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Zinību diena
Rojas PII „Zelta zivtiņa” 

3. septembrī pulksten 10.30

Rojupes PII „Saulespuķe” 
3. septembrī 10.00

                       Laipni gaidīti!

Rojā viesojās  
Moldovas vēstnieks Latvijā

Rojas ostas pārvaldes nopelnītais 
kauss „Elegantākā ekipāža 2018”. 
Par pasākumu lasiet 2. lpp.

                                 D. Klaberes foto

Dace Klabere

9. augustā Rojā ieradās Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Jeudžens 
Revenko (Eugen Revenco). Vēstnieks jau vairākkārt viesojies Kurzemē, tai 
skaitā Talsos, arī Zemgalē, Latgalē un Vidzemē. Vizīšu mērķis ir labāk iepa-
zīt Latvijas reģionus, lai redzētu, kā dzīvo cilvēki ārpus Rīgas, veidot kon-
taktus un iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dzimto Moldovu.

Vēstnieku sagaidīja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Viņa 
iepazīstināja vēstnieka kungu ar vairākām domes struktūrvienībām  – biblio-
tēkām, kultūras centru, Mūzikas un mākslas skolu, stadionu, sociālo dienestu, 
Tūrisma informācijas centru, policiju. Sarunā ar „Bangu” Jeudžens Revenko at-
klāja, ka viņam ļoti paticis viss Rojā redzētais.  Viņaprāt, Roja ir patīkama, kom-
pakta pilsētiņa ar smaidīgiem, pozitīviem cilvēkiem. Visvairāk viņu ieinteresēja 
lieliskās iespējas bērnu sporta nometnēm, renovētais stadions un sporta lauku-
mi. „Jūsu pilsētiņā ir viss, lai tās iedzīvotāji justos komfortabli”, domā vēstnieka 
kungs un atklāj, ka viņam jau ir radušās vairākas ieceres kopīgas sadarbības at-
tīstīšanai, par kurām runāt gan vēl esot pāragri, jo vispirms viss kārtīgi jāizplāno.

Vēstnieku interesēja arī Rojas novada domes pozitīvā pieredze Eiropas pro-
jektu apgūšanā, jo, kā atzina vēstnieks, pašlaik arī Moldovai paveras iespējas 
Eiropas projektu apgūšanā. Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu valstī jau 
tiek asfaltēti ceļi, rekonstruēts dzelzceļš, remontēti vagoni. 65% no valstī sara-
žotā, Moldova eksportē uz Eiropas Savienības valstīm, un, kā atzina vēstnieks, 
šim skaitlim ir tendence augt. Ar Latvijas atbalstu ir īstenotas administratīvās 
pārvaldes reformas, gaidāms darbs banku sektora stabilizēšanā un sistēmas 
uzlabošanā, jau šomēnes sāksies jauna gāzes vada būvniecība, kas savienos 
Moldovu ar Eiropas Savienību caur Rumāniju. Moldova intensīvi attīstās, tādēļ 
vēstnieka vēlme ir parādīt arī mums savu zemi caur izstādēm, koncertiem un 
kopīgiem projektiem. 

Viesojoties Rojā, vēstniekam (pirmais no labās) jau 
radušās vairākas ieceres kopīgas sadarbības attīstīšanai. 

D. Klaberes foto

Dace Klabere

Ar svinīgu basketbola laukuma atklāšanu Rojā 
11.  augustā noslē dzās Rojas novada domes projekts Nr. 
18-08-AL35-A019.22-000003 „Vieta sportiskām aktivitātēm”.

Projekta ietvaros bijušais sporta laukums pārbūvēts par 
kompleksu laukumu, kas sastāv no diviem basketbola laukumiem, 
kuros vienlaicīgi var spēlēt arī volejbolu, tenisu un florbolu. Sporta 
laukumā virs asfaltbetona izbūves ieklāts ūdensnecaurlaidīgs sporta 
segums, uzstādītas četras basketbola grozu konstrukcijas, četri 
tērauda stabi volejbola tīklam, 4 metrus augsts žogs un 14 četrus 
metrus gari koka soli.

Labiekārtotais sporta laukums veicinās sporta skolas jauno 
basketbolistu izaugsmi, novada iedzīvotāju fizisko aktivitāti, bet 
bērniem un jauniešiem būs, kur lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 
Svinīgajā laukuma atklāšanā Rojas novada domes priekšsēdētāja 
pateicās ikvienam, kurš ar savu darbu iesaistījās projekta īstenošanā – 
izpilddirektoram Jānim Pūcem, Attīstības nodaļas vadītājai Agnesei 
Veckāganei, Teritorijas plānotājai Ligitai Šnorei un praktiskā darba 
veicējam – SIA „A Celtne” pārstāvim Andrim Rutkovskim.

Par paveikto darbu visām iesaistītajām personām pateicās arī 
Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova, uzsvērdama, ka beidzot 
ir piepildījies visu novada un īpaši Sporta skolas 
basketbolistu sapnis.

Pēc sporta laukuma 
svinīgās atklāšanas se-
koja basketbola turnīrs 
3×3, kurā piedalījās 
7  pieaugušo un 2  jau-
niešu komandas ve-
cumā līdz 16 gadiem. 
Spraigā cīņā 1.  vietu 
pieaugušo konkurencē 
izcīnīja komanda „Ga-
ziks”, kurā spēlēja Aivis 
Lēmanis, Artūrs Renis, 
Edgars Lasenbergs un 
Linards Jaunzems. Otrā 
vieta komandai „Lasma-
nis” no Ventspils, kurā spēlēja Dāvis 
Kundrāts, Artūrs Grīnbergs, Kris-
taps Purpļēvīčs un Miks Leitāns, bet 
3. vieta atkal mūsējiem – komandai 
„Team Nagļi”, kurā startēja Rolands 
Puriņš, Kristaps Gražinskis, Jurģis 

Kalniņš, Māris Dombrovskis. Grupā līdz 16 gadiem spēcīgākā bija 
komanda no Talsiem „Kristieši”, kurā spēlēja Alekss Frīdenbergs, 
Niks Grosbahs, Henriks Bajārs, Dāvis Indriksons, bet otrajā vie-
tā ierindojās Rojas zēni Roberts Bervalds, Deniss Leitarts, Markuss 
Zembahs. Ar prieku jāatzīmē, ka trešā daļa no visiem turnīra spē-
lētājiem bija rojenieki – bijušie un esošie Sporta skolas audzēkņi. 

