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Šodien Gunāram Beltiņam – 80!
Sveicam jubilāru! Interviju ar gaviļnieku
lasiet nākamajā „Bangas” numurā.

Spilgtākie notikumi Rojas novadā 2016. gadā
Jūlijs

Janvāris
Kurzemes reģiona Valsts konkursā Rojas
Mūzikas un mākslas skolā laurus plūc rojenieki
Ingus Andris Pērkons un Elizabete Olīvija Tar
lapa.
Rojas Jūras zvejniecības muzejā un vidusskolā
atceras barikāžu laika notikumus.
Februāris
Rojas Jūras zvejniecības muzejā svin Selgas
ielas vārdadienu, īpašu uzmanību pievēršot biju
šajiem Selgas ielas veikaliem, kafejnīcai „Veldze”
un autoostai.
Atjaunota autobusu pieturas nojume, kas kopš
neatminamiem laikiem simbolizējusi Rojas auto
ostu.
Sportistu ballē apbalvo labākos novada spor
tistus.
Marts
Rojas Tūrisma biedrība atzīmē 5 gadu jubileju.
Noslēdzas metu konkurss par brīvdabas estrādi
Rojā.
Rojas novada bibliotēkā notiek rakstnieces,
mūsu novadnieces, Dzintras Žuravskas romāna
„Labirinta sindroms” atvēršana.
Aprīlis
Rojā viesojas Aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis.
Maijs
Rojas novadā savu darbību uzsāk Latvijas
Samariešu apvienība.
Visi Rojas novadam piederīgie bauda kopības
sajūtu populārajās Rojas dienās.
Jūnijs
Rojā viesojas Zviedrijas vēstnieks Latvijā Hen
riks Landerholms un mūsu sadraudzības pilsētas
Valdemārsvīkas kultūras vadītāja Guna Tolefsena
ar delegāciju.
Kaltenes baznīca svin 20 gadu jubileju.
No 1. līdz 3. jūnijam Valmierā norisinājās Lat
vijas IV olimpiāde, kurā piedalījās arī labākie Ro
jas novada sportisti.

Māksla pārņem Roju – ROJA Lab uz
eksperimentālo jaunrades darbnīcu pulcē
māksliniekus no visas pasaules. Projekta ku
rators – Māris Grosbahs.
Pašvaldība par saviem līdzekļiem labie
kārto Rojas pludmali.
Tūkstošiem ļaužu pulcē kārtējie Zvej
nieksvētki.
Rojā netālu no Zibeņdambja atklāts jauns
saules akmens.
Tradicionāli jūlija beigās Roja pārtop par
kino, mākslas un mūzikas galvaspilsētu.
Augusts
Uz kārtējiem Kaltenes svētkiem pulcējas
ne tikai kaltenieki, bet arī apkārtējo ciemu
iedzīvotāji un viesi.
Savu 50. dzimšanas dienu svin Rojas vi
dusskola.
Jau 3. gadu tiek svinēti Rojas Upes svētki.
Vasara tradicionāli noslēdzas ar Senās
Uguns nakts pasākumu.
Septembris
No 1. septembra Rojas novada pašvaldībā sko
lēnus sāk pārvadāt AS „Talsu Autotransports”.
Sākas Rojas brīvdabas estrādes būvniecības
teritorijas atmežošanas darbi, attīrot teritoriju
no kokiem un krūmiem. Brīvdabas estrādei Rojā
būt!
Rojas domē tiek sasaukta daudzdzīvokļu māju
vecāko kopsapulce, kurā tiek spriests par ERAF
finansējuma apgūšanu daudzdzīvokļu māju reno
vācijai.
Mēneša vidū pēc vācu draugu ielūguma uz
sadraudzības pilsētu Heikendorfu dodas grupa
Rojas ev. lut. draudzes locekļu, lai kopā ar vācu
draugiem atzīmētu abu draudžu 25. gadu sadrau
dzību.
Oktobris
Rojā darbu sāk gaļas nams „Cimboliņš”.
Savu 10. jubileju atzīmē Bērnu un jauniešu ini
ciatīvu centrs „Varavīksne”.

Rojas estrādes vizualizācija.
Jau otro gadu kā Rojas vidusskolā atdzimis
konkurss „Vai tu mīl’ jūr’?” Uzvarētāja godā otro
gadu pēc kārtas 8. klase.
Novembris
Pēc vairāk kā 20 gadu pārtraukuma vecais
Valgalciema klubs atkal pilns dzīvības – uz filmas
„Gūtenmorgens un Vienciems” pirmizrādi pulcē
jas Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, aktieri un
vietējie iedzīvotāji.
Ar svinīgām uzrunām, kūkām un dejām savu
10 gadu jubileju svin Rojas invalīdu biedrība.
Rojas Mūzikas un mākslas skolā viesojas vis
pārizglītojošo skolu mūzikas skolotāji no Vents
pils pilsētas un novada ar mērķi apskatīt mūsu
skolu un vērot atklātās nodarbības.
10. novemrbī SIA „Pundiķi” vīri un zinātniskā
institūta BIOR pārstāvji no Rojas ostā novietotā
zivju sprosta izzvejoja 44 taimiņu vaisliniekus, kas
tika nodoti zivju audzētavas „Tome” speciālistiem,
kuri rūpēsies par to, lai no iegūtajiem ikriem
izaugtu spēcīgi taimiņi, kurus 2018. gadā varēs
ielaist Rojas upē.

Simtiem cilvēku piepildītā kultūras centra zālē
notiek valsts svētkiem veltīts pasākums.
Decembris
Sadarbībā ar Rojas novada domi un Talsu rajo
na partnerību, biedrība „Stiprai ģimenei” realizē
projektu ģimenēm ar bērniem.
Rojas invalīdu biedrība atzīmē Starptautisko
dienu cilvēkiem ar invaliditāti.
Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā at
klāj unikālu Georga Avetisjana fotogrāfiju iz
stādi.
No Lasvegasas atgriežas Imants Ločmels ar
izcīnīto godpilno nosaukumu „Labākais no labā
kajiem novusistiem pasaulē 2016”.
Tiek apstiprināts reliģiskās organizācijas „Ro
jas evanģēliski luteriskā draudze” projekta iesnie
gums, kas nozīmē, ka Rojas baznīca piedzīvos
vērienīgu pārbūvi.
Tradicionāli gads noslēdzās ar labdarības pa
sākumu „Sirds darbi tumsu gaišu dara”, kurā vāca
ziedojumus Rojas novada veco ļaužu un vientuļo
senioru atbalstam. 

Latvijā izsludināta gripas epidēmija

Dakteres Ingrīdas Miķelsones praksē pagaidām ir tikai atsevišķi gripas gadījumi.
D. Klaberes foto
Dace Klabere
Slimību profilakses un kontroles
centrs valstī izziņojis gripas epidēmiju, jo ar gripu saslimušo pacientu
skaits ir pārsniedzis 100 gadījumus
uz 100 000 iedzīvotājiem.

Ģimenes ārste Ingrīda Miķelsone
stāsta, ka viņas ārsta praksē ar gripu
saslimušo cilvēku skaits pagaidām nav
liels. Pārsvarā slimo tie viņas pacienti,
kas dzīvo vai mācās lielajās pilsētās.
Rojā saslimšanas gadījumi vēl esot epi
zodiski un par epidēmiju runāt nevar.

