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X XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kiem krāšņi bija jāizskan atjaunotajā Rīgas Mežaparka 
estrādē jau pagājušā gada vasarā. Drošības un epide-
mioloģiskie pasākumi mūsu valstī šos svētkus neatļauj 
svinēt klātienē arī šogad, tādēļ pasākuma organizatori 
ļoti nopūlējās, lai kaut nedaudz dalībniekos, kolektīvos 
ieviestu svētku noskaņu. 

No Rojas svētkos dalību ņem divi mūsu pagasta ko-
lektīvi: mūsdienu deju studijas „Elfa” 5.–7. klašu meite-
nes Evas Fricbergas vadībā un Rojas Mūzikas un māks-
las skolas 4.–8. klašu koris „Roja” (ped. Inese Ozoliņa). 
Abi kolektīvi iesūtījuši savus video sveicienus kopējā 
stāsta izveidei. 

Savukārt 14. jūlijā tradicionālais svētku gājiens 
šogad izvijās cauri pašai Rojai projektā „Saulesvija”. 
Mums bija gods šeit sagaidīt svētku goda virsdiri-
ģentu Jāni Erenštreitu, diriģentu Gintu Ceplenieku 
un visu radošo Dziesmu un deju svētku filmēšanas 
komandu. „Saulesvijas” ceļš izvijās cauri visai Ro-
jai, piestājot pie Mūzikas un mākslas skolas, kur to 
kopā ar mūsu simbolu Oskaru (Oskars Mitenbergs) 

sagaidīja Mūzikas un mākslas skolas koris, un Ro-
jas pagasta pārvaldes p.i. Jānis Pūce, sveicot organi-
zatorus svētkos un dāvājot simboliskus sveicienus 
no Rojas. 

„Elfas” dejotājas gatavojas lielkoncertam „Augstāk 
par zemi”. Klātienē tas būtu noticis Ķīpsalas izstāžu 
centra hallē, bet šobrīd top videostāsts, kas ietver sevī 
konceptu mūsdienu deju radošai komandai apceļot 
Latviju 19 pašvaldībās, un veikt katra kolektīva video 
ierakstu. Mūsu meitenes savu deju izdejoja 17. jūlijā 
Rojas brīvdabas estrādē. 

Rojas ļaudis, gan lieli, gan mazi, gadu desmitiem ak-
tīvi piedalījušies Dziesmu un deju svētkos, tā uzturot, 
godinot un turot svētu šo mūsu unikālo tautas kultūras 
mantojuma tradīciju. Laiki mainās, bet ticu un ceru, 
ka nekas šajā pasaulē mums neatņems šo burvīgo kopā 
būšanu, šos mums tik nozīmīgos svētkus. Lai arī kādi 
vēji pūtīs – mēs gatavosimies nākamajiem Dziesmu un 
deju svētkiem, jo tādi būs!

Rojas MMS direktore Baiba Beraģe 

1. jūlijā darbu sāka jaunā, apvie-
notā Talsu novada pašvaldība, kurā 
turpmāk ietilps arī Rojas, Dunda-
gas un Mērsraga novads. Adminis-
tratīvi teritoriālās reformas rezultā-
tā no 119 pašvaldībām Latvijā būs 
43. Jaunā Talsu novada iedzīvotā-
jiem pašvaldības pakalpojumi tiks 
nodrošināti līdzšinējā kārtībā un 
esošajās teritorijās.

Jaunā Talsu novada iedzīvotā-
ji pašvaldības pakalpojumus varēs 
saņemt līdzšinējā kārtībā, vēršoties 
Talsu novada pašvaldības adminis-
tratīvajā centrā (Kareivju ielā 7 Tal-
sos), pilsētu un pagastu pārvaldēs 
(Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, 
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas 
pagasta, Stendes pilsētas, Balgales 
pagasta, Laucienes pagasta, Ģibuļu 
pagasta, Īves pagasta, Lubes pagasta, 
Laidzes pagasta, Ķūļciema pagasta, 
Lībagu pagasta, Strazdes pagasta, 
Virbu pagasta, Vandzenes pagasta 

pārvaldēs), līdzšinējā Rojas  novada 
pašvaldībā un Rojas valsts un pašval-
dības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā (Zvejnieku ielā 3 Rojā), līdz-
šinējā Dundagas novada pašvaldībā 
un Dundagas valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas cen-
trā (Pils ielā 5–1 Dundagā), Kolkas 
pagasta pārvaldē, līdzšinējā Mērs-
raga novada pašvaldībā (Lielajā ielā 
35 Mērsragā) un Mērsraga valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā (Zvejnieku ielā 2 
Mērsragā). 

Jaunā novada domes sasaukums, 
ko pārstāv 19 deputāti, uz pirmo do-
mes sēdi sanāca 1. jūlijā 10.00. 

Inita Fedko, 
 Talsu novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga nodaļas vadītāja  

Mob. tel.: 26663732 
E - pasts: inita.fedko@talsi.lv

No 1. jūlija  
Talsu novada pašvaldības 
sniegtie pakalpojumi 
tiek nodrošināti 
līdzšinējā kārtībā

Dziesmu un deju svētki  
ienāk Rojā

Svētku brīdī pie Mūzika un mākslas skolas pagalmā smaidīgi gan viesi, gan dalībnieki.

„Elfas” ar viesiem kopīgā foto pie Rojas burtiem. 
Albuma foto

Lasiet 4. lpp.

ROJAS PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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Konkurss „Radi Talsu novadam!” 
notiks jaunā novada teritorijā

Talsu novada pašvaldība ik gadu or-
ganizē konkursu „Radi Talsu novadam!”, 
lai ieinteresētu un iesaistītu iedzīvotājus 
īpašumu labiekārtošanā, veicinātu no-
vada sakoptību un pateiktos sabiedriski 
aktīviem iedzīvotajiem par ieguldījumu 
novada tēla veidošanā. Šajā gadā preten-
dentus nominācijām aicinātas izvirzīt 
visas jaunā novada pārvaldes, tas ir, arī 
Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga 
pārvaldes.

Konkurss „Radi Talsu novadam!” ir 
pēctecis agrāk tik labi zināmajam kon-
kursam „Sakoptākā pilsēta un pagasts”, 
kas ļauj novērtēt ikvienas pilsētas un pa-
gasta aktīvos ļaudis un viņu paveikto. 