Svinīgi atklāj kompleksu sporta laukumu Rojā

Lentu svinīgi pārgriež domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 
(centrā), viņai blakus izpilddirektors Jānis Pūce (no labās), pasā-
kuma vadītājs Dāvis Šteinbergs, SIA „A Celtne” pārstāvis Andris 
Rutkovskis (no kreisās), Teritorijas plānotāja Ligita Šnore un 
Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane.

Sporta skolas direktore 
Tatjana Kirilova priecājās, 
ka ir piepildījies Sporta 
skolas basketbolistu sapnis. 

D. Klaberes foto

Paldies Dāvim Šteinbergam 
par renovētā sporta laukuma 
atklāšanas pasākuma spraigo 
vadīšanu.

Eva Kārkliņa,
Rojas novada 

 domes priekšsēdētāja

Pirmo 3×3 spēļu uzvarētāji.                                                         Albuma foto

Pateicība
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Saskaņā ar Rojas novada domes 17.07.2018. lēmumu 
(Protokols Nr. 7. 3. punkts) „Par Rojas novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta jauna Rojas 
novada teritorijas plānojuma izstrāde, un apstiprināts darba 
uzdevums.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ir Rojas nova-
da domes Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane 
(tālr. 27234283, e-pasts: agnese.veckagane@roja.lv), kontakt-
persona – Rojas novada domes teritorijas plānotāja Ligita 
Šnore, (tālr. 63220840, mob. tālr. 26786434).

Nosacījumus un rakstiskus priekšlikumus par teritorijas 
plānojuma izstrādi var iesniegt līdz 04.09.2018 elektroniski 
TAPIS sistēmā vai personīgi Rojas novada domē, (Zvejnieku 
ielā 3, Rojā, Rojas novadā).

Par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem tiks ziņots at-
sevišķi.

Iesniedzot priekšlikumus, lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, kā arī nekus-
tamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru funkcionālā zonējuma maiņas gadījumā. 

Teritorijas plānotāja Ligita Šnore

Uzsāk izstrādāt  
Rojas novada teritorijas plānojumu

ROJAS NOVADA SPORTA SKOLA
2018./2019. m. g. turpina uzņemt  
audzēkņus šādās nodaļās:

Sporta veids Dzimšanas 
gads Treneris Tālr. nr.

Basketbols (meitenes) 2008.–2011. T. Kirilova 29617771
Basketbols (zēni) 2008.–2011. V. Dombrovskis 27080543
Basketbols (zēni) 2004.–2007. R. Bārdiņa 26596360
Basketbols (zēni) 2003. V. Dombrovskis 27080543
Basketbols (meitenes) 2004.–2006. V. Dombrovskis
Vieglatlētika 2002.–2005. A. Raspopova 20151466
Vieglatlētika 2006.–2009. A. Raspopova
Burāšana 2002.–2005. G. Reinholds 26434813
Burāšana 2006.–2009. G. Reinholds
Koriģējošā vingrošana 2001.–2011. L. Vērpēja 29176461
Vispārējā fiziskā sagatavotība 
6. g. audzēkņiem

2012. L. Vērpēja

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Rojas novada Sporta skolā  
(pamatojoties uz Prof. izgl. lik. 7. panta 9. p.)

1. Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);
2. Uzrādīt dzimšanas apliecību vai pasi;
3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka audzēknis drīkst nodarboties 

izvēlētajā sporta veidā.
Tatjana Kirilova, direktore

Dace Klabere

Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās 
dzimšanas dienas visā Latvijā un pasaulē, to-
starp Rojas novada Valgalciemā, tika rīkotas 
simtgades zaļumballes. Zaļumballes ir viena no 
senākajām latviešu tradīcijām – rast laiku, lai 
pēc smagas darba nedēļas pulcētos uz balli za-
ļumos. Ballēs dziedāja, dejoja, rīkoja loterijas, 
spēlēja teātri, puiši noskatīja meitas, bet vecākie 
ļaudis apsprieda jaunumus ciemā.

Balle Valgalciema „Dzelžos”, vienā no skaistā-
kajām vietām Latvijā, sākās ar Valgalciema godi-
nāšanu. Tā vēstures lappuses bija pārlūkojusi īste-
na sava ciema patriote Egita Jansone. Protams, ka 
dažās minūtēs pārlapot visa ciema bagāto vēsturi 
ir neiespējami, tomēr interesantākās vēstures lap-
puses tika pieminētas.

Kādreiz Valgalciems piederējis Upes grīvas pa-
gastam ar centru Uguņciemā. Kā uzsvēra Egita, 
var jau mainīties pagastu robežas un nosaukumi, 
bet ļaužu vēsturiskā atmiņa paliek, tādēļ ciema ļaudis 
uzskata, ka Valgalciems sākas no „Uzkalām” un tur-
pinās līdz pat „Vēveriem”.

No Egitas uzzinām, ka „Silos” bijusi pirmā sko-
liņa, kurā dzīvojis vecs angļu matrozis, kurš vietē-
jiem bērniem mācījis angļu valodu. „Bezmeros” 
dzīvojusi kuģu īpašnieku Mucenieku dzimta, „Bēr-
zos” un „Speķraušos” tālbraucēji kapteiņi – dau-
dzās mājās dzīvojuši stipri, gudri un talantīgi cil-
vēki. Valgalciemnieki pamatoti lepojas arī ar izcilo 
zinātnieku, agronomu, Priekules lauksaimniecības 
skolas dibinātāju Jāni Bicki un savu gulbi, baletde-
jotāju Veltu Vilciņu. Egita zina teikt, ka tieši, Veltai 
esot Valgalciemā, jūrā parādījušies gulbji. Mīts vai 
sakritība, par to ļauts spriest katram pašam.

