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5. jūnijā –  
novadu pašvaldību vēlēšanas

Pašvaldības vēlēšanās vēlētāji var balsot atrašanās vietā, ja veselības dēļ nevar no-
kļūt iecirknī.

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības 
stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava vēlēšanu 
apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā 
vai karantīnā saistībā ar Covid-19.

Tāpat pieteikt balsošanu atrašanās vietā drīkst arī slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi ir kon-
krētās pašvaldības vēlētāji un balsošanas laikā atradīsies aprūpējamā dzīvesvietā.

Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu 
iecirkņu darba laikā. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai 
nosūtīt pa pastu, to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uzticības persona var arī 
aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Iesniegumā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, precīza adrese un 
ārdurvju kods, ja tāds ir, kā arī balsošanas atrašanās vietā iemesls (veselības stāvokļa dēļ vai slimo-
jošas personas aprūpētājs) un jāsniedz informācija par atrašanos pašizolācijā vai mājas karantīnā 
saistībā ar Covid-19. Iesnieguma paraugs pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā 
„Balsošana vēlētāja atrašanās vietā”.

Iesniegums jānogādā iecirknī vai jānosūta attiecīgajai pašvaldības vēlēšanu komisijai līdz vēlē-
šanu dienai, 5. jūnijam. Tomēr jāņem vērā, ka, piesakot balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu dienā 
pēc plkst. 12.00, vēlēšanu iecirkņa komisija izbrauks pie vēlētāja tikai tad, ja varēs paspēt ierasties 
vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, plkst. 20.00. 

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņa komisija dosies pie vēlētājiem, kuri pieteikušies balsošanai at-
rašanās vietā. Ņemot vērā, ka nav iespējams noteikt precīzu laiku, cikos komisija ieradīsies, vēlētāji 
ir aicināti būt saprotoši un uzturēties iesniegumā norādītajā adresē. 

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apga-
balu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunajās administratī-
vajās teritorijās – sešās valsts pilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes 
novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī 
vēlēšanu apgabala robežās. 

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā 
turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Video par balsošanas pieteikšanu atrašanās vietā:  https://youtu.be/FsDAcJrxqZU
Uzziņai:
• Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsoša-

nas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos 
pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

• Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5. jūnijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji 
varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

 ▷ pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
 ▷ ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
 ▷ piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
• Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas 

mājaslapā  www.cvk.lv  sadaļā „Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams 
noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā „Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts 
vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis 
strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00, 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4. un 5. jūnijā – no 
plkst. 7.00 līdz 24.00.

• Vēlētājiem, kuri vēlas balsot pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 27. mai-
jam ir jāpiereģistrējas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu 
iespējams PMLP e-pakalpojumā „Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai jebkurā 
pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

• Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilso-
ņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder 
nekustamais īpašums. 

Laura Zaharova, 
 Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļas vadītāja

tālr. 20237331; laura.zaharova@cvk.lv

Rojas novada vēlēšanu iecirkņi:
•	 ROJAS KULTŪRAS CENTRS (iecirkņa Nr. 847) Zvejnieku iela 5,  

Roja, Rojas nov.

•	 KALTENES KLUBS (iecirkņa Nr. 848) „Kaltenes Klubs”,  
Kaltene, Rojas nov.

•	 MELNSILA KLUBS (iecirkņa Nr. 849) „Varoņi”,  
Melnsils, Rojas nov.

•	 BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS (iecirkņa Nr. 850) 
„VARAVĪKSNE” „Rude”-5, Rude, Rojas nov.

Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu novada 
deputāti, pašvaldības vadība, administrāciju un 
iestāžu darbinieki tiek iepazīstināti ar Talsu no-
vada pašvaldības administratīvās struktūras pro-
jektu, par kuru pēc vēlēšanām un pirmās domes 
sēdes jaunveidojamai novada domei būs jāpie-
ņem lēmums par turpmāko rīcību ar to.

Administratīvās struktūras projekts ir izstrā-
dāts, izvērtējot esošo situāciju un darba grupās 
sniegtos priekšlikumus. Kopskaitā ir notikušas 19 
tematiskās darba grupas, kurās piedalījās Dunda-
gas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada pašvaldību 
pārstāvji.

Pašreiz izstrādātais administratīvās struktūras 
projektā paredzēts līdzīgs pārvaldes modelis, kāds 
ir īstenots Talsu novada pašvaldībā līdz šim. Cen-
trālā administrācija nodrošinātu domes pieņemto 
lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un 
tehnisko apkalpošanu; 52  iestādes (t. sk. izglītī-
bas iestādes) nodrošinātu iedzīvotāju tiesības un 
sniegtu tiem nepieciešamos pakalpojumus; 20 pa-
gastu un pilsētu pārvaldes nodrošinātu pašvaldības 
sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos 
un novada pilsētās, un to pakļautībā būtu atseviš-
ķas sporta un kultūras struktūrvienības vai iestādes.

Projekts paredz pakāpenisku apvienošanās 
procesu, lai visas ar to saistībās darbības notiktu 
organizēti, un iedzīvotājs to justu pēc iespējas 
mazāk. Pirmajos etapos tas skartu darbiniekus, kas 
strādās centrālajā administrācijā, kā arī lietas, kas 
saistītas ar  dokumentu pārvaldību, grāmatvedību, 
lietvedību un IT risinājumiem.

Par jaunveidojamās pašvaldības nolikumu 
un administratīvās struktūras projektu jaunajai 
novada pašvaldībai būs jālemj 30 dienu laikā pēc 
pirmās domes sēdes – veikt apvienošanas procesu, 
kā to paredz izstrādātais projekts, vai virzīt 
apspriedei citu pašvaldības darba organizācijas 
modeli.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 577 10. punktu, 
administratīvās struktūras projektā ir ietverta 
informācija par apvienojamo pašvaldību iestāžu 
un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un 
nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju 
darbības raksturojumu, dots Jaunveidojamā 
novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, 
kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā 
arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības 
modelis, noteikts Jaunizveidotā novada domes 
administrācijas pārvaldes modelis, kā arī doti 
Jaunveidojamā novada darbības un apvienošanas 
procesa principi un pievienots Jaunizveidotā 
novada pašvaldības nolikuma projekts.

Par administratīvās struktūras projekta izstrādi 
atbildīga ir Talsu novada pašvaldība, kas projekta 
izstrādē aicināja piedalīties visas jaunveidojamā 
novada pašvaldības. Kopējās projekta izstrādes 
izmaksas ir 19602,00 EUR, no kurām 18750,00 EUR 
sedz no valsts piešķirtās mērķdotācijas. Savukārt 
Projekta izstrādi veica SIA „Ķemers Business and 
Law Company”, kas izvēlēts iepirkuma procesa 
rezultātā.

Drīzumā ar izstrādāto projektu būs iespējams 
iepazīties arī Talsu novada pašvaldības tīmekļ-
vietnē. 

Iepazīstina ar  
Talsu novada pašvaldības 
administratīvās struktūras projektu

Inga: Uz vēlēšanām iešu noteikti. Manuprāt, ja 
ievēlēs Evu Kārkliņu, būsim vinnētāji, ja nē, tad 
zaudētāji. Īpaši gan par to nesatraucos, jo ne jau 
pirmo reizi būsim Talsu rajonā. Tai laikā gan Roju 
vairāk uzturēja gan zvejnieku kolhozs „Banga”, gan 
zivju konservu fabrika. Dzīve ir mainībā. Man Eva 
Kārkliņa atgādina Ventspils Lembergu – kā domā, 
tā dara. Cepuri nost! Spējīga, izdarīga, ar savu vadī-
šanas stilu. Bet patiesībā jau tā visa ir politika.

Milda: Vienmēr esmu gājusi uz vēlēšanām un 
iešu arī šogad. Man nepatīk, ka Talsu domē visu 
laiku valda nesaskaņas un mainās darbinieki. Tas 
manī rada šaubas par viņu varēšanu. Man patīk 
Evas Kārkliņas cilvēcība, tas, ka viņa vienmēr ir at-
cerējusies arī mūs, pensionārus. Ar domi man tik 
vien darīšanu, kā nodokli nomaksāt, bet kā ies pie 
Talsiem, tad jau redzēsim.

Anna: Noteikti iešu. Apvienošanās ar Talsiem 
jau mums nav nekas jauns. Būsim atpakaļ savā 
vecajā rajonā. Nesaprotu, kāpēc vajadzēja iznie-
kot naudu un laiku, ja atkal esam tai pašā sākum-
punktā. Mani vairāk interesē, lai novadā uzplaukst 
ekonomika. Lai būtu darbavietas, jaunieši, bērni. Ir 
jau labi, ka pie mums visu laiku kaut kas tiek uz-
pucēts, bet ar to vien ir par maz, ekonomikai tas 
neko nedod. Ar mazajiem zivju cehiem mēs tikai 
drusku stumjamies uz priekšu, lielu uzrāvienu tie 
nedod. Kolhoza laikos bija ražošana, darbs cilvēki, 
uzplaukums.

