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Šādi ledus plauktiņi izveidojušies pļavā
Latgalē pēc piedzīvotajiem plūdiem.
D. Klaberes foto

Kopsapulcē pulcējas invalīdu biedrības ļaudis
Dace Klabere
7. martā savā gadskārtējā kopsapulcē pulcējās Rojas novada invalīdu biedrības ļaudis. Pasākums sākās ar klusuma brīdi, pieminot mūžībā aizgājušos
biedrus.
Par paveikto 2017. gadā un nākotnes iecerēm, pastāstīja biedrības
priekšsēdētāja Erna Grīnvalde. Invalīdu biedrības mērķi ir joprojām nemainīgi – apvienot Rojas novadā dzīvojošos invalīdus, veicināt viņu integrāciju
sabiedrībā, atbalstīt invalīdus fiziskās
vai garīgās nespējas gadījumos, kopīgi
apmeklēt dažādus kultūras pasākumus,
nodarboties ar labdarību, tā sekmējot
dzīves līmeņa paaugstināšanos vientuļiem un maznodrošinātiem ļaudīm.
Pagājušajā gadā biedrībā bija 157
biedri. No tiem 9 – 1. grupas invalīdi,
56 – 2. grupas, 20 – 3. grupas invalīdi un
72 – pensijas vecuma cilvēki. Slimības
dēļ invalīdu biedrības aktivitātēs nevar piedalīties 45 personas. 2017. gadā
invalīdu biedrības biedru skaits palicis
nemainīgs – seši jauni biedri piepulcējušies, un seši aizgājuši aizsaulē.
Ar ziediem tikuši sveikti 50 jubilāri
apaļajās un pusapaļajās jubilejās. Nevienos svētkos aizmirsti netika arī tie
cilvēki, kuri ikdienas pasākumos slimības dēļ piedalīties nevar, savukārt svecīšu vakarā ar invalīdu biedrības svētību
pie katra mūžībā aizgājušā biedra kapu
kopiņas tiek iedegta svecīte.
Ikdienā biedrībai izveidojusies lieliska sadarbība ar Rojas novada domi,

sociālo dienestu, kultūras centru, muzeju, bibliotēku, uzņēmējiem. Ar katru
gadu audzis arī biedrības draugu pulciņš, un šodien viņi par savējiem sauc
Talsu, Dundagas, Valmieras, Mērsraga,
Aizputes, Ventspils, Saldus invalīdu
biedrības, Siguldas dāmu klubu „Madaras”, Liepājas Diakonijas centru, „Aspazijas” un Sustento.
Trīs reizes nedēļā pulcējoties kopā,
biedrības ļaudīm laiks paskrien nemanot. Dažādo projektu ietvaros tiek
šūts, adīts, pērļots, apgleznots, apgūtas
jaunas receptes un spēlētas spēles. Domājat, ka zolīti spēlē tikai vīri? Nekā nebija, to itin labi pieprot arī dažas biedrības dāmas, liekot vīriem trūkties.
Pagājušajā gadā biedrībā tika ieviesta jauna tradīcija – mēneša pēdējā
trešdienā tika sveikti attiecīgā mēneša
dzimšanas un vārda dienas gaviļnieki.
Tā kā skaisto mirkļu nekad nevar būt
par daudz, tā ir lieliska iespēja atkal pabūt kopā. Ikvienam taču ir patīkami, ja
svētku dienā viņu atceras, apsveic, un
pēc tam visi kopā var pasēdēt pie kafijas
tases. Pēc neviltotā prieka cilvēku sejās
var saprast, ka jaunā tradīcija trāpījusi
desmitniekā un jāturpina arī šajā gadā.
Viena no skaistākajām tradīcijām ir
arī ikgadējā Narcišu balle, kas nu jau
uzņēmusi apgriezienus un tiek kopīgi
veidota ar Rojas novada domi, senioru
klubiem „Liedags” un „Rūķi”. Tie biedrības godājamie laulātie pāri, kuri kādu
iemeslu dēļ neierodas ballē kultūras
centrā, tiek sveikti pašu mājās „Stropā”.
Pagājušā gada augusts invalīdu biedrī-

bai bija īpašs arī ar to, ka 10 gadu pastāvēšanas laikā pirmo reizi tika sveikts
jaunlaulāto pāris.
Sporta svētki divas reizes gadā, pagrabiņa svētki, kad tiek degustēti rudenī sarūpētie gardumi un apbalvoti
interesantāko recepšu autori, Sieviešu
dienas, Lieldienu, Saulgriežu un Ziemassvētku balles, tā ir tikai daļa no šīs
biedrības aktivitātēm. Gatavošanās pasākumiem, kopīga lustēšanās un kopīgs
darbs Lielajā talkā – tas viss satuvina,
dara gaišāku ikdienu un dod enerģiju
nākamajām aktivitātēm. To visu var paveikt tikai, darbojoties komandā, tādēļ
invalīdu biedrības priekšsēdētāja pateicās saviem aktīvajiem palīgiem Baibai
Rozefeldei, Jautrītei Megnei, Mārītei
Ļeonovai, Ērikam Jugbārdim, Mārītei Dēringai, Silvijai Kalmanei, Līvijai
Semičenkovai, Valentīnai Žurovskai,
Brigitai Heinsbergai, Ainai Reinholdei,
Dinai Čubai un Renātei Žurovskai.
Kopsapulcē piedalījās arī Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
Agnese Veckāgane un teritorijas plānotāja Ligita Šnore. No Agneses stāstītā
klātesošie uzzināja par jaunās estrādes
būvniecību, kas sāksies uz pavasara
pusi, Mazupītes tīrīšanu, sporta laukuma sakārtošanu, izgaismotajām gājēju
laipām pludmalē un citiem projektiem.
Biedrībai labus vārdus veltīja arī
jaunizveidotās struktūrvienības „Brīvā
laika pavadīšanas un jauniešu centra
„Strops” vadītāja Inga Lēmane, vēlot
biedrībai dzīvesprieku un ilgu kopā būšanu. 

Invalīdu biedrības priekšsēdētāja ar ziediem pateicas par sadarbību Attīstības nodaļas vadītājai Agnesei Veckāganei. 		