Līdz 5. augustam aicinām izvirzīt 
pretendentus 12 nominācijās: „Sakoptā-
kā privātmāja”, „Ģimenēm un bērniem 
draudzīgākais pagalms”, „Sakoptākā vēs-
turiskā ēka”, „Veiksmīgākās ēkas pārvēr-
tības”, „Degradētas teritorijas atjaunoša-

na”, „Skaistākais balkons”, „Gaumīgākais 
skatlogs un/vai ieejas mezgls”, „Aktīvākā 
organizācija”, „Čaklākais mājražotājs”, 
„Radošākais novadnieks”, „Vides vērtība”, 
„Gada jaunums”.

Pieteikties dalībai konkursā vai ieteikt 
pretendentus var ikviena fiziska vai juri-
diska persona, vēršoties attiecīgās admi-
nistratīvās teritorijas pilsētas vai pagasta 
pārvaldē. Konkursā nevar piedalīties 
pašvaldības iestādes un to struktūrvie-
nības.

Konkursa vērtēšanas komisija izvirzī-
tos pretendentus klātienē apmeklēs no 3. 
līdz 31. augustam.

Ar konkursa nolikumu un vērtēšanas 
kritērijiem var iepazīties Talsu novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.talsuno-
vads.lv sadaļā „Dokumenti/Nolikumi” 
vai sadaļā „Iedzīvotājiem/Sabiedrības 
līdzdalība/Konkursi un apbalvojumi”.

Inita Fedko

Biedrība „Talsu rajona partnerība” un Lauku atbalsta 
dienests par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības prog-
rammas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju’’ atbalstījis Rojas invalīdu biedrības pro-
jektu „Čaklās rokas!” Nr.20-08-AL35-A019.2204-000003.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 2000.00 EUR, tajā 
skaitā publiskais finansējums 1800.00 EUR un Rojas nova-
da līdzfinansējums 200 EUR. Projekta mērķis -sabiedrisko 
aktivitāšu, ieskaitot apmācības un citu brīvā laika pavadī-
šanas iespējas dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. Projekta 
laikā tiks piedāvātas dažādas radošās nodarbības  – auduma 
apdruka, koka iededzināšana, marmorēšana, enkaustika, 
sveču liešana, ziepju liešana, stikla apgleznošana, zīda ap-
gleznošana, kartiņu gatavošana, logu dekoru veidošana un 
veidošana no polimērmāla.

Nodarbības notiks Rojā BLPJC „Strops” un Rudē BLP-
JC „Varavīksne”. Informāciju par nodarbībām būs pieejama 
Rojas mājaslapā roja.lv, informatīvajā izdevumā „Banga” un 
izliktajās afišās Rojā un Rudē.

Informāciju sagatavoja Kristīne Rudzīte

Talsu novadā par iedzīvotāju drošību rūpējas gan 
Valsts policija, gan pašvaldības policija. Novadam kļūs-
tot lielākam, tā teritorijā joprojām darbu turpina Talsu 
novada pašvaldības policija, Talsu novada Rojas pagasta 
pārvaldes pašvaldības policija, un Talsu novada Dunda-
gas pagasta pārvaldes pašvaldības policija. 

Ja kādam Talsu novada iedzīvotājam nepieciešama paš-
valdības policijas palīdzība, tad aicinām zvanīt pa tālru-
ni 26132701 (no pirmdienas līdz piektdienai no 8.00 līdz 
1.00, piektdienās no 8.00 līdz 24.00 un no 24.00 līdz 8.00, 
sestdienās no 8.00 līdz 24.00 un no 24.00 līdz 8.00, svētdie-
nās no 8.00 līdz 1.00.)

Ja iedzīvotāji vēlas sazināties tieši ar Talsu novada Rojas 
pagasta pārvaldes pašvaldības policiju, tad jāzvana uz tele-
fona numuru: 28600215 jebkurā diennakts laikā.  Pārējos 
gadījumos aicinām izmantot Talsu novada pašvaldības po-
licijas kontakttālruņus.

Informējam, ja Talsu novada iedzīvotājiem ir nepiecie-
šama Valsts policijas palīdzība, tad jebkurā diennakts laikā 
aicinām zvanīt uz Valsts policijas telefona numuru 110.

Inita Fedko

Projekts 
„Čaklās rokas!”

Dace Klabere

2. jūlijā Rojas Jūras zvejniecības muzejā notika piemi-
ņas pasākums 1976. gadā mīklainos apstākļos avarēju-
šā z/k  „Banga” zvejas kuģa MSTB-17 „Saule” bojāgājušo 
zvejnieku atcerei. Pulksten 13.00 uz notikuma vietu ar 
Jūrasspēku kuģi devās grupa interesentu, lai kuģa bojāejas 
vietā noturētu piemiņas brīdi ar vainaga nolaišanu jūrā un 
godinātu traģēdijā bojāgājušos zvejniekus, bet pievakarē 
interesenti pulcējās muzeja pagalmā, lai noklausītos mu-
zejpedagoga Gaida Riekstiņa-Maures pētījumu par pirms 
45 gadiem notikušo traģēdiju, kura būtībā izdzēsa četru 
cilvēku dzīvības, jo, kā zināms, vēlāk traģiski gāja bojā arī 
toreiz avārijā izdzīvojušais kuģa kapteinis Imants Krasons.