Valentīna: Vēl nezinu, vai būšu mājās, jo mei-
ta uzaicināja paciemoties Zviedrijā. Ja paspēšu 
atpakaļ, noteikti piedalīšos. Runājot ar humoru, 
es labprātāk gribētu, lai Talsus pievieno Rojai… 
Vienīgais labums, ka rajons ir jau pazīstams, kad 
pārnācu dzīvot uz Kurzemi, šeit bija Talsu rajons. 
Pievienojoties Talsiem, būsim gan ieguvēji, gan 
zaudētāji. Katru savu zemes stūrīti vairs nevarēsim 
apmīļot, kā tagad. Rojā ir tik daudz izdarīts, tā no-
teikti vairs nebūs!

Uldis: Vienmēr esmu piedalījies vēlēšanās. Pie-
vienošanos Talsiem vērtēju negatīvi. Bijām plašs 
novads, varējām paši par sevi pastāvēt. Šeit viss ir 
tuvs, pazīstams un zināms. Talsi ir tālu, tur pat ne-
zināsim, pie kā vajadzības gadījumā vērsties. Savā 
novadā bijām kā liela ģimene. Rojā parādījusies 
reklāma, kuras sauklis vēsta – Mēs Talsiem un no-
vadam! Man tas izsaka visu. Ja būtu – mēs nova-
dam un Talsiem, tas būtu saprotami.

Zane: Kā var nepiedalīties! Labi, ka tas viss no-
tiek šobrīd, kad atmiņā vēl ir laiks par iepriekšējo 
rajonu, nebūs tik liela cilvēku pretestība. Kā būs, 
būs, jāstrādā tālāk. Rojas novadam līdz šim ir bi-
jušas ļoti labas iestrādnes pašvaldības uzņēmumos, 
tādēļ vēlētos, lai tas tā saglabātos arī turpmāk. Lai 
mūsu iestādes nekļūtu par kādām struktūrvienī-
bām, bet paliktu kā pašvaldības iestādes ar savu 
pašnoteikšanu, nevis iet zem kādas virsvadības.

Aptaujāja Dace Klabere

Jautājam jums

Aicinājums
Atgādinām, ka Rojas dienas ir tā reize, kad karogu mastos uzvelkam 

Rojas novada karogu, un ļaujam tam plīvot līdz pat  
Zinību dienai 1. septembrī.

Vai iesiet uz novadu vēlēšanā, un kā vērtējat Rojas novada pievienošanu Talsu novadam?

Šī pasakainā, spilgti dzeltenā tulpe 
uzziedējusi rojenieces Liānas Bērziņas 
dārzā. Tulpe skaisti smaržo, un zieda lielums 
sasniedz peonijas zieda apmērus.

D. Klaberes foto
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Rojas novada domē

Rojas novada domes 2021. gada 
18. maija sēdē tika izskatīti 
16 darba kārtības jautājumi,  
kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 
2020. gada publisko pārskatu.

•	 Apstiprināt dalību Igaunijas–Latvijas pār
robežu sadarbības programmas projektā „Burā
šanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla izveides 
uzlabošana Igaunijā un Latvijā” (Angļu valodā: 
,,Improvement of sailing infrastructure and yacht 
harbours network building in Estonia and Latvia’’; 
Akronīms: ,, ESTLAT Harbours’’).

•	 Projekta ietvaros paredzēts veikt peldošo 
piestātņu 60 jahtām iegādi un uzstādīšanu, četru 
peldošo navigācijas zīmju iegādi un uzstādīša
nu, mobila satečūdeņu savācēja moduļa iegādi. 
Īstenojot projektu, tiks  būtiski palielināts Roju 
apmeklējušo jahtu un tūristu skaits, kas uzlabos 
tūrisma pakalpojumu kvantitāti un kvalitāti, kas 
attiecīgi nodrošinās papildus darba vietas un pie
nesumu pašvaldības budžetā nodokļu formā. 

•	 Rojas novada domes projekta aktivitāšu 
kopējās izmaksas ir 313 361,54 EUR,  t.sk. 15 % 
līdzfinansējums – 47004,24 EUR, ko sastāda 5 % 
valsts līdzfinansējums un 10 % pašvaldības līdz
finansējums.

•	 Noslēgt ar ārsta praksi, reģistrācijas 
Nr. 30095412507, uz laiku līdz 31.12.2021., telpu 
nomas līgumu, par telpām Selgas ielā 7, Rojā, Ro
jas novadā.

•	 Noteikt visiem Rojas novada pašvaldī
bas auto ceļiem vasaras sezonā (no 01. aprīļa 
līdz 31.oktobrim) autoceļu ikdienas uzturēšanas 
D  klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes in
tensitāte – automašīnu skaits diennaktī no 0–100 
auto mašīnām).

•	 Atļaut organizēt brīvdabas tirgu Rojas brīv
dabas estrādes teritorijā, šā gada 29. maijā, no 
plkst. 11.00–15.00.

•	 Noteikt telpu statusu nekustamajā īpašumā 
Selgas ielā 8, Roja, Rojas novadā.

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašval
dībai piederošo nekustamo īpašumu Priežu ielā 3, 
Rojā,  Rojas novadā.

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldī
bai piederošo nekustamo īpašumu – starpgabalu 
„Laukpļava”, Rojas novads.

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašval
dībai piederošo nekustamo īpašumu Saules ielā 3, 
Rojā,  Rojas novadā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma Silupītes ielā 8, 
Rojā, Rojas novadā zemes lietošanas mērķi.

•	 Noteikt zemes lietošanas mērķus nekus
tamā īpašuma „Ķirķi”, Rojā, Rojas novadā zemes 
vienībām.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Tīreļi”, 
Rojas novadā.

•	 Noteikt SIA „Coffee24”, nekustamā īpašuma 
„Mucenieki”, Kaltenē, Rojas novadā, nomātajā te
ritorijā ielu tirdzniecības un alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības novietnēs vietu.

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/
domes sekretāre Gunta Dambiņa

Biedrība „Talsu rajona partne
rība’’ un „Lauku atbalsta dienests” 
atbalstījis Rojas novada domes 
projektu Eiropas Savienības Eiro
pas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) Rīcības program
mas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam pasākumā: 
„Sabiedrības virzītas vietējās at
tīstības stratēģiju īstenošana” pro
jekta iesniegumu nr. 19–08–FL06–
F043.0203–000004 „Cilvēki pie 
jūras”. 

Pārbūves un atjaunošanas ko
pējās attiecināmās izmaksas ir 
184  730,15  EUR, no kurām publis
kais finansējums ir 145 741,57 EUR. 
Pēc iepirkuma dokumentu izvērtē
šanas nolemts, ka projekta realizā
cijas būvdarbus veiks SIA „Kalvas”. 
Būvprojekta, ko izstrādāja SIA „Arc
hodose”, kopējās izmaksas sastādīja 
11  428,99  EUR, publiskais finansē
jums ir 9 835,46 EUR. Būvuzraudzī
bu veiks SIA „Akorda”. Būvuzraudzī
bas izmaksas sastāda 4 840,00 EUR, 
publiskais finansējums 1 500,00 EUR.

Šī projekta mērķis ir, izveidojot 
labiekārtotu laukumu un ekspozī
ciju  – radošās darbošanās centru 
„Cilvēki pie jūras”, nodrošināt sa
biedrībai iespēju iepazīt un izzināt 
Rojas novada kultūras mantojumu, 
zvejniecības un zvejnieka aroda tra
dīcijas, kur akcentēta cilvēka un jū
ras mijiedarbība no sendienām līdz 
pat mūsdienām.  

Kaltenes klubs jau vēsturiski ir 
veidojies kā Kaltenes ciema sabied
riskās dzīves centrs. 2018.  gadā šo 
vēsturisko ēku savā pārraudzībā 
ieguva Rojas Jūras zvejniecības mu
zejs. Ēkā ir izveidota Rojas muzeja 
filiāle, kā arī atrodas Kaltenes biblio
tēka. Iepriekšējo gadu laikā Kaltenes 
kluba svinību zālē tika iekārtota in
formatīva izstāde par Kaltenes ciema 
vēsturi un izveidots Rojas muzeja 
atklātais krājums, kas veltīts zvejnie
cības tēmai. 

Jau kādu laiku gan pašā Kalte
nes kluba ēkā, gan arī āra teritorijā 
notiek vērienīgi renovācijas un lab
iekārtošanas darbi, kā rezultātā pie 
ēkas tiks izbūvēts laukums „Cilvēki 
pie jūras”, kur paredzēta vieta auto
mašīnu novietošanai, atpūtas zona 

 
Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un 

zivsaimniecības attīstības programmas pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenošana” līdzfinansētā projekta “Cilvēki pie jūras” 

ietvaros. 

Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un 
zivsaimniecības attīstības programmas pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” līdzfinansētā projekta „Cilvēki pie jūras” ietvaros.

Tēlnieces Olgas Šilovas veidotais vides objekts „Cilvēki pie jūras” ir simbolisks 
veltījums piekrastes novada ļaudīm. Tajā attēlotie simboliskie cilvēku silueti saplūst ar 
jūru, kļūstt par vienu veselumu.

Ara teritorijā pie kluba ēkas notiek aktīvi būvdarbi, pamazām iegūstot 
projekta mērķī izvirzītos un iedomātos vaibstus.              