Par padarīto atskaitās kuratori
Ēriks Jugbārdis un Jautrīte Megne.
D. Klaberes foto

Kaltenes klubs piedzīvo pārvērtības
Dace Klabere
Jau vairākus mēnešus projekta
Nr. 16-08-FL06-FO43.0203-000001
„Kaltenes kluba pārbūve par jūras
kultūras mantojuma ekspozīcijas
centru”, iesniegts biedrības „Talsu
rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EZJF) finansētā
rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
ietva
ros notiek Kaltenes kluba renovācija. Ieplānots, ka pēc remonta
beigām tajā būs gan radošās darbnīcas, gan izvietoti izzinoši stendi
par Kaltenes un Valgalciema vēsturi,
ciematu veidošanos un zvejniecības
tradīcijām.
Sestdien, kad viesojos klubā, tajā
valdīja klusums. Ēkas saimniecības
pārzine Skaidrīte Kučāne izrādīja telpas, kurās notiek grandiozi remontdarbi. Jau tapis sanitārais mezgls, pašlaik visa uzmanība pievērsta radošo
darbnīcu telpai un zālei. Ēkai nomainīti logi, durvis, iekārtota katlumāja,
pāris telpās ievilkti radiatori, kas ļāvuši izārdīt četras vecās krāsnis. Tiesa, tikpat daudz krāšnu arī palikušas,
tā teikt, neparedzētiem gadījumiem.
Pie jauna seguma ticis arī ēkas jumts,
kas, pēc Skaidrītes Kučānes teiktā, bi-

Vēl nedaudz pacietības, un kaltenieki atkal varēs klubā svinēt kāzas un citus godus, kā tajos tālajos laikos, kad kāzas Kaltenē tika svinētas ar tādu vērienu, ka galdiem zālē nepietika vietas – tie tika klāti arī uz skatuves.
									
D. Klaberes foto

jusi īsta bēdu ieleja – vienmēr tecējis,
pie kam, katru reizi citā vietā. Ēka
taps siltināta, un pēc tam skaisti apsūta ar jauniem dēlīšiem, tā iegūstot
jaunu izskatu ne tikai iekštelpās, bet
arī no ārpuses. „Ievedot šeit kādu ar
aizsietām acīm, diez vai viņš vairs varēs pateikt, ka atrodas vecajā, mīļajā
klubā, kurā cieminieki savulaik pavadījuši tik daudz jauku brīžu”, spriež
Skaidrīte. Nekas jau nav beidzies –
pēc dažiem mēnešiem – 23. jūnijā,
plānota Kaltenes kluba ēkas nodošana ekspluatācijā ar grandiozu Līgo
vakara zaļumballi. 

Papildus izbraukums

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanai Rojā
22. martā Rojā, novada domē, no pulksten 9.00–12.00 un no 13.00–17.00 iedzīvotājiem būs iespēja pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar AAS „Piejūra”.
Aicinām ikvienu ierasties norādītajā laikā un vietā, līdzi ņemot personu apliecinošu
dokumentu!
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Novada domē
Rojas novada 20. februāra domes
sēdē tika izskatīti 27 darba kārtības
jautājumi, kur deputāti lēma:
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2018 „Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 19.02.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 7/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2018 „Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 17.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr. 2/2017 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību
Rojas novadā””.
• Iesniegt Lauku atbalsta dienestam projekta pieteikumu „Taimiņu mazuļu smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā” Valsts
atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 1 669,18 EUR, projekta kopējās izmaksas 8345,90 EUR.
• Iesniegt Lauku atbalsta dienestam projekta pieteikumu „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja” Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā”. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu
600,00 EUR, projekta kopējās izmaksas 3000,00 EUR.
• Atbalstīt biedrības „Rojas tūrisma biedrība”, ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr. 9.1.1.1/15/I/001) un nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” ietvaros iesniedzamo projekta pieteikumu aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums
noteiktām personu grupām” īstenošanai, (projekta NVA dotācija bezdarbnieka algai 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit eiro un 00 centi),
24 mēnešus), garantējot projektam apstiprināšanas gadījumā Rojas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 103,59 EUR (viens simts trīs eiro
un 59 centi) ikmēneša finansējumu bezdarbnieka algai 24 mēnešus.
• Atcelt Rojas novada domes 20.05.2014. lēmumu Nr. 8 „Par pārstāvi Piekrastes zvejniecības vietējās rīcības grupā”, izbeidzot Rojas
novada domes pārstāves dalību Latvijas piekrastes zvejniecības attīstības biedrības Piekrastes zvejniecības vietējās rīcības grupā.
• Noteikt, ka Rojas vidusskolā skolēniem ar Rojas novada Dzimtsaraksta nodaļas lēmumu piešķiramo brīvpusdienu maksas apmērs
vienam izglītojamajam vienai dienai ir vienāds ar valstī noteikto
brīvpusdienu maksas apmēru vienam izglītojamajam vienai dienai.
• Iestāties biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija.
• Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā nominē kandidātus
valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Rojas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus”.
• Apstiprināt ar 2018. gada 01. martu Rojas novada stadiona nomas maksas.
• Izdarīt Rojas vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Rojas novada domes 16.02.2016. lēmumu Nr. 30, protokols Nr. 2) sekojošu
grozījumu – izteikt nolikuma 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, kods 21015811”.
• Par zemes nomu SIA „Tele 2”, mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecībai (tornim).
• Iznomāt nekustamā īpašuma „Rudes Kraujas” lauksaimniecības
zemes daļu 1.4500 ha platībā uz 10 (desmit) gadiem lauksaimniecības
vajadzībām ar nomas maksu 1.5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Tāti”, Kaltenē, Rojas novadā zemes vienībai lietošanas mērķus.
• Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas
personā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” valdījumā nekustamos īpašumus „Bezmeru ceļš”, „Dārtes dambis 2”, „Jāņa kroga
ceļš” un „Jūrmalnieku ceļš” meža apsaimniekošanas un aizsardzības
funkcijas izpildes nodrošināšanai.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Krēķi”, Rojā, Rojas novadā, zemes
vienības lietošanas mērķus.
• Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Singas”,
Rojas novadā.
• Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pūrciema Kuģenieki”, Rojas novadā.
• Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Līvi”,
Rojas novadā.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kaltenes Gravas”, Rojas novads.
• Komandēt Rojas novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu
uz Baltkrieviju (Vitebsku un Polocku), laikā no šā gada 04. marta,
līdz 07. martam (ieskaitot), Kurzemes plānošanas reģiona padomes
organizētajā vizītē Baltkrievijas pašvaldībās.
• Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3. panta piektās daļas punktam 1), reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas novada pašvaldībai piekrītošu nekustamo īpašumu „Caurlaide”,
Melnsils, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 002 00297, 0.0287 ha platībā.
• Iesniegt pieteikumu projektam „Jaunieši Rojas attīstībai!” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, izsludinātajā atklāta projekta konkursā „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā
līmenī” ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 2000,00 EUR (pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams).
• Par aizņēmumu projektam Nr. Est-Lat18 „Drošība piekrastē un
jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”/„SAFE SEA”.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/
domes sekretāre Gunta Dambiņa