Sākot sava pētījuma prezentāciju, Gaidis atsauca 
atmiņā baisā notikuma gaitu. 1976. gada 29. jūnijā 
maiņas kapteinis Imants Krasons kopā ar komandu – 
mehāniķi Induli Grosbahu, zvejnieku Aivaru Kopeli un 
tolaik vien 14 gadus veco mācekli Normundu Pētersonu 
pulksten 2.30 devās zvejā no Rojas ostas. Izejot jūrā, laika 
apstākļi bija labi, pūta mērens ZR vējš, temperatūra naktī 
+10 grādi, redzamība 4–10 km. Pulksten 4.10 kuģis bija sasniedzis 
zvejas vietu un sāka gatavoties zvejai un traļa izlaišanai. Pulksten 
4.30 tralis tika izlaists un komanda devusies uz kajīti atpūsties, uz 
klāja strādāt palicis kuģa kapteinis. Jau pēc 10 minūtēm sākusies 
traģisku notikumu virkne, ar kuru, respektējot komandas biedru 
atpūtu, un, vēl nenojauzdams nekādas briesmas, kapteinis centies 
tikt galā viens. Ievērojis, ka kuģis sāk strauji griezties pa kreisi 
un kreisais vajers bijis stipri nospriegots, kapteinis sapratis, 
ka ir aizķērušās traļa durvis, tādēļ nolēmis trali pacelt, jo bija 
samazinājusies arī kuģa gaita. Nesaukdams palīgus, kas vēlāk 
tika kvalificēta kā rupja kapteiņa kļūda, viņš sācis ievilkt vajerus, 
taču tad jau kuģis tik strauji sācis svērties uz kreiso bortu, ka, 
nepaspēdams atslēgt vinču, kapteinis pārlēcis pār labo bortu jūrā, 
un šajā brīdī kuģis apgāzies ar ķīli uz augšu. Pulksten 5.25 pie 
avarējušās „Saules” pienācis kapteiņa Laimoņa Lēnerta vadītais 
MSTB-134 un noņēmis no avarējušā kuģa ķīļa Imantu Krasonu. 
Kapteinis Laimonis Lēnerts steidzami noziņojis pārējiem grupas 
kuģiem un ostas dispečeram par avāriju, ar tīklu noķīlējis MSTB-17 
dzenskrūvi un turējis „Sauli” tauvā 150 m attālumā. Kā stāsta 
aculiecinieki, pēc dzenskrūves apstādināšanas bijuši dzirdamu 
klauvējieni kuģa korpusā. Pulksten 6.10 avārijas vietā pienācis 
arī Mintauta Leinerta vadītais MSTB-19. Pulksten 6.35 „Saule” 
nogrima 44 m dziļumā. Pirms tam 6.30 tika organizēts glābšanas 
kuģis no Rojas ostas, bet uzzinot par kuģa nogrimšanu, operācija 
tikusi atcelta. Pulksten 8.40 no kuģa MSTB-114 tika raidītas 
signālraķetes garāmejošajam armijas glābšanas velkonim „Loksa”, 
taču tas, briesmu signālus nepamanīdams, aizbraucis Kolkas 
virzienā un atgriezies vien pēc divām stundām. Pēc aculiecinieku, 
tostarp MSTB-114 kapteiņa Valda Kvālberga domām, varbūt 
tam bija vajadzīgs laiks, lai atbrīvotos no traļa, kurš tika norauts, 
nogremdējot MSTB-17. Pulksten 9.30 kuģa MSTB-134 kapteinis 
nodeva trosi, kas turēja nogrimušo MSTB-17, kuģim „Loksa”. 
Visiem kuģiem lika atgriezties Rojas ostā, divas turpmākās 
dienas kuģi jūrā neizgāja. Savukārt MSTB-134, sasniedzot ostu, 
nogrimušā kuģa kapteinis Imants Krāsons z/k „Banga” partijas 
sekretāra Gunāra Ozoliņa vadībā ticis nogādāts Talsos. Armijas 
glābšanas velkonis „Loksa” 24 stundas vilka MSTB-17 līdz Rojas 
ostai. Operācija bijusi sarežģīta, vairākkārt pārtrūkusi tauva un 
avarējušais kuģis atkal nogrimis. Zvejnieki spriež, ka tas viss noticis 
apzināti, lai pēc iespējas noslēptu avārijas patieso iemeslu pēdas, 
taču tie ir tikai pieņēmumi. Pierādījumu, kas to apstiprinātu, nav.

2. jūlijā tika organizēta pazudušā traļa meklēšana visā kuģa 
nogrimšanas kvartālā, bet tralis tā arī netika atrasts. Līdz pat šim 
brīdim atklāts palicis jautājums – kur palika tralis? Iedzīvotāju vidū, 

kā toreiz, tā arī līdz šai baltai dienai, ir daudz versiju par notikušo.
1977. gada septembrī Imants Krasons tika notiesāts. Tiesas 

materiālos atzīts, ka kuģa vinčas drošinātāji un vajeri neatbilda 
prasībām un, iespējams, ka tralis aizķēries aiz kustoša priekšmeta 
(vaļa), kas situāciju sarežģīja. Loģiski, ka pētījuma autors savā darbā 
vairākkārt atsaucās uz tiesas materiālos rakstīto, taču klātesošajos 
kuģu kapteiņos un pieredzējušajos zvejniekos tie visi izraisīja 
smieklus – tik neticami un neprofesionāli tie bija!

Viceadmirālis Gaidis Zeibots atzinīgi izteicās par notiekošo atceres 
pasākumu un uzsvēra, ka ir jāatceras vēsture un mūsu cilvēki, lai 
brīvi no pagātnes, varētu dzīvot rītdienā. Pēc viņa domām mums 
jābūt gataviem jebkurai situācijai, bet reāli tas nav iespējams. Jūra 
nepiedod kļūdas, tā mūs vienmēr soda, un sods ir smags – zaudēti 
cilvēki un kuģi. Zeibota kungs piekrita, ka konkrētajā traģēdijā ir 
daudz neskaidru jautājumu, taču, nedrīkst aizmirst, kādā laikā toreiz 
dzīvojām. Ko mēs toreiz drīkstējām runāt, ko drīkstējām zināt, ko 
drīkstējām stāstīt. Tolaik zvejnieku kolhozs „Banga” visā valstī un 
PSRS bija tikpat slavens kā Kauliņa kolhozs Ādažos. Vai visas lietas, kas 
notika slavenajā kolhozā, drīkstēja stāstīt? Nekādā gadījumā! Runājot 
par zemūdeni, Zeibota kungs uzsvēra, ka tajā laikā visas zemūdenes 
pēc noteikumiem gājušas virsūdens stāvoklī. Tai pašā laikā zemūdenes 
bija milzīgas, bet zvejas kuģis tik maziņš… Nevēlēdamies šajā vakarā 
runāt par kapteiņa pieļautajām kļūdām, Zeibota kungs atzina, ka tādas, 
protams, bija, bet tās jebkurā gadījumā jāpiedod, lai mēs varētu dzīvot 
tālāk. Arī Jūras spēku kapelāns Dāvids Šterns atzina, ka ne tikai šis 
notikums, bet viss padomju laiks bija traģisks mūsu tautai. Dzīvojām 
patiesas informācijas 
vakuumā, un dzir-
dējām un la  sījām tikai 
to, kas bija izdevīgi tā 
laika funkcionāriem. Šī 
iemesla dēļ jautājums, 
kas īsti tonakt notika, 
joprojām paliek at-
klāts. 

