
Piektdiena, 2018. gada 12. oktobris   Nr. 18(1239)

Par Līvijas Semičenkovas vaļas
prieku lasiet 3. lpp. 

I. Graudiņas foto

Balsotāji pa iecirkņiem:
Rojas vēlēšanu iecirknis Nr. 847 – 1274;
Kaltenes vēlēšanu iecirknis Nr. 848 – 248,
Melnsila vēlēšanu iecirknis Nr. 849 – 113,
Rudes vēlēšanu iecirknis Nr. 850 – 253.

Vēlēšanu rezultāti Rojas novadā:
1. Jaunā konservatīvā partija – 418 balsis (22,13%)
2. Politiskā partija „KPV LV” – 354 balsis (18,75%)
3. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 

       „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 254 balsis (13,45%)
4. Attīstībai/Par! – 254 balsis (13,45%)
5. Zaļo un Zemnieku Savienība – 

         224 balsis (11,86%)
6. Jaunā VIENOTĪBA – 175 balsis (9,26%)
7. Latvijas Reģionu apvienība – 73 balsis (3,86%)

8. „PROGRESĪVIE” – 54 balsis (2,86%)
9. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija –  

         41 balss (2,17%)
10. „Latviešu Nacionālisti” – 15 balsis (0,79%)
11. No sirds Latvijai – 10 balsis (0,52%)
12. „Latvijas Krievu savienība” – 5 balsis (0,26%)
13. Rīcības partija – 2 balsis (0,10%)
14. „LSDSP/KDS/GKL” – 1 balss (0,05%)
15. „Latvijas centriskā partija” – 0 balsis (0,00%)
16. Par Alternatīvu – 0 balsis (0,00%)

Alise Lakšmane,
Rojas novada vēlēšanu komisijas sekretāre

13. Saeimas vēlēšanu rezultāti Rojas novadā

 Notiek balsu 
skaitīšana Rojas vēlēša-
nu iecirknī. 

 A. Dambiņas foto

Informācija 
Rojas novada 
daudzbērnu 
ģimenēm

Sociālais dienests aicina daudzbēr-
nu ģimenes pieteikties dalībai ikgadējā 
Ziemassvētku pasākumā. Sakarā ar Ei-
ropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27.  aprīlis) 
par fizisko personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi, un šādu datu 
brīvas aprites stāšanos spēkā, lūdzam pie-
teikt dalību pasākumā līdz šī gada 16. no-
vembrim, aizpildot reģistrācijas veidlapu 
un iesniedzot to Rojas novada Sociālajā 
dienestā – Celtnieku ielā 6, Rojā, vai ar 
elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta 
adresi: socialaisdienests@roja.lv. Veidlapa 
pieejama interneta vietnē www.roja.lv.

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no 9.00–13.00; 14.00–18.00
Trešdienās no 9.00–13.00; 14.00–16.00
Piektdienās no 9.00–15.00

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 
uz sociālā dienesta tālruņiem: 63269551; 
27234285 vai rakstīt uz e-pastu: socialais-
dienests@roja.lv.

Atgādinām, ka, balstoties uz Bērnu tie-
sību aizsardzības likumu, par daudzbērnu 
ģimeni tiek uzskatīta ģimene, kuras aprū-
pē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģi-
menē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. 
Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatā-
ma arī pilngadīga persona, kas nav sasnie-
gusi 24  gadu vecumu, ja tā iegūst vispā-
rējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

 Vēlētāji Kaltenes iecirknī izdara savu izvēli. 
A. Lakšmanes foto

Neticami, bet pirmais mācību mēnesis aiz muguras, un drīz jau rudens 
brīvlaiks iepriecinās skolēnus.  Ko sadarījuši, kā iejutušies skolas dzīvē pēc 
saulainajām vasaras izpriecām? Par to stāsta Rojas vidusskolas direktores 
vietniece audzināšanas darbā Elīna Memrikova. 

„Šogad laužam tradīcijas, un Sporta diena nenotika uzreiz pēc skolas sāku-
ma, bet 20. septembrī. Diena bija saulaina un silta, tāpēc sportiskās aktivitātes 
tika rīkotas pludmalē. Skolēni izbaudīja jauko dienu un atzina, ka Sporta diena 
ir labs starts jaunajam mācību gadam. 