ESF projekta „Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide”
apmācību piedāvājumi
No 12. marta pieaugušām nodarbinātām personām būs iespējams pieteikties apmācībām dažādās izglītības programmās.
Projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” aktivitātes
tika uzsāktas jau pagājušā gada rudenī, un
12. martā tiks izsludināta otrā pieteikšanās
kārta pieaugušo apmācībām.
Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs no
25 gadiem līdz neierobežotam vecumam.
Pieteikšanās otrajā kārtā izsludinātajām izglītības programmām ilgs līdz 16. aprīlim.
Šajā projekta kārtā divas izglītības
programmas tiks piedāvātas apgūt arī Rojā.
Rojā būs iespējams apgūt šādas prog
rammas:
1. Neformālās izglītības programma
personām ar priekšzināšanām „Jaunākās
tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”, programmas ilgums 44 stundas
divu mēnešu garumā, nodarbības plānotas
piektdienu vakaros un sestdienās. Izglītības programmu Rojā īstenos PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.
Līdzmaksājums – 19,80 EUR. Ja apmācību
dalībniekam ir maznodrošinātās un trūcīgās personas statuss, mācību izdevumi

tiek segti 100% apmērā. Nodarbību norisei
nepieciešamās grupas lielums: 10–12 cil
vēki.
2. Profesionālās pilnveides programma
„Latviska arhitektūra, interjers un ainava
lauku tūrisma uzņēmējiem”, programmas
ilgums 160 stundas, 3–4 mēnešu garumā,
nodarbības plānotas piektdienu vakaros un
sestdienās. Izglītības programmu Rojā īstenos – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Līdzfinansējums: 36 EUR.
Ja apmācību dalībniekam ir maznodrošinātās un trūcīgās personas statuss, mācību
izdevumi tiek segti 100% apmērā. Nodarbību norisei nepieciešamās grupas lielums:
10–12 cilvēki.
Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES
fondi un valsts, savukārt strādājošajiem
iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir pilnībā bez maksas, kā arī pieejams
atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt
strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta vai
surdotulka izmaksu kompensācija.
Plānotais apmācību uzsākšanas laiks –
jūnijs
Šī paša projekta ietvaros Talsos būs iespē

Februāris
Rojas vidusskolā
Gada sākums parasti ir mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Dažādos priekšmetos savas zināšanas
pārbaudīja arī Rojas vidusskolas skolēni. 16. febru
ārī aizvadīta matemātikas olimpiāde 5.–8. klasēm.
5. klašu grupā Kristers Patriks Feldbergs ierindojās
2. vietā (skolotāja Maija Brusbārde), bet 6. klašu
grupā 1. vietu ieguva Dāvids Liepa (skolotāja Anita Kurmiņa) un Atzinību Līna Jaunozola (skolotāja
Virgīnija Mūrniece). Tajā pašā nedēļā kombinētajā
olimpiādē sacentās 4. klašu skolēni. Tajā piedalījās
37 skolēni no Talsu, Dundagas un Rojas novada.
Mūsu skolu pārstāvēja Paula Feldmane un Krista
Jana Reinholde, kura ieguva Atzinību. Sakām paldies skolotājām Egijai Hazenai un Ilgai Mazkalniņai. Tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa vietni,
Talsu, Rojas un Dundagas 9.–12. klašu 41 skolēns
parādīja apgūto ķīmijā. No Rojas vidusskolas savas spējas pārbaudīja Rūta Jaunozola, Laura Veģe
(10. klase) un Kristaps Ričards Freimanis, Dāvis
Jaņķevics (9. klase), skolēnus sagatavoja skolotāja
Māra Folkmane. Aizvadīta arī novadu posma
olimpiāde fizikā 9.–12. klašu skolēniem. Skolotāja
Egila Mūrnieka sagatavoti, tajā piedalījās astoņi
Rojas vidusskolas skolēni. Februārī tika pārbaudītas
prasmes mājturības, tehnoloģijas un mājsaimniecības
olimpiādēs. Tekstila tehnoloģijās piedalījās 9. klases
skolnieces Kitija Maišele, Eva Kiršteine un Sintija
Balode (skolotāja Lelde Ešenvalde). Skolotāja Maija
Leitarte sagatavoja 16 Rojas vidusskolas skolēnus,
kuri piedalījās Valsts ģeogrāfijas olimpiādes 2. kārtā,
rezultātus vēl gaidām.
Mēneša sākumā Talsu Bērnu un jauniešu centrs
organizēja starpnovadu skolēnu skatuves runas
konkursu. 1. kārtā no Rojas vidusskolas piedalījās
Katerina Olekte (10. klase), Beate Šteinberga
(1.b klase), Eduards Olekts (7.b klase) un Emīlija
Paula Stivriņa (4.b klase). Dalībniekam konkursā
bija jārunā viens prozas un viens dzejas darbs. Katra
literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkstēja
pārsniegt 3 minūtes. Dalībniekus vērtēja 6 grupās.
Izpildot visus nosacījumus, ko uzliek skatuves
runa, Emīlija un Eduards tika izvirzīti konkursa
2. kārtai. Skolotāja Anda Sebre-Līkopa, kura palī
dzēja sagatavoties skatuves runas konkursam, atzi
na, ka žūrija bijusi prasīga un kompetenta savos
vērtējumos.
Projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem” ietva
ros, ko organizē karjeras konsultante Inta Plāte, pie
sākumskolas 1.–3. klasēm bija ieradušies roboti.
2. martā skolā viesojās „AGIRVISION” Robotu
skolas vadītāji Kaspars un Baiba, lai parādītu
robotu daudzveidību un dažādās iespējas to
radīšanā. 21. gadsimta bērniem tehnoloģijas nav
nekas jauns. Skolas mērķis ir parādīt visdažādākos
robotikas virzienus – šeit robotika nebija ierobežota
tikai ar lego, bet bija iespēja redzēt un apgūt
visdažādākos robotus, to darbību un vadību. Bērni
mācījās pašus robotikas pamatus, kurā iekļauta arī
programmēšana un apmācība, sākot ar magnētisma
un elektrības pamatiem.
Antra Ozollapa

jams apgūt sekojošas izglītības programmas: „Tūrisma produktu izstrāde” – 160
stundas; „Konferenču un semināru apkalpošana” – 160 stundas; „Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw)
pamati” – 80 stundas, nodarbību norise
plānota darba dienu vakaros.
Par plānotajām nodarbībām Talsos interesēties pie Talsu PIC vadītājas Ingas
Sokolovas, tālrunis 26518464; e-pasts:
inga.sokolova@talsi.lv., vai Talsos, K. Valde
māra ielā 17a.
Šī projekta ietvaros apmācībās piedalīties
drīkst tikai vienu reizi.
Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām un projekta nosacījumiem Rojas
Tūrisma informācijas centrā, kontaktpersona – Kristīne Voldemāre, telefons 28630590;
e-pasts: tic@roja.lv, vai projekta mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.lv. No 12. marta
projekta mājaslapā varēs iepazīties ar visām
projektā piedāvātajām izglītības programmām, kuras varēs apgūt dažādās izglītības
iestādēs visā Latvijā.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Voldemāre,
projekta koordinatore

Starptautiskajā akordeona
mūzikas izpildītāju konkursā

Muzicē Ingus Andris Pērkons.