Talsu novada 
pašvaldības policija 
informē

 Drauga mudināts, Gaidis Riekstiņš-Maure veica pētījumu 
par mīklainos apstākļos bojāgājušo zvejas kuģi un zvejniekiem. Pē-
tot notikušā apstākļus, atklājās arvien jauni notikušā pavērsieni, tā-
dēļ, kā atklāja Gaidis, notikums vēl ne tuvu nav līdz galam atklāts.

 Par notikušo daudz bija sakāms arī traģēdijas aculieciniekiem Ar-
tim Svitiņam un Valdim Kvālbergam.

 Viceadmirālis Gaidis Zeibots uzsvēra, ka ir jāatceras vēs-
ture un mūsu cilvēki, lai brīvi no pagātnes, varētu dzīvot rītdienā.

D. Klaberes foto

 Jūras spēku kapelāns Dāvids Šterns atzina, ka ne tikai 
konkrētais notikums, bet viss traģiskais notikums bija traģisks 
mūsu tautai.

 Dziedātāja 
Ieva Akurātere šim 

vakaram bija piemek-
lējusi īpašu muzikālo 

priekšnesumu, kurš 
lika ietrīsēties ikviena 

klausītāja dvēseles 
stīgām.
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Baudījums sirdij un dvēselei
Dace Klabere

27. jūlija vakarā Dzintaru koncert-
zālē notika Jūrmalas festivāla atklāša-
nas koncerts „Raimonds Pauls. 4. vil-
nis”. Biju to laimīgo cilvēku vidū, kuri 
pusotras stundas garumā izdzīvoja visu 
emociju gammu – no smiekliem līdz 
pat asarām, klausoties paša maestro 
un viņa izvēlēto dziedātāju uzstāšanos 
Radio Bigbenda un Sinfonietta Rīga pa-
vadībā. Arī solisti Intars Busulis, Dau-
mants Kalniņš, Zigfrīds Muktupāvels, 
Ance Krauze, Laima Vaikule un citi tik-
pat spoži izpildītāji komentārus nepra-
sa. Nerimstošie aplausi un ovāciju vēt-
ras liecināja, ka izpildītās dziesmas un 
skaņdarbi aizkļuvuši līdz katra klausī-
tāja sirdij, bet koncerta noslēgumā visu 
solistu un zāles kopīgi dziedātā „Manai 
dzimtenei”, izraisīja saviļņojuma asaras 
vai katra klausītāja acīs, gluži tāpat kā 
bigbenda izpildītā melodija no kinofil-
mas „Ilgais ceļš kāpās”…

Jāteic, ka ne mazākas emocijas manī 
izraisīja arī tik ļoti mājīgā koncertzāle, 
kurā līdz šim nebija gadījies pabūt, un 
lielais skatītāju pūlis, ar kuru, plecu pie 
pleca, atrados zem viena jumta. Nebi-
ja jāievēro distance, nebija jālieto sejas 
aizsargmaskas, jo koncertu drīkstēja 
apmeklēt tikai cilvēki, kuri varēja uz-
rādīt Covid 19 sertifikātu. Man bija pa-
tiess prieks atrasties vienā telpā ar šiem 
atbildīgajiem, līdzīgi domājošiem cilvē-
kiem. Ar cilvēkiem, kuriem rūp sava un 
tuvinieku veselība, kuri domā par to, 
lai rudenī skolēni varētu atsākt mācī-

bas klātienē, lai slimnīcās netiktu pār-
trauktas plānotās operācijas un izmek-
lējumi, jo visas nodaļas būs pielāgotas 
Covid-19 slimnieku aprūpei, lai mēs, 
nebaidoties saslimt, varētu baudīt kul-
tūru, tikties ar saviem mīļajiem, droši 
ceļot utt. Savu prieku par skatītājiem 
zālē neslēpa arī Raimonds Pauls, sev 
raksturīgajā manierē pasmiedamies, ka 
beidzot viņi uz skatuves spēlēs, bet mēs 
zālē aplaudēsim, nevis kā bija pēdējā 
laikā – paši spēlē, paši arī aplaudē. Viņa 
priekam pievienojās arī Laima Vaikule, 
atklādama, ka tik sen nav redzējusi cil-
vēkus bez aizsargmaskām, ka no šī va-
kara viņa atcerēsies mūsu katra seju. 

Invalīdu biedrībā atgriezusies dzīvība
Dace Klabere

20. jūlijā pēc ilgāka pārtraukuma 
„Stropā” atkal sanēja – uz pirmo pro-
jekta „Čaklās rokas” nodarbību pul-
cējās Rojas invalīdu biedrības ļaudis. 
Kā pastāstīja projekta vadītāja Kristī-
ne Rudzīte, projekts ticis apstiprināts 
jau pagājuša gada septembrī. Oktobrī 
nopirkti materiāli, un novembrī bija 
paredzēta pirmā nodarbība. Visam 
svītru pārvilka pandēmija, un tikai šo-
vasar, pateicoties dažādu ierobežojumu 
mīkstināšanai, varēja sākties projekta 
praktiskās nodarbības. Kristīne saru-
nā uzsver, ka nodarbībās tiek gaidīts 
ikviens, ne tikai seniori, un iedrošina 
tos, kuri domā, ka smalku roku darbu 
veikšana nav viņiem pa spēkam. Izrā-
dās, ka, piemēram, enkaustika (māksla, 

kur ar vaska krītiņiem veido gleznu uz 
audekla) ar garantiju izdodas ikvienam, 
tāpat arī marmorēšana. Marmorēt var 
jebko – bumbas, ķemmes, pat automa-
šīnas detaļas. Visu šo darbošanos Kris-
tīne nesauc par mākslas terapiju, bet 
sava veida relaksācija ķermenim tā ir 
pavisam noteikti. Tās ir aptuveni divas 
stundas, kuru laikā cilvēks aizmirst par 
savām ikdienas rūpēm un nedienām, 
dažkārt arī sāpēm. Un, protams, tā ir arī 
savstarpējā komunikācija, kuras mums 
visiem šajā laikā ir tik ļoti pietrūcis!