          I. Indriksones foto

KALTENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ 
BAZNĪCĀ TIEK REALIZĒTS PROJEKTS

21. novembrī 2019. gadā Lauku 
atbalsta dienests informēja, ka ir ap
stiprināts Kaltenes evaņģēliski lute
riskās draudzes projekta iesniegums 
Nr. 1908FL06F043.0203000001 
„Kultūrvēsturisko vērtību saglabā
šana piekrastes teritorijā”, kas tika 
iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaim
niecības fonda finansētās Rīcības 
programmas zivsaimniecības attīs
tībai 2014.–2020. gadam pasākuma 
„Sabiedrības virzītas vietējās attīstī
bas stratēģiju īstenošanai” ietvaros. 
Projekta ietvaros Kaltenes evaņģēliski 
luteriskai baznīcai tiek veikta jumta 
seguma pārbūve, zibensaizsardzības 
uzstādīšana, zvana torņa slēģu at
jaunošana un pamatu vertikālās hid
roizolācijas izbūve.

Kaltenes baznīcas jumta pārbūvei 
jau ilgu laiku tika meklēts finansējums, 
bet nu ar Eiropas Jūrlietu un zivsaim
niecības fonda atbalstu, daudzu cilvēku 

sapnis piepildīsies. Baznīcai tiks veikta 
jumta pārbūve, kur pēc baznīcas jum
ta seguma tehniskās izpētes atzinuma 
ir secināts, ka jumtam nepieciešama 
pārbūve, zvanu torņa slēģiem nepiecie
šama atjaunošana, nepieciešams uzstā
dīt zibensaizsardzības sistēmu un veikt 
pamatu vertikālo hidroizolācijas izbūvi. 
Sakarā ar jumta seguma slikto stāvok
li, projektā tika paredzēta jumta segu
ma maiņa, nomainot azbestcementa 
plāksnīšu jumtu pret bez azbesta šifera 
plāksnēm.

2019. gada decembrī tika veikta tir
gus izpēte un izsludināts iepirkums par 
apliecinājuma kartes izstrādi. Pamato
joties uz tirgus izpētes rezultātiem, tika 
noslēgts līgums ar Elizabetes Freimanes 
arhitektu privātpraksi par apliecināju
ma kartes izstrādi.

2020. gada jūnijā tika veikta tirgus 
izpēte un izsludināts iepirkums par 
būvdarbu veikšanu. Pamatojoties uz 
tirgus izpētes rezultātiem, tika noslēgts 

līgums ar SIA „KVĒLE” par būv
darbu veikšanu jumta pārbūves 
darbos un zibensaizsardzības 
sistēmas izbūv i. Būvdarbu kvali
tāti kontrolēja būvuzraugs Uldis 
Klints, objektu regulāri apsekoja 
Rojas būvvaldes vadītājs Agris 
Jansons.

Projekta kopējās izmak
sas ir 50  000 EUR, no kuriem 
45  000  EUR finansē Eiropas Jūr
lietu un zivsaimniecības fonds, 
2  500  EUR līdzfinansē Rojas 
novada  dome, 2  500 EUR finan
sē Latvijas evaņģēliski luteriskā 
baznīca. Par ziedojumiem tika 
papildus veikta zibensaizsardzības 
projekta izstrāde, labiekārtošanas 
darbi un baznīcas iekšējie remont
darbi.

Pateicamies Rojas novada do
mei par līdzfinansējumu, būv darbu vei
cējiem par apzinīgu un kvalitatīvu dar
bu, visiem iesaistītajiem dienestiem  un 

cilvēkiem par atbalstu, pretimnākšanu, 
sapratni projekta sagatavošanas un īste
nošanas etapā. Pateicamies visiem zie

dotājiem par atbalstu Kaltenes baznīcas 
remontdarbu veikšanai.

Alise Lakšmane, Projekta va dītāja

 
Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un 

zivsaimniecības attīstības programmas pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenošana” līdzfinansētā projekta “Cilvēki pie jūras” 

ietvaros. 

Pateicoties projektam un ziedotājiem, Kaltenes baznīca atkal ieguvusi jaunu elpu.
                                                                                                                                       J. Lakšmaņa foto

Cilvēki pie jūras Kaltenē

pastaigām un svētku pasāku
miem, izveidots spēļu laukums 
bērniem un uzstādīts tēlnieces 
Olgas Šilovas veidotais vides 
objekts „Cilvēki pie jūras”. 

Savukārt ēkas 2. stāvā 
tiek veikta pārbūve, lai tur 
iekārtotu muzeja ekspozī
ciju – radošās darbošanās 
centru, kur, praktiski darbo
joties, būs iespēja izzināt un 
izprast zvejniecības tradīci
jas, iepazīt zvejnieka arodu. 
Ekspozīcijā uzskatāmi tiks 
sniegta informācija gan par 
Rīgas jūras līča piekrastē mī
tošajām zivīm, gan arī 
par dabas procesiem, 
kas gadu laikā ietekmē 
zvejniecību un jūras 
liedaga izmaiņas. In
teraktīvie risinājumi 
nodrošinās iespēju 
uzskatāmi uzzināt, kas 
ir krasta erozija un kā 
gadu gaitā tā ietekmē
jusi piekrastes krasta 
līniju, būs iespējas ap
lūkot gan senas, gan 
mūsdienu fotogrāfi
jas, kas nodrošinās vi
zuālu informāciju par 
krasta līnijas izmai
ņām. Speciāli veidotā 
animācijas filmā tiks 
izstāstīts laša dzīves 
stāsts. Filma palīdzēs 
iepazīt piekrastes rai
bo zemūdens dzīvi  – 
ko piedzīvo lasis, kādi 
ir laša zemūdens kai
miņi un ienaidnieki, 
kā zemūdens pasauli 
ietekmē cilvēku radī

ir mūsu sapņi, labās domas, ko rai
dām sev, saviem mīļajiem, savam 
novadam un savai Latvijai.

Vēl tikai pavisam nedaudz, līdz 
mūsu novads kļūs par vēl vienu kul
tūrvietu bagātāks. Lai mums izdo
das!

Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības 

muzeja vadītāja

tais piesārņojums. Praktiski dar
bojoties, katram būs iespēja izmē
ģināt savus spēkus virvju vīšanā 
un tīkla lāpīšanā. 

Kā jau minēju iepriekš, pašlaik 
gan kluba ēkā, gan āra teritorijā pie 
ēkas notiek aktīvi būvdarbi, pama
zām iegūstot projekta mērķī izvir
zītos un iedomātos vaibstus. Maija 
vidū līdzās laukumam pašā jūras 
krastā jau tika uzstādīts tēlnieces 
Olgas Šilovas veidotais vides ob
jekts „Cilvēki pie jūras”. Skulptūra 

ir simbolisks veltījums piekrastes 
novada ļaudīm – cilvēkiem pie jū
ras, kur akcentēta mūsu ļaužu sais
tība ar jūru no sendienām līdz pat 
mūsdienām. Vides objektā attēlotie 
simboliskie cilvēku silueti saplūst 
ar jūru, kļūstot par vienu veselu
mu – tieši tāpat kā mēs, pie jūras 
dzīvojošie. Lai katram no mums 
izdodas izvilkt no jūras savu lielo 
zivi (ko simboliski rokās tur abi 
tēli skulptūrā). Un šajā gadījumā tā 
noteikti nav tikai parasta zivs, – tie 
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Par tauvas joslas lietojumu 
īpašumā Jūras iela 1A, 
Rojā, Rojas novadā

Publicējam Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas 
Kārkliņas atbildes vēstuli Aldonim Adamovičam un pārējiem 
makšķerniekiem, kuri bija parakstījuši domei adresēto iesniegumu 
par tauvas joslas lietojumu īpašumā Jūras ielā 1a Rojā.

Atbildot uz Jūsu un makšķernie
ku grupas (kurus lūdzu iepazīstināt ar 
šo atbildi) parakstīto 16.04.2021. gada 
iesniegumu,  par tauvas joslas izlietoju
mu īpašumā Jūras iela 1A, Rojā, Rojas 
novadā, paskaidroju, ka minētajā īpa
šumā tauvas josla var tikt izmantota 
Zvejniecības likumā noteiktajā kārtībā. 
Vairākkārt apsekojot iepriekš minēto 
īpašumu, ir konstatēts, ka makšķernie
ki pa minētā īpašuma tauvas joslu brīvi 
pārvietojas un izmanto to makšķerēša
nai. 

Šobrīd īpašumā tiek veikta eliņa un 
laivu piestātnes ar krasta stiprinājumu 
būvniecība, kas nekādā ziņā netraucēs 
makšķerniekiem pārvietoties pa tauvas 
joslu un makšķerēt. Vēlos atgādināt, ka 
rakstu par eliņa projektu realizētājs ir 
publicējis 2020. gada 15. decembrī Ro
jas novada pašvaldības interneta vietnē 
www.roja.lv un informatīvā izdevuma 
„Banga” 2020. gada 23. oktobra nu
murā Nr.20 (1288), kur bija sniegta 
informācija par būvniecību, tai skaitā 
apliecināts, ka būvniecība neierobežos 
makšķernieku pārvietošanos un mak
šķerēšanu. 

Pievienoju raksta fragmentu: „…Plā
nots iegādāties vairāk SUP dēļus, kā arī 
laivas un kajakus, tādēļ secinājām, ka 
esošajā laivu glabātuvē vairs nav vietas 
papildus plānotā iegādājamā inventāra 
nolikšanai, tai skaitā, aktīvās sezonas 
laikā rodas vajadzība inventāru labot 
un remontēt, tādēļ ir radusies nepiecie
šamība pēc jaunas laivu garāžas – eliņa. 
Pašlaik norit labiekārtošanas darbi, kuru 
laikā tiek realizēts eliņa projekts.