Daktere atgādina, ka gripas profi
laksei galvenais ir personīgā un telpu
higiēna. Svarīgi ir bieži mazgāt rokas,
bet telpas vēdināt un tajās veikt mitro
uzkopšanu. Ne mazāk nozīmīgs ir piln
vērtīgs uzturs, papildus lietojot augļus
un dārzeņus, kas satur vitamīnus.
Ja nu jūs gripa tomēr ir pievārēju
si, tad ir svarīgi ievērot gultas režīmu,
daudz dzert zāļu tējas un lietot ogas,
kuras satur vērtīgus vitamīnus – smilts
ērkšķus, dzērvenes, dažkārt nepelnīti
aizmirstās brūklenes, upenes, avenes –
visu, ko var atrast jebkuras saimnieces
saldētavā. Ja ir augsta temperatūra,
noderēs parastie temperatūru pazemi
nošie līdzekļi. Daktere vēlreiz uzsver
gultas režīma nepieciešamību, jo augsta
temperatūra un galvassāpes rada lielu
slodzi sirdij, un, ja slimnieks šajā laikā
neievēro gultas režīmu, viņš nodara
pāri savam organismam. Protams, ar
gripu saslimušais nedrīkst iet uz dar
bu un uzturēties sabiedriskās vietās,
lai ar to neaplipinātu pārējos līdzcilvē
kus. Vispareizākais solis – likties gultā
un zvanīt savam ģimenes ārstam, lai

saņemtu norādījumus par turpmāko
ārstēšanos. Kā atgādina Nacionālais
veselības dienests, gripas epidēmijas
laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek
apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes
pie gripas slimniekiem. Šiem pacien
tiem par vizīti jāmaksā tikai valstī no
teiktā pacienta iemaksa 2,85 eiro.
Kā atpazīt gripu? Kā norāda mediķi,
gripai raksturīga pēkšņa slimības sim
ptomu parādīšanās – drebuļi, ķermeņa
temperatūras paaugstināšanās virs 38,
stipras galvassāpes, sāpes acu ābolos
un muskuļos, sauss klepus un rīkles
iekaisums, izteikts nespēks, apetītes zu
dums, bet maziem bērniem var būt arī
vemšana un caureja.
Izmantojot iespēju, pavaicāju dakte
rei Miķelsonei arī par tik daudz apspries
to e-veselību. E-veselība ir elektroniska
valsts veselības aprūpes sistēma drošai,
ērtai un ātrai medicīniskās informācijas
uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu
un viņa ārstniecībā iesaistītajām per
sonām. Laika gaitā e-veselības sistēmā
uzkrāsies iedzīvotāju medicīniskā in
formācija – e-receptes, e-darbnespējas

lapas, nosūtījumi, konsultantu slēdzieni,
pacienta veselības pamatdati, vizuālās
diagnostikas izmeklējumu rezultāti,
slimnīcu izraksti un cita medicīniskā
informācija. Šobrīd E-veselības sistēmas
lietošana ārstniecības iestādēm un ap
tiekām ir brīvprātīga – zāļu receptes un
darbnespējas lapas var izrakstīt gan elek
troniski, gan uz papīra veidlapām, bet no
šī gada 1. septembra darbnespējas lapas
un valsts kompensējamo medikamentu
receptes varēs izrakstīt tikai elektroniski.
Šīs pārmaiņas dakteri Miķelsoni nebie
dē, jo viņa jau izraksta gan e-receptes,
gan e-darbnespējas lapas un apgalvo, ka
darbs sokas raiti. Lai to pierādītu, dak
tere man nodemonstrē, kā ar pāris peles
klikšķiem var gan e-recepti izrakstīt, gan
darbnespējas lapu. Šis process jau vēl
ir tikai ieviešanas stadijā, tādēļ daktere
Miķelsone rūpīgi apkopo visu, kas viņai
šajā procesā nepatīk, ko vajadzētu piln
veidot. Attiecīgie dienesti kļūdas apkopo
un novērš. Arī pašlaik dakterei padomā
vairākas nianses, kas viņu neapmierina,
tādēļ drīz tās atkal tiks apkopotas un no
sūtītas atbildīgajiem dienestiem. 
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Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās
aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un
ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlī
dzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM)
informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas
stāsies spēkā 2017. gadā.

No 2017. gada 1. janvāra:

¾¾ Minimālā mēneša darba alga normāla dar
ba laika ietvaros būs 380 eiro.
¾¾ 2017. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma
un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā
ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās
izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2011. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palieli
nāsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekono
miskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas
kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks auto
mātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara.
Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2017. gada
1. janvāra un par periodu no 1. janvāra to izmak
sās līdz 2017. gada jūnijam.
¾¾ Slimības pabalstu izmaksās cilvēkiem, ku
riem darba nespēja iestājusies nodarbinātības pe
riodā. Pēc darba attiecību pārtraukšanas cilvēkiem
ir tiesības iegūt bezdarbnieka statusu, reģistrējo
ties Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī saņemt
bezdarbnieka pabalstu.
¾¾ Pagarinās bezdarbnieka pabalsta piešķir
šanas kvalifikācijas periodu – sociālās apdrošinā
šanas iemaksām bezdarba gadījumam būs jābūt
veiktām ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēne
šu periodā (šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu periodā)
pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Per
sonai, kura bezdarbnieka statusu būs ieguvusi līdz
2017. gada 31. martam, tiesības uz bezdarbnieka
pabalstu noteiks saskaņā ar līdzšinējo tiesisko re
gulējumu, kas ir spēkā līdz šī gada beigām. Tādējā
di šiem cilvēkiem, lai pretendētu uz bezdarbnieka
pabalstu, būs jābūt veikušiem sociālās iemaksas
vismaz 9 mēnešus 12 mēnešu periodā.
¾¾ Tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja
darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības
vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet
beigušās šā atvaļinājuma laikā.
¾¾ Ģimenes valsts pabalsts par ceturto un
nākamajiem bērniem būs 50,07 eiro mēnesī paš
reizējo 34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks nekā par
pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās apdro
šināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepie
ciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, pare
dzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017. gada
1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un star
pību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. mai
jam.
¾¾ Valsts sociālos pabalstus (ģimenes valsts
pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt sešu
mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no tiesību
rašanās dienas.
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
par vecāku pabalsta saņēmējiem un bērna kopša
nas pabalsta saņēmējiem pensiju apdrošināšanai,
apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes ap
drošināšanai tiks veiktas no 171 eiro (šobrīd no
142,29 eiro). Savukārt bērna pirmsadopcijas aprū
pes laikā par personu turpmāk veiks sociālās ap
drošināšanas obligātās iemaksas arī invaliditātes