Šī projekta jaunums – koka iededzi-
nāšana. Kristīne cer, ka projekta dalīb-
niekus aizraus arī šis mākslas veids, jo 

līdz šim invalīdu biedrības radošajiem 
ļaudīm paticis viss, kas viņiem piedā-
vāts. Tiesa, grūtāk dažkārt klājies ar 
pērļošanu un filcēšanu – lietām, kurās 
daudz tiek izmantotas sīkās detaļas, jo 
pirkstu veiklība senioriem dažkārt vairs 
nav tik veikla kā jaunībā. Projekta vadī-
tāja smej, ka projektu un nodarbību bijis 
tik daudz, ka nav nemaz tik vienkārši 
izdomāt, ko vēl dāmām varētu piedāvāt, 
ar ko viņas pārsteigt. „Es mācos kopā 
ar viņām”, saka Kristīne un atklāj, ka 
dažkārt jaunās idejas viņa nepagūst vis-
pirms izmēģināt pati, bet tās realizē jau 
kopā ar nodarbību apmeklētājiem. Daļa 
pagatavoto darbiņu paliek invalīdu bied-
rības īpašumā, jo, kā pastāstīja invalīdu 
biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde, 
ar tiem tiek apdāvināti viesi, jubilāri. Arī 
pašlaik biedrība gatavojas savai 15 gadu 

jubilejai, un tādēļ ir jāsagatavo dāvanas 
23 biedrības biedriem, kuri visu 15 gadu 
garumā un vēl tagad ir šīs organizācijas 
biedri. Patiesībā jau invalīdu biedrības 
vadītāja ar saviem palīgiem dīkā nav 
sēdējusi arī pandēmijas laikā. Papildus 
tiešajiem pienākumiem, invalīdu biedrī-
ba dodas apsveikt visus novada jubilārus 
nozīmīgajās gadskārtās, neviens biedrī-
bas biedrs netika aizmirsts arī latviešiem 
tik nozīmīgajos Jāņos, kāzu jubilejās utt. 
Bet, protams, ka visvairāk invalīdu bied-
rības priekšsēdētāju priecē skats, kas pēc 
tik ilga laika atkal paveras aiz loga rado-
šo nodarbību dienās – dāmas zīmē, krā-
so, komunicē. 

PANĀKUMI SPORTA LĪNIJDEJĀS EIROPĀ
Dace Klabere

Pateicoties mūsdienu iespējām, arī 
pandēmijas laikā dejotājām ir iespējams 
gan trenēties, gan piedalīties vietēja un 
starptautiska mēroga sacensībās. Tā 18. 
jūlijā visas dienas garumā, interneta 
tiešsaistē bija iespējams vērot Eiropas 
kausa sacensības kantrī sporta līnijdejās.

Šajās online sacensībās piedalījās 
vairākas modes deju studijas “Elfas” da-
lībnieces no Rojas un Talsiem. Novice 
Youth (10–13. gadi) grupā piedalījās ro-
jeniece Luīze Amola un talseniece Anne 
Annija Brāle. Abas dejotājas Eiropas 
kausā atkārtoja pirms mēneša Spānijas 
online kantrī līnijdeju čempionātā sa-
sniegtos rezultātus – Anne Annija Brāle 
ieguva 1. vietu, Luīze Amola – 2. vietu. 
Papildus abas dejotājas uzstājās Modern 
line grupā. Luīze 1. vietu izcīnīja Modern 
line kids basic grupā, pirmo reizi šajā 
grupā startējot online sacensībās. Anne 
Annija Modern line Teens basic grupā 
izcīnīja 3. vietu. Eiropas kausa sacensī-
bās piedalījās arī rojeniece Jurāte Laba-
rēviča, startējot Novice Diamond grupā 

un spēcīgā konkurencē izcīnīja augsto 6. 
vietu. Šie ir vieni no labākajiem dejotāju 
sasniegumiem tik augsta līmeņa sacen-
sībās. Šie panākumi nebūtu iespējami 
bez dejotāju ciešas apņēmības doties uz 
mēģinājumiem visas karstās vasaras ga-
rumā un deju skolotājas Evas Fricbergas 
ieguldītā darba un enerģijas, sagatavojot 
dejotājas šīm sacensībām. 

Pateicoties skolotājas stingrībai, 
mērķtiecībai un vēlmei dejotājām dot 
vairāk, ir iespējami šie dejotāju panāku-
mi daudzās starptautiska mēroga Pasau-
les kantrī līnijdeju federācijas organizē-
tajos čempionātos.   

Jau rudenī dejotājas plāno piedalīties 
Lietuvas online līnijdeju čempionātā, 
kam jāgatavojas jau krietni iepriekš. Un 
gada nogalē gaidāms kantrī līnijdeju lie-
lākais notikums – Pasaules kausa izcīņa. 
Bet pašreiz nav skaidri zināms, vai šīs 
sacensības notiks klātienē Vācijā, vai at-
tālināti tiešsaistē.

Dejotājas un vecāki saka lielu paldies 
skolotājai Evai Fricbergai par ieguldī-
to laiku un darbu, sagatavojot dejotājas 
starptautiskajām sacensībām. 

Projekts „Centra telpu labiekārtošana 
radošo ideju realizēšanai”.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” 
un Lauku atbalsta dienests par Eiro-
pas Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
un Lauku attīstības programmas 
(LAP) 2014.–2020. gadam apakš-
pasākuma 19.2. „Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju’’ atbal-
stījis Rojas novada domes projektu 
„Centra telpu labiekārtošana radošo 

ideju realizēšanai” Nr. 20-08-AL35-
A019.2203-000003.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 
17987.32 EUR, tajā skaitā publiskais 
finansējums 16188.58 EUR un Rojas 
novada līdzfinansējums 1798.74 EUR. 
Projekta mērķis ir uzlabot Rojas pagas-
ta Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centra (BLPJC) ‘’Strops’’ sniegtos pa-
kalpojumus un publiski pieejamo vidi. 
Projekta ietvaros tiks atjaunotas, izre-

montētas telpas un iegādāti pamatlī-
dzekļi - mūzikas centrs, pārnēsājamais 
skaļrunis un stūra dīvāns. Realizējot 
projektu, telpas būs vizuāli pievilcī-
gas, kas veicinās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanos un sabiedrisko 
aktivitāšu pieaugumu. Tika veikta cenu 
izpēte, un remontdarbus veiks SIA 
„Kalvas’’.

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Dace Klabere

10. jūlijā, dienā, kad Rojā atzīmēja 
Zvejnieksvētkus, uz savas jaunās ekspo-
zīcijas „Tā mēs te, jūrkantē, dzīvojām” 
atklāšanu aicināja Rojas Jūras zvejniecī-
bas muzejs. Jaunajā ekspozīcijā izvietoti 
20. gadsimta sākuma sadzīves priekš-
meti, kuri lieliski ataino tā laika jūrkantē 
dzīvojošo ļaužu ikdienu, izceļot mūsu 
pašu muzejā laika gaitā savākto vēsturis-
ko mantojumu.