Ciema ļaudīm cieņā bijis teiciens „Jūra ir mana 
nauda, zeme, tā ir mana maize”. Ne jau tikai jūrā 
vīri gāja. Līdz pat 1975. gadam Valgalciemā veik-
smīgi darbojusies dārzniecība, ko savulaik uzcē-
lis Zandbergs. Bija arī fabrika, tautā saukta par 
bokšcehu, drupinātava jeb akmeņbāze, galdniecī-

ba, kurā apmācīti jaunie zeļļi, četri veikali. Pēc kara 
„Saknītēs” bijusi pat Jūrmalciema ciema padome, 
kur par priekšnieku bijis valgalciemnieks Rihards 
Betmanis, bet sekretāre – Valija Grīnberga.

„Mīliet savu ciemu, māju, vietu, kur dzīvojat, jo 
katram Dzimtene sākas ar vietu, kurā tu dzīvo”, aici-
nāja Egita Jansone.

Klātesošos uzrunāja arī novada domes priekš-
sēdētāja Eva Kārkliņa, atzīmējot, ka mēs dzīvojam 
novadā ar stipriem ļaudīm, kuri spēj gan ap sevi 
pulcināt ļaudis, gan uzņemt viesus. Ģipkā tāda ir 
Ieviņa Svitiņa, Pūrciemā Valdis Rande, Kaltenē 
Gundega Balode, Rudē Inga Lēmane, Valgalcie-
mā – „Dzelžu” saimnieks Egils Zigats. Ar nelielām 
piemiņas veltēm un ziediem pateicībā par ieguldī-
jumu Valgalciema sabiedriskās dzīves un simtga-
des zaļumballes organizēšanā  tika sveikti „Dzelžu’ 
saimnieki Indra un Egils Zigati, Egita Jansone, bet 
pateicību par priekšzīmīgu darbu saņēma Valgal-
ciema kapu pārzine Alda Grezmane un viņas pa-
līgs Pēteris Puzanovs. 

Uz tikšanos ar ciema ļaudīm bija ieradušies 
arī pirmā Latvijas 100-gades projekta „Viens 
ciems. Visa Latvija. Valgalciems” radošās grupas 
pārstāvji – rakstnieks Māris Bērziņš un režisors 
Pēteris Krievkalns. Kā atcerējās rakstnieks, sā-
kotnēji viņš ar zināmām bažām braucis pie lep-
najiem kurzemniekiem, kuri izrādījušies patīka-
mi, interesanti cilvēki, sirsnīgāki par daudziem 
čangaļiem. Filmas veidotāji daudzus valgalciem-
niekus uztver kā savējos, un arī viņi ciemā allaž 
ir gaidīti. „Jo vairāk gadu paiet, jo ciems liekas 
tuvāks”, atklāja Pēteris Krievkalns. Klātesošie ar 
prieku vēlreiz noskatījās dokumentālo filmu par 
Valgalciemu, kurā atainota viņu skarbā ikdiena, 
spītīgie un spēcīgie raksturi. 

Simtgades zaļumballes apmeklētājiem par 
prieku uzstājās Aija Barovska, Linda Melānija 
Strautiņa, Sigita Vaivode, kārtīgi izsmieties lika 
Vandzenes amatierteātra izrāde „Mēs visi esam 
resni”, Valgalciema sabiedrisko dzīvi laiku lokos 
varēja vērot nelielajā fotoizstādē, bet par to, ka 

šajā vakarā esam 
piederīgi šai vie-
tai, liecināja Līgas 
Badūnes gaumīgās 
balles piederības 
zīmes. Ar tukšu 
vēderu nekāda lielā 
dancošana vis ne-
sanāktu, tāpēc par 
apmeklētāju paēdi-
nāšanu, kā vien-
mēr, gādāja lieliskā 
saimniece Dina 
Čuba, kura bija pa-
ņēmusi palīgos arī 
savu vīru Aivaru. 
Kopā viņiem tapa 
lieliska zivju zupa, 
kura tika izēsta līdz 
pat pēdējai pilītei 
un arī no simtga-
des kūkas pāri palika vien saldas atmiņas.  

Sākoties balles galvenajai daļai, bal-
lētājus pārsteidza sen gaidītais lietus. 
Vai tas traucēja daudzajiem dejotgri-
bētājiem? Protams, ka nē – Indras un 
Modra Sproģu muzicēšana ļāva ballētā-
jiem griezties dejās līdz pat pirmajiem 
gaiļiem.

Zaļumballes apmeklētāju vārdā saku 
vissirsnīgāko paldies Rojas novada kul-
tūras pasākumu organizatorei un Latvijas 
100-gades pasākumu koordinatorei Rojas 
novadā Dacei Brokai par lielisko pasāku-
mu, kas novada ļaudīm un viesiem ļāva 
izbaudīt siltās vasaras nakts burvību, jū-
ras tuvumu, satikšanās, dziedāšanas un 
dejošanas prieku. Savukārt Dace pati saka 
mīļu paldies savam vislielākajam atbals-
tam un palīgam zaļumballes praktisko 
darbu veikšanā Rojas novada domes iz-
pilddirektoram Jānim Pūcem. 

Simtgades zaļumballe – arī Valgalciemā

Mājastēvu, „Dzelžu” saimnieku Egilu Zigatu sveic Dace Broka un Eva Kār-
kliņa.

Uz tikšanos ar skatītājiem bija ieradušies arī režisors 
Pēteris Krievkalns (no kreisās) un rakstnieks Māris Bēr-
ziņš. Viņus iztaujāja Egita Jansone.                D. Klaberes foto

18. augustā Rojā jau piekto reizi tika atzīmēti Rojas Upes svētki. Šoreiz svētku 
koncepts atšķīrās no iepriekšējiem gadiem.  Upes svētki tika atklāti ar nelielu kluso 
koncertu meža vidū – laivu piestātnē aiz Rojas avotiņa. Par Upes svētku muzikālo 
noskaņu parūpējās mūziķis Kārlis Būmeisters ar pianistu Jāni Miltiņu. Šī 
koncerta daļa vairāk bija domāta tiem svētku dalībniekiem, kuri laicīgi 
bija tikuši pie laivām un uzairējušies augšup pa upi līdz nākošajai laivu 
piestātnei, lai paklausītos koncertu uz upes! Pārsteidzoši bija tas, ka klau-
sītāji upes krastos bija vairāk nekā uz ūdens. 

