
PIEKTDIEN, 2018. GADA 9. FEBRUĀRĪ

6. LAPPUSE

FOTOSTĀSTS

Tagadējais Rojas novads izveidojās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. 2008. gada 14. 
jūlijā notika pirmā Rojas novada domes sēde. Visvairāk apdzīvots ir novada centrs — Roja; pēc 2016. 
gada datiem, tajā ir 2589 pastāvīgie iedzīvotāji. Roja ir sens ostas un jūrniecības centrs, iecienīta at-
pūtas vieta jūras krastā. Rakstos pirmo reizi Rojas vārds minēts 1387. gadā. Nosaukumu «Roja» vietai 
devuši vietējie iedzīvotāji lībieši saistībā ar upi, kas tek cauri šim novadam (tā sākas aiz Valdemārpils 
un tai ir ap 10 pieteku), roja latviski nozīmē zāle, bet somu un igauņu valodā — «duļķes palu laikā».

Atsaucoties Krišjāņa Valdemāra aicinājumam «Brauciet, latvji, jūriņā, krājiet naudu pūriņā!», laikā 
no 1862. līdz 1913. gadam šajā piekrastē uzbūvēti 115 buru kuģi, kuru katra celtspēja pārsniegusi 100 
tonnas. Burinieku Rojā varbūt var svētkos ieraudzīt, toties nepārsteidz «Daugavas» noenkurošanās.

Ostas izveidi Rojā 1932. gadā atbalstīja valsts, un caur upes 
ietekas sēkli izraka kanālu, nostiprināja tā krastus, izbūvēja koka 
pāļu un akmeņu molu 120 metru garumā. Pagājušā gadsimta 70. 
gados Roja ieguva mūsdienu prasībām atbilstošas ostas aizsarg-
būves — molus, izbūvētas piestātnes, pēc ostas dziļuma atjauno-
šanas tajā ienāk arī kravas kuģi un arvien vairāk jahtu. Pateicoties 
ostai, Roja ir Rīgas jūras līča piekrastes jūrniecības un tirdzniecī-
bas centrs.

Vērienīgu attīstības uzplauku-
mu Roja piedzīvoja 1947. gadā 
nodibinātā zvejnieku kolhoza 
«Banga» laikā. Šī kopsaimnie-
cība savulaik bija viens no ba-
gātākajiem kolhoziem padomju 
Latvijā. Tagadējais administratī-
vais centrs un fragments no obeliska, kas uzcelts 1970. gadā par 
godu V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienai, bet ko vietējie iedēvējuši 
par Oskaru.

Pārbūvi piedzīvojis stadions.

Viens no ceļu krustojumiem centrā. Līdz Rīgai ir 126, Talsiem 
— 38, Kolkai — 33 kilometri.

Žēl meža, bet vietējai sabiedrībai nepieciešama arī vasaras estrāde.

1962. gadā sāka darboties jaunais kultūras nams. 1966. gadā Rojā uzcēla vidusskolu (attēlā pa 
kreisi), ir mūzikas un mākslas skola (no labās), izvērsās saimnieciskā, kultūras un sabiedriskā dzīve. 
Tā kā senais, mazais zvejniekciems plašu apbūvi un saimniecisko attīstību galvenokārt piedzīvoja 
20. gs. 60. un 70. gados, tajā neatrast pilis, muižas un tamlīdzīgus kultūrvēsturiskus objektus.

Pašu Roju tās ģeogrāfiskā novietojuma, 
gleznainuma un tūrisma daudzveidīgā piedā-
vājuma dēļ dēvē par sapņu ostu. 

Kādreizējā autoostā iekārtots tūrisma informāci-
jas centrs.

Arī tirgus liecina par jūras klātbūtni.