Kā ekspozīcijas atklāšanā uzsvē-
ra muzeja vadītāja Inese Indriksone, 
iepriekšējo   ekspozīciju bija laiks nomai-
nīt. Mūsdienu muzeju apmeklētāji kļūst 
arvien prasīgāki, tādēļ, respektējot viņu 
intereses, muzeja darbiniekiem jādomā 
par to, kā muzeja ekspozīcijas un veido-
tos pasākumus padarīt arvien saistošā-
kus arī mūsu jaunajai paaudzei.

Nēši, stelles, vērpjamais ratiņš, zīdaiņa rati, piesta, mār-
ciņa (400 gr sviesta ievietošanai), caurumkrāgis (sētiņa) 
bērnam – tas viss, un vēl daudz kas interesants, papildināts 
ar fonā skanošo stāstu, aizrauj. Ekspozīcijā apvienots moder-
nais ar senlaicīgo, tā raisot interesi gan jaunākās, gan vecā-
kās paaudzes muzeja apmeklētājos. Savukārt namamātes var 
tikt pie vairākām senām, bet laika gaitā piemirstām recep-
tēm, ar ko atsvaidzināt savu maltīšu piedāvājumu. Vienu no 
ēdieniem, kas savulaik celts galdā vai ikvienā zvejnieka mājā, 
piedāvāju arī jums.

PĻĒDS
Bļode ielej krietn’ skāb’ rūgušpien, pieber kād tējkarot 

dzerame sod’, cukur’ un bišķ sāl’, ja ir oliš, ta piekuļ kād pārīt. 
Ta ber milts un krietn mais. Mīkl’ vaig tād pabiez’. Tad ar ka-
rot liek uz iesmērēt pann’ tāds rausiņs (nu pankūk’ lielume). 
Cep cepeškrāsne, kamēr gatavs!

Jaunās ekspozīcijas iekārtošana ir veselas komandas 
darbs, tādēļ muzeja vadītāja pateicas SIA „Art Express” di-
zainerei Zanei Skalbergai par ekspozīcijas dizaina izveidi 

un ekspozīcijas iekārtošanu, māksliniecei Ilzei Krastiņai 
par sienu gleznojumiem ekspozīcijas telpā, SIA „Kalvas” 
par remontdarbu veikšanu ekspozīcijas telpā, Gatim Si-
manovičam un Hardijam Indriksonam par elektrības dar-
biem, Kristapam Eglītim par metāla plauktu izgatavošanu 
un uzstādīšanu, Eināram Kalniņam un Normundam Ku-
čānam par koka podestu izgatavošanu, SIA „Interactive 
Media Spot”, personīgi valdes priekšsēdētājam Marekam 
Karpinskim par interaktīvo tehnoloģiju nodrošinājumu 
ekspozīcijā, Mairitai Balodei par palīdzību ekspozīcijas 
stāsta kopā salikšanā un pārrakstīšanā rojenieku mēlē, 
Raimondam Felšam par harmonijas skanējumu ierakstu, 
Rojas pagasta pārvaldei par atbalstu un palīdzību projekta 
realizēšanā.

Projekts „„Amatniecības un sadzīves ekspozīcijas „Tā 
mēs te, jūrkantē, dzīvojām” aktualizēšana un modernizā-
cija”” tapis, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda pie-
šķirtajam finansējumam un Rojas novada domes piešķir-
tajam līdzfinansējumam. 

Koncerta laikā fotografēt nedrīks-
tēja, tāpēc pierādījumam, ka šeit biju 
tikai mazs foto.

 D. Klaberes foto

Projekta vadītāja Kristīne Rudzīte (vidū) atrod laiku pieiet klāt un dot pado-
mu ikvienai projekta dalībniecei.                                                        D. Klaberes foto

Annes Annijas Brāles (no kreisās) 
un Luīzes Amolas neatlaidība nesusi 
meitenēm spožus panākumus.                                      

Albuma foto 

Rojas Jūras zvejniecības muzejā 
atklāj jaunu ekspozīciju

Pateicību par sadarbību saņem SIA „Interactive Media Spot” valdes priekš-
sēdētājs Mareks Karpinskis.                                                                   D. Klaberes foto
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Kapusvētki Rojas pagasta kapsētās

31. jūlijā 
12.00 Melnsila kapos
13.00 Ģipkas kapos

29. augustā
10.30 Valgalciema kapos
11.30 Kaltenē Baznīcas kapos
13.00 Rojas kapos

Policija ziņo „ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”” 
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) 
semināru/mācību/ citu pa-
sākumu grafiks 2021. gada 
augusta mēnesim”

Nr. 
p. k.

Datums 
(dd.

mm.gggg.)

Norises 
laiks 

(plkst.  
no-līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.

02.08.2021.– 
06.08.2021. 

16.08.2021.– 
20.08.2021.

9.00–18.00

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrā 

„Varavīksne”, „Rude”, Rude, 
Rojas pagasts

Veselības 
veicināšanas 

pasākums –vasaras 
dienas nometnes 
bērniem „Spirgts 

un vesels!”

2. 13.08.2021. 10.00–14.00

Pie Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centra „Strops”, 

Strauta iela 8-33, Roja, 
Rojas pagasts

Veselības 
veicināšanas 
pasākums –

veselīgs uzturs 
pieaugušajiem, 

meistarklase

3. 13.08.2021. 15.00–17.00

Parkā pie brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu 

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

Veselības 
veicināšanas 
pasākums – 
veselīgs uz-

turs bērniem, 
meistarklase

13. augustā plkst. 20.00 estrādes teritorijā
Grupas SESTĀ JŪDZE 20 gadu jubilejas romantis-

kāko dziesmu vakars pie galdiņiem

„ES IEMĪLĒŠOS TEVĪ”.
Latvijas titulētākā kantrimūzikas grupa „Ses-

tā Jūdze” šovasar, atzīmējot savu 20 gadu jubile-
ju, ir  izveidojusi īpašu jubilejas koncertprogrammu „Es iemīlēšos tevī”. 
Tajā apkopota visu šo gadu laikā radīto romantiskāko dziesmu izlase, 
kas būs dzirdama ekskluzīvam publikas daudzumam speciāli izveido-
tās saulrieta terasēs pie galdiņiem, baudot godalgoto rabarberu vīnu 
no „Abavas vīna darītavas” un mielojoties ar lieliskā restorāna „Her-
cogs” uzkodām. Saulrieta vakaru papildinās īpašais viesis - leģendārās 
grupas „Čikāgas piecīši” oriģinālā sastāva dalībniece Lorija Vuda-Cin-
kusa un vakara vadītājs, kāds ļoti tuvs un visiem pazīstams aktieris.  
Koncerta viesi aicināti ievērot oficiālo vakara ģērbšanās stilu – „pavadām 
vasaru baltās noskaņās”, būs iespējams iegādāties izcilus vīnus, restorāna 
„Hercogs” sarūpētās uzkodas, kā arī grupas jauno albumu „UPE”.  

Ieeja ar derīgiem Covid 19 vakcinēšanas/izslimošanas sertifikātiem, 
kā arī testiem. Bērniem līdz 12 gadu vecumam pieaugušo pavadībā, ne-
aizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez sertifikātiem un  maksas. Koncerts 
norisināsies pie galdiņiem, pie viena galdiņa 4 personas, ne vairāk kā no 
2 mājsaimniecībām. Ieņemot vietu pie galdiņa, viesi tiks lūgti aizpildīt an-
ketu, lai personalizētu sēdvietu. Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs un internetā, 
ieeja 20.00 EUR.

VEDIC ART LATVIJA darbu izstāde.
Būsiet mīļi gaidīti!

14. augustā no plkst. 16.00 radošā pēcpusdiena –  
varēsiet satikt māksliniekus!

Darbus varēs arī iegādāties, tie apskatāmi līdz 19. augustam. 

21. augustā plkst. 18.00

„KULAKOVA NAKTS | PĒRKONAM 40”.
Piedalās: grupa „Menuets”, pūtēju orķestris „Fanfara”, trīs Latvijas 

tenori – Nauris Puntulis, Miervaldis Jenčs, Guntars Ruņgis, RTU vīru koris 
„Gaudeamus”, rokgrupa „Pirmais kurss”, grupa „Dzelzs vilks”, Rēzeknes 
teātris „Joriks’ un, protams,  leģendārā grupa „PĒRKONS”.

Ieeja 18.00 EUR. Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs un internetā. Ieeja ar Co-
vid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātiem.

28. augustā plkst.19.00

PŪTĒJU ORĶESTRU SVĒTKI.
Organizē Nacionālais kultūras centrs un Rojas pagasta pārvalde.

21.30 Zaļumballe ar pūtēju orķestri „TALSI”, vad. Raitis Rērihs.
Ieeja 5.00 EUR. Ieeja ar Covid-19 vakcinēšanas/izslimošanas sertifikātiem.

SENĀS UGUNS NAKTS pludmalē.
Sekojiet informācijai!

11. septembrī plkst 19.00

Grupai EOLIKA 40 – jubilejas koncerts.
Ieeja 18.00 EUR.

Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs un internetā.  
Ieeja ar Covid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātiem.

Uzmanību! Koncerts „LEĢENDAS DZIMŠANA” –  
Raimonda Paula daiļrades sākums muzikālā vīzijā –  pārcelts 
uz 2022. gada 27. maiju plkst. 19.00. Iegādātās biļetes derīgas.

„MAZĀS ROJAS KINO BRĪVDIENAS„
29.–31. jūlijs Rojas brīvdabas estrādē

Piektdien, 30. jūlijā, plkst. 21.30 „Leģendu vakars”

Gaidot labvēlīgo tumsu, muzicē DAMBIS no leģendārās 
grupas „Inokentijs Mārpls”.

Tikšanās ar režisori AIJU BLEY.

Dokumentālā filma „Mēs gribējām IZMAINĪT PASAULI„ 
(2020. g.) rež. Aija Bley.

Pilnmetrāžas dokumentālā filma par rokenrolu mūža garu-
mā, par mūziku un jaunības ideāliem. Tā aizved muzikālā eks-
kursijā līdz pat 1985. gadam, kad tika dibināta grupa Inokentijs 
Mārpls (toreiz tās nosaukums bija Aklā zarna), satricinot teju visu 
Padomju Savienību, un grupas provokatīvais stils saglabājies līdz 
mūsdienām. Grupas līderis un Latvijas underground mūzikas dzī-
ves vadītājs Raimonds Lagimovs jeb Dambis, ģitāras virtuozs Ivo 
Stankevičs jeb Skrips un mūzikas žurnālists Uldis Rudaks, laik-
raksta Diena ilggadējais mūzikas apskatnieks un Radio Naba rai-
dījuma par Latvijas roka un popa mūzikas albumiem vadītājs, ir 
draugi jau vairāk nekā 30 gadus, un viņu attiecībās milzīga nozī-
me ir mūzikai. Grupa pat 30 gadus pēc dibināšanas joprojām aktī-
vi koncertēja un fanus pulcēja nu jau vairākās paaudzēs, savukārt 
Uldis uzsācis rīkot mūzikas festivālu  Kartupeļpalma. Tomēr aiz 
skatuves un festivāliem katram no filmas varoņiem jāsaskaras ar 
reālās dzīves skarbo pusi.

Filmas garums 62 min.

Sestdien, 31. jūlijā, plkst. 21.30 „verī kūl” vakars.
Gaidot labvēlīgo tumsu, muzicē grupa „RAHU THE FOOL”.
Tikšanās ar aktieri ANDRI KEIŠU.

Filma „KOLKA COOL” (2011. g.) rež. Juris Poškus
Vasarīgs stāsts par diviem brāļiem un viņu ilūzijām par sie-

vietēm. Andža (Artuss Kaimiņš) precību piedāvājums liek viņa 
draudzenei Simonai (Iveta Pole) pārdomāt savu izvēli. Viņu attie-
cības ir pakļautas pārbaudei, turklāt no jūras negaidīti pārrodas 
Andža vecākais brālis Gvido (Andris Keišs). Savstarpējas ambī-
cijas brāļus gan šķir, gan vieno. Filmā netrūkst ironisku situāciju, 
kautiņu un Kurzemes piekrastei raksturīgās bravūrības. Turklāt tā 
filmēta mums kaimiņos.

Lomās: Iveta Pole, Artuss Kaimiņš, Andris Keišs, Varis Piņķis, 
Aigars Apinis, Guna Zariņa, Māra Ķimele, Līga Vītiņa, Agnese 
Čivle.

Ieeja vakara pasākumos bez maksas, uzrādot derīgu CO-
VID-19 vakcinēšanas/pārslimošanas sertifikātu, 48 h vai 
6  h testu un personas apliecinošu dokumentu. Bērniem līdz 
12. g. v. ieeja bez iepriekš minētā.

Vārti atvērti no plkst. 20.00.

30., 31. jūlijā estrādes teritorija apmeklētājiem bez ierobe-
žojumiem atvērta no plkst. 12.00–18.00.

Apskatāma mākslinieka MĀRA GROSBAHA darbu izstāde 
„RADĪTS ROJĀ„ (veltīts Zilā cerību sivēna 10 gadu jubilejai) un 
foto kadri no piedāvātajām filmām.

Izklaidei lielās spēles.
Teritorijā darbosies kafejnīca.

Pasākumu organizē Rojas kultūras centrs sadarbībā ar LKS 
projektu „Kino visiem un visur Latvijā”. Projektu finansiāli at-
balsta Rojas pagasta pārvalde un VKKF programma KULTŪR  
ELPA.

MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS
„Garšu piedzīvojums no Mērsraga līdz Rojai”

Šogad asociācija „Lauku ceļotājs” kopā ar Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūru (LIAA) organizē reģionā-
lā tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākumu – Mā-
jas kafejnīcu dienas (MKD) visā Latvijā.

Šajā pasākumā savu dalību ir pieteikuši arī Ziemeļ-
kurzemes piekrastes Mājas kafejnīcu dienu dalībnieki 
no Mērsraga līdz pat Melnsilam. Mājas kafejnīcu dienas 
mūsu pusē notiks 27. un 28. augustā. Šajā pasākumā savu 
dalību kopā ir pieteikušas 12 mājas kafejnīcas:

MĒRSRAGĀ:
Mājas kafejnīca „Priežlejas”, Rožu ielā 24, Mērsragā, 

saimniece Inese Rudze.
Mājas kafejnīca „Pusdienojam pie Inas”, Rožu ielā 20, 

Mērsragā, šeit viesus uzņems Rudbahu ģimene.
Kafejnīca „Kreses”, Čiekuru ielā 7, Mērsragā, kur 

saimniekos Lagzdiņu ģimene.
KALTENĒ:
Mājas kafejnīca „Pīlādžu vīns”, „Cīrulīšu” mājās, Kal-

tenē pie Guntas Rožkalnes.
Mājas kafejnīca „Reņģēdāju leiputrija”, Kaltenes klu-

bā. Viesus cienās mūsu saimniece Dina Čuba.
Kafejnīca „Kurzemnieku ēdieni „Rēderos”, Kaltenē, 

krodziņā „Rēderi”. 
ROJĀ:
Mājas kafejnīca „Ķirķraga ķēķis”, Ķirķraga ielā 28, 

Rojā. Viesus uzņems un ar dažādiem zivju ēdieniem 
cienās Ervīns un Ligita Vilciņi.

„Lieliskā gadsimta garšas Rojā”, Selgas ielā 27, Rojā, 
saimniece Skaidrīte Dzene.

Kafejnīca „Mazie Mares gardumi”. Restorāns & bārs 
„Mare”, Selgas ielā 1C, Rojā.

RUDĒ:
Kafejnīca „Īsts lauku rančo!”. Saimniecība „Vētras”, 

Rudē. Viesus uzņems Dace Lesiņa.
Mājas kafejnīca „Trīs suņi mellenēs” „Paegļos” Rudē, 

kur ciemiņus sagaidīs un saimniekos Kražovsku ģimene 
ar trim burvīgām vācu aitu sugas suņu meitenēm.

ĢIPKĀ:
Mājas kafejnīca „Pie Elmāra” „Jokos” Ģipkā, kur vie-

sus uzņems Ieviņa Svitiņa ar ģimeni.
MELNSILĀ :
Kafejnīca „Wild ‘N’ Free”, „Kārandās” Melnsilā. Šeit 

viesus gaidīs Justs Dzedons.
Šāda veida pasākums mūsu pusē notiek pirmo reizi, 

tāpēc aicinu apciemot un atbalstīt Mājas kafejnīcu dienu 
dalībniekus, iepazīties ar saimniekiem un viņu saimnie-
cībām, nobaudīt viņu sarūpēto maltīti un pavadīt divas 
piepildītas dienas Ziemeļkurzemes piekrastē. Mājas ka-
fejnīcas darbosies pēc āra kafejnīcu terašu principa, līdz 
ar to būs pieejamas ikvienam apmeklētājam.

Sīkāka informācija par katras mājas kafejnīcas 
piedāvāto ēdienkarti un citām aktivitātēm, vēl sekos 
Rojas tūrisma centra sociālo tīklu kontos.

Informācija par pasākumu Rojas tūrisma informācijas 
centrā Selgas ielā 14e, Rojā, telefons 28630590.

Kristīne Voldemāre,  
Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja

Laika posmā no 29.06.2021. līdz 
27.07.2021. Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul-
tētas 12 personas, izpildīti 5 atsevišķie uzdevumi, 
apkalpoti 14 izsaukumi, izteikti 33 aizrādījumi par 
dažāda rakstura pārkāpumiem, uzsākta 1 Admi-
nistratīvā lietvedība. Veikta sadarbība ar Valsts 
policiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību un 
Pārtikas un veterināro dienestu.

Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes 
pašvaldības policijas vecākais inspektors 

Alfrēds Liepnieks 

Projekts „Čaklās rokas!” 
Nr. 20-08-AL35-A019.2204-000003 

Rojas invalīdu biedrība piedāvā 
nodarbības pieaugušajiem

Nr. 
p. k. Datums Norises laiks Īstenošanas vieta Nosaukums

1. 10.08.2021. 10.30–13.30 Pie BLPJC „Strops”
Radošo darbnīcu 

nodarbība – 
koka 

iededzināšana

2. 12.08.2021. 10.30–13.30 Parkā pie BLPJC 
„Varavīksne”

Radošo darbnīcu 
nodarbība – 

koka 
iededzināšana

3. 24.08.2021. 10.30–13.00 Pie BLPJC „Strops”
Radošo darbnīcu 

nodarbība – 
koka 

iededzināšana

4. 26.08.2021. 10.30–13.00 Park ā pie BLPJC 
„Varavīksne”

Radošo darbnīcu 
nodarbība – 

koka 
iededzināšana

5. 31.08.2021. 10.30–12.30 Pie BLPJC „Strops”
Radošo darbnīcu 

nodarbība – 
marmorēšana
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