Albuma foto

24. februārī Rojas Mūzikas un māk
slas skolas 6. akordeona klases audzēknis Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba
Beraģe) devās uz Kokneses mūzikas
skolu, lai pēc ilgas un mērķtiecīgas sagatavošanās piedalītos I Starptautiskajā
akordeona mūzikas izpildītāju solistu un
kolektīvās muzicēšanas konkursā. Šāda
veida konkurss tika rīkots pirmo reizi,
taču jau spēja pulcēt ievērojamu skaitu
jauno akordeonistu – kopskaitā 60 solistus un 22 dažāda veida un sastāva ansambļus.
Ingus Andris startēja solistu grupā
ar ļoti sarežģītu programmu, spējot parādīt labu tehnisko un muzikālo izpildījumu, savā vecuma grupā ierindojoties
4. vietā pēc iegūto punktu skaita un saņemot žūrijas Atzinības rakstu. Andris
Ingus atpalika vienīgi no Rīgas Pāvula
Jurjāna mūzikas skolas, Viļņas mūzikas
skolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.
Es esmu ļoti gandarīta un apmierināta par audzēkņa dalību konkursā, iegū
to rezultātu un Ingus Andra uzcītīgo
gatavošanos, jo, startējot starptautiskajā
konkursā, starptautiskas žūrijas priekšā
ir jāaizstāv ne vien Rojas, bet arī Latvijas vārds. Paldies Ingu Andra Pērkona
vecākiem, kas vienmēr atbalstījuši un

motivējuši Ingu ne vien apmeklēt mūzikas skolu, bet arī gūt no tās pēc iespējas
vairāk zināšanu un prasmju, kas noteikti
noderēs turpmākajās dzīves gaitās.
Audzēknim priekšā vēl vairākas
nozīmīgas uzstāšanās un dalības konkursos – lai pietiek spēka un uzdrīkstēšanās turpināt iekarot jaunas virsotnes.
Paldies direktoram Jānim Kivilam
un Rojas novada domei par doto iespēju apmeklēt konkursu, šoferim Imantam Krauzem, paldies visiem, kas domās bija kopā ar mums.
Rojas MMS pedagoģe Baiba Beraģe
Šodien piedalīties konkursā, pie kam
Starptautiskā, ir varoņdarbs gan no pedagoga, gan audzēkņa puses. Pirmkārt, ir
jābūt programmai, kura atbilst konkursa
prasībām, otrkārt – jābūt audzēk
nim,
kurš var to apgūt, izpildīt, un treškārt,
ir jābūt audzēknim, kurš var šo varēšanu un izpratni par skaņdarbu atskaņot
žūrijas priekšā. Man ir liels prieks, ka
mums tāds audzēknis ir – Ingus Andris
Pērkons, un arī tāds pedagogs – Baiba
Beraģe, kurš spēj audzēkni sagatavot šim
starptautiskajam vērtējumam. Lai veicas
arī turpmāk!
Rojas MMS direktors
Jānis Kivils

FOTOSKATS

Pāris mēnešus lutinājusi ar siltu laiku,
februāra beigās ziema mūs pārsteidza ar kārtīgu salu. Kaltenes akmeņainajā piekrastē uz
katra akmens izveidojusies sniega cepure.
Klaberes foto
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Jauniešu centros Rojas novadā bērni allaž gaidīti
Dace Klabere
No šī gada janvāra Rojā tika izveidota jauna struktūrvienība – „Brīvā
laika pavadīšanas un jauniešu centrs
(BLPJC) „Strops” ar BLPJC Rudē un
Melnsilā. „Stropa” vadītāja – Inga
Lēmane, bet BLPJC Rudē un Melnsilā turpina vadīt Māra Folkmane un
Ludmila Ozola. Par pirmajiem nostrādātajiem mēnešiem jaunajā darbavietā stāsta Inga Lēmane.
Nodibinoties jaunajai struktūrvienībai, man īsā laikā izdevās savākt jaunu
komandu – Inga Grosbaha strādā par
Jaunatnes lietu speciālisti, savukārt
Kristīne Sauškina ir interešu pulciņa
audzinātāja. Strādājam no desmitiem
rītā līdz septiņiem vakarā. Otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no desmitiem līdz diviem notiek invalīdu biedrības nodarbības. Otrdienās nodarbības
vada Kristīne, tādēļ aicinu šīm nodarbībām pievienoties ikvienu interesentu.
Bērniem paredzētais laiks sākas pulksten divos, un ar viņiem galvenokārt
strādā Inga un Kristīne. Bērniem patīk
strādāt radošajās darbnīcās, spēlēt galda spēles, bet visiecienītākās ir kulinārijas nodarbības. Tad kopā mācāmies
ne tikai pagatavot dažādus gardumus,
bet arī visu aiz sevis skaisti sakopt. Bērnu nāk daudz, vidēji 30 dienā. Dažkārt

viņi šeit pavada brīvās stundas līdz mūzikas vai sporta skolas nodarbībām, bet
ir bērni, kas pie mums uzturas līdz pat
centra slēgšanai. Katru dienu pārliecinos par to, cik bērniem šis centrs ir ļoti
vajadzīgs.
Salīdzinot ar Rudi, bērni Rojā ir
skaļāki, bet varbūt tas izskaidrojams
ar to, ka Rudē bērnu bija mazāk un arī
vecums cits. Viegls jau sākums nebija – bērni mēģināja mūs pārbaudīt, bet
tagad jau saprotamies ļoti labi. Pirmo
mēnesi mācījāmies sadzīvot un pierast
viens pie otra. Sarunāt jau varam daudz
ko, bet iekšējās kārtības noteikumi būs
jāievēro, lai neveidotos visatļautība.
Telpu mums ir pietiekoši. Lielajā
zālē spēlē spēles, virtuves daļā notiek
kulinārijas nodarbības, bet radošajā
telpā notiek visdažādākie rokdarbi,
tai skaitā glītu dāvaniņu izgatavošana.
Atšķirībā no Rudes, kur visi piedalās
nodarbībā, šeit katrs var izvēlēties, ar
ko nodarboties. Visi, kas nevēlas darboties radošajā telpā, var tajā laikā uzspēlēt galda spēles blakus telpā. Līdzko
paliks siltāks, iesim darboties laukā.
Visus savus darbus cenšamies padarīt
līdz diviem, kad ierodas bērni, jo tad
visa uzmanība tiek veltīta tikai viņiem.
Kristīne jau iepriekš ir strādājusi ar
bērniem, un labu kopēju valodu ar bērniem atradusi arī Inga. Bērni ātri visu