Pēc neliela muzikāla svētku ievada, laivotāji devās atpakaļ uz laivu 
piestātni Rojā, lai vakara krēslā un romantiskā noskaņā baudītu kon-
certa turpinājumu uz plosta Rojas upē.

Vakaram satumstot, teritorija ap Rojas upi izgaismojās ar daudz 
mazām gaismiņām, kas koncertam piešķīra īpašu nokrāsu. Abi mūziķi 
kāpa uz plosta, kas tika iestūrēts pa vidu upei, un noskaņu koncerts 
varēja sākties!

Kā minēja daži koncerta apmeklētāji – šāds koncerts Rojā vēl nebija 
bijis! Mierīgs, silts vasaras vakars, dzīvā mūzika uz ūdens, dzīvā uguns 
visapkārt – tas viss kopā radīja īpaši skaistu noskaņu un baudījumu 
apmeklētājiem.

Paldies visiem, kas palīdzēja tapt šiem svētkiem – Normundam Lie-
pam par plostu un laivu nomu, abiem mūziķiem par brīnišķīgo kon-
certu, Marekam Štālam par koncerta tehnisko risinājumu un apskaņo-
šanu. Paldies Dinai Čubai par silto tēju un pārējo palīdzību, kafejnīcas 

„Čiekurs” saimniecei Sanitai Graudiņai, Sarmai Mateikai, Beatei Olektei. Paldies 
ikvienam, kurš pielika roku svētku tapšanā.  

Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja

Rojas upes krastā muzicē Kārlis Būmeisters.                                         Beates Olektes foto

Rojas Upes svētki – Gaismas upeRojas ostas pārvalde 
no sacensībām 
atgriežas ar kausu
Dace Klabere

18. augustā Rīgā jau 18. reizi notika 
Rīgas Brīvostas rīkotās jautrās sacensī-
bas ar ūdens velosipēdiem „Kanāla regate 
2018 – Rīgas Brīvostas kauss”.

Tajās piedalījās 30 Latvijas pilsētu un 
ostu komandas, tai skaitā Rojas ostas pār-
valdes komanda, kuras draudzīgi cīnījās par 
tituliem „Ātrākais kanāla braucējs 2018”, 
„Elegantākā ekipāža 2018”un „Skumjākais 
ūdensmalējs 2018”. Dalība sacensībās bija 
bez maksas, no sacensību dalībniekiem tika 
prasīta vien pozitīva atdeve un radošums. Kā 
pastāstīja Rojas ostas pārvaldes priekšsēdē-
tāja Eva Kārkliņa, radošuma mūsu koman-
dai netrūka, par ko liecina arī sacensībās 
iegūtais kauss „Elegantākā ekipāža 2018”. 

Iedzīvotāju ievērībai
No 24. augusta līdz 7. septembrim Rojas novada domes kases darba laiks no 8.00 līdz 13.00. 
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No 6. līdz 10. augustam Brīvā laika pavadī-
šanas un jauniešu centrā „Varavīksne” Rojas no-
vada dome Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi 
vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” līguma 
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros 20 novada bērniem 
organizēja nometni „Spirgts un vesels”. Nometnes 
mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu bēr-
niem vecumā no 8 līdz 13 gadiem. 

Nometnes sākumā dalībnieki, lai viens otru 
labāk iepazītu, iesaistījās dažādās grupu salie-
dēšanas aktivitātēs. Pēc tam visi bērni ar lielu 
interesi un centību veidoja nometnes karogu, 
izvērtēja savu ēdienkarti atbilstoši veselīga dzī-
vesveida principiem, apgleznoja stikla burciņas, 
gatavoja veselīgus salātus un meklēja E vielas 
populārākajos našķos.

Nometnes trešā diena tika veltīta aktivitātēm 
Rojas pludmalē: pārgājienam ar uzdevumiem, 
peldēšanai, jautrajām stafetēm un savas sapņu 
salas izveidošanai. Ceturtajā dienā nometnes 
dalībnieki pārvarēja savas bailes un šķēršļus virvju 
trasē „Kaķa taka”, kā arī izbaudīja visdažādākās 
atrakcijas Ventspils Bērnu pilsētiņā. 

Lai visas nometnes laikā iegūtās vērtīgās 
atziņas neaizmirstos, pēdējā dienā bērni tās 
apkopoja grāmatiņā „Spirgti un veseli”. Lai vēlreiz 
izdzīvotu spilgtākos notikumus, visi dalībnieki 
kopā skatījās fotogrāfijas un pēc tam dalījās 
iespaidos. Piemēram, Paulai Fjodorovai vislielāko 
prieku sagādājis tas, ka visi bijuši draudzīgi, ka 
viens otram palīdzējuši pārvarēt šķēršļus un 
kopā veidojuši savu sapņu salu „Pelmeņzeme”. 
Savukārt Krista Jana Reinholde priecājās par to, 
ka visi bija vienoti, kā arī par to, ka uzzinājusi, cik 
daudz cukura satur saldinātie dzērieni. Intaram 
Jakubovskim visspilgtāk atmiņā paliks kopīgi 
pārdzīvotais negaiss un virvju taka. Nometnes 
skolotājām Kristīnei Sauškinai un Ludmilai 
Ozolai vislielāko gandarījumu devis tas, ka visi 
dalībnieki uzdevumus pildījuši ar lielu interesi un 
aizrautību.

Liels paldies visiem dalībniekiem, viņu 
vecākiem un visiem tiem, kas iesaistījās dažādos 
ar nometni saistītos procesos!

Nometnes vadītāja  Māra Folkmane

Bērnu vasaras nometne „Spirgts un vesels”

Nometnes dalībniekiem par kopīgi pavadīto laiku palikušas vislabākās atmiņas.                    
Albuma foto

„Cilvēki būvē ap sevi sētu no „nedrīkst” un 
„nevaru”. Pēc tam skatās šai sētai pāri un ap-
skauž tos, kas dzīvo ārpusē.” Rojas bibliotēkā 
tikāmies ar mākslinieku, telpiskās mākslas ma-
ģistru Māri Grosbahu, kurš savā dzīvē izvēlē-
jies dzīvot ārpusē.