apdrošināšanai (šobrīd invaliditātes apdrošināša
nas stāžā šo laiku neieskaita), un šīs iemaksas veiks
no 171 eiro (šobrīd – no 71,14 eiro).
¾¾ Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
(šobrīd – 64,03 eiro, personai ar invaliditāti kopš
bērnības – 106,72 eiro) piešķirs personai, kurai
nav tiesību uz valsts pensiju, nav nodarbināta un
ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepie
ciešamo vecumu (iepriekš – pabalstu piešķīra, ja
persona bija par 5 gadiem pārsniegusi vecuma
pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu).
¾¾ Vienam no adoptētājiem, kurš adoptē
jis ārpus ģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā
līdz trim gadiem, piešķirto 10 kalendāra dienu
atvaļinājumu apmaksās 80% apmērā no vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas un par šo laiku tiks
veiktas iemaksas sociālajai apdrošināšanai norma
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
¾¾ Vecāku pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta
saņēmējiem tiks veiktas sociālās apdrošināšanas
iemaksas pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai
pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai no
171 eiro (līdz šim no 142,29 eiro).
¾¾ Pilnveidoti nosacījumi vecāku pabalsta
piešķiršanai – no 2017. gada 1. janvāra tiesības
uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās
attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību
atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā at
vaļinājuma laikā (līdz šim, pretendējot uz vecāku
pabalstu, svarīgs nosacījums bija atrašanās darba
tiesiskajās attiecībās uz vecāku pabalsta pieprasī
šanas brīdi).
¾¾ Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
līdz sešu gadu vecumam būs 95 eiro, par bērna
uzturēšanu no septiņiem līdz 18 gadiem – 114 eiro
(līdz šim 45,53 eiro). VSAA no 2017. gada 1. jan
vāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību iz
maksās līdz 2017. gada 1. jūlijam (pārejas periods
nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informāci
jas sistēmās).
¾¾ Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes
nodrošināšanu būs 171 eiro (līdz šim 49,80 eiro)
Turklāt tiks veiktas arī sociālās apdrošināšanas
iemaksas par periodu, kurā bērns atrodas adoptē
tāja aprūpē. VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrē
ķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās līdz
2017. gada 1. aprīlim (pārejas periods nepieciešams
izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

No 2017. gada 1. aprīļa:

¾¾ Palielinās valsts atbalstu apgādnieku
zaudējušiem bērniem – apgādnieka zaudējuma
pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un
atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos
apmērus. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma sasnieg
šanai minimālais apmērs būs 92,5 eiro (bērnam ar
invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro), bet pēc
bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 eiro.
VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par perio
du no 1. aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017. gada
30. septembrī (pārejas periods nepieciešams iz
maiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

No 2017. gada 1. oktobra:

¾¾ Pensiju indeksācijā piemēros 50% (iepriek
šējo 25% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas
reālā pieauguma procentiem. Varbūt var papildus
vienkāršiem vārdiem paskaidrot, ko reāli iegūs cil
vēki. 

Turpmāk uz „Latvijas Pasts” pastmarkām
būs arī Rojas novada ģerbonis
Dace Klabere
Latvijas Pasts izdevis 2017. gada pirmās trīs
pastmarkas sērijā Latvijas pilsētu un novadu
ģerboņi, un tajās attēloti Olaines, Rojas un Mālpils novada ģerboņi. Jaunās pastmarkas īpašas
ar to, ka drukātas uz pašlīmējošas pamatnes,
tāpēc pastmarku uzlīmēšanai nav nepieciešams
mitrināt līmējamo daļu.
Līdz ar jaunajām past
markām izdota arī pirmās
dienas aploksne 1500 ek
semplāru tirāžā. Uz aploks
nes attēlota Latvijas karte, kā
arī Olaines, Rojas un Mālpils
novada ģerboņi. Visu jauno
filatēlijas izdevumu autors ir
mākslinieks Ģirts Grīva.
Uz pastmarkas ar nomi
nālvērtību € 0,57 redzams
Rojas novada ģerbonis.
Pastmarkas nominālvērtība
atbilst vienkāršas A klases
vēstules nosūtīšanas iz
maksām Latvijas teritorijā,

un tās tirāža sasniedz 250 000 eksemplāru. Rojas
novada ģerboņa centrā attēloti divi laši – zelta un
sudraba krāsā, bet ģerboņa zilais lauks simbolizē
jūru. Jaunā pastmarka iegādājama Rojas pasta no
daļā Zvejnieku ielā 3, Rojā.
Pastmarku sērija Latvijas pilsētu un novadu
ģerboņi tiek izdota kopš 1994. gada, un tā tiek
regulāri papildināta ar vairākām pastmarkām, uz
kurām tradicionāli ir attēlots kādas Latvijas pilsē
tas vai novada ģerbonis. 

Vēlreiz par palīdzību slimiem bērniem
Pašlaik visā Latvijā ir noteikta gripas epidēmi
ja, tāpēc SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnī
ca” Talsu filiāles pediatre Maija Labāne informē,
kā rīkoties mammām, ja saslimis bērniņš.
„Saslimis bērniņš – tas ir liels satraukums un
pārdzīvojums katrā ģimenē. Sevišķi, ja tas ir pir
mais bērns ģimenē un nav sasniedzis vismaz sko
las vecumu.
Viskompetentākie padomdevēji ir jūsu ģime
nes ārsti un pediatri, un šo speciālistu palīgi – mā
siņas.
Protams, ja saslimšana ir pēkšņa un ģimenes
ārsts vairs nav pieejams, var griezties Talsu slim
nīcas Steidzamās medicīnas palīdzības punktā,
kur visu diennakti dežūrē iekšķīgo slimību ārsts,
ķirurgs un ārsts anesteziologs – reanimatologs,
kas izvērtēs bērna veselības stāvokli, sniegs pirmo
palīdzību un, iespējams, nosūtīs uz medicīnas
iestādi, kur pieejams pediatrs.
Bērnu vecākiem svarīgi ir zināt, ka ierodoties
Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā, mi
nētie dežūrējošie ārsti sniedz pirmo medicīnisko

palīdzību, lai novērstu dzīvībai bīstamos draudus,
savukārt tālāk iesaka vērsties pie ārstiem speciā
listiem pēc turpmākas ārstēšanas, ja nepieciešams.
Svarīgi ir atcerēties, ka bērns nav samazināts pie
augušais, tādēļ bērniem ir nepieciešama speciali
zēta medicīniskā palīdzība, kuru spēj sniegt kva
lificēti bērnu ārsti.
Taču bieži vien mūsu slimnīcā vakara stundās
un brīvdienās griežas vecāki ar slimiem bērniem,
kuri slimo 3–5 dienas, un nav raduši iespēju
kontaktēties ar savu ģimenes ārstu.
Katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 15.30 Talsu
slimnīcas ambulatorajā nodaļā pastāv iespēja
griezties pie sertificētas pediatres Maijas Labānes.
Bērniem līdz trīs gadu vecumam, ārpus
ģimenes ārsta darba laika, jāizsauc neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāde.
Saudzēsim mūsu bērniņus, savlaicīgi meklējot
mediķu palīdzību!”
Marita Pāvuliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

„Eco Baltia vide” ievieš bezmaksas
klientu apkalpošanas tālruni „8717”
Vides apsaimniekošanas uzņēmums „Eco Bal
tia vide”, rūpējoties par klientu ērtībām un tur
pinot darbu pie klientu apkalpošanas kvalitātes
uzlabošanas, izveidojis jaunu bezmaksas klientu
apkalpošanas tālruņa numuru „8717”. Komuni
kācijai ar uzņēmumu arī turpmāk varēs izmantot
līdzšinējos klientu apkalpošanas tālruņa numurus.
Zvanīt uz jauno bezmaksas tālruņa numuru
„8717” klienti aicināti no februāra. Tāpat kā līdz
šim klienti saziņai ar uzņēmumu varēs izman
tot arī esošo klientu apkalpošanas tālruņa nu

muru: 67799999. Arī par zvaniem uz šo numuru
netiek piemērota paaugstināta maksa, bet tā ir at
karīga no klienta izvēlētā operatora noteiktajiem
tarifiem.
Klientu apkalpošanas centrs pieņem zvanus
darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00. Ga
dījumos, ja klientu apkalpošanas tālruņa līnija ir
aizņemta, aicinām rakstīt uz e-pastiem:
info@vide.ecobaltia.lv, riga@vide.ecobaltia.lv vai
kurzeme@vide.ecobaltia.lv, kas nodrošina atbilžu
sniegšanu iespējami ātrākā laikā. 

