis

(05.09.1940.–25.01.2021.)
Marta Sīpola

(16.01.1932.–25.01.2021.)
Zenta Zembaha

27.12.1947.–02.02.2021.)
Ausma Rozentāle

(19.07.1936.–17.02.2021.)
Valentīna Gūtmane

(16.10.1940.–25.02.2021.)
Margita Renckulberga

(12.01.1943.–04.03.2021.)
Gunārs Otmanis

(20.07.1944.–13.03.2021.)
Jānis Neilis

(16.07.1936.–12.03.2021.)
Anna Ļaha

(10.04.1954.–18.03.2021.)
Liāna Bērziņa,

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Par Rojas novada svētkiem
Vēl joprojām ir spēkā ierobežojumi attiecībā uz pulcēšanos un pasākumiem, tāpēc to, kā šogad 

29. maijā pēdējo reizi atzīmēsim  Rojas kā novada svētkus, jo turpmāk būsim Talsu novadā, infor
mēsim, tiem tuvojoties.

Šobrīd aicinām:
 būsim patriotiski un šai dienā  tērpsimies Tkrekliņos ar uzrakstu ROJA;
 gatavosimies Rojas novada karogu goda aplim Rojas ielās, kas būs kā sava veida svētku gā

jiens. Noteikumi – vienā mašīnā braucēji no vienas mājsaimniecības, blakussēdētājs pa atvērtu auto 
logu brauciena laikā tur Rojas novada karogu. Starta vieta tiks norādīta, dalībnieki no automašī
nām izkāpt un pulcēties nedrīkstēs.

                     Aicinām piedalīties gan uzņēmumus, gan privātpersonas. Dalību braucienā lūdzam pieteikt  
                  iepriekš Rojas kultūras centram pa telefonu 29196478;

                           Rojas estrāde ir pelnījusi vārdu . Piedalies un iesūti savu variantu, kādā vārdā to varētu 
                          nosaukt rojaskn@inbox.lv, telefons 29196478;

                  priecāsimies, ja piedāvāsiet arī savas idejas un līdzdalību svētku norisei.
Dace Broka, Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

Cik man ir gadu? 
Tik, cik maniem 
jāņtārpiņiem. 
Tik, cik es spīdu.
           I. Ziedonis

Sirsnīgs sveiciens Skaidrītei Freimanei 
skaistajā jubilejā!

Lai arī turpmāk nepietrūkst dzīvesspara, 
nesavtīgi rūpējpties par saviem mīļajiem. Lai 
dzirkstī prieks, smiekli un sportiskais gars!

Dace K.

Laikā no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 1. aprīlim Rojas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā:
Reģistrēti 5 jaundzimuši zēni.

Noslēgtas 3 laulības.
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