Tikšanās bija Latvijas simtgadei veltītā cikla 
„Radošas personības mūsu novadā” otrais pasā-

kums, jo Māris Grosbahs neapšaubāmi ir mūsē-
jais. Tāpēc, ka šeit dzimis un pirmās skolas zinības 
apguvis, tāpēc, ka jau vairākus gadus kopā ar ģi-
meni dzīvo savās mājās Rojā, tāpēc, ka katru vasa-
ru Rojas pludmalē gozējas Māra veidotā poliestera 
skulptūra „Zilais cerību sivēns” un tāpēc, ka, patei-
coties Māra paveiktajam, Rojā sabrauc mākslinie-
ki no dažādām pasaules valstīm. Sākotnēji Māra 
ceplis visus pulcināja starptautiskajā projektā 
ROJARAKU, kas aizsākās kā Latvijas Mākslas aka-
dēmijas studentu simpozijs, tad pārtapa par vides 
mākslas laboratoriju „RojaL”, un nu jau kļuvis par 
mākslinieku vasaras rezidenci „Roja Art Lab”.

Tikšanās laikā uzzinājām, ka pieteikšanās 
mākslas laboratorijas projektā tiek izsludināta jau 
iepriekšējā gada rudenī. Šai vasarai saņemti 120 
pieteikumi. Protams, visus uzņemt nav iespējams, 
tāpēc ir konkurss, kurā žūrija cenšas izvēlēties 
māksliniekus no dažādām jomām, lai projekts 
neveidotos šauri tematisks un arī pašiem māks-
liniekiem būtu interesantāk. Tāpēc jau tā saucas 
laboratorija, kur galvenais ir ne tik daudz gala 
rezultāts, bet eksperimentēšana un kopā būšana.  
Šīs vasaras mākslas laboratorijas grupā bija māks-
linieki no Latvijas, Polijas, Brazīlijas, Taivānas, 
Anglijas, Meksikas, Vācijas, Spānijas, ASV. Kad 

paudām pārsteigumu par pasaules mākslinieku 
ieinteresētību piedalīties vasaras rezidencē Rojā, 
Māris pasmaidīja, sakot, ka viņš arī bijis pārsteigts, 
jo līdzekļi atbraukšanai jāmeklē māksliniekiem 
pašiem. Tā, piemēram, angļu mākslinieks, kurš 
pagājušajā vasarā nepaspēja savu darbu pabeigt, 
šovasar atbrauca par savu naudu, un nu jau ikviens 
bērnu laukumā var griezt viņa darināto vilciņu. 
Ir arī vēl kāds nosacījums – tikai pēc 10 gadiem 
mākslinieki dalībai projektā var pieteikties otrreiz.

Māris Grosbahs pastāsta arī par Aizputē bāzēto 
mākslinieku rezidenču centru „Serde”, kurā viņš 
darbojas kopā ar draugiem, kursa biedriem no 
Liepājas lietišķās mākslas vidusskolas, par projek-
tam izveidoto mājas lapu rojalab.lv, kas pagaidām 
ir tikai angliski, bet būs arī latviešu valodā, par to, 
ka paralēli tiek gatavota grāmata, lai būtu ari pa-
liekoša informācija. Uzzinām par 4 krāsnīm, kas ir 
viņu rīcībā, bet kuras šādā karstumā nekurinās, ja 
nu vienīgi elektrisko krāsni, jo viena no mākslinie-
cēm izteikusi vēlēšanos darboties ar mālu.

Apmeklētāju jautājumam, kā radusies ideja 
par zilo sivēnu, Māris smejot stāsta, ka, studējot 
ASV, pirms diplomdarba bijusi jāuztaisa tēžu iz-
stāde, kurā jāpārliecina komisija, ka esi gatavs dip-
lomdarbam. Tā kā vēlējies, lai darbs būtu saistīts 

ar Latviju, ar piekrasti un lībiešiem, iedomājies 
par zilajām govīm. Diemžēl govis ir lielas, vajag 
daudz materiāla. Kāpēc nevarētu būt sivēni? Zilā 
ir cerību krāsa, angliski arī labi skan – blue pig-
lets. Izgatavojis 31 sivēnu un komisijai stāstījis, ka 
mums ir tāda suga, kas nāk no jūras. Māra teikto 
uztvēruši nopietni un darbu pieņēmuši. Pēc tam 
Māris atzinies, ka tā īsti neesot, kā viņš stāstījis, un 
tas komisijai paticis vēl labāk. Daļa sivēnu tapuši 
2009. gadā, piedaloties starptautiskajā keramikas 
darbnīcā Slovākijā, un prieks, ka daži sivēni atkal 
salēkuši atpakaļ uz veikala „Ķipītis” jumta.

Iespējams, ka arī šīs vasaras projektā tapušos 
darbus daudzi neizpratīs, pasmies vai pat nopostīs. 
Skumji, ja tā. Labāk būtu, ja mēs censtos padomāt, 
kas rosinājis veidot šādu objektu, kāds ir tā vēstījums. 
Šādi pilsētvides objekti, ko veidojuši mākslinieki no 
dažādām pasaules valstīm, katrā novadā nav redza-
mi, tie ir „ļoti liels rotājums Rojai” /G. Millersone/.

Augusts esot mēnesis, kurā Mārim izdosies 
nedaudz atpūsties, un tad jau jāsāk domāt un 
darboties pie nākošā gada projektiem. Zinām, ka 
izdosies, un vēlam veiksmi, jo Mārim piemīt neat-
laidība un milzu enerģija. Kā viņš pats saka – tas 
tāpēc, ka gāju uz bibliotēku.

Irēna Svitiņa

Rojas bibliotēkas viesis – Māris Grosbahs

Māksliniekam Mārim Grosbaham piemīt ne-
atlaidība un milzu enerģija.      