Rūpēsimies par savu
veselību laikus
Dace Klabere
Kopš 2009. gada Latvijā pastāv valsts organizēta un apmaksāta
krūts vēža un dzemdes kakla vēža savlaicīgas atklāšanas programma sievietēm. Nacionālais veselības dienests pēc Iedzīvotāju reģistra datubāzē ievietotās informācijas izsūta uzaicinājuma vēstules
sievietēm, kuras Latvijā ir tiesīgas saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Uzaicinājuma vēstules valsts apmaksāta krūts dziedzera pārbaudei, izsūta sievietēm vecumā no 50 līdz
68 gadiem vienu reizi divos gados, bet dzemdes kakla pārbaudei –
vecumā no 25 līdz 67 gadiem vienu reizi trijos gados. NVD speciālisti norāda, ka uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas uz personas
deklarēto dzīvesvietas adresi aptuveni trīs mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad iestājas attiecīgais vecums. Uzaicinājuma vēstule netiek
nosūtīta sievietei, kurai gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts mamogrāfijas izmeklējums vai dzemdes kakla citoloģisks izmeklējums.
Taču, kā norāda ģimenes daktere Mudīte Džeriņa, sievietes visai
kūtri izmanto šo iespēju – bez maksas pārbaudīt savu veselību. Gan
viņas, gan abu pārējo ģimenes ārstu praksēs ir saņemti saraksti ar
simtiem sieviešu vārdu, kuras pārbaudes nav veikušas. Lai vēlreiz
pārliecinātu sievietes par šo izmeklējumu nozīmi, aicināju uz sarunu ginekoloģi Liānu Nāckalni.
Kā pastāstīja daktere Nāckalne, ar skrīningu palīdzību slimības
tiek ātri diagnosticētas un abas – gan dzemdes kakla, gan krūts vēzis
labi padodas ārstēšanai. Pagaidām Latvijā katru mēnesi no dzemdes
kakla vēža mirst 10 sievietes. Tās ir sekas paviršai attieksmei pret
savu veselību. Slimību izraisa cilvēka papilomas vīruss, kas attīstās
ļoti lēni – gadiem. Ir veikts pētījums – ja sieviete reizi trijos gados pēc
saņemtā uzaicinājuma veic skrīningu, viņai laicīgi var tikt noteikts
gan pirmsvēža stāvoklis, gan nepatīkami iekaisumi, kas tālāk var radīt
izmaiņas dzemdes kaklā. Līdz pirmo izmaiņu parādīšanos var paiet
gadi trīs, pats audzējs attīstās 7–10 gados un pat ilgāk, tāpēc ar veikto
analīžu palīdzību to var noķert jebkurā stadijā un ārstēt.
Dzemdes kakla vēzis Latvijā ir otrs izplatītākais vēža veids. Katra
otrā sieviete ar šādu diagnozi mirst, vairāk nekā pusei slimība tiek
atklāta vēlīnā stadijā. Kā redzam, statistika ir skarba. Pēdējo 10 gadu
laikā saslimstība ar dzemdes kakla vēzi ir pieaugusi par 60%, un ar
to saslimst arvien jaunākas sievietes. Saslimstību veicina dzimumpartneru maiņa, smēķēšana, daudzas dzemdības un citi faktori.
Vislabākā aizsardzība – vakcinācija, ko Pasaules Veselības organizācija izstrādājusi jau pirms 20 gadiem. Pie mums vakcinē meitenes, sākot no 12 gadu vecuma, jo šajā vecumā ir vislabākā imunitātes atbilde vakcīnai – vislabāk izveidojas antivielas un meitene
tiek pasargāta no saslimšanas ar dzemdes kakla vēzi. Vakcīna ir
valsts apmaksāta, un, ja meitene kāda iemesla dēļ nevar vakcinēties
12 gadu vecumā, viņa bez maksas to var darīt līdz pat 18 gadu vecuma sasniegšanai. Svarīgi ir vakcinēties līdz dzimumdzīves uzsākšanai, jo vīruss sievietes makstī nokļūst tikai, uzsākot dzimumdzīvi.
Varbūt cilvēki nav informēti, varbūt baidās, bet pašlaik šī aktivitāte
nav liela. Izlemt meitu nevakcinēt – tā ir liela vecāku bezatbildība.
Mēs baidāmies no citām infekcijām, bet nelabprāt izmantojam šo
unikālo pretvēža vakcīnu – vakcinētas tiek tikai 40–50% meitenes.
Arī sievietes jebkurā vecumā var vakcinēties pret šo slimību, tā sevi
pasargājot no slimības iegūšanas vai tās progresēšanas.
„Katrs pats ir atbildīgs par savu veselību, nedrīkst bezatbildīgi
saņemto uzaicinājuma vēstuli izmest papīrgrozā. Tas ir valsts apmaksāts pakalpojums, par ko maksā visi nodokļu maksātāji. Ja vēstule kāda iemesla dēļ paredzētajā gadā neatnāk, vajag interesēties
pie sava ģimenes ārsta vai ārstējošā ginekologa”, atgādina daktere
Nāckalne. 

pieņem, un, ja tu esi draudzīgs, viņi tev
atbild ar to pašu.
Pateicoties Rojas novada domei un
iepriekšējo darbinieču Lienītes Voronovas un Baibas Trūbiņas realizētajiem
projektiem, mums ir pietiekami daudz
inventāra. Atklājām, ka to starpā ir arī
dažādi mūzikas instrumenti, tādēļ nodibinājām muzikālo pulciņu. Pulciņa
nodarbības vada Sanita Maure. Bērniem šīs nodarbības liekas interesantas,
un ceram maijā visus iepriecināt ar muzikālu uzvedumu, līdzīgi, kā tas notiek
Rudē, kur darbojas teātra pulciņš. Ja vēl
kāds grib piebiedroties – laipni lūgts!
Runājot par Rudi un Melnsilu, man
sirds ir mierīga. Tur jau ne tikai ir gadiem veidotas labas iestrādes, bet arī
strādā darbinieki, kuriem es uzticos.
Kopš februāra Rudē darbojas dāmu
klubiņš, kuru vada Māra Folkmane. Savulaik, piedaloties radošajās darbnīcās,
kuras vadīja Ilze Šelkova un Kristīne
Sauškina, Māra daudz ko apguva, un
tagad to māca citiem. Arī šīs durvis ir
vienmēr atvērtas tām dāmām, kurām
patīk rokdarbi un kuras allaž alkst apgūt kaut ko jaunu.