Kā katru gadu, īpaša uzņemšana un iesvētīšana, lai kļūtu par vidusskolēnu, 
ir jāizcieš 10. klasei. 28. septembrī Rojas vidusskolas gaiteņos varēja manīt zili 
dzeltenus, interesanti ģērbtus 10. klases skolēnus un audzinātāju Aigu Kažu. 
Vērīgākie saskatīja līdzību ar multfilmas „Simpsoni” varoņiem. „Simpsoni” bija 
11. klases izvēlētā tēma desmito uzņemšanai vidusskolā. Vienpadsmitie bija 
sagatavojuši dažādus pārbaudījumus desmitajiem, sākot no prāta spēlēm un 
beidzot ar „gardām” pusdienām. Un, kad desmitie izpildīja pēdējo uzdevumu – 
uzstājās ar iepriekš sagatavotu priekšnesumu „Simpsonu” tematikā – tad svinīgi 
tika uzņemti vidusskolā. 

5. oktobrī Rojas vidusskolā atzīmēja Skolotāju dienu. 12. klases skolēni bija 
parūpējušies, lai jau no paša rīta skolotāji justos īpaši, sagaidot viņus pie skolas 
ieejas ar svecītēm un konfektēm. Kat-
ram skolotājam bija jāparaksta svinīgs 
zvērests par to, kā viņi izturēsies, kā 
godās un cildinās skolas vecāko klasi. 
Starpbrīžos skolotājiem bija sagatavo-
tas dažādas aktivitātes, divpadsmitie 
demonstrēja muzikālu priekšnesumu. 
Dienas izskaņā sirsnīgu un emocionālu 
koncertu skolotājiem sniedza Nacionā-
lā teātra aktrise Dita Lūriņa-Egliena un 
pianists Māris Žagars. Bet skolotāja Un-
dīne Lemberga ar saviem aktīvākajiem 
mazpulcēniem dāvāja pašu rūpīgi gata-
votās apsveikumu kartītes skolas nu jau 
pensionētajiem pedagogiem.”

Šonedēļ no 8.–12. oktobrim Rojas 
vidusskola piedalās Karjeras nedēļā, ko 
jau sesto gadu organizē Valsts izglītības 
aģentūra. Šajā nedēļā jauniešiem ir ie-
spēja iepazīties un tikties ar dažādu pro-
fesiju pārstāvjiem, piedalīties diskusijās, 
radošajās darbnīcās, konkursos, un ci-
tos izglītojošos pasākumos. Karjeras ne-

dēļas pirmajā dienā Rojas mazpulks devās ekskursijā uz Džūkstes novada bio-
loģisko zemnieku saimniecību „Geidas”, kur iepazina piensaimniecības nozari 
mūsdienās un senākos laikos. Savukārt Pasaku muzejā Džūkstē skolēni guva 
ieskatu kulinārijas pamatos, pašiem cepot ūdens kliņģerus.  Pēc tik gardām no-
darbībām katrs varēja izmēģināt spēkus aktiermeistarības prasmēs – spēlēt leļļu 
teātri. 

Otrdien skolā pie 1.–3. klasēm viesojās vetārste Silva Grīnblate. Par to, kas 
ir veterinārārsts, cik ilgi jāmācās, lai apgūtu šo profesiju, par atbildību pret 
dzīvniekiem – par to visu savā pieredzē dalījās vetārste. Jau skolas gados Silva 
kā brīvprātīgā palīdze strādāja dzīvnieku patversmē „Ausma”. Kad patversmes 
vetārsts atļāva meitenei piedalīties sīkās operācijās, viņa saprata, ka savu dzī-
vi vēlas saistīt ar dzīvnieku ārstēšanu. Silva ir mazo dzīvnieku ārste pati savā 
praksē. Reiz gan nācies ārstēt arī zirgu, kamieli un strausu. Vetārstam jābūt arī 
psihologam – jāprot komunicēt un izprast dzīvnieku saimnieku, jo nereti viņš 
ir uztraucies vairāk par mazo dzīvnieciņu. 