Daigas Dambītes foto

9. augustā Rojas novada bibliotēkas Latvijas simt-
gadei veltītajā pasākumā „Radošas personības Rojas 
novadā” apmeklētājus priecēja eksotisko deju dejotājas 
Brigita Puzo un Vita Ķiģele.

Brigita Puzo visus sveica ar dziesmu „Dziedāt māku, 
dancot māku”. „Savulaik pa šo kultūras namu ņēmos re-
gulāri”, atceras Brigita, bet šoreiz piedāvā skatītāju vēr-
tējumam „šo to no tā, ko dejoju pēdējā laikā”, kā pirmo 
izpildot savu pēdējo horeogrāfiju  – deju ar spārniem. 
Pirmo reizi tā dejota pirms mēneša Drosmas Sproģes ju-
bilejā.

Vitas Ķiģeles izpildījumā skatām deju kabarē stilā, tad 
seko Brigitas tango. Parasti to dejo pāris, šoreiz abi attēloti 
vienas personas izpildījumā. Seko Vitas deja ar krēslu, pēc 
kuras nelielajā pauzē, kamēr dejotājas pārģērbjas citos tēr-
pos, Brigitas bijusī klasesbiedrene no 11. bē /ar plato e/ Zai-
ga Kilmite runā savu dzeju – jaunības laika „Viss jau būs 
tāpat”, Latvijai veltīto „Es runāšu par mīlestību” un speciāli 
melnsilniekiem sacerēto „Es zinu, ka citur saule savādāk 
riet”.  Pēc tam klātesošā „Melnsils banda” /tā pati 11.bē/ un 
pārējie apmeklētāji skatām Brigitas izpildīto čigānu deju.

Sarunā ar Brigitu uzzinām, ka Vita ir viņas vedekla. 
Savulaik divi dēli apprecējuši divas māsas, kuras abas dejo. Diemžēl otra šoreiz nevarēja ierasties. 
Atšķirībā no Vitas, kura jau no bērnības dejojusi dažādos deju kolektīvos, Brigita dejai pievērsusies 
tikai pēc 50. Tiesa, esot bijis periods pusotra gada ilgumā, kad Rojas skolā darbojies baleta pulciņš, 
bet tur viņa neesot bijusi nekāda zvaigzne. Daudz labāk dejojušas Juta Bērziņa un Drosmas meita. 
Ilgi gadi izdziedāti folkloras kopā „Skandinieki”. Dejot sākusi mācīties kopā ar jaunām meitenēm, 
apgūstot vēderdeju tehniku, ko joprojām izmanto visās savās dejās. Bet šobrīd Brigitai vistuvāk 
sirdij ir teātris – lielo leļļu teātris. Tas apvieno visu, ko viņa dara ar prieku – dziedāšanu, dejošanu 
un teātra spēlēšanu. Pirmo lomu lielo leļļu izrādē galvenokārt tikai dejojusi. Tagad Brigita ir gan 
scenogrāfs, gan režisors, gan horeogrāfs, gan tērpu mākslinieks – viss, kas nepieciešams, lai taptu iz-
rāde. Kopā ar Vitu, kura lielo leļļu teātrī iesaistījusies pirmo gadu, viņas parāda nelielu fragmentiņu 
no jaunākās izrādes, kurā atsaucīgi iesaistās arī skatītāji. Atmiņā noteikti paliks arī kopīgā vēderdeju 
tricināšanas tehnikas apgūšana pasākuma noslēgumā un Brigitas vēlējums darīt to, kas sirdij tuvs, 
jo nekad nav par vēlu veltīt laiku arī sev.

Irēna Svitiņa

„Dziedāt māku, dancot māku…”

Deja ar spārniem pirmoreiz tika 
dejota rojenieces Drosmas Sproģes 
jubilejā.                       I. Graudiņas foto

Dace Klabere

18. augustā Rojas invalīdu biedrība devās savā 
gadskārtējā ekskursijā. Šoreiz – uz Zemgali. Skaista-
jā Zemgales pilsētiņā Dobelē mūs sagaidīja Dobeles 
invalīdu biedrības vadītāja, aizvedot mūs līdz pir-
majam apskates objektam – Dobeles luterāņu baz-
nīcai. Jau pa gabalu bija pamanāms tās zvanu tornis, 
kurš slejas 45 metru augstumā. Baznīca bagāta gan 
ar savu vēsturi vairāku gadsimtu garumā, gan ar vai-
rākiem unikāliem mākslas priekšmetiem. Protams, 
ka, esot Dobelē, obligāti jāapskata arī joprojām ie-
spaidīgās un romantiskās Livonijas ordeņa pilsdru-
pas, kas ir senākā celtne Dobelē, valsts nozīmes ar-
hitektūras piemineklis. Pirms tam pabijuši Dobeles 
novadpētniecības muzejā, jau bijām iepazinušies ar 
teikām par pils sargu un Balto dāmu, kuri joprojām 
mīt pilsdrupās. Vai kādam izdevās viņus ieraudzīt, 
tas lai paliek noslēpums.

Ciemojāmies arī Dobeles invalīdu biedrībā. No 
biedrības priekšsēdētājas stāstītā uzzinājām, ka 
biedrībā ir vairāk nekā 300 biedru un 7 valdes lo-
cekļi. Aktīvi tiek rakstīti projekti, kuri tiek arī ap-
stiprināti, tādēļ bied-
rība var lepoties ar 
plašām, izremontētām 
telpām, kurās notiek 
aktīva darbība.

Tālāk mūsu ceļš 
veda uz Tērvetes da-
bas parku – vienu no 
tūristu iecienītāko un 
ģimenēm draudzīgā-
ko vietu Latvijā. Tika 
izstaigāti Pasaku un 
Rūķu meži, braukts 
ar Pasaku bānīti un 
pat kāpts koka skatu 
tornī, no kura paveras 
varens skats uz plaša-
jiem Zemgales līdze-
numiem.