Centra darbinieces Kristīne Sauškina (no kreisās), Inga Lēmane un Inga
Grosbaha bērnu uzliktos pārbaudījumus izturējušas godam.

 Vecāki var justies mierīgi, jo
viņu bērniem ir, kur saturīgi pavadīt
brīvo laiku.
D. Klaberes foto

Ja vēlaties kļūt par audžuģimeni
Vēlamies uzrunāt ģimenes (personas),
kas ir apsvērušas iespēju kļūt par audžuģimeni, domājušas par to, kā palīdzēt bērniem bāreņiem, un, ja jums ir vēlme dot mīlestību, mājas sajūtu un iespēju bērnam augt
labvēlīgā, ģimeniskā vidē un esat gatavi atvērt
savas mājas durvis uz laiku kādam bērnam,
kura vecāki nespēj vai negrib par viņu rūpēties – jums ir iespēja kļūt par audžuģimeni.
Esam sagatavojuši nelielu informāciju
par jautājumiem saistībā ar audžuģimenēm.
Ko nozīmē būt par AUDŽUĢIMENI
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim
vai bez vecāku gādības palikušam bērnam
nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns
var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav
iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu,
jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt
laulātie (persona), kas neatbilst minētajam
vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto
(personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Bāriņtiesa var nodot
bērnu audžuģimenei, ja bērna vecāki ir
miruši, bērns ir atrasts, bērna vecākiem ar
tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības
tiesības, bērns atrodas viņa veselībai vai
dzīvībai bīstamos apstākļos, izveidojusies
konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem,
vecāki ilgstoši slimo.
Kā kļūt par audžuģimeni
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, kā
arī jāiesniedz:
• iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu;
• ģimenes ārsta atzinums par laulāto
(personas) veselības stāvokli;
• psihiatra un narkologa atzinumus par
laulāto (personas) veselības stāvokli;
• psihologa atzinumu par laulāto (perso
nu) piemērotību audžuģimenes pienākumu
veikšanai.
2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves
apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto
(personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
4. Audžuģimene bez maksas noklausās
mācību kursu.
5. Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību
kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem

(personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt audžuģimenes statusu.
6. Kad piešķirts audžuģimenes statuss,
informācija par audžuģimeni tiek iekļauta
audžuģimeņu reģistrā un informācija par
audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek
publicēta Labklājības ministrijas mājaslapā.
7. Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek
noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.
8. Audžuģimene reizi trijos gados papildina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūstot audžuģimenes papildu
apmācības programmu, kuras apjoms ir
24 akadēmiskās stundas.
Atlīdzība
Atlīdzību piešķir audžuģimenes loceklim (personai), kura ieguvusi audžuģimenes
statusu, un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība
un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns
uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi.
Šī atlīdzība netiek piešķirta audžuģimenēm, kuras būs ieguvušas specializētās
audžuģimenes statusu.
Atlīdzību piešķir saskaņā ar Valsts sociā
lo pabalstu likuma 11. pantu un 2009. gadā
22. decembra MK noteikumiem Nr. 1549
„Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”.
Jāiesniedz iesniegums atlīdzības piešķiršanai
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu,
izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums
atlīdzības piešķiršanai par audžuģimenes
pienākumu pildīšanu) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:
• personīgi;
• nosūtot pa pastu;
• elektroniski, parakstot iesniegumu ar
drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu.
Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs
apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija
ir patiesa.
Informāciju par bērna ievietošanu
audžuģimenē VSAA iesniedz bāriņtiesa,
kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, un pašvaldība, ar kuru
audžuģimene ir noslēgusi līgumu par bērna
ievietošanu audžuģimenē.
No 2018. gada 1. janvāra atlīdzības
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita
audžuģimenē:
• par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 eiro mēnesī;

• ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 eiro mēnesī,
• ja trīs un vairāk bērnu – 273,60 eiro mēnesī.
Mainoties bērnu skaitam audžuģimenē,
tās apmērs tiek pārrēķināts.
Ja bērnu skaits palielinās, tad atlīdzības
apmēru pārskata ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. Savukārt, ja audžubērnu
skaits samazinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko
mēnesim, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums,
ar kuru izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē.
Saskaņā ar 2006. gada 19. decembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1036
„Audžuģimenes noteikumi”, pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā
inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no
tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni:
• pabalstu bērna uzturam (ne mazāk
kā Ministru kabineta noteiktais minimālais
uzturlīdzekļu apmērs bērnam);
• no 2018. gada 1. janvāra audžuģimenē ievietota bērna pabalsts uzturam
ir divkāršā minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i., līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 eiro; no 7 līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai – 258 eiro;.
• pabalstu apģērba un mīkstā inventāra
iegādei pašvaldības noteiktā apmērā. Pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas;
• pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
Labklājības ministrija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī
audžuģimeņu apmācību.
Lai dotu vispusīgāku informāciju un sniegtu atbildes uz jautājumiem klātienē, esam
iecerējuši organizēt tikšanās un sarunas
draudzīgā vidē, pieaicinot speciālistus un
pieredzējušus audžuvecākus, kuri dalīsies personīgajos stāstos. Lai nāktu uz tikšanos, iesākumā pietiks ar to, ka domājat par šiem jautājumiem un vēlaties uzzināt vairāk. Iespējams,
pieņemsiet lēmumu nekļūt par audžuģimeni,
bet varbūt būsiet tie, kas šo vēsti nes tālāk un
pastāsta citiem, vai arī izvēlēsieties kļūt par atbalsta vai viesģimeni, vai varbūt jums būs cita
ideja, kā atbalstīt šos bērnus. Par savu vēlmi
piedalīties, lūdzam dot ziņu uz zemāk norādītajiem telefona numuriem vai e-pastiem.
Rojas novada Bāriņtiesā –
Inta Zaķe, telefons 27234284,
e-pasts: barintiesaroja2@inbox.lv,
Rojas novada Sociālajā dienestā –
Lāsma Pūce, telefons 27234285,
e-pasts: lasma.puce@roja.lv
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Pasākumu kalendārs

JAU RĪT, 10. martā, izbaudi ziemas priekus pavasarī!

SNIEGA DIENA ROJA
„PRETI PAVASARIM!”

Sestdien, 10. martā, plkst. 18.00
latviešu kriminālkomēdija

KRIMINĀLĀS EKSELENCES FONDS.

Pie mums viesosies filmas radošā grupa, pēc filmas
noskatīšanās – interesantas sarunas ap un par to.
Ieteicamais vecums 16+ (filmā nav vardarbības un seksa ainu, bet ir „veču”
leksika).
Ieeja 5,00 EUR. Biļetes varat iegādāties iepriekš vai pasākuma dienā no
plkst. 16.00.
SVĒTDIEN, 11. martā, plkst. 12.00
CIRKA IZRĀDE VISAI ĢIMENEI

Laukumā pie Rojas KC
 12.00 jautras aktivitātes mazajiem un lielajiem kopā ar
Kašera sniegpārsliņām.
 No 12.00–14.00 vizināšanās haskiju pajūgā bērniem.
Nosalušajiem – ziemas pikniks saimnieces Dinas vadībā – silta tēja, ceptas
desiņas, zaptsmaizes, kā arī no 13.00–14.00 „multenītes” Rojas kultūras
centrā.

Stadionā, hokeja laukumā

„PASAKAINĀ PLANĒTA”.

 No 10.00 Talsu hokeja kluba jauno hokejistu atklātais paraugtreniņš.

Ieeja 5,00 EUR. Biļešu iegāde pirms izrādes. Popkorns, fotostūrītis.

 11.00 Jebkurš interesents, kurš vēlas, var piedalīties paraugtreniņā.
Rojas novada bērniem un jauniešiem būs pieejamas slidas un hokeja nūjas.

No 15. marta līdz aprīļa beigām Rojas KC apmeklētāju priekam
JANAS DZIEMIDOVAS akvareļu izstāde

 12.30 „Baskāju skrējiens” stadionā, distances garums atkarīgs no gaisa
temperatūras un tiks noteikts sacensību dienā.

„Katram pašam marta saulē jāatkūst…”.

 13.00 „Jautrās stafetes” ģimenēm, ikvienam interesentam.

17. martā plkst. 13.00
senioru deju kolektīvu draudzības koncerts
„KAD LAZDAS ZIED”.
Piedalās deju kopas no Sabiles, Balgales, Mērsraga, Matkules, Saldus, Jaunlutriņiem, Tukuma, Rīgas un Rojas. Koncerta īpašais viesis – Rojas kultūras
centra sieviešu vokālais ansamblis „Con Vita”.
Ieeja brīva.
18. martā plkst. 12.00
viesojas Vārves amatierteātris – izrāde lieliem un maziem

„BRĀLĪTIS UN KARLSONS”.
Ieeja 1,00 EUR.

24. martā plkst. 19.00
„Pannas Teātris” piedāvā jaunu izrādi – stand-up komēdija

„MAČO”.

Veicot vīriešu tipoloģijas pētījumus un aplūkojot sabiedrībā sastopamos vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts mūsdienu latviešu mačo dramaturģes
Aivas Birbeles acīm. Tas viss darīts, konsultējoties ar īstiem vīriešu sugas
pārstāvjiem – aktieriem Aināru Ančevski, Ivaru Kļavinski un režisoru Juri
Rijnieku.
Kā tas ir, būt īstam vecim un īstam vīrietim? To uzzināsiet, noskatoties izrādi! Ieeja 12,00; 10,00; 8,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezervēšana Rojas
KC, www.bilesuparadize.lv. Darbosies kafejnīca.
7. aprīlī no plkst. 11.00–14.00 nodarbību telpā 2. stāvā
modes dizaina maģistres, dizaineres ar 25 gadu ilgu pieredzi
ILZES MENDZIŅAS MEISTARKLASE ŠŪŠANĀ

„TUNIKAS ŠŪŠANA”.

Dalībniecēm jāņem līdzi audums un savas šķēres. Diegi un šūšanas tehnika būs līdzi meistarei. Audums – auduma garumu izvēlamies vismaz 160 cm,
auduma platums ir brīva izvēle, bet ieteicams vismaz 120 cm.
Dalības maksa 10,00 EUR. Pieteikties iepriekš Rojas KC, tel. 29196478.
DAILES TEĀTRIS ATKAL VIESOSIES ROJĀ!
Šī ziņa nāk laicīgi, lai jūs to nepalaistu garām:
9. maijā plkst. 19.00 Rojas KC
Dailes teātra viesizrāde

„KAM NO VILKA KUNDZES BAIL?”

 15.00 slēpošana „Tautas klasē” – starts pie avotiņa.

Startējām manēžā
3. martā Rīgas vieglatlētikas manēžā notika Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta veterānu-senioru savienības 55. sporta spēles. No Rojas novada uz
sacensībām devās 6 sportisti – Ilze Trukšāne, Liene Lismente, Gundars Doniņš,
Raimonds Krūmiņš, Viktors Poremskis un Uģis Kronbergs. Daži novada sportisti atteica dalību sacensībās veselības stāvokļa dēļ. Rojas novads ar savu komandu
šajās sacensībās piedalījās pirmo reizi. Tika izcīnītas sešas medaļas – Ilzei 1. vieta
lodes grūšanā, 2. vieta 60 m skrējienā un 200 m skrējienā, Lienei 2. vieta tāllēkšanā, Gundaram 3. vieta 3000 m soļošanā, bet Raimondam 3. vieta 800 m skrējienā.
Apsveicam un priecājamies par sasniegto! Paldies visiem dalībniekiem par dalību
sacensībās, par atbalstu!
Šogad Rojas novads 55. sporta spēlēs piedalās 7 sporta veidos – vieglatlētikā
telpās un stadionā, pavasara krosā, futbolā telpās, zolītē, svaru bumbas celšanā,
novusā, galda tenisā. Plašāku informāciju var iegūt mājaslapā www.lsvs.lv.
Sporta organizatore Tatjana Kirilova

Ātruma trīscīņā medaļas
1. martā desmit 2007./2008. gadā dzimušie Rojas novada Sporta skolas vieglatlētikas grupas audzēkņi piedalījās Rīgas SS „Arkādija” rīkotajās ziemas atklātajās sacensībās vieglatlētikas 3-cīņā. Mūsu sportisti izcīnīja divas godalgotas vietas,
abas ātruma 3-cīņā. Trīsdesmit viena zēna konkurencē Rodrigo Kiršteins kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu. 30 m skrējienu gaitā viņš veica 4,25 sek, tāllēkšanā no vietas – 1,91 m un 60 m skrējienu 9,2 sek. Emīlija Krūziņa izcīnīja 3. vietu – 30 m
skrējiens gaitā 4,49 sek, tāllēkšanā no vietas – 2,04 m un 60 m skrējiens 9,5 sek.
„Olimpiskajā sešniekā” iekļuva arī Estere Zemele. Ātruma 3-cīņā vēl piedalījās
Laura Akmeņlauka, Reinis Briedis un Rodrigo Maksimilians Lūsis. Spēka 3-cīņā
(60 m, tāllēkšana no vietas un 2 kg pildbumbas mešana) Krists Mateika un Robins
Šeins, bet izturības 3-cīņā (60 m, tāllēkšana no vietas un 320 m skrējiens) Niks un
Paula Bernāni. Gribu teikt paldies visiem audzēkņiem par lielo centību, ko jutu no
viņiem sacensību dienā.
Vieglatlētikas trenere Anita Raspopova

Policija ziņo

Attiecību drāma 2 daļās.
Lomās: Agnese Zeltiņa, Ivars Auziņš, Elīna Avotiņa, Andris Bulis.
Režisors: Toms Treinis.
Ieeja 12.00; 10.00, 8.00 EUR, iepriekšpārdošana, rezervācija Rojas KC un
www.bilesuparadize.lv

Laika posmā no 7. februāra līdz 6. martam
Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi 12 izsaukumus, izteikti 2 mutiski brīdinājumi, 2 personas konsultētas
par savām tiesībām, izpildīts 1 atsevišķais uzdevums, meklēti un atrasti 2 cilvēki,
nogādāts mājās 1 cilvēks.

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/citupasākumu grafiks
2018. gada marta mēnesim
Nr.
p. k.

Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)

Beigu datums Ilgums Norises laiks
(dd.mm.gggg.) (st.) (plkst. no – līdz)

Īstenošanas vieta (adrese)

1.

02.03.2018. 09.03.2018.
16.03.2018. 23.03.2018.

23.03.2018.

1h
1h

14.00–15.00
15.00–16.00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs
„Strops”, Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads

2

02.03.2018. 09.03.2018.

09.03.2018.

1h

09.30–10.30

3.

02.03.2018. 09.03.2018.

09.03.2018.

1h

11.00–12.00

4.

02.03.2018. 09.03.2018.

09.03.2018.

1h

13.00–14.00

5.

22.03.2018.

22.03.2018.

3h

17 30–20 30

6.

07.03.2018. 14.03.2018.
21.03.2018. 28.03.2018.

28.03.2018.

2h

16 30–18 30

7.

07.03.2018. 14.03.2018.
21.03.2018. 28.03.2018.

28.03.2018.

2h

14 00–16 00

8.

29.03.2018.

29.03.2018.

3h

11 00–14 00

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs
„Strops”, Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs
„Varavīksne”, Rude, Rojas novads
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu
centrs Melnsilā, Rojas novads
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs
„Strops”, Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs
„Varavīksne”, Rude, Rojas novads
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs
„Strops”, Strauta iela 8-33, Roja,
Rojas novads
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs
„Strops”, Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads

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

Sludinājumi
Rojas Izstāžu un radošo darbnīcu
centrā apskatāma brīvbildētājas
Antas Rugātes foto izstāde

„Strande” (Krasts).

Anta Rugāte, bijusī Latvijas televīzijas diktore un politiķe, sevi sauc
par brīvbildētāju. Autores vēlme ir
dalīties redzētajā un pārdzīvotajā –
mirkļu dinamiskās, sentimentālās,
romantiskās fotogrāfijās no mūsu
jūras krasta. Izstāde būs apskatāma
līdz 2. aprīlim.
21. martā 16.00 Rojas novada
bibliotēkā atmiņu pēcpusdiena „Šai
zemē es esmu mājās”. Tiksimies ar
Rojas novada politiski represētajiem.
Ikviens laipni gaidīts!
Rojas katoļu draudzei nākošais
dievkalpojums 25. martā (Pūpolu
svētdiena) pulksten 9.00.
31. martā 13.00
Rojas kultūras centrā senioru
kluba „Liedags” pavasara balle

„Priecīgas Lieldienas!”.

Aicināti visi Rojas novada seniori.
Sīkāka informācija un pieteikšanās
(līdz 23. martam)
pa telefonu
29744031
(Dzintra).
Humānās palīdzības
izsniegšanas punkts

(2. stāvā virs Ģimenes ārstu praksēm)
darbosies līdz jūnijam,
kad telpas būs jāatbrīvo.

Jebkurš novada iedzīvotājs var saņemt apģērbu, apavus u.c. otrdienās
no 11.00–14.00. Laipni gaidīti!

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

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem,
no Normunda Gavara atvadoties.
Normunda bijušie darba
kolēģi veikalā Maxima
Varbūt es nolaidīšos,
Kādreiz varbūt mazliet,
Varbūt, ka zilos viršos
Vai ceriņos, kas zied…

Skumju brīdī esam kopā ar Pārslu, Normundu zaudējot.
Darba kolēģes
Visskaistākie gadi ir tie,
Kas vēl dzīvoti nav.
Visskaistākais vārds,
Kuru pasacīt gribētu tev,
Palicis neizteikts.

Nosaukums
Veselības veicināšanas pasākums, fizioterapeita
grupu nodarbības bērniem „Esi vesels kustībā no
dzimšanas” – 2 bērnu grupas
Veselības veicināšanas pasākums, fizioterapeita
grupu nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi”
Veselības veicināšanas pasākums, fizioterapeita
grupu nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi”
Veselības veicināšanas pasākums, fizioterapeita
grupu nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi”
Veselības veicināšanas pasākums,
psihologa grupas nodarbības
„Dvēseles higiēna-dzīve veselumā”
Veselības veicināšanas pasākums radošās
darbnīcas bērniem „Mākslas terapija”
Veselības veicināšanas pasākums radošās
darbnīcas pieaugušajiem „Mākslas terapija”
Slimības profilakses pasākums, lekcija
„Kas tev jāzina par onkoloģijas saslimšanu”

Laikraksts iznāk kopš
1987. gada 3. jūlija.
Iespiests Talsu tipogrāfijā.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Pār
slai un pārējiem tuviniekiem, no
Normunda atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība
To celiņu atminam,
Ko staigāji dzīvodama:
Plaši soļi, dziļas pēdas,
Pilnas zelta, sudrabiņa.

Izsakām līdzjūtību klases audzinātājai Lāsmai Jaunozolai, no vecmāmiņas atvadoties.
6.b klases audzēkņi un vecāki
Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss.

Skumjās un līdzjūtībā esam kopā
ar Lāsmu Jaunozolu, no vecmāmiņas atvadoties.
Rojas vidusskolas kolektīvs

Bezmaksas izdevums.
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī:
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