Piektdien savas karjeras iespējas izpētīs 10.–12. klase. Viņu ceļš vedīs uz 
Kurzemes lielāko augstskolu – Liepājas Universitāti, kura jauniešiem piedāvā 
34 studiju programmas.

Antra Ozollapa

Skolotāju dienā ar koncertu pedagogus iepriecināja aktrise Dita Lūriņa-Egliena un pianists Māris Žagars. 
E. Mūrnieka foto

Septembris skolas dzīvē

Rojas novadā vēlētāji izdarījuši savu izvēli un ir apkopoti vēlēšanu rezultāti. Mūsu novadā kopīgais balsstiesīgo skaits ir 3175, 
nobalsojuši 1888 vēlētāji, no kurām derīgas bija 1880 vēlēšanu zīmes. Mājās pieteikušos balsotāju kopskaits bija 42, no tiem visi 
arī nobalsoja. Pēc Centrālās Vēlēšanu komisijas apkopotajiem datiem Latvijā kopumā nobalsojuši 54,60% balsstiesīgo vēlētāju, 
Rojas novadā – 59,46 procenti, tātad kopumā varētu teikt, ka Rojas novada vēlētāji 6. oktobrī ir bijuši aktīvi. Tomēr, salīdzinot ar 
iepriekšējām  – 12. Saeimas vēlēšanām, aktivitāte šoreiz bija mazāka. Toreiz Rojas novadā nobalsoja 2208 balsstiesīgo, tātad par 
320 vēlētājiem vairāk nekā šajās vēlēšanās. 
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Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas Ne-
pārtraukto kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecī-
bas attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas 
akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu 
radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību da-
žādošana”.

Termiņš, kad tiks  
uzsākta projektu  
iesnieguma pieņemšana

2018. gada 2. novembris – 2019. gada 28. februāris

Sludinājuma  
kopsumma 485887,56 EUR

Projektu  
īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īsteno-
šanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projek-
ta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD 
lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis Veicināt ekonomisko izaugsmi, sniedzot atbalstu piekrastes uzņēmu-
mu attīstībai un inovāciju ieviešanai. 

Rīcība – EJZF 1 „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitā-
tes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā” 

Atbalsta apmērs  485887,56 EUR 
Atbilstošā MK  
Noteikumu Nr. 605 
6. punktā minētā 
darbība

6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas 
un akvakultūras produktu piegādes posmos.
6.2) Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicinā-
šana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – 
darbību dažādošana.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo 
uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai Rojas un 
Mērsraga novados. Atbalsts tiks sniegts reģistrētiem un reāli strādājošiem 
uzņēmumiem un uzņēmējiem (uzsācēji ne mazāk kā 12 mēnešus pirms 
projekta iesniegšanas). 
Ekonomiskās izaugsmes veicināšanai – ražošanas procesa uzlabošanai, 
tirdzniecības veicināšanai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo uzņēmumu 
darbības uzlabošanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Atbalsts 
iespējams speciālā transporta iegādei (saldētava, autoveikals), pamatlīdzekļu 
iegādei, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšanai.
Saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas 
nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu 
dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).
Piekrastes tūrisma attīstīšanai un pakalpojumu dažādošanai atbalsts tiks 
sniegts:
1. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas gadījumā tikai kvalitatīvu un 
eksportspējīgu risinājumu, kam piemīt augsta pievienotā vērtība, un, 
kas skar visas tūristu mītnes darbību (tūristu mītnes ar labiekārtotiem 
numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10–40).

• Izveidot Rojas novada pašvaldības Dzīvoja-
mo māju privatizācijas komisiju.

• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības Dzīvo-
jamo māju privatizācijas komisijas nolikumu.

• Uzdot Rojas novada domes priekšsēdētājai 
un izpilddirektoram, savu kompetenču ietvaros, 
nodrošināt līguma ar SIA „LATTELECOM”, izpil-
des rezultātā izstrādāto iekšējo normatīvos aktu, 
politiku un citu dokumentu apstiprināšanu fizisko 
personas datu aizsardzības nodrošināšanai.

• Noslēgt ceļa servitūta līgumu ceļa servitūta 

tiesību nodibināšanai pašvaldības īpašumā esoša-
jam nekustamajam īpašumam „Jūrenvalki”, Rojas 
novadā.

• Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8882 004 0317 – „Tomari”, Ģipka, Rojas 
novads, LV-3264.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Saulstari”, Melnsils, Rojas novads, 
zemes vienības sadalīšanai.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mazķei-
zari”, Rojas novadā.

• Noteikt ar 2018. gada 01. janvāri nekustamā 
īpašuma „Krākšas”, Rojas novadā, zemes vienībai 
jaunus zemes lietošanas mērķus.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Ģip-
kā, Rojas novadā zemes vienībai jaunu zemes lie-
tošanas mērķi.

• Pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomes pozitīva lē-
muma saņemšanas, sniegt galvojumu ar Rojas 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem SIA „Ro-
jas DzKU”, kurā Rojas novada domei pieder 100% 

kapitāla daļu, aizņēmumam Rudes katlumājas un 
siltumtrases remonta finansēšanas vajadzībām, 
Valsts Kasē uz desmit gadiem EUR 47858,36 (četr-
desmit septiņu tūkstošu astoņu simtu piecdesmit 
astoņu eiro 36 centu) apmērā, ar Valsts Kases no-
teikto aizdevuma procentu likmi.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 

domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas novada 18. septembra domes sēdē tika izskatīti 12 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Rīcības apraksts 2. Jauniem uzņēmumiem būvniecība tūrisma mītņu un tūrisma pakalpo-
jumiem izmantojamo ēku kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu dažādoša-
nai, aktivitātēm, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu, tiks atbalstīta 
TIKAI tajā gadījumā, ja projekta iesniegumam būs pievienota pamatota 
tirgus situācijas izpēte un Biznesa plāna kopsavilkums ar uņēmējdarbī-
bas attīstības redzējumu turpmāko 5 gadu laikā. 
3. Esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai – 
tūrisma mītņu un tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes 
uzlabošanai, pakalpojumu dažādošanai, aktivitātēm, kas vērstas uz 
sezonalitātes mazināšanu. 
Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu radīša-
nai.  Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot, tiek radīti jauni vai 
uzlaboti produkti, procesi vai metodes, un kurš atbilst vietējā attīstības 
stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbils-
tības kritērijiem to noteikšanai (sk. Stratēģijas 2.3. nodaļu „Inovatīvo risi-
nājumu identificēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai”).
Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts iz-
mantot kopīgi un kuru iesniedz:
1) Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta, un 
kuras biedriem (vismaz trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība 
un akvakultūra.
2) Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic saim-
niecisko darbību zvejniecībā vai akvakultūrā.
Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un programm-
nodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm, jau-
nu būvmateriālu iegādei, teritorijas labiekārtošanai. Ja kopprojektu plāno 
sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas mārketin-
ga izmaksām:
• Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;
• Internetveikala izveides izdevumi.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam (euro)

70  000 euro – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņē-
mējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attieci-
nāmo izmaksu summas.
50 000 euro pārējiem projektiem.

Maksimālā atbalsta  
intensitāte (%)

70% – inovatīviem projektiem
80% – kopprojektam
80% – ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību
50% – MVU, sīkie (mikro)
30% – lielie uzņēmumi

Darbības teritorija • Rojas novads,
• Mērsraga novads.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020. gadam un Vērtēšanas kritēriju 
METODIKU var iepazīties biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV-3201.

Elektroniski SVVA stratēģija, Vērtēšanas kritēriju METODIKA un pielikumi pieejami biedrības mā-
jaslapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv. Kontaktper-
sona: administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

INTERREG V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020. gadam, Ro-
jas novadā īstenotajā projektā Nr. LLI-010 „Dabas 
tūrisms visiem” (UniGreen) pie pagājušajā rudenī 
atjaunotās pludmales pastaigu laipas ir uzstādīts 
apmeklētāju plūsmas skaitītājs.

Otrs apmeklētāju plūsmas skaitītājs uzstādīts 
pie Rojas pludmales centrālās ieejas laipas. Šie 
apmeklētāju plūsmas skaitītāji uzstādīti projekta 
„Dabas tūrisms visiem” ietvaros, ar mērķi veikt 
regulāru Rojas pludmales apmeklētāju uzskaiti, 
tādā veidā iegūstot precīzus statistikas datus par 
Rojas sabiedriskās pludmales apmeklētāju skaitu.

Apmeklētāju plūsmas skaitītājus piegādāja un 
uzstādīja inženiertehnisko risinājumu uzņēmums 
SIA „Fima” no Rīgas. Kopējās apmeklētāju plūs-
mas skaitītāju iegādes un uzstādīšanas izmaksas 
sastādīja 2585,36 EUR.

Iepriekšējo projekta aktivitāšu ietvaros Rojas 
publiskajā pludmalē izbūvēta koka pastaigu lai-
pa, kas piemērota arī cilvēkiem ar kustību trau-

cējumiem. Kopējais pārbūvētās laipas garums ir 
512,70 m, izbūvēti arī 4 apgriešanās laukumi ar 
soliņiem un atkritumu urnām. Laipas sākumā iz-
vietots stends ar informatīvo plāksni, kur attēloto 
informāciju iespējams izlasīt arī neredzīgiem un 
vājredzīgiem cilvēkiem – Braila rakstā. Rojas plud-
males shēma veidota kā taktilā karte, ar mērķi vāj-
redzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem iztaustīt plud-
males shēmu, lai saprastu objektu lokācijas vietas. 

ERAF kopējais projekta finansējums ir 
1 000 337,07 EUR, no tām 52 969,52 EUR ERAF 
finansējums projekta aktivitātēm Rojas novadā. 
9 347,58 EUR ir Rojas novada domes līdzfinansējums. 

Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības 
finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild 
Rojas novada pašvaldība un tā nekādos apstākļos 
nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo no-
stāju.

Informāciju sagatavoja
Rojas TIC vadītāja

Kristīne Voldemāre

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Rojas pludmalē uzstādīti apmeklētāju plūsmas 
skaitītāji
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Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesis, jo tieši šajā 
laikā tiek atzīmēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un visā Latvijā 
notiek Dzejas dienu pasākumi, ikgadēji publiski dzejas lasījumi. Ro-
jas novada bibliotēkā dzejas svētki tika svinēti un dzeja dzirkstīja 
septembra noslēgumā.

Šoruden bibliotēkas lasītavā ieklausījāmies novada rakstošo apvienī-
bas „Dzintarlāse” autoru darbos. Latvijai, tās dabai, valodai, cilvēkiem 
veltītu dzeju lasīja Dzintra Dzeguze, Dina Veinberga, Marta Lāce, Inese 
Šulca. Prieks, ka rakstošo pulciņam pievienojušies vēl divi novadnie-
ki – Gunta Kraulere un Gunārs Kuģenieks, kuru dzejā ieklausījāmies 
pirmoreiz. Uztraukušies bija visi, tomēr ceram, ka klausītāju atzinīgie 
vārdi un siltie paldies autoriem raisīs jaunas ieceres, jo tos pašus vār-
dus, kas visiem ir doti, ne visiem lemts ieraudzīt un savienot poētiskā 
tekstā.

Pēc tradicionālā autoru dzejas skandējuma arī klausītāji labprāt da-
lījās atmiņās, pastāstot, kā radusies viņu dzejas izpratne un mīlestība 
pret to. Mūsu mudināti, četri no pasākuma dalībniekiem norunāja dze-
joļus, kuri palikuši atmiņā saistībā ar kādu notikumu viņu dzīvē. Daži 
no dzejoļiem sasaucās ar pirmsvēlēšanu noskaņām, un, tā kā kultūras 
centrā tajā pašā laikā bija tikšanās ar deputātu kandidātiem, secinājām, 
ka pasākuma norise ir ne tikai ar simtgades, bet arī politisku piesitienu.

Prieks, ka mūsu Dzejas dienu pasākumā dzejai ir izdevies pavedināt uz atklāšanos un uzdrošināšanos iesaistī-
ties. Tas ļauj mums cerēt, ka labprāt apmeklēsiet bibliotēkas pasākumus arī turpmāk.

Irēna Svitiņa

Dzejas svētki Rojas bibliotēkā

Savu dzeju lasa Dzintra Dzeguze. 
Daigas Dambītes foto

Rotaslietu izstāde  
Rojas bibliotēkā

Nodod vecās riepas 
bez maksas!

No 13. līdz 21. oktobrim norisināsies dabai 
draudzīga akcija – „Dod riepām otru dzīvi!”. Šajā laikā desmit laukumos Latvi-
jā ikvienam būs iespēja nodot vecās riepas bez maksas. Atkritumu apsaimnie-
košanas uzņēmums „Latvijas Zaļais fonds” aicina veidot mūsu Latviju tīru, bez 
liekiem kaitīgajiem atkritumiem!

„Pirms ziemas sezonas, mēs kopā ar desmit atbildīgiem atkritumu savākšanas 
laukumiem vēlamies rosināt iedzīvotājus būt aktīviem un dot iespēju pareizi atbrīvo-
ties no liekajiem riepu krājumiem bez maksas. Šī ir pirmā mūsu akcija, taču nākotnē 
plānojam veidot ilgtermiņa sadarbību ar servisiem un riepu tirdzniecības vietām, 
kas motivētu šos uzņēmumus savākt vecās riepas jau riepu maiņas brīdī,” stāsta ak-
cijas iniciatoru „Latvijas Zaļā fonda” izpilddirektore Solveiga Grīsle.

Latvijas Zaļais fonds parūpēsies, lai savāktās riepas tiktu savlaicīgi un atbildīgi 
pārstrādātas. No pārstrādātajām riepām var radīt, piemēram, segumus bērnu un 
sporta laukumiem, ilgāk lietojamus ceļa segumus un izturīgākas būves. 

Ikviens akcijas laikā bez maksas varēs nodot vecās riepas: 
SIA „AAS „Piejūra””
Tukuma šķirošanas – pārkraušanas stacijā, Dienvidu ielā 1, Tukumā; 
Jūrmalas šķirošanas – pārkraušanas stacijā, Ventspils šoseja 61, Jūrmalā;
Kandavas pārkraušanas stacijā, Daigones ielā 20, Kandavā;
Rojas šķirošanas – pārkraušanas stacijā, Rojā, Rojas novadā;
Poligonā „Janvāri”, Laidzes pagastā,Talsu novadā. 

Papildu informāciju par akciju meklēt: 
www.zalaisfonds.lv vai facebook.com/latvijaszalaisfonds/

JĀŅEM VĒRĀ!
Pieņemšanas laukumi darbojas tikai pieņemšanas vietu darba laikos;
Bezmaksas riepu pieņemšana notiek tikai akcijas laikā no 2018. gada 13.–21. ok-

tobrim ieskaitot;
Bez maksas tiek pieņemtas tikai vieglo un kravas auto riepas, kuru maksimālais 

platums ir 39 cm un diametrs 118 cm, industriālās riepas tiek pieņemtas par sa-
maksu (atbilstoši laukuma izcenojumiem)

Ja tev ir lieli nolietoto riepu krājumi, labāk zvani +371 2787 1777.

Dace Klabere

6. oktobrī visā Latvijā sākās medību se-
zona. Tā ir nozīmīga diena arī Ģipkas med-
nieku kolektīvam, kuru jau piekto sezonu 
vadīs ģipcenieks Ansis Svitiņš. Ansi uz in-
terviju gribēju aicināt jau sen, pirms gadiem 
četriem, kad viņš, tolaik tikai 21 gadu vecs, 
kļuva par mednieku kluba „Ģipka” vadītāju. 
Visticamāk, Ansis no intervijas tobrīd būtu 
atteicies, jo arī tagad viņš par sevi runā ne-
labprāt un atveras vien tad, kad runājam par 
viņam tuvām lietām – mežu un medībām.

Medību prieku Ansis pārņēmis no vectēva 
Elmāra Bārdiņa, kurš divpadsmitgadīgo mazdē-
lu uzaicinājis uz mežu, kur bijis nomedīts brieža 
bullis. Puika stāvējis, skatījies, un viss redzētais 
viņu aizrāvis. Pēc tās reizes viņš sācis iet vīriem 
līdzi medībās par dzinēju. Piecus gadus ejot par 
dzinēju, Ansis iepazinis mežu kā tādu, saprotot, 
kas tajā notiek, iemācījies pārzināt objektus, 
atpazīt dzīvniekus, viņu pēdas – visu, kas jāzina medniekam.

Sasniedzot 18 gadu vecumu, Ansis, nokārtojot valsts eksā-
menu teorijā, šaušanā un iegūstot mednieka apliecību, oficiā-
li kļūst par mednieku kluba „Ģipka” biedru, un vēl pēc pāris 
gadiem – par viņu vadītāju. Mednieku klubā viņš ir jaunākais 
no vīriem. Pēc laika jaunākā brāļa piemēram seko arī Salvis 
un Jurģis, mednieks ir arī viņu tētis Ainars. Tā kā aizrautīgs 
mednieks bijis arī Ainara vectēvs, rēķinām, ka brāļi Svitiņi ir 
mednieki jau ceturtajā paaudzē.

Būt kolektīva vadītājam – tā ir liela atbildība, bet Ansis 
smej – ja par to nedomā, tad jau nemaz tik traki neesot. Pats 
galvenais ir visu darīt pēc likuma. Vissvarīgāk medībās ir 
ievērot drošību – ir jāsaprot, ko tu drīksti medīt, precīzi jā-
pārzina objekts. Vadot medības, jāpārzina, kur katrs cilvēks 
atrodas, jāzina, vai viņš izprot mežu kā tādu. Gadoties, ka 
cilvēks jau gadiem, kā iet mežā, bet joprojām nesaprot, kur 
un kas atrodas. Tad ir jādomā, kur viņu nolikt, lai viņš kaut 
kur neaizvandītos. Galvenais ir nemaisīties pa mežu medību 
ar dzinējiem laikā – stāvēt norādītajā vietā, ievērot šaušanas 
leņķus un medīt attiecīgo dzīvnieku. Bez tā visa ir jāpārzina 
objekts un jāzina tā robežas. Savus objektus Ansis pārzinot kā 
savus piecus pirkstus. Dzinēju medības ir kolektīvas, bet pā-
rējā laikā, piesakot medības koordinatoram, medīt var iet arī 
vienatnē. Ansis stāsta, ka, esot mežā, viņš neskatās uz dzīv-
niekiem tikai kā uz medību objektu. Viņam patīk uz mežu 
aiziet tāpat vien, lai izbaudītu dienu. Arī tad, kad uzsmaida 
Diāna (medību dieviete – D.K.), vienmēr ir izvēle – medīt 
vai nemedīt. Ansis atzīst, ka viņš bieži dzīvniekus pažēlo. Ir 
jāpavēro, vai zvērs ir medījams vai nē. To vislabāk var novērot 
septembrī, oktobrī – baura laikā. Dzīvnieki staigā pa cirsmu, 
un tu vari novērtēt viņa ragus, stāju, vecumu. Pirmais, ko 
novērtē, ir ragi, pēc tam nāk siluets. Dzīvnieki nāk uz baura 
vietu gadiem, un gadās, ka tu viņu atpazīsti pēc vairākiem 
gadiem, un tad arī nomedī. Nav Anša dabā nospiest gaili tikai 

tāpēc, lai būtu gaļa. Labāk vienkārši atpūsties pastaigājoties, 
un ja vēl gadās redzēt kādu dzīvnieku – ko vairāk var vēlēties!

Anša īpašumā ir jau arī paliela ragu kolekcija. Izrādās, ka 
mans priekšstats par vērtīgākajiem ragiem ir gaužām nepareizs, 
tādēļ Ansis vieš skaidrību. Uzzinu, ka ragus nevērtē tikai pēc 
žuburu skaita, bet ir vesela punktu sistēma, pēc kuras tie tiek 
vērtēti. Pirmkārt, jābūt abiem ragiem ar visu galvaskausu, sva-
rīgs ir arī ragu garums, izvērsums, žuburu skaits, ragu krāsa, 
atžuburu garums, otrs atžuburu garums – tā ir vesela zinātne.

Ģipkas mednieki, tāpat kā visi pārējie, ne tikai medī, bet 
arī palīdz dzīvniekiem pārziemot, tos piebarojot. Mežā tiek 
nogādāti graudi, bietes, siena ruļļi, arī sāls laizīšanai. Dzīv-
niekiem īsti pa prātam ir arī izcirstie meži. Ansis zina teikt – 
jo vairāk jaunaudžu, jo lielāks dzīvnieku pieplūdums. Viņi 
grauž pumpurus, jauno stumbru mizas, ēd lapas. „Lielās 
meža platības ir jāatjauno, jākopj, jāzāģē, un tad tas dos sa-
vus augļus tāpat kā miežu lauks, kurš dod augļus katru gadu”, 
saka Ansis, un piebilst, ka dzīvnieku mežā ir pietiekoši. „Tie, 
kas iet mežā, mani sapratīs”, viņš piebilst.

Mīlot mežu kopš bērna kājas, Ansim nebija grūtību iz-
vēlēties profesiju, ar kuru viņš vēlētos saistīt savu nākotni. 
Protams, ka tie ir meži. Pēc Lauksaimniecības universitātes 
absolvēšanas, viņš turpināja studijas maģistratūrā un savu 
izvēli nav nožēlojis ne mirkli. Dēla izvēli, protams, atbalstī-
ja arī vecāki, kuriem tas nebija pārsteigums. Ko gan citu lai 
būtu darījis jaunietis, kurš jau no mazotnes vislabprātāk uz-
turas mežā un kopš savas karjeras sākuma līdz pat iestāšanos 
augstskolā nebija izlaidis nevienas medības. Vienīgā reize – 
vectēva bēres. Arī, esot sanatorijā, vecāki piektdienu vakaros 
braukuši Ansim pakaļ, lai viņš varētu piedalīties medībās, un 
svētdienu vakaros veduši atpakaļ. „Tā ir mana izvēle, ko dzīvē 
darīt”, spriež Ansis Svitiņš, kurš ne tikai prot pārnest mājās 
medījumu, rūpēties par dzīvniekiem un mežu, bet arī nome-
dīto pagatavot tā, ka ēdēji vēl pirkstiņus aplaizīs.

Ansis Svitiņš – mednieks ceturtajā paaudzē

Ansis (pirmais no labās) ar medību biedriem.             D. Sileviča foto 

Pēc Rojas Pensionāru padomes priekšsēdētājas Ilonas Zvaigznes lūguma 
publicējam Labklājības ministra Jāņa Reira pensionāriem adresēto vēstuli.

Cienījamie seniori!
Mēs augstu vērtējam un cienām ikviena Latvijas iedzīvotāja pašaizliedzīgo dar-

bu mūža garumā, un pensijas vecumā ikvienam iedzīvotājam būtu jāsaņem cilvēka 
cienīga pensija, atbilstoši katra ieguldītajam darbam.

Vēlamies informēt un skaidrot izmaiņas likumā „Par valsts pensijām” (grozī-
jumi stājās spēkā š.g. 26. aprīlī) saistībā ar piemaksu pie apdrošināšanas stāža, kas 
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim un ir ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) 
pensiju. Likums paredz, ka no 2018. gada 1. jūlija par vienu apdrošināšanas stāža 
gadu nosaka 1,50 eiro piemaksu tiem cilvēkiem, kuriem vecuma pensija piešķirta 
līdz 1996. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā, ka pie mums ir vērsušies daži pensionāri par augstāk minēto 
jautājumu, skaidrojam, ka tie cilvēki, kuriem vecuma pensija bija piešķirta līdz 
1996. gadam, bet viņi turpināja strādāt, 1999. gadā tika dota izvēles iespēja – vai nu 
pieprasīt esošās pensijas pārrēķinu, vai pieprasīt vecuma pensijas piešķiršanu no 
jauna pēc pirmreizējiem nosacījumiem. Tiem cilvēkiem, kuri, rakstot iesniegumu 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, atteicās no iepriekš piešķirtās pensijas un 
lūdza 1999. gadā piešķirt pensiju no jauna, par pensionēšanās datumu tiek uzska-
tīts 1999. gads, tātad arī piemaksas apmērs saglabājas līdzšinējā apmērā, t.i. viens 
eiro par katru darba gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Turklāt šī 
gada 1. oktobra pensiju indeksācija būs vairāk vērsta uz to senioru atbalstīšanu, 
kuriem ir lielāks apdrošināšanas