Ekskursija noslēdzās Auces novada “Apiņos” 
pie biškopja Kaspara Krūmiņa. Tur mūs sagaidīja 
pats bitenieks un viņa viesmīlīgā ģimene, kādrei-
zējo rojenieci Ievu Krūmiņu ieskaitot. No Ievas 
jau vairākkārt bijām dzirdējuši daudz laba par vi-
ņas brāli Kasparu, tagad mums bija iespēja viņu 
satikt un nogaršot viņa izslavēto medu. Kaspars 
mums bija sagatavojis degustācijai 5 veida medu 
– viršu, dažādu ziedu, griķu, liepziedu un rapšu. 
Pa vairākiem lāgiem tika degustēts medus, pēc 
katras degustācijas iepriekšējo garšu noskalojot 
ar malku ūdens. Nebija jautājumu, uz kuriem 
Kaspars nezinātu atbildi Interesants bija jautā-
jums par miglotajiem rapšu laukiem, uz kuru bi-
tenieks zināta teikt, ka bites ir kā indikators – ja 
vien bite būs saindējusies, saimē tā netiks ielaista 
un ātri vien nomirs. Tātad bažām par neveselīgu 
medu nav pamata – tāds nemēdz būt. Ēdiet medu 
un esiet veseli! Paldies Ievai Krūmiņai un viņas 
ģimenei par viesmīlību un dāsnumu. Paldies arī 
invalīdu biedrības priekšsēdētājai Ernai Grīnval-
dei par iespēju labi pavadīt dienu, iepazīstot jau-
nas vietas un jaukus cilvēkus!

Rojas invalīdu biedrība iepazīst Zemgali

2016. gadā Kaspara Krūmiņa liepziedu medus Latvijas Biškopības ikgadējā 
konkursā „Garšīgākais Latvijas medus” no 66 iesniegtajiem paraugiem tika at-
zīts par pašu garšīgāko.                                                                           D. Klaberes foto

29. augustā 10.00 
Rojas novada zālē notiks tikšanās ar 

LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāju Dagmāru Dreiškenu, 
lai uzzinātu par inkubatorā pieejamo atbalstu.
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Līdz 21. septembrim 
Rojas  

Tūrisma informācijas centrā 
apskatāma 

INETAS un UĢA AULIKU 
fotoizstāde „Slītere”.

25. augustā Rojas pludmalē
SENĀS UGUNS NAKTS.

Muzicēs Ziemeļkurzemes kamerorķestris diriģentes Indras Sproģes 
vadībā un  RAIMONDS TIGULS.

Ugunsskulptūra „LA” – autori Agris Dzilna un Uldis Balga.
Pasākumu atbalsta: Rojas novada dome, Kultūras ministrijas valsts 100 gades birojs, 

SIA „Jaunbaltiņi”, ZS „Pilači”, SIA  „Ķipītis”.
Tā kā pasākums notiks mums tik iemīļotajā pasākumu vietā – pludmalē, parūpēsimies 

par savu komfortu – plediem, lietusmēteļiem, sēdekļiem. Priecāsimies, ja pasākumu rotās 
arī kāda jūsu līdzi atnesta gaismiņa.

Tiekamies! 

29. septembrī plkst. 19.00 mazajā zālē
Improvizācijas teātris Tee Tree.

Ieeja 2.00 EUR.

27. augustā pulksten 16.00 
Rojas stadiona basketbola laukumos notiks 

strītbola turnīrs 2005. g. dz. 
un jaunākiem zēniem.

Komandas no Telavi (Gruzija), Talsiem un Rojas.

Aicinām atbalstīt jaunos basketbolistus.

Rojā pie skolotāju 
dārziņiem 

atrasts naudas maciņš 
ar naudu.

Maku var saņemt 
novada domē, informa-
tīvā izdevuma „Banga” 

redakcijā. 
Telefons 29913881.

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

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

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

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Policija ziņo

Sludinājumi Pateicība

Līdzjūtības
Tur tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Laumai Poļakovai, māsu zaudējot.

Rojas pensionāru klubs 
 „Liedags”

Mūžam saule, mūžam mēness,
Ne mūžam mūs tētiņis;
Noriet saule, uzlec mēness,
Mūs tētiņis nepārnāks.
Skumstam kopā ar piederīga-

jiem, no JOZA MATEIKAS atva-
doties.

Rojas invalīdu biedrība

Laika posmā no 09. augusta līdz 15. augustam Rojas pašvaldības policija:
Saņēmusi un reaģējusi uz 7 izsaukumiem, par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 

2 klienti, izteikti 13 mutiski brīdinājumi. Sastādīti 3 APK. Mājās nogādātas 2 personas, kuras 
nespēja patstāvīgi pārvietoties. Likts nodzēst 3 ugunskurus. No kāpām izraidīti 2 autovadītāji 
ar viņiem piederošām automašīnām. Uzrakstīti 2 rakstiski brīdinājumi. 

6. oktobrī Rojas novada 
pensionāriem paredzēta EKS-
KURSIJA uz Kuldīgu. Pabūsim 
arī hercoga Jēkaba gadatirgū. Pie-
teikties līdz 1. oktobrim pa telefonu 
29744031 (Dzintra). Kādā no tu-
vākajiem „Bangas” numuriem tiks 
publicēts ekskursijas maršruts.

Sirsnīgs paldies visiem radiem, 
draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, biju-
šajiem klasesbiedriem, skolotājai un vi-
siem paziņām, kuri bija kopā ar mums, 
no Ineses Ločmeles atvadoties.

Tuvinieki

Rojas invalīdu biedrības
pasākumu plāns septembrī

Diena, 
datums Pasākuma, nodarbību nosaukums Pulksteņa 

laiks
Nodarbību 

vadītājs
04.09.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Radošā nodarbība – izšūšana krustdūrienā

10.00–11.00
11.00–14.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

05.09.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

Kuratori

06.09.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles 10.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

B. Heinberga
07.09.2018.
Piektdiena

Gatavošanās Rudens tirdziņam
Veselības grupa – nūjošana

14.00–19.00
18.00–20.00

M. Rutka
B. Rozefelde

08.09.2018.
Sestdiena        Rudens tirdziņš – Rojas muzejā 09.00–15.00 L. Semičenkova

B. Rozefelde

11.09.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Galda spēles

 Radošā nodarbība – izšūšana krustdūrienā
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
18.00–20.00

L.Semičenkova
K. Sauškina
E. Grīnvalde

12.09.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

13.09.2018.
Ceturtdiena

Adīšanas, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles 10.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