Rojā norisinās apmācības bērnu
tiesību aizsardzības jomā
7. februārī Roja Kultūras centra semināru zāle
bija ļaužu pilna, jo notika apmācības/supervīzijas
programma „Sadarbība un profesionālās robežas
bērnu tiesību aizsardzības jomā”, kurā piedalījās
dažādu bērnu tiesību aizsardzības institūciju
pārstāvji no Rojas un Talsiem.
Par laimi Rojas novadā tik skaļi gadījumi, kā
Dobelē, Rīgā, Liepājā, un citur Latvijā nav notikuši.
Lai nesagaidītu kādu nelaimi, pēc Rojas novada
Sociāla dienesta vadītājas Lāsmas Pūces iniciatīvas
tapušas šīs apmācības un tās vada supervizors, jeb
eksperts bērnu tiesību aizsardzības jomā Kārlis
Viša.
Šāda veida apmācības norisinās divos etapos.
Viens etaps ir apmācības, kur notiek dažādo
institūciju apmācības un iziets soli pa solim, kā
rīkoties gadījumos, kad tiek konstatēta vardarbība
pret bērnu vai viņa interešu pārkāpums. Otrs
etaps ir starpprofesionāļu supervīzijas, jeb atbalsta
pasākums profesionāļiem, kas atbild par bērnu
drošību. Tā ir palīdzība institūciju darbiniekiem
tikt galā pašiem ar sevi, jo darbs nebūt nav viegls –
saskarties ar negācijām un prātam neaptveramiem
pāridarījumiem bērniem.
Apmācību programmas mērķis uzlabot
starpdisciplināro sadarbību bērnu tiesību jomā
Rojas novadā starp izglītības iestādēm, valsts
un pašvaldības policiju, bāriņtiesu un sociālo
dienestu, lai pēc iespējas ātrāk spētu reaģēt un
palīdzēt bērnam, kas ir cietis no vardarbības. Tas
saistīts ar Latvijā skaļi izskanējušiem gadījumiem
bērnu tiesību jomā, kas liek nodrebēt ikvienam
cilvēkam un aizdomāties: ko domā vecāki un kur
paliek institūcijas, kam tas jāpārrauga? Bet, kā
atzina arī apmācību vadītājs K.Viša, bērnu tiesību
aizsardzība nav tikai vienas iestādes pārraudzība,
bet par bērniem esam atbildīgi mēs visi – vecāki,
skola, bāriņtiesa, sociālais dienests un sabiedrība
kopumā. Izskan pārmetumi – kāpēc bāriņtiesa
vai sociālais dienests neiejaucās Latvijā skaļi
izskanējušās traģēdijās un bērnus nepasargāja no

Apmācību vadītājs un supervizors Kārlis
Viša.
Autores foto
nelaimes, bet – nav iespējams stāvēt klāt katram
bērnam un ja, piemēram, izglītības iestādē
nepamana izmaiņas bērna uzvedībā vai ģimenes
draugi, kaimiņi neziņo par nepilngadīga bērna
ilgstošu atrašanos vienatnē vai vardarbību, kā lai
to uzzina attiecīgās institūcijas? Nepārprotiet,
neaicinu jūs uz sūdzēšanu un ziņošanu, ka redz,
kaimiņu bērns raud, jo mamma neļauj vakariņas
sākt ar saldējuma ēšanu, bet nebūt vienaldzīgiem
un sniegt palīdzību bērnam, kurš par sevi nevar
pastāvēt, un ziņot izglītības iestādei, policijai,
sociālajam dienestam vai bāriņtiesai.
Sargāsim tos, kas mums ir visdārgākais, jo
bērni ir mūsu mantojums nākotnei!
Marita Pāvuliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Talsu biznesa inkubators 2017. gada 22. februārī
aicina interesentus uz bezmaksas semināru

„ES fondu atbalsts un knifi projektu pieteikumu izstrādei”
Talsu kino „Auseklis” 2. stāva zālē, Kr. Valdemāra 17 A, Talsos.

Seminārā uzzināsi vispārīgu informāciju par to, kāds ES fondu atbalsts ir pieejams jaunajiem uz
ņēmējiem un kura valsts iestāde par to ir atbildīga. Semināra lektore Līga Raituma – pieredzējusi
ES struktūrfondu speciāliste – dalīsies zināšanās par būtiskām niansēm, ko ņemt vērā projekta pie
teikuma sagatavošanas procesā.
Ja Tev ir jautājumi, uz kuriem semināra gaitā noteikti vēlies saņemt atbildi, sūti tos līdz 20. febru
ārim uz ilze.ventina@liaa.gov.lv. Dalībnieku skaits ierobežots.
Semināra norises laiks no plkst. 14.00 līdz 16.00.
Pieteikšanās: tālrunis + 371 62400904.
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Iegūtās atzinības, balvas un godalgas VISS TAVĀS ROKĀS
Šajā nepastāvīgajā laikā, kad sals nemitīgi cīnās
ar atkusni, gaišais laiks pamazām gūst virsroku pār
tumšajiem padebešiem, Rojas vidusskolas skolēni
cīnās ar saviem vienaudžiem zināšanu jomā. Talsu,
Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu olimpiādēs
vienmēr piedalās arī mūsu skolas audzēkņi. Mēs
varam apsveikt 12.a klases skolnieci Elīnu Paulu
par iegūtu 2. vietu starpnovadu krievu valodas
olimpiādē, paralēli Elīnai jāgatavojas arī Valsts
olimpiādei latviešu valodā, jo novadā Elīna izcīnīja
1. vietu. Krievu valodas olimpiādē piedalījās
arī Zane Aukmane, Annija Šulce, Ramona
Nagle, meitenes olimpiādei sagatavoja skolotāja
Svetlana Mediņa. Starpnovadu 8.–9. klašu latviešu
valodas olimpiādē Kristaps Ričards Freimanis
ieguva 2. vietu un Paulai Feldmanei – Atzinības
raksts (skolotāja Aigita Sprince), piedalījās arī
Laura Celova (skolotāja Mārīte Maurmane).
1. februārī Talsu valsts ģimnāzijā notika olimpiāde
ekonomikā, no Rojas vidusskolas piedalījās
11. klases skolnieces Adriana Zembaha un Estere
Sīpliņa (skolotāja Maija Brusbārde). Starpnovadu
9.–12. klašu matemātikas olimpiādē Talsos 3. feb
ruārī Atzinības rakstu ieguva 12.a klases skolniece
Paula Kučinska, piedalījās arī Lelde Veinberga
(skolotāja Virginija Mūrniece).
Pagājušajā nedēļā sākumskolas skolēni visu
savu uzmanību veltīja rakstniekiem – jubilāriem.
Latviešu valodas nedēļas ietvaros tika skandēta
Vitauta Ļūdēna, Māras Zālītes un Pētera Brūvera
dzeja. Par skanīgākajiem dzejoļu skaitītājiem žūrija
(I. Graudiņa, G. Pole, A. Sīpola, A. Ozollapa) atzina
1.b klases skolēnu Gustavu Šneideru un 3.b klases

skolēnu Rodrigo Kiršteinu. Savas zināšanas bija
jāparāda skolotājas Santas Veides sagatavotajā
erudīcijas konkursā. Labākās zināšanas latviešu
valodas olimpiādē parādīja Estere Martužāne
(1.a klase), Madara Slavika (2. klase), Krista Jana
Reinholde (3.a klase), Eva Kirilova (4.a klase).
Daudz pūļu prasīja glītrakstīšanas konkurss, bet
katrs darbs tiek atalgots. Visglītākie sākumskolas
rokraksti pieder Esterei Martužānei (1.a klase),
Emīlijai Krūziņai (3.b klase) un Gundegai
Gitendorfai (4.a klase). Piektdien „Grāmatu
pēcpusdienā” klausījāmies 4. klašu Teātra pulciņa
uzstāšanos (skolotāja Inga Otmane), pildījām
dažādus uzdevumus, un Iluta Graudiņa apsveica
visus „Bērnu žūrijas” dalībniekus ar veiksmīgu
grāmatu lasīšanas maratona noslēgumu, uzaicinot
21. februārī uz „Lielajiem lasīšanas svētkiem”
Talsos.
Lielu gandarījumu visiem saviem atbalstītājiem,
skolotājiem un trenerim Jānim Volajam sagādājusi
12.a klases skolniece Līga Vebērza. Jau iegūtajām
balvām un medaļām viņa pievienojusi vēl divas.
Līga piedalījās U-20 Latvijas čempionātā un
izcīnīja Zelta medaļas 60 m sprintā un tāllēkšanā,
sasniedzot jaunu personīgo rekordu. Līgai ir
otrais labākais rezultāts starp pieaugušajiem
60 m skrējienā – 7,52 s, tāllēkšanā personīgais
rekords – 7,80 metri. Nākošās starptautiskās
sacensības notiks jau 24. februārī Minskā. Lai
veicas Līgai, turēsim īkšķus, un paldies trenerim
Jānim Volajam.
Antra Ozollapa

Eksakto priekšmetu nedēļa
Rojas vidusskolā
To, ka no 23. janvāra līdz 27. janvārim Ro
jas vidusskolā notiek eksakto priekšmetu nedē
ļa, varēja pamanīt jau uzreiz, ienākot pa skolas
durvīm, jo gaiteņi izskatījās kā informatīvi sten
di par dabaszinātnēm nozīmīgiem skaitļiem,
faktiem un interesantiem jautājumiem. Šīs ne
dēļas laikā skolēni, iesaistoties dažādās aktivitā
tēs, sacentās erudīcijā, atjautībā un radošumā.
5. klašu skolēni aktīvi iesaistījās darbnīcā
„Jaunie zinātnieki”. Šīs aktivitātes laikā viņi ne
tikai iepazinās ar fizikas apguvei nepieciešamo
aparatūru, bet arī paši veica dažādus eksperi
mentus, kurus bija sagatavojuši 8. klases skolēni.
6. klašu skolēni varēja parādīt savu erudīciju,
precizitāti un ātrumu, piedaloties stafetē „Uzdevu
mu labirints”. Stafetes laikā bija jāapmeklē seši ka
bineti, kuros jāveic dažādi uzdevumi, piemēram,
precīzi jāizmēra figūras garums, jāaprēķina lau
kums un jāpārveido mērvienības. Vislabāk stafetē
veicās Ralfam Boļševičam. Tikai par vienu pun
ktu no uzvarētāja atpalika Ernests Vonda, Deniss
Leitarts un Kristīne Kalniņa. Trešo vietu izcīnīja
Darens Čeguts, Intars Rēvičs un Matīss Lukass
Carniglia.
7. klašu skolēniem konkursā „Es zinu un pro
tu” bija jāveic 10 uzdevumi, kuros bija jānosaka
Latvijas augi un dzīvnieki, jāatpazīst notikumi
un personības, jāaprēķina masas un daudzumi,
jāatbild uz āķīgiem jautājumiem. Vislabāk veicās
komandai, kuras dalībnieki bija: Patrīcija Estere
Doniņa, Patrīcija Kleinberga, Kristers Straumes,
Patriks Upners un Jaloliddins Makhmudovs.

„Jaunie zinātnieki”.

E. Mūrnieka foto

Dabaszinātņu un matemātikas nedēļas laikā
notika arī matemātikas olimpiāde 5.–8. klašu sko
lēniem, kā arī dažādas izstādes un viktorīnas. Vik
torīnā „Vai Tu pazīsti Latvijas augus?” visvairāk
punktus ieguva Kristaps Ričards Freimanis. Otrā
stāva gaitenī bija iespējams aplūkot 9. un 12. klašu
skolēnu darbu izstādi „Manas atkarības”. Pie po
zitīvajām atkarībām visbiežāk tika minēta atkarī
ba no mūzikas, grāmatu lasīšanas un sporta. Pie
negatīvajām atkarībām tika norādīta atkarība no
sociālajiem tīkliem un datora. Bioloģijas kabinetā
varēja apskatīt dažādus izbāzeņus, piemēram, pī
les, seska, medņa un zīdastes.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Māra Folkmane,
Rojas vidusskolas ķīmijas skolotāja

Startējām Kuldīgas manēžā
27. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas ma
nēžā septiņi Rojas novada Sporta skolas
vieglatlēti piedalījās Kurzemes zonas at
lases sacensībās Latvijas čempionātam,
kurš notiks 12. februārī Rīgā. Lai varētu
piedalīties Latvijas čempionātā, sacensī
bās Kuldīgā 2004.–2005. gada dzimuša
jiem sportistiem vajadzēja iekļūt pirmajā
piecniekā.
Tikai nedaudz (8 cm) pietrūka Rod
rigo Poberžnijam 3kg lodes grūšanā, lai
iegūtu 5. vietu. Ar jaunu personīgo rezul
tātu – 9,58 m viņš izcīnīja 6. vietu (pieda
lījās 21 dalībnieks). Spēcīga konkurence
bija arī 60m skrējienā meitenēm. No 44
dalībniecēm Tīna Luīze Bernāne izcīnīja
7. vietu – 9,23 s. Divdesmit divas dalīb
nieces startēja 300m skrējienā, arī šajā
distancē Tīnai 7. vieta – 52,27 s, bet Ta
litai Zārdai 10. vieta – 52,89 s. Sacensībās
vēl piedalījās Markuss Martins Bernāns,
Rihards Bramanis, Valters Fabriciuss un
Matīss Muskeits.
A. Raspopova

Vieglatlētikas MT-4 grupas audzēkņi Rihards Bramanis un Martins Markuss Bernāns.
A. Raspopovas foto

Janvāra nogalē Rojas vidussko
lā viesojās bijušais Latvijas Minis
tru prezidents, uzņēmējs Māris
Gailis, tagadējais valdes loceklis
un finanšu direktors kompānijā
SIA „Veset”.
Tikšanās ar uzņēmēju palīdz
Rojas vidusskolēniem un Skolēnu
mācību uzņēmuma pulciņa dalīb
niekiem nebaidīties uzdrīkstēties,
lai piepildītu savus sapņus.
Māra Gaiļa pasākuma moto –
„Jāuzliek augsti mērķi, ja sasniegsi
tikai pusi – jau būsi gandarīts! „ un
otrs – „Jādzīvo INTERESANTI!”
Gaiļa kungs atzīmēja, ka ir
labi, ja mēs esam starp tādiem
Rojas vidusskolas direktore Gundega Pole un uzņēmējs
cilvēkiem, kas ir gudrāki par
Albuma foto
mums, kā rezultātā spējam paši Māris Gailis.
pieaugt un nav garlaicīgi. Māris šo
ieteikumu ievēro vienmēr – gan, esot politikā, gan,
Tas, ka dzīves ceļā būs šķēršļi un grūtas
uzsākot biznesu celtniecības jomā, gan šobrīd, kad situācijas, mūs tikai norūda. Ir mirkļi, kad
ar dēlu kopā vada uzņēmumu IT jomā, piesaistot jāapstājas un jāsagatavojas nākamajam solim ar
savā komandā gudrākos prātus, un, nebaidoties lielāku pārliecību. Jo, kas meklē, tas arī atrod!
no konkurences.
Ingrīda Maķinska

Izslēgšanas spēlēs
25. janvārī Rojas mazie
basketbolisti piedalījās NBA
Junioru līgas izslēgšanas spēlēs
Salaspilī. Trijos basketbola lau
kumos sacentās 16 komandas.
Tikai uzvaras bija nepiecieša
mas, lai cīnītos finālā 11. febru
ārī Ventspilī. Rojas komandai
bija jāspēlē ar Āgenskalna sā
kumskolas basketbolistiem. Sā
kums bija daudzsološs, jo pir
mo ceturtdaļu uzvarējām, bet
otrajā ceturtdaļā bija neizšķirts
rezultāts. Diemžēl visā spēlē
zaudējām ar rezultātu 16:31.
Piebildīšu, ka mūsu pretinieki
iekļuva finālā un cīnīsies par
Par Rojas komandas labāko spēlētāju tika atzīta Enija Paula
1. vietu pret Salaspils vidussko
Mitenberga.
I. Feldberga foto
las komandu.
Trīspunktu metienu konkursā no Rojas ko sagatavošanu sacensībām. Paldies Ingum Feldber
mandas piedalījās Talita Zārda un Pēteris Alkšbir gam par kvalitatīvajām fotogrāfijām ar skaistiem
ze. Par dalību šajā konkursā viņi saņēma piemiņas spēles momentiem. Paldies audzēkņu vecākiem,
balviņas. Par labāko spēlētāju Rojas komandā tika kuri klātienē brauca atbalstīt mazos basketbolis
atzīta Enija Paula Mitenberga, kurai tika pasniegts tus!
T krekls ar NBA simboliku. Paldies trenerim Val
dim Dombrovskim, kurš uzņēmās vadīt šīs spēles.
Sporta skolas direktore
Paldies trenerei Rudītei Bārdiņai par audzēkņu
T. Kirilova

Kaltenē un Rojā bauda dievišķu mūziku
Dace Klabere
27. janvāra svētdienā visiem interesentiem
bija ekskluzīva iespēja Kaltenes un Rojas baznīcās
baudīt Eiropas viduslaiku un renesanses mūziku
vokālās grupas „Ars Antiqua Rīga” izpildījumā.
Koncerts iesākās ar 14. gadsimtā tapušo pirmo
daudzbalsīgo mesu, ļoti senu un robustu, bet
koncerta gaitā, mainoties skaņdarbu tapšanas
gadsimtiem, katra melodija kļuva arvien ausij
tīkamāka. Kā pastāstīja grupas mākslinieciskais
vadītājs Pēteris Vaickovskis, 14. gadsimta mūzika,
kas skanēja baznīcās, bija ārkārtīgi sarežģīta un
komponisti, kas spēja uzrakstīt šīs polifonijas –
ļoti gudri. Viņiem nebija ne datoru, ne mūsdienu
zināšanas, toties bija zināšanas, kas nav mūsdienu
cilvēkam. Pēc Pētera Vaickovska domām, Latvijā
vispār nav cilvēku, kas ar tādu meistarību varētu

rakstīt polifonisko mūziku – tik skaistu un sarež
ģītu. Visa šī daudzbalsīgā mūzika ir stingra
matemātika, bet šī matemātika ir skaista, cilvēka
ausij tīkama un Dievam par godu.
Vēlākos gados Beļģijā un Francijā tapušās
mesas jau bija laikmetīgākas. Tas bija laiks,
kad baznīcas mūzika saplūda ar laicīgo. Tirgus
laukumi bija tik tuvu baznīcām, ka laicīgā
mūzika ienāca baznīcā, bet baznīcas mūzika –
laicīgajā pasaulē. Arī mesa ar nosaukumu „Tavs
bālais, skaistais vaidziņš”, ko dzirdējām grupas
izpildījumā, ir laicīgā melodija, kas ietērpta
skaistā, daudzbalsīgā polifoniskā dziedājumā. No
vēstures zināms, ka mesu atskaņošanai tika algoti
speciāli svešzemju mūziķi, kas bija gājuši augstās
skolās, jo nošu rakstība bija tik sarežģīta, ka tāds
ikdienas mūziķis, kas mācījies parastā doma
skolā, to nemaz nevarēja nodziedāt. Taču cilvēka
ausij te nekā sarežģīta
nebija un tajā ir viss
šīs mūzikas skaistums,
par ko varējām paši
pārliecināties
šajos
augstas raudzes kon
certos, kad skudriņas
skrēja pār kauliem
un,
aizverot
acis
un klausoties šajos
dziedājumos,
likās,
ka tu esi nonācis citā,
augstākā dimensijā. 
Grupa
„Ars Antiqua Rīga”
klausītājus priecēja
ar īpaši skanīgu
un daudzbalsīgu
dziedājumu.
D. Klaberes foto

BANGA 2017. gada 10. februāris

4

Rojas novada bibliotēka piedāvā

Pasākumu kalendārs
No 1. februāra Rojas Kultūras centrā pasākumu
apmeklētāju priekam
mūsu novadnieces
VIJAS SILEVIČAS

GLEZNU IZSTĀDE.
10. februārī plkst. 18.00.

POPIELA.
– krāsaini priekšnesumi un atraktīvi dalībnieki no Rojas, Kolkas
un Dundagas;
– neuzpērkama žūrija un saldas balvas.
Pasākumu vadītāju lomās – REIKS (OLAS) un DENISS!
Ieeja 2,- eiro.
Pēc pasākuma apm. plkst. 20.30 līdz plkst. 24.00.

Diskotēka ar DJ ILMI.
Nenokavē sākumu – uzstāsies REIKS (OLAS) UN DENISS!!!
Ieeja 2,- eiro. Dalībniekiem ieeja brīva.
12. februārī Rojas Kultūras centra spoguļzālē

Aicinām uz Jogas un Tibetas
Dziedošo bļodu nodarbībām.
– plkst. 16.15 Jogas nodarbība. Dalība 3,50 eiro no personas;
– plkst. 18.00 turpināsim relaksāciju klausoties Tibetas dziedošo
bļodu nomierinošajās skaņās. Dalība 5,- eiro no personas.
Ja vēlaties apmeklēt abas nodarbības dalība 7,- eiro no personas
par abām nodarbībām.
Nodarbībām pieteikties iepriekš Annai t: 28450450.
18. februārī plkst. 20.00 Rojas Kultūras centrā

SPORTISTU BALLE.
– 2016. gada sportisko sasniegumu apbalvošana;
– priekšnesumi, pārsteigumi;
– balle ar VIA „Sienāži”.
Pieteikties sporta organizatorei Tatjanai Kirilovai t.: 29617771 līdz
16. februārim (pēc tam pieteikumi netiks pieņemti), dalības maksa
3,- eiro no personas. Līdzi ņemams „groziņš”.
21. martā plkst. 19.00
Viesosies izrāžu apvienība PANNA ar komēdiju

„SAIMNIEKS MEKLĒ SAIMNIECI”.
Lomās: Ģirts Ķesteris, Madara Melne-Tomsone, Aldis Siliņš vai
Imants Strads, Daiga Gaismiņa vai Dace Vītola, Zane Daudziņa.
Izrādē redzēsiet TV šova veidošanas aizkulises, kuriozus
filmēšanas laukumā, „netīrās veļas” mazgāšanu kameru priekšā,
ļaujot atpazīt arī citus šovus, kas TV skatītājiem kļuvuši par ikdienu.
No meliem līdz patiesībai, no smiekliem līdz asarām, izrādes
notikumi noved pie atziņas, ka īstā dzīve atrodas tepat blakus, nevis
tur, TV ekrānā.
Ieeja 12,-, 10,- un 8,- eiro. Biļeši iepriekšpārdošana Rojas Kultūras
centrā un www.bilesuparadize.lv

Atbilstoši Ķīniešu jeb Austrumu
kalendāram, laiks tiek skaitīts 12 gadu
ciklos. Katrs gads tiek atzīmēts ar
kādu no 12 svētajiem dzīvniekiem.
2017. gads pēc ķīniešu kalendāra ir
Ugunīgā Gaiļa gads. Prognozes, kā
Gailis ietekmēs citas zodiaka zīmes un
kāda būs šī ietekme, izskanēja daudzos
masu medijos, tāpēc 27. janvārī tikša
nos ar astroloģi Nadeždu Ostapenko
un sarunu par prognozēm jaunajam
gadam piedāvājām arī mūsu biblio
tēkas lietotājiem. Ieguvām gan vispā
rēju informāciju, ar ko atšķiras aus
trumu un eiropeiskais kalendārs, gan
zvaigžņu stāvokļa un planētu kustības

14. februārī, plkst. 11.30 Rojas vidusskolas semināra zālē notiks 11. klases
skolēnu ZPD lasījumi. Šogad tēmas gana interesantas: Jauniešu attieksme pret
tetovējumiem, Rojas novadam tuvākie piena pārstrādes uzņēmumi, Cittautiešu
integrēšana Rojas novadā, Izplatītākās traumas basketbolā, Burāšanas populari
zēšana Rojas vidusskolā, Mutes dobuma veselība, Hokeja klubs „Dinamo Rīga”,
Brīvā laika pavadīšana ārpus skolas, Enerģijas dzērieni un to ietekme uz orga
nismu, Ielu apgaismojuma attīstība Rojā, Stokholmas diētas efektivitāte, „Zirgi
un sports”, Dzeramā ūdens kvalitāte Rojas novadā no 2006. līdz 2016. gadam,
Zivju apstrāde Rojas novadā mūsdienās. 

Rehabilitācijas programma personām ar
invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem
LM Sociālās integrācijas valsts
aģentūra ESF projekta „Personu ar
invaliditāti vai garīga rakstura traucē
jumiem integrācija nodarbinātībā un
sabiedrībā” ietvaros piedāvā iespēju
augstākminētajām personām noteikt
to profesionālo piemērotību un, atbil
stoši rezultātiem, nodrošināt to dalību
kādā no 5 tālākizglītības programmām
vai kādā no 35 prasmju apmācību
programmām. Apmācības tiek orga
nizētas kā profesionālās rehabilitācijas
programmas un iekļauj arī dalībnieku
izmitināšanu, ēdināšanu un saturīgu
brīvā laika pavadīšanu.
Lai iesaistītos projektā, personām
vispirms tiks noteikta to profesionā
lā piemērotība (motivācija, veselības
stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesi
jai, iepriekšējās zināšanas, pieredze,
prasmes), kura ilgst 10 dienas sociālās
integrācijas aģentūras koledžā. Piemē

Sportistu balle.

Būs gan 2016. gada sportisko sasniegumu apbalvošana,
gan priekšnesumi un dažādi pārsteigumi.

P. Putniņš
„Ar būdu uz baznīcu”.

Laipni aicināts!
Pieteikties pie sporta organizatores Tatjanas Kirilovas,
tālrunis 29617771, līdz 16. februārim, dalības maksa 3,- eiro no personas.
Līdzi ņemams „groziņš”.

25. februārī plkst. 13.00

UZMANĪBU!

1.–4. klašu skolēniem!
Rojas novada Sporta skola komplektē sākuma sagatavošanas grupu burāšanā.
Ja tu vēlies nodarboties ar burāšanas sporta veidu, tad taviem vecākiem jāzvana
trenerim Gunāram Reinholdam, tālrunis 26434813.
Direktore T. Kirilova, tālrunis 29617771

Pavasaris ir īstais laiks, kad parunāt par modi!
11. marta vakarā plkst. 18.00 aicinām uz pasākumu –

„ROJAS MODES BODE”.
Pasākumā būs viss saistībā ar modi, kam „kājas aug” Rojā. Pa
sākumā apsolījušas piedalīties LMA modes dizaina studente Baiba
Tamane, zīmola „Ringla” autore Ance Mežavilka, modes un stila blo
gere Unnika Annika jeb Annika Petraškevica, nepārspējamais Kašers
(ko arī mums labpatīk saukt par rojnieku), bet visu vēl neatklāsim.
Būs arī pavisam neparasti modeļi, kas demonstrēs mūsu kaimiņu –
talsinieku zīmola „Betolli” darinājumus.
Neiztiksim arī bez mūzikas – dziedās Ma dara Gēgere jeb Madry
(ko mums labpatīk dēvēt par rojnieci).
Ko mēs vēlamies no Jums? Noteikti – norezervējat laiku jaukam
vakaram (nebūt ne tikai dāmām!), kā arī – un no šīs vietas lasiet
pavisam uzmanīgi:
Ja jums ir ko rādīt, piedāvāt, izstādīt, saistībā ar šo tēmu – neturiet
sveci zem pūra un dariet mums, Rojas Kultūras centram, zināmu!
Pasākums „Rojas Modes Bode” Jūs gaida!
Vietas pie galdiņiem var rezervēt iepriekš, ieeja 3,- eiro.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku,
akumulatorus, vecos ūdenskrānus.
Zvanīt 29286523.
PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

Veikalā Masters Rojā, telefons 29174414

 Pieņem remontā un veic apkopi motor
zāģiem, zāles pļāvējiem, trimmeriem, laivu
motoriem. Veic nelielus metināšanas darbus.
 Trešdienās veikalā preces iegādājamas ar
atlaidi.

Līdzjūtības
Bij’ dzīve, darbs, mīlestība,
Bij’prieks – zaļš, šalcošs kā bērzs.
Un bij’arī ciešanas, sāpes,
Lai pilns būtu mūža mērs.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, no
Ritas Gustavsones atvadoties.
Astrīda un Laimonis Āboliņi
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
Izsakām līdzjūtību Pārslai, māmuliņu
kapu kalnā pavadot.
„top!” meitenes
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.
Izsakām līdzjūtību Olitai ar ģimeni un pie
derīgajiem, no mammas atvadoties.
Marita, Jānis
Dziļas sāpes, dziļu prieku
Mūsu liktenis lemj:
Vienā mirklī atdod visu,
Otrā visu ņem.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Mārīti
Ļeonovu, māsu zaudējot.
Eva, Baiba, Laine

Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā no
10. februāra līdz 30. martam
apskatāma
Ingemāras Treijas gleznu izstāde

„Krāsu pilieni”.
Laipni aicināts!

Vakara noslēgumā balle ar VIA „Sienāži”!

Ieeja brīva.

Ielūdz deju kopa „Gaspažiņas” un draugi –
deju kopas no Jelgavas, Mērsraga, Rīgas, Siguldas, Pūres, Remtes.
Ieeja brīva.

rotības noteikšanas laikā tiek nodroši
nāta personu izmitināšana, ēdināšana,
psihologa, karjeras konsultanta, soci
ālā darbinieka u.c. speciālistu konsul
tācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek
nodrošināta arī to mobilitāte. Aprīlī
plānots sākt strādāt ar pirmo dalībnie
ku grupu profesionālās piemērotības
noteikšanai, pēc tam šādas grupas tiks
komplektētas katru mēnesi.
Tikai pēc profesionālās piemērotī
bas noteikšanas, persona varēs uzsākt
sev vēlamo un atbilstošo profesionā
lās rehabilitācijas vai prasmju apguves
programmu. Plānots, ka pirmās apmā
cības varētu sākties š. g. septembrī.
Lai pieteiktos profesionālajai piemē
rotības noteikšanai, kā arī lai saņemtu
papildu informāciju par projektu, jāsa
zinās ar projekta koordinatorēm pa tālr.
20011645 vai 26385047, vai rakstot uz
e-pastu sivaprojekts@siva.gov.lv. 

18. februārī
ilgi gaidīts pasākums visiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem –

23. februārī plkst. 19.00
Valdemārpils amatierteātra izrāde

Koncerts deju ritmos – „CEPURU BALLE”.

ietekmi uz mūsu dzīvi, gan ieteikumus
atbilstoši katra horoskopam par savas
zīmes priekšrocībām un ēnas pusēm.
Februārī aicinām apskatīt biblio
tēkā izvietoto Rojas vidusskolas sko
lotājas Ingrīdas Ķauķes gleznu izstādi
un 23. februārī plkst. 16.00 piedalīties
diskusijā par jaunākajām grāmatām
„Lasītājs iesaka lasītājam”.
17. februārī Talsu Tautas namā tiks
atzīmēta ikgadējā Kultūras darbinieku
diena, kurā piedalīsies arī Rojas novada
bibliotēku darbinieces, tāpēc bibliotēkas
šai dienā būs slēgtas. Lūdzam ieplānot
bibliotēku apmeklējumu citā dienā!
Irēna Svitiņa

Sludinājumi

Pateicība
No sirds pateicos Intai Avetisjanai par labo
sirdi. Liels paldies arī Nellijai Brokai, Elgai Andersonei, Dzidrai Aizupei, Intai Celmai, Līvijai
Pēterhofai, Irmai Pabērzai, Ernai
Indriksonei un Baibai Trūbiņai.
Novēlu visām stipru veselību.
Rita Opolais

Policija ziņo
Laika posmā no 11. janvāra līdz 7. februārim konstatēti sekojoši pārkāpumi:
11.01. Saņemts telefonisks pieteikums
par to, ka naktī, izsitot loga stiklu, iekļūts
kādā uzņēmumā Rojā. Uzņēmuma īpašnie
ki aizturējuši vainīgo personu. Valsts polici
ja par notikušo uzsākusi Kriminālprocesu.
Saņemts telefona zvans par to, ka vīrie
tis traucē Rojā esošu organizāciju ar telefo
na zvaniem, pieprasot pārtiku. Pārbaudot
vīrieti, konstatēts, ka viņa sacītais neatbilst
patiesībai, pārtikas daudzums mājās ir
pietiekošs. Vīrietis atradās 3,53 promiles
alkohola reibumā, viņa kompanjons –
1,78 promiles alkohola reibumā.
12.01. Rojā, Selgas ielā izteikts mutisks
brīdinājums diviem vīriešiem par alkohola
lietošanu sabiedriskā vietā.

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktores p.i. Marita Pāvuliņa.
Tālrunis 29431096.

Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

13.01. Pieņemts iesniegums no vīrieša,
kuram pie autobusu pieturas Kaltenē ieko
dis suns. Suņa saimniecei sastādīts APK
protokols, kurš nosūtīts izskatīšanai Rojas
domes Administratīvajai komisijai.
16.01. Rojā kādai privātmājai izsists
loga stikls. Noskaidrota vainīgā persona
un izsaukta Valsts policija.
20.01. Saņemts zvans, ka aiz Rojas kāpu
zonā nelikumīgi iebraukusi automašīna ar
laivu. Pārbaudot konstatēts, ka automašīnai
ir atļauja iebraukšanai kāpu zonā. Lūgums
zvanītājiem vispirms pārliecināties, vai kā
pās iebraukušajam transportam aiz stikla
nav novietota atļauja iebraukšanai kāpu
zonā.
Laikraksts iznāk kopš
1987. gada 3. jūlija.
Iespiests Talsu tipogrāfijā.

29.01. Sieviete, izvairoties no meža
dzīv
nieka, iebraukusi grāvī, kā rezultātā
sasista automašīna.
07.02. SIA „Evor” apsardzes darbinieks
lūdz pašvaldības policijas palīdzību, jo Ro
jas novadā uzlauzta privātā māja un nepie
ciešama palīdzība. Izbraucot uz notikuma
vietu konstatēts, ka uzlauztas durvis. Par
notikušo informēts nekustāmā īpašuma
īpašnieks un informācija nodota valsts po
licijai.
Pašvaldības policija aicina Rojas nova
da iedzīvotājus sakārtot pastkastītes sev
piederošā nekustamajā īpašumā, to no
saka MK noteikumi Nr. 463 (apstiprināti
2013. gada 13. jūlijā). 
Bezmaksas izdevums.
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī:
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