Zvejniecības likuma 9. pantā no
teikts, ka tauvas joslas bezmaksas lie
tošana bez iepriekšējas saskaņošanas 
ar zemes īpašnieku paredzēta kājāmgā
jējiem, zivju resursu un ūdeņu uzrau
dzībai un izpētei, robežapsardzībai, kā 
arī vides aizsardzības, ugunsdrošības 
un glābšanas pasākumu veikšanai. Pēc 
saskaņošanas ar zemes īpašnieku, tau

vas joslā ir atļauta laivu un kuģu piestā
šana, to izkraušana un pagaidu uzgla
bāšana, laivu un kuģu pārziemošana, 
būve un remonts, zvejnieku apmetņu 
ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēša
na un citas ar zveju saistītas darbības, 
ūdens tūristu apmetņu ierīkošana. Šīs 
darbības drīkst veikt, ievērojot vides 
aizsardzības normas, bet pie valsts ro
bežas ūdenstilpēm – arī valsts robežas 
režīma prasības. Tādēļ daru zināmu, ka 
makšķernieki kā līdz šim varēs izman
tot apbūves teritoriju un piekļuve upei 
netiks liegta. Piekļuve upei netiks liegta 
iedzīvotājiem, kuri vēlēsies ielaist upē 
savus peldlīdzekļus. Veiktā darbība ne
samazinās autostāvvietu skaitu. Tā kā 
nodarbojos ar aktīvo tūrismu, tad esmu 
identificējis upes piedāvātās iespējas. 
Tai skaitā, pastaigu taka gar Rojas upi 
ir vērtība, kura jāapzinās, jāattīsta un 
jāpopularizē. Šobrīd  pa  teritoriju Jūras 
ielā 1A ved iestaigāta taciņa, kas netiks 
aizsprostota, bet tieši otrādi – tiks uzla
bota, un to ikviens droši varēs šķērsot 
un izmantot arī turpmāk.

Protams, labiekārtošanas darbu laikā 
varētu nākties saskarties ar īslaicīgām 
neērtībām, tādēļ lūdzam būt saproto
šiem un iecietīgiem. Visas neērtības, ja 
tādas būs, noteikti tiks novērstas, un līdz 
ar jauno aktīvās atpūtas sezonu varēsim 
turpināt baudīt Rojas upes piedāvātās 
iespējas un resursus daudz ērtākā vidē. 
Esiet aktīvi, veseli un tiekamies nākama
jā atpūtas sezonā pie Rojas upes!”

Publiski pieejamā informācija par 
eliņa un laivu piestātnes ar krasta stip
rinājumu būvniecību ir publicēta Būv
niecības informācijas sistēmā, būvnie
cības lietā Nr. BISBL3523371327. 
Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās 
daļas 5)punkta b)apakšpunktā ir no
teikts, ka šāda veida būvju izbūve upes 
tauvas joslā ir atļauta.

Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Jānis Pāvuliņš 29421943
janis.pavulins@roja.lv

Eksāmenu laiks skolā
Laikā, kad ievu baltums atnesis 

aukstus vējus, skolā uz savu pēdējo mā
cību stundu ierodas Rojas vidusskolas 
divpadsmit divpadsmitie. Jā, tāds šogad 
tas skaits, gandrīz kā skaitāmpantiņš. 
Šajā klasē mācās atraktīvi, gudri un 
uzņēmīgi jaunieši. Katrs ar savām inte
resēm un talantu. 14. maijā ar zvaniņa 
skaņām un siltiem vārdiem divpadsmi
tos mīļi sveica pirmo klasīšu pārstāvji 
Enija, Reinis un audzinātāja Ilga Maz
kalniņa. Svētku sajūtu ar dekoriem un 
baloniem divpadsmitajiem un audzinā
tājai Aigai Kažai uzbūra 11. klase un au
dzinātāja Inga Puntule. Skolēnus sveica 
un laba vēlējumus teica direktore Santa 
Veide. Divpadsmitie ar ziediem teica 
paldies visiem skolotājiem un tehniska
jiem darbiniekiem. Priecājāmies kopā 
ar mūsu divpadsmitajiem un turējām 
īkšķus eksāmenos! Jā, arī eksāmeni jau 
aiz muguras – svešvaloda, latviešu valo
da un matemātika – tie ir trīs obligātie 
eksāmeni, kuri bija jākārto, lai iegūtu 
atestātu par vispārējās vidējās izglītības 
apguvi. Izlaidums, kādu mēs to zinām, 
šogad gan ārkārtējās situācijas dēļ izpa
liek, tomēr, lai tas nemazina prieku par 
šī nozīmīgā posma noslēgumu jauniešu 
dzīvē. Suminām mūsu absolventus!

9. klases arī šogad eksāmenu uz
traukumi nemoka. Mācību gadu viņi 
noslēdz ar vērtējumu gadā. Diemžēl 
nav arī izlaiduma, bet Rojas vidusskola 
gaida visus atpakaļ septembrī, kad ar 
dažādiem pārbaudījumiem un nerāt
nību uzdevumiem varēs uzņemt viņus 
desmitajā klasē. 

Kamēr divpadsmitie cīnās ar eksā
meniem, mazās pirmsskolas izglītības 
„Pūcīšu” grupas cīnās ar vēju Olimpis
kajā sporta dienā. Jā, vējš pamatīgi izpu
rināja spalviņas mazajiem sportistiem, 
bet, mirdzošām acīm un lielu sportot un 
uzvarēt gribu, „Pūcītes” veica visus uz
devumus. Paldies skolotājiem par svētku 
radīšanu mazajiem sportistiem!

Šogad mūsu Rojas vidusskolai lielā 
dzimšanas diena – 55. Varen aši aiz

Divpadsmit divpadsmitie svētku dienā kopā ar savu audzinātāju Aigu Kažu.

Mazās „Pūcītes” Olimpiskajā sporta dienā piedalījās ar lielu aizrautību, un 
uzvarēt gribu!                                                                                                    Albuma foto

skrējuši pēdējie pieci gadiņi. Tie, kuri 
seko līdzi facebook Rojas vidusskolas 
lapai, būs pamanījuši virtuālo pastaigu 
pa skolas gaiteņiem, stāviem un kor
pusiem. Savus apsveikumus ierunā arī 
klases, un skola gaida arī savu bijušo 
audzēkņu atmiņu stāstus vai apsveiku

mus. Iepriecināsim mūsu skolu un ko
pīgi izstaigāsim atmiņu gaiteņus! 

Vēl tikai mazliet, un šis savādi attā
linātais mācību gads būs beidzies.  Lai 
mums un jums jauka vasara un viss iz
dodas! 

Antra Ozollapa

Paziņojums par tarifa projektu 
SIA „Rojas DzKU”, vienotais reģistrācijas numurs 49003000396, Selgas ielā 8, 

Rojā, Rojas novadā, LV3264, 2021. gada 19. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai iesniedza ūdens apgādes pakalpojumu un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifa projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu 
veids

Spēkā esošais 
tarifs *

(bez PVN) 

Piedāvātais 
tarifs

(bez PVN) 

Tarifa 
palielinājums/ 

samazinājums * (%).
Ūdens apgādes pakalpojumi 0,65 0,95 46
Kanalizācijas pakalpojumi 1,15 1,42 23

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2021. gada 1. oktobrī. Tarifa izmaiņas ir 
saistītas ar esošā tarifa radītajiem zaudējumiem uzņēmumam.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī 
sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdens apgādes pakalpojumu un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, lietotājs var Selgas ielā 8, Rojā, darba 
dienās no 10.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Jāni Podnieku pa telefonu 
29117283.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var 
iesniegt Selgas ielā 8, Rojā vai epastā dzku@roja.lv kā arī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277) epasta adrese: 
sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

Par laivu nomu pie Rojas upes
Daudzi rojenieki būs ievērojuši, 

ka Rojas upes kreisajā krastā, blakus 
mazo laivu piestātnei, ko izbūvēja Ro
jas tūrisma biedrība, tiek izbūvēta jau
na būve – eliņš (laivu garāža) ar krasta 
stiprinājumu. Pamatojoties uz Rojas 
novada domes lēmumu, par daļu no 
zemes Jūras ielā 1A, Rojā, 2018. gadā 
starp Rojas novada domi  un Jāni Lakš

mani tika noslēgts līgums par apbūves 
tiesību piešķiršanu. Šim laivu un SUP 
dēļu nomas organizētājam arī Rojas tū
risma biedrība ir nodevusi apsaimnie
košanā savu mazo laivu piestātni. Ap
būves tiesību teritorijā, makšķernieki 
un jebkura persona, kas tur pastaigājas, 
kā līdz šim, var izmantot teritoriju un 
piekļuve upei netiek un netiks liegta. 

Piekļuve upei nevar un netiek liegta 
iedzīvotājiem, kuri vēlēsies ielaist upē 
savus peldlīdzekļus. Teritorija pie Ro
jas upes kreisā krasta ir lieliski piemē
rota uzņēmējdarbībā izvirzīto mērķu 
sasniegšanai, ļaujot veikt tās attīstību 
un padarot upi pieejamāku dažādām 
sabiedrības grupām. Gar teritoriju Jū
ras ielā 1A ved iestaigāta taciņa, kas 

netiks aizsprostota un to ikviens droši 
varēs šķērsot un izmantot arī turpmāk. 
Braucot pāri tiltam pār Rojas upi, var 
redzēt makšķerniekus, kas netraucēti 
makšķerē gan apbūves tiesību teritorijā, 
gan teritorijā, kas saistīta ar mazo laivu 
piestātni. Kā jau jebkurā uzņēmējdar
bībā mēdz notikt, uzņēmēju intereses 
var sadurties, veidoties konflikti, rasties 

dažādi viedokļi un baumas, tomēr gal
venais ir novada teritorijas sakārtošana 
un uzņēmējdarbības attīstība. Sagaidot 
administratīvi teritoriālo reformu,  Ro
jas novada teritorijā ir daudz paveiktā 
un daudz turpmāk darāmā. 

Jānis Pāvuliņš,
Rojas novada domes jurists

Cilvēks un daba
Šī gada sākumā novada iedzīvotāji 

bija noraizējušies par mežistrādes dar
biem, kas bija skāruši nelielu posmu no 
Rojas upes dabas takas, bojājot takas 
zemsedzi.

Sagaidot piemērotus laikapstākļus, 
Latvijas Valsts meži bojāto takas posmu 
ir sakārtojuši. Tagad gan kājāmgājēji, 
gan velo braucēji atkal droši var izman
tot šo takas posmu, lai izstaigātu priežu 
mežus gar Rojas upi.

Bet diemžēl problēma ar dabas takas 
zemsedzes bojāšanu nav nekur pazudu
si. Motociklu un kvadraciklu braucēji 
turpina aktīvi izmantot un izbraukāt šīs 
dabā marķētās dabas takas. Šo transport
līdzekļu darbību radītās sekas apgrūtina 
pārējo apmeklētāju pārvietošanos, kā 
arī dažkārt apdraud citu apmeklētāju 
drošību un labsajūtu. Regulāri saņemu 
sūdzības no novada iedzīvotājiem, kuri 
ikdienā izmanto Rojas upes dabas taku 
atpūtai un brīvā laika pavadīšanai, par 
motociklu un kvadraciklu braucēju dar
bībām šajā dabas takā. 

Tāpēc vēršos pie ikkatra, kas šo 
marķēto Rojas upes dabas taku izman
to savām izklaidēm ar motorizētiem 
transportlīdzekļiem – lūdzu, esiet at
bildīgi pret dabu un līdzcilvēkiem, kas 
vēlas droši atpūsties pie dabas. 

Atgādinu, ka valsts Meža likuma 

5. pantā ir noteiktas tiesības fizis
kām personām brīvi uzturēties un 
pārvietoties valsts un pašvaldības 
mežā, transportlīdzekļus atļauts 
lietot, tikai pārvietojoties pa ceļiem 
un dabiskām brauktuvēm. Likuma 
6. pantā ir noteikts, ka personas pie
nākums, uzturoties mežā, ir ievērot 
meža ugunsdrošības noteikumus, 
nebojāt meža augsni un meža infra
struktūru, nepiesārņot mežu ar at
kritumiem, ievērot noteikto kārtību 
atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt 
putnu ligzdas un skudru pūžņus 
un citādi nekaitēt meža augiem un 
dzīvniekiem. Mums visiem ir tiesī
bas būt un atrasties dabā, bet mums 
ir arī pienākums pret dabu izturē
ties saudzīgi un būt lojāliem pret 
līdzcilvēkiem.

Meža likumā noteikts, ka fizisko 
personu uzturēšanos un brīvu pārvie
tošanos mežā var ierobežot to īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs. Tāpēc esmu sazi
nājusies ar Latvijas Valsts mežu pārstāvi 
un novada pašvaldības policiju par šo 
aktuālo jautājumu, kā ierobežot moto
ciklu un kvadraciklu pārvietošanos pa 
marķēto dabas taku gar Rojas upi. 

Aicinu pārējos takas apmeklētā
jus fiksēt (foto, video) motociklu un 
kvadraciklu braucējus, kas, izbraukājot 

dabas taku, bojā tās zemsedzi un ap
draud pārējo takas apmeklētāju drošību.

Mums ikvienam ir pienākums rū
pēties par sevi, saviem tuviniekiem un 
sabiedrības kopējo labumu, izturoties 
atbildīgi pret citiem, nākamajām paau
dzēm, vidi un dabu!

Būsim atbildīgi pret to, kas mums ir 
uzticēts!

Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Latvijas Valsts meži bojāto takas posmu ir 
atjaunojuši, tagad tikai atliek cerēt, ka to nesa
bojās motociklu un kvadraciklu īpašnieki.

K. Voldemāres foto
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Rudē

 Annu Insbergu 
sastopu Rudes „Me
žadīķos”. Savulaik 
māju mantojis Annas 
vīrs, un nu jau ģime
ne tajā dzīvo kopš 
1984. gada. Annas 
ikdiena paiet, rūpē
joties par māsu, kura 
ir invalīde, un lielo 
saimniecību, kurā 
darba pietiek vien
mēr.

 Vecajā kolhoza smēdē pašlaik saimnieko Agnis Dravnieks, 
bet stāstu par Agni lasiet nākamajā „Bangā”.

 Valentīna Priede 
pēc tautības ir ukrainie
te. Pēc lielās vētras Latvijā, 
viņas mamma kopā ar tā 
saucamajiem gucuļiem at
braukusi uz Latviju strādāt 
viesstrādniekiem par pavā
ru. Valentīna nokārtojusi 
arī Latvijas pilsonību, un 
savus bērnus jau uzskata 
par īsteniem latviešiem. 
Savulaik sieviete strādājusi 
Rāndā par vākotāju, un, lai 
arī darbs nav bijis viegls un 
darba stundas dažkārt garas, 
viņa uzskata, ka tā ir biju
si viņas labākā darbavieta, 
kur par labu darbu arī labi 
maksāts. Pašlaik Valentīna 
nestrādā, jo īsti nav kur, un 
arī mamma jāpieskata, kurai 
ir jau 83 gadi. Tai pašā laikā 
bezdarbība nav Valentīnas 
stilā, tādēļ brīvajos brīžos 
viņa iet mežā meklēt ragus. Par ragiem varot tīri labi nopelnīt, vienīgi, kā smej Valentīna – šogad lasītāju 
esot vairāk nekā ragu.

 „Zviedros” mūs sagaida Aivara Zviedra sieva un meita. Kungs pats šai dienā aizbraucis uz Rīgu pie 
ārsta, tādēļ izstāstīt un izrādīt skaisti iekopto dārzu mums laipni uzņemas namamāte pati. Zviedru ģime
ne ir pa pusei rīdzinieki, pa pusei laucinieki. Kā stāsta kundze, astoņi gada mēnesī tiek pavadīti „Zvied
ros” Rudē, bet četri – Rīgā. Tiesa, šopavasar ģimene uz dzīvi laukos pārvākusies mazliet agrāk, un tas viss 
kaķīša dēļ, kuram Rīgas dzīve šķiet par garlaicīgu. Laipnā mājas saimniece, izrādot skaisti iekopto dārzu, 
atzīst, ka tas viss ir vīra nopelns. Dārzs ir pasakains, kādreiz te esmu ciemojusies, kad tas bija ieguvis sa
koptākās sētas godu. Grūti noticēt, ka pirms gadiem 20 te izskatījies kā āža mugura ar lieliem rakumiem 
un neizbraucamiem ceļiem. Vīrs pats visu ar lāpstu nolīdzinājis un gadu gaitā radījis īstu skaistuma pa
radīzi. „Mēs nedzeram, bet visu ieguldām stādos”, smej „Zviedru” saimniece un aicina paciemoties pāris 
nedēļu vēlāk, kad būs uzziedējusi vīra stādītā pureņu taka, ceriņi un neskaitāmās hortenzijas. Interesanti 
ir arī gar ceļamu un pagalmā izvietotie bluķīši, kuri tā vien aicina piesēst un atpūtināt kājas. Kā smējies 
saimnieces brālis, kuram nesen iztaisīta operācija, nevienā sanatorijā tik labus apstākļus nesameklēt.

Daces Klaberes teksts un foto

Turpinām fotoreportāžu sēriju par Rojas 
novada ciemiem. Esam jau iepazinuši Melnsilu, 
Pūrciemu, Ģipku, Žoceni, Apšuciemu (Rudē).  
Rude ir Rojas novada otra lielākā apdzīvotā 
vieta un bez jau pieminētā Apšuciema tajā at
rodami arī Birziņciems, Purvciems, Kalvciems 
un Vilkastciems. Dažādos laikos Rude dēvēta 
arī par Rudu, Rudesmuižu, bet ļaužu atmiņā 

visvairāk iespiedusies „Rojupe” – tā ciems tika 
dēvēts tā saucamajos padomju laikos, kad ciems 
bija kolhoza „Rojupe” centrālais ciemats.

Rudes apgūšanai paiet divas dienas, un arī 
ar tām patiesībā vēl bija par maz. Vairākās mā
jās dzīvo vientuļi cilvēki, kuriem katra ciemiņa 
parādīšanās viņa mājoklī ir svētki, un sakāmā ir 
sakrājies tik daudz… Un šādos gadījumos jau 
tas, kādēļ esmu atbraukusi, paliek otrajā plānā, 
un arī izrunātais nav avīzei domāts.

 Dailu un Kārli Rēvičus sastopu viņu „Vīksnās”. Daila atceras, ka laikā, kad māja tikusi celta, maz
dēli vēl skolā negājuši, tātad būs jau gadi divdesmit, kopš viņi te dzīvo. Ģimene dzīvo kopā ar jauno 
paaudzi, kuri strādā Lubezerē, bet Daila ar vīru Kārli, kuram nākamgad būs jau 80 gadu jubileja, tikmēr 
saimnieko pa māju.

 Z/s „Rasas” saimnieko Eduards Kleinbergs, un šeit notiek brīnumainās pārvērtības ar mašīnām, 
par kurām nespeciālistam liktos, ka tā jau gan vairs der tikai norakstīšanai. „Skrūvējam, restaurējam, 

remontējam un tamlīdzīgi”, stāsta Eduards, 
un piebilst, ka mašīnu restaurācija ne tuvu 
nav vienkāršs process. Par to pārliecinos arī 
pati, redzot, ka mašīna ir izjaukta burtiski pa 
detaļām un nesaprotot, kā to visu iespējams 
atkal salikt kopā. Pēc Eduarda teiktā, mašī
nas atkal kopā salikšana esot restaurācijas 
procesa patīkamākā daļa.

Mašīnu restaurācija ir arī ļoti dārgs pro
cess, manā skatījumā lētāk iznāktu nopirkt 
jaunu automašīnu, bet, kā stāsta Eduards, 
tādu tirgū vairs nenopirksi. Un tā pavisam 
drīz pa Rojas ielām ripos restaurētā Audi 
Coupe, un par šo sava darba rezultātu prie
cājas gan Eduards, gan viņa palīgs. Un tādu 
pat procesu un iznākumu blakus telpā gaida 
apvidus mašīna, bet tam visam pa vidu jā
paspēj padarīt arī ikdienas darbi, piemēram, 
saglābt automašīnas, kuras vēlāk vairs nebūs 
glābjamas, bet to īpašnieks jaunu atļauties 
pagaidām nevar. 

 Anna Lutčina „Viršos” dzīvo kopš 1978. gada. Viņa atceras, ka ēka ir vēsturiska, jo savu
laik tajā atradusies pat Lubezeres pagasta valde, vēlāk skola – pirmās trīs klasītes. Tajā strādājuši 
brīnišķīgi skolotāji – Ilga un Oļģerts Veinbergi, Kārlis Insbergs, Čoldere, Gornostaja, Dambiņa 
u.c. Skolotājs Veinbergs daudz stāstījis par ceļojumiem, kuros ar ģimeni pabijis, un bērniem, bez 
šaubām, tas bijis ļoti interesanti. Annai labā atmiņā vēl arī laiks, kā 50tajos gados kolhoza šķūnī 
visi kino skatījušies, bet, kad vecajā skolā iekārtots klubs, tad jau dzīve gājusi augstos toņos. Ob
ligātas bijušas kolhoza gada pārskata sapulces, bet uz tām neviens nav gribējis iet, jo referāti gari 
un gaužām neinteresanti. Tad nu kolhoza priekšsēdētājs izdomājis, ka katram, kurš atnāks, tiks 
izmaksāti 5 rubļi. Anna tolaik strādājusi par kasieri un ieradusies klubā ar krietnu žūksni naudas. 
Klubs bijis pārpildīts, un katram, kā solīts, Anna arī izmaksājusi 5 rubļus un likusi parakstīties 
par naudas saņemšanu. Jāpiebilst, ka Anna savā darba mūžā strādājusi daudzos atbildīgos ama
tos, jo bijusi ļoti mērķtiecīga, un viņai bija tam laikam laba izglītība. Viņa atceras, ka abi ar Edvīnu 
Krontālu pirmie beiguši jaunatklāto Rojas vidusskolas vakarskolu, pēc tam arī tehnikumu. Viegli 
dzīvē Annai nav gājis, jo viņa vienmēr cīnījusies par taisnību. 
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Rudē

 Šajā jaukajā vietā izvietojusies pirmsskolas izglītības iestāde „Saulepuķe”. Ik 
dienas tajā rotaļājas vairāk nekā 40 mazuļu, kurus aprūpē ap divdesmit iestādes 
darbinieku. „Saulespuķē” gan par mazuļiem, gan bērniem atbild iestādes vadītāja 
Linda Kleinberga.

 Šajā ēkā mājvietu radis Rojupes Brīvā laika pavadīšanas jauniešu centrs 
„Strops”, kuru vada Lienīte Voronova.

 Savulaik viena no manām mīļākajām grāmatām bija Edvarda Virzas „Strau
mēni”, un man šķita interesanti, ka arī Rudē ir savi „Straumēni”. Tajos satieku to 
saimnieci Birutu Dreimani. Viņa atceras, ka māju viņas paps uzcēlis no blakus 
esošās skolas bēniņos atrastajiem baļķiem. Māja piederējusi skolai un, tā kā gan 
Birutas paps, gan mamma strādājuši skolā par apkopējiem, viņiem bijusi iespēja 
vēlāk māju atpirkt. Biruta atceras, ka kādreiz ciems bijis daudz dzīvāks, izejot tum
sā laukā, visur māju logos spīdējušas ugunis, bet tagad, kur vien skaties – tumsa un 
pamestība, cilvēki kā tādi vienpatņi. Arī bērni bijuši kā spradži, kuru bildi skaties, 
visur bērni priekšā sabiruši. Tagad klusums un pamestība. Birutas dārzā zied pasa
kaina ieva, un viņa atceras, ka pirms 23 gadiem tā stādīta par godu pirmajam maz
dēlam Jēkabam, kuru vecāki gaidīja piedzimstam kā meitiņu. Ikdienā Biruta vada 
dienas ar saviem mīļajiem dzīvniekiem, bet, kad atbrauc bērni un mazbērni, tad 
nu kņada ir liela, jo mazbērnu vien Birutai ir vesels pulciņš – vienpadsmit gabali!

Mācību gads tuvojas izskaņai, skolā norit pēdējie eksāmeni, pār
baudījumi, lai visi pēc garā maratona spētu doties vasaras atpūtā. 
Diemžēl arī šī mācību gada lielāko daļu bijām spiesti aizvadīt attālinā
tajā mācību procesā, ņemot vērā visus valstī noteiktos ierobežojumus. 
Joprojām mūsu skola ir viena no tām, kas šo mācību apguves formu 
nesauc par veiksmīgu, jo tā atstāj iespaidu uz kopējo zināšanu un pras
mju attīstības līmeni. Ļoti ceram nākamajā mācību gadā atgriezties pie 
klātienes mācībām. 

Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, esam piedalījušies dažā
dos konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Vizuāli plastiskās mākslas 
audzēkņi nupat kā saņēmuši Atzinības rakstus par dalību konkursā 
„Mana novada dārgakmens”, kā arī starptautiskajā konkursā „Raga
na” – Lietuvā. Vairāki skolas mūzikas nodaļas audzēkņi gaida rezul
tātus no starptautiskā konkursa Lietuvā un Kazaņā. Ceram uz labu 
rezultātu un sakām milzīgu paldies Marekam Štālam par ieraksta no
drošināšanu!

Šogad skolu absolvēs 10 audzēkņi: vizuāli plastiskās mākslas nodaļā 
Kristīne Kalniņa, Marta Elizabete Paula un Beate Emīlija Zeļģe (ped. Ilze 
Šelkova, Līga ReineSmilgaine), vokālās mūzikas – kora klasi šogad ab
solvē 4 audzēknes – Ance Klauža, Keita Anna Mitenberga, Maija Gros
baha, Ieva Linda Grosbaha (ped. Inese Ozoliņa), vijoles spēli – Ance 
Kiršteine, Elza Sprince (ped. Indra Sproģe), savukārt akordeona spēli – 
Jolanta Skujiņa (ped. Baiba Beraģe). Visi skolas absolventi saņems aplie
cības par profesionālās ievirzes pamatizglītības apguvi. Esam gandarīti 
par šo audzēkņu radošumu, talantu. Vēl vairāk priecē fakts, ka kopumā 
četri skolas šī un iepriekšējo gadu absolventi nolēmuši savu ceļu turpināt 
mūzikas un mākslas jomā nākamajā izglītības pakāpē. Novēlam viņiem 
izturību un neizsīkstošu enerģiju sevis pilnveidē un attīstībā!

Joprojām gaidām jaunos audzēkņus un aicinām iestāties mūsu 
piedāvātajās profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās 
mūzikā un mākslā. 

RMMS direktore Baiba Beraģe

 „Irbenājos”, kura arī ir slavena ar daudzajām iestādēm, kas tur savu laiku 
atradušas mājvietu, pašlaik ir 12 dzīvokļi. Kā zina stāstīt tās iedzīvotāja Ilze Kučere, 
pašlaik apdzīvoti no tiem ir astoņi. Ilzei atmiņā laiks, kad šeit rādīts kino. Abas ar 
māšeli skatījušās šausmenes, un mazā māsa aiz šausmām spiegusi.

Dzintrai Žuravskai 
izdots jauns romāns

Jau vairāk nekā desmit gadus kā nemainīga 
tradīcija ik pavasari mūsu novada literātei Dzintrai 
Žuravskai tiek izdota grāmata, kurai atvēršanas 
svētkus rīkojam Rojas dienas ietvaros. Arī šopavasar 
rakstniecei iznācis jauns romāns „Aizejot neaizcērt 
durvis”, kurā ir stāsts par divām dvīņu māsām, kas 
uzaugušas dažādās ģimenēs. Liktenīga nejaušība 
abas savedusi kopā. Pat apmainoties vietām, viena 
spējīga tikt ar visu galā, kamēr otra pat labvēlīgos 
dzīves apstākļos iekļūst kļūmīgās situācijās. Bagātība 
un nabadzība, uzņēmība un nevarība, skaudība un 
nodevība, spēja upurēties citu labā – par to ir šis 
jaunais Dzintras Žuravskas romāns.

Tā kā valstī noteikto ierobežojumu dēļ grāmatas 
atvēršanas svētki nevar notikt plašākā autores talanta 
cienītāju un sveicēju lokā, rakstnieci sumināsim un 
paldies par paveikto teiksim bibliotēkas kolektīva 
ietvaros tradicionāli Rojas dienā.

Daiga Dambīte

Kā skatīties uz attālināto mācību laiku, ir katra paša iz
vēle. Apņēmīgākie skolēni uz to skatās kā jaunu iespēju lai
ku. Tās ir iespējas attīstīt sevi un savas zināšanas, paplašināt 
savu redzesloku vai iegūt papildu izglītību. Rojas vidusskolas 
11. klases skolnieces Megija Janševica un Patrīcija Kleinberga 
ir pierādījums tam, ka, ja grib, tad var daudz! Abas meitenes 
šajā mācību gadā ir absolvējušas jaunas mācību programmas 
papildus vidusskolas izglītībai. 

Patrīcija: 
Es šogad absolvēju divas mācību 

programmas. Absolvēju Panākumu 
Universitāti, kura bija divu gadu 
ilga profesionālās pilnveides izglī
tības programma jauniešiem, kurā, 
iepazīstot profesionālu un veik
smīgu personību dzīvi un darba 
pieredzi, tiek attīstīta un veicināta 
katra jaunieša individuālā prasme 
gūt savus personīgos panākumus. 
Panākumu Universitāte bija tā ies
tāde, kura pavēra manu redzesloku 
daudz plašāku. Sastapos ne tikai ar 
Latvijā un pasaulē zināmām veik
smīgām personībām, bet arī ar 
vienaudžiem, kuri ikdienā uzdroši

nās sapņot un darīt daudz vairāk, lai sapņi kļūtu par īstenību.
Otra šī gada absolvētā programma ir Aizstāvības akadē

mija. Tas bija 3 mēnešu ilgs neformālās izglītības kurss, kurā 
jaunieši tika apmācīti par pilsoniskās līdzdalības formām, 
nevalstisko organizāciju lomu pozitīvu pārmaiņu radīšanai 
un iesaistīti aktivitātēs, kas veicina ticību personīgajai spējai 
ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī, mudināti uz rīcību inte
rešu pārstāvniecībā un iedrošināti ietekmēt politiskās inicia
tīvas. Aizstāvības akadēmijas rezultātā izveidojās komanda 
„Vidēji zaļš”, kura veidoja kursa darbu. Kursa darba mērķis 
bija noskaidrot Latvijas vidējā vides cilvēka tēlu, ņemot vēra 
tā ieinteresētību un praktisku rīcību vides jautājumos. Tika 

veidota diskusija ar Latvijā pazīstamiem vides aktīvistiem. 
Kursa darba noslēgumā veidojām publikācijas laikrakstam 
Diena.lv un sniedzām interviju radio5.lv. 24. aprīlī absolvē
ju programmu un ne reizi neesmu nožēlojusi, ka piedalījos. 
Liels paldies Rojas vidusskolas ģeogrāfijas skolotājam Gai
dim RiekstiņamMaurem, kurš pamudināja pieteikties šai 
programmai!”

Megija: 
2021. gada sākuma par Jauno 

profesionāļu skolu uzzināju no so
ciālajos tīklos izvietotās LU reklā
mas un Rojas vidusskolas karjeras 
konsultantes Intas Plātes. 

Jauno profesionāļu skola ir ie
spēja vidusskolēniem bez maksas 
iepazīties un iegūt dziļāku izpratni 
par politoloģiju, socioloģiju un ko
munikācijas zinātni, informācijas 
pārvaldību un sociālo darbu, dar
bojoties kādā no jauno profesio
nāļu skolām. No 30. janvāra sešas 
sestdienas bija iespējas iepazīt jau
nus cilvēkus, izteikt savu viedokli, 
piedalīties diskusijās un uzklausīt 
Latvijā un pasaulē zināmus katras 

nozares speciālistus. 
Apskatot plašo skolu klāstu, nonācu līdz Jauno politiķu 

skolai. Esmu vienmēr interesējusies par politiku gan vals
tiskā, gan ārvalstu mērogā, kas vēl vairāk bija kā aicinājums 
uzklausīt dažādu nozaru politiķus, sākot no Aizsardzības 
ministrijas pārstāvjiem līdz pat Indijas diplomātiem Latvijas 
vēstniecībā. Šie divi ZOOM platformā aizvadītie mēneši ir 
bijuši labs atspēriena punkts jauniem mērķiem. Eksāmenā 
no kopējās 100 punktu skalas es ieguvu 83 punktus, kas mani 
ierindoja 2. vietā un deva iespēju iegūt 75 papildus punktus 
valsts budžeta vietai LU Sociālo zinātņu fakultātes politikas 
zinātnes nozarē. 

 Attālinātās mācības – laiks jaunām iespējām!
Pasaulē valdošā pandēmija mūsu visu dzīvēs ieviesusi ne vienu vien korekciju. Varam ieslīgt sevis žēlošanā 

un depresijā, bet varam to izmantot savā labā. Par to, kā šo laiku izmantojušas Rojas vidusskolas audzēknes 
Megija Janševica un Patrīcija Kleinberga, aicināju pastāstīt viņām pašām.

Patrīcija šogad pa
spējusi absolvēt divas 
mācību programmas.

Megija uzskata, 
ka šis gads mums 
ikvienam ir devis 
iespēju atvērt savas 
radošās čakras. 

Albuma foto

Mācību gadu izskaņa Rojas 
Mūzikas un mākslas skolā

Sveic ilggadīgos 
laulātos pārus
Dace Klabere

Tradicionāli maijā, narcišu laikā, Rojas novada 
dome sveic ilggadējā laulībā – 50, 55 un 60 – kop
dzīves gadus nodzīvojušos pārus. Arī šogad, tāpat 
kā pagājušajā gadā, pasaulē valdošā pandēmija liedz 
mums tikties klātienē, lai kultūras centra lielajā zālē 
kopīgi paceltu šampanieša glāzes, saņemtu apsvei
kumus un grieztos valsī gluži tāpat kā pirms gadiem 
piecdesmit un vairāk. Tas gan nenozīmē, ka kāzu 
jubilāri tiks aizmirsti – viņiem pienākošā dāvana 
tiks nogādāta pāra dzīvesvietā vai pārskaitīta kontā.

Šogad 50 kopā nodzīvotus gadus jeb zelta kāzas 
svin astoņi Rojas novadā dzīvojoši pāri, 55 gadus jeb 
smaragda kāzas – viens pāris, bet trīs laulātiem pā
riem šis ir dimanta jeb 60 kopējā laulībā nodzīvoto 
gadu jubilejas gads. Apsveicam un lepojamies!

Zelta kāzas ir ļoti nozīmīgs brīdis pāra dzīvē, ko 
dažās valstīs svin jau kopš viduslaikiem. Zelta kā
zās var dot atkārtotu laulības solījumu un var pat 
gredzenus nomainīt pret jauniem, jo rokas, kas tos 
nēsājušas pusgadsimtu, ir izmainījušās, bet zelts – 
nodilis.

Smaragda kāzas simbolizē izdevušos laulību un 
pāris ir pelnījis mieru un atpūtu – var doties roman
tiskā ceļojumā, pārim var dāvināt īpašas rotas ar 
smaragdu utt. Savukārt dimanta kāzas simbolizē, ka 
šo laulību nekas nevar izjaukt – tā ir tikpat izturīga 
kā dimants. Mīļo cilvēku tuvums un uzmanība būs 
pati lielākā šo kāzu jubilāru dāvana. 

Sagatavošanas klases „Mākslas pamati” audzēkņi ar saviem dar
biņiem.                                                                              L. ReinesSmilgaines foto
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katra mēneša 4. piektdienā.

Līdzjūtības

Pateicība

Ļauj pie tavām mīļām rokām
Vēl tik mirkli galvu glaust,
Cauri palsai sāpju miglai
Senos saules rītus jaust.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Armandam 
Indriksonam, mammu zaudējot.

Darba kolēģi

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu baltu māmuliņu;
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
                                (t. dz.)

No sirds jūtam līdzi Aijai Maurei un viņas 
tuviniekiem, māmuliņu mūžībā pavadot.

Ģirts, Līga, Rasma, Agrita, Mārīte

Kļūst dzīves siltums par sveci,
Kas gaismu ir beigusi liet,
Mīļš cilvēks pa mēness taku,
Kad projām mūžībā iet.

Aijuk, no sirds jūtam Tev līdzi skumjās, 
mammu zaudējot.

Tavas draudzenes

Tu esi uz mūžiem aizgājis
No šī dārza un no šīs mājas,
Tu esi uz mūžiem aizgājis
No pasaules…

Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, no 
Jēkaba Zlotņikova atvadoties.

Briežu, Cielavu, Buku ģimenes

Sludinājumi 

Rojas brīvdabas estrādē
steidzami vajadzīgs strādnieks uz sezonu. 

Darbs līdz septembrim ieskaitot.
Pieteikties Rojas kultūras centra direktorei, 

tel. 29646228, 63232282.

SIA „Rojas DzKU”, reģistrācijas 
nr. 49003000396,

aicina pieteikties darbā strādnieku.
Darba alga 750.00 EUR mēnesī (bruto). 

Pieteikumu var iesniegt SIA „Rojas DzKU” 
Rojā, Selgas ielā 8 vai, sūtot uz dzku@roja.lv

DARBS

 Sirsnīgi pateicamies visiem, kas juta līdzi 
un bija kopā ar mums, pavadot pēdējā ceļā mūsu 
vīru, tēvu, vectētiņu un vecvectētiņu Jēkabu 
Zlotņikovu.  Paldies!

Tuvinieki 

DAŽĀDI
 Esmu 15 gadus jauna meitene. Vasaras mē

nešos labprāt pieskatīšu Jūsu bērniņu. Tālrunis 
29150177.

 Jauna ģimene vēlas iegādāties māju vai ze
mesgabalu Rojā vai Ģipkā. Izskatīsim visus piedā
vājumus. Zvanīt 26233488.

 Ģimene vēlas iegādāties īpašumu Rojas 
novadā. Tas var būt neliels zemes gabals ar apbūves 
iespējām vai privātmāja. Vienīgais nosacījums  – 
vēlams jūras pusē. Izskatīsim visus variantus. 
Epasts sicsjuris@gmail.com, telefons 26487864.

 Vēlas īrēt dzīvokli Rojā. Zvanīt 26641318.

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

Tu līdzās man, un es pie tava 
pleca,
Un sākas teiksma, sākas 
mūsu stāsts,
Kas gadi mums, kas tālumi, 
kas vecums,
Ja līdzās tu un tavu roku 
glāsts.
                     V. Lozda

Apsveicam Jūs, 
mīļie Skaidrīte un Valdi Freimaņi, 

zelta kāzu jubilejā!
Bērni Andis, Māris un Dace ar ģimenēm

Vien gadus neskaiti
 Ne dzeguzēs, ne svecēs –
 Tie nav no svara. 
                       M. Sviķe

                        Aija, mīļi
                        sveicieni 
                        skaistajā 
                       jubilejā!

Celtnieku meitenes 
Agrita, Rasma, 

Līga, Mārīte

29. maijā – Rojas dienā 
Rojas brīvdabas estrādē no 11.00–15.00 notiks Rojas novada svētku tirdziņš.

Viesos multimākslas tirdziņa zvaigznes Igo, Elita Patmalniece un Horens, kā arī tirgotāji ar pašmāju un no 
tālienes atvestiem gardumiem un labumiem. Tirgus teritorijā jālieto sejas aizsargmaskas, jāievēro 2 m distance.

No 10.00–18.00. SELGAS IELĀ 14E, ROJAS TIC
Evas Jansones mākslas darbi „Mana krāsu jūra” un Laines Blumbahas „Pludmales akmeņi krāsās”.
No 11.00–15.00 Rojas brīvdabas estrādē apskatāma Rojas MMS vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde.

15.00–16.00 OSTAS IELĀ 5 svētku sveiciens no Jāņa Kalniņa.
16.00–18.00 AKAS IELĀ – pastaigas labumi: Sproģu mājas mūzikas skaņas, 101 akmeņu taka, gleznojumu ekspozīcija krūmos.
Baudi maltīti āra terasē vai pasūti līdzi ņemšanai:
Kaltenē „Rēderos”; Melnsilā kempingā „Melnsils”; Žocenē „Dzintarkrastos”; Kafejnīcā „Caurlaide” Rojā; Atpūtas centrā „Otra puse”; Kafejnīcās 

„Mare” un „Čiekurs” Rojā.

Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk 
nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. 

Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā ar nosaukumu „Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vien
laikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas. Rojā vārdu 
lasīšana notiks Rojas Kultūras centrā un tiešraidē to varēs redzēt sociālās vietnes Facebook.com Rojas kultūras centra kontā. Šeit kopumā tiks lasīti 17 de
portēto cilvēku vārdi. Pasākumu Rojā rīko Rojas novada dome un Rojas kultūras centrs. Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, kur 
būs pieejama „Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē 
vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes platformu, kas 
vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem. Pie
miņas pasākumu „Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” rīko Valsts prezidenta kanceleja un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā 
ar ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, „Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un sabiedriskajiem medijiem.

Svarīga informācija skatītājiem!
Producenti SIA „Art Management Group” lūdz līdz 10. jūnijam atgriezt biļetes, kas iegādātas „Biļešu paradīzes” kasēs uz Baibas SipeniecesGavares 

stāvizrādi „Vienreiz jau var”. Par iegādātajām biļetēm internetā nauda pircējiem jau atgriezta uz kontu, no kura tās iegādātas.
Lūdzam sekot informācijai par darba laikiem: https://www.bilesuparadize.lv/lv/shops.
Beidzoties ierobežojumiem, kad atkal būs atļauti klātienes pasākumi, tiks izsludināti jaunie izrāžu datumi un norises vietas.
Aicinām sekot līdzi informācijai biļešu paradīzes mājaslapā: www.bilesuparadize.lv un uzzināt jaunumus pirmajiem Baibas SipeniecesGavares sociālajos tīklos 

„Facebook”, „Instagram”. Meklējam īpašnieku vienai šī pasākuma biļetei, kuru palīdzējām iegādāt interneta kasē Rojas kultūras centrā, lai saņemtu atgriezto naudu.

Ieilgusī situācija lika mainīt plānus, un grupas „ROJA” jubilejas koncerts vairāk pārcelts netiek. Grupas mūziķi gan saietu sola sarīkot, kad tas atkal būs 
iespējams, tā kā priecīgas tikšanās Rojas estrādē neizpaliks!

Par www.bilesuparadize.lv iegādātajām biļetēm nauda īpašniekiem jau atgriezta kontos, savukārt Rojas novada domē iegādātās biļetes lūdzam atgriezt 
atpakaļ kasē, iepriekš sazinoties pa telefonu 63232055.

28. maijā paredzētā muzikālā izrāde „LEĢENDAS DZIMŠANA” par Maestro Raimonda Paula jaunību Rojas brīvdabas estrādē PĀRCELTA uz 
27. augustu  plkst.19.00 . Iegādātās biļetes derīgas!

Informācija TIC 
apmeklētājiem

No 25. maija Rojas tūrisma informācijas centrs ir 
atvērts drošiem apmeklējumiem! Darba laiks maijā 
no otrdienas – sestdienai, no plkst. 10.00–18.00!

Sākot ar 1. jūniju, līdz pat 31. augustam infor
mācijas centrs būs atvērts katru dienu, no pirm
dienas līdz sestdienai, no plkst. 10.00–18.00 un 
svētdienās no plkst. 11.00–15.00!

Centra telpās pašreiz drīkst uzturēties viens 
apmeklētājs, lietojot sejas aizsargmasku un 
ievērojot drošu distanci.

Rojas apļi – 2021

18. maijā sākās jaunā „Rojas apļi – 2021” sezona. Jau devīto gadu jebkura vecuma dalībniekam ir 
iespēja katru otrdienu pulksten 19.00 piedalīties 30 minūšu skrējienā apkārt Rojas stadiona sporta lauku
mam. Sacensības nenotiek uz ātrumu, bet tik, cik katrs var noskriet apļus, vadoties pēc savām fiziskajām 
spējām. Pirms starta katram dalībniekam tiek izsniegts numurs un tiek uzskaitīti pieveiktie apļi. 

Šogad notiks 20 posmi līdz septembra beigām. Dalībnieki, kuri būs piedalījušies vismaz pusi un 
vairāk posmos, noslēgumā tiks apbalvoti ar balvām un medaļām.

Ievērojot valstī noteiktos Covid19 epidemioloģiskos drošības un piesardzības pasākumus, 
reģistrēšanas un numuru izsniegšana notiks pie stadiona skrejceļa. Ievērosim 2 metru distanci.

Stiprināsim veselību, gūsim fizisku rūdījumu un labi pavadīsim laiku kopā ar draugiem un ģimeni!

Armands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs.

Dalībnieki uz starta līnijas.                                                                                                           A. Indriksona foto

Nr. 
p. k.

Datums 
(dd.mm.gggg.)

Norises laiks 
(plkst. nolīdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1. 04.06.2021. 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. 04.06.2021. 12.30–13.30 Rojas stadionā, Miera iela 13, Roja, Rojas novads Veselības veicināšanas pasākums – Fizioterapijas 
nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

3. 04.06.2021. 14.30–15.30 Laukā pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centra Melnsilā, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – Fizioterapijas 
nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

4. 07.06.2021. 
14.06.2021. 18.15–19.15 Parkā pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centra „Varavīksne”, „Rude”, Rude, Rojas novads Veselības veicināšanas pasākums – pilates pieaugušajiem

5. 03.06.2021. 
10.06.2021. 18.30–19.30 Rojas stadionā, Miera iela 13, Roja, Rojas novads Veselības veicināšanas pasākums –  pilates pieaugušajiem
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