B. Heinberga
14.09.2018.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

15.09.2018.
Sestdiena

Draudzības – sporta spēles  
Rojas stadionā 10.00–15.00 T. Kirilova

17.09.2018.
Pirmdiena Lekcija par veselīgu uzturu 11.00–14.00 K. Sekace

18.09.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Galda spēles

Nodarbība – veselīgs uzturs
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.30
18.00–20.00

E. Grīnvalde
K. Sekace

19.09.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās 
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

20.09.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Nūjošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–14.00
11.00–12.000

V. Žurovska
L. Semičenkova

B. Heinberga
Z. Miezaine 

21.09.2018.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 18 .00–20.00 E. Gīinvalde

25.09.2018.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Galda spēles

 Radošā nodarbība – izšūšana krustdūrienā
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
18.00–20.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

26.09.2018.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

27.09.2018.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles 10.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

B. Heinberga

28.09.2018.
Piektdiena

Fizioterapijas nodarbība
Tikšanās ar Saeimas Soc. kom. priekš. A. Barču

Veselības grupa – nūjošana

09.30–10.30
15.00–18.00
18.00–20.00

D. Vieško
E. Grīnvalde
E. Grīnvalde

8. septembrī no 11.00 līdz 14.00 Rojas muzejs aici-
na uz ikgadējo Rudens tirdziņu, kur būs iespēja iegā-
dāties visdažādākos našķus, amatnieku un mājražotāju 
darinājumus, puķu un augļu koku stādus, kā arī pieda-
līties dažādās jautrās tirgus lustēs. Piemēram, invalīdu 
biedrības čaklās saimnieces cels galdā degustācijai da-
žādus kabaču ēdienus. Ja arī tavās mājās kabacis ērti 
iekārtojies kādā ziemas krājumiem paredzētā burciņā, 
tad neturi sveci zem pūra, ņem līdzi uz tirgu savu no 
kabača pagatavoto ievārījumu, salātus vai vēl ko citu 
un piedalies saimnieka Aivara kabaču ēdienu kon-
kursā.  

Tuvojas tumšie rudens vakari, kad ikvienam no 
mums noderēs atstarotājs. Piedaloties radošajās darb-
nīcās, ikvienam būs iespēja bez maksas izgatavot at-
starotāju. Biedrība „7 balles” piedāvās arī pavisam 
nopietnu darbošanos gan vecākiem, gan bērniem, 
izgatavojot pašu spēkiem koka rotaļlietu – kuģīti (par 
maksu).

No pulksten 11.30 līdz 12.30 muzeja sētā pūtīsim 
milzu ziepju burbuļus. Spēkus ziepju burbuļu pūšanā 
varēs izmēģināt ikviens. 

Visa pasākuma laikā uz muzeja skatuves uzstāsies 
vairāki viesmākslinieki, pulksten 12.00 lustīgais tirgus 
koncerts.

Šajā gadā zālājā muzeja sētā kopīgi veidosim ru-
dens ziedu dekoru. Aicinām ikvienu tirgus apmeklē-
tāju līdzi paņemt kādu rudens ziedu, lai mākslinieces 
Daigas Brinkmanes vadībā piedalītos kopīgā ziedu de-
kora veidošanā. 

Un kur nu bez saimnieces Dinas sarūpētā cienasta 
tirgus apmeklētājiem! 

Uz tirdziņu vēl iespējams pieteikties arī tirgotājiem, 
zvanot – 29432899.

Uz tikšanos krāšņajā un lustīgajā Rudens tirgū 
8. septembrī 11.00  Rojas muzeja sētā!

Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Rudens tirgus Rojas muzejā

„ESF projekta „„Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”” 
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) 
semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 
2018. gada septembra mēnesim”

Nr. 
p. k.

Sākuma 
datums 

(dd.mm.gggg.)

Il-
gums 
(st.)

Norises laiks 
(plkst. 

no–līdz)
Īstenošanas vieta (adrese) Nosaukums

1. 17.09.2018. 3 h 11.00–14.00
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Strops”, 
Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads

Slimību profilakses pasākums – 
Lekcija par veselīgu uzturu 

pieaugušajiem „Veselīgs uzturs – 
tavas veiksmes noslēpums”

2. 17.09.2018. 2 h 15.00–17.00
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Strops”, Strauta iela 8-33, 

Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
nodarbības 

„Veselīgs uzturs bērniem”

3. 18.09.2018. 3,5 h 11.00–14.30
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Strops”, Strauta iela 8-33, 

Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
nodarbības „Veselīgs uzturs 

pieaugušajiem”

4. 18.09.2018. 2 h 16.00–18.00
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Varavīksne”, „Rude”, Rude, 

Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
nodarbības  

„Veselīgs uzturs bērniem”

5. 20.09.2018. 1 h 11.00–12.00
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Strops”,  
Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem”

6. 20.09.2018. 1 h 13.00–14.00
Brīvā laika pavadīšanas un 

jauniešu centrs „Varavīksne”, 
„Rude”, Rude, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem”

7. 20.09.2018. 1 h 16.00–17.00
Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centrs Melnsilā, 

Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem”

8. 28.09.2018. 1 h 09.30–10.30
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Strops”, Strauta iela 8-33, 

Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

„Kusties brīvi!”

9. 28.09.2018. 1 h 11.00–12.00
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Varavīksne”, „Rude”, Rude, 

Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

„Kusties brīvi!”

10. 28.09.2018. 1 h 13.00–14.00
Brīvā laika pavadīšanas un jau-

niešu centrs Melnsilā, 
Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

„Kusties brīvi!”

* KARDIOGRAMMA 5.00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
* D vitamīna noteikšana 4,50 EUR

Lūdzam veikt PIERAKSTU uz noteiktu laiku 
pa tālruni 20014393 (Latvijas aptiekā)

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA 

29. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
ROJĀ, SELGAS IELĀ 2 (pie veikala)
MOBILĀ DIAGNOSTIKA 

Rentgens (plaušām, 
locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50 EUR 
(ģimenes ārsta nosūtī-
jums nav nepieciešams)

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta  
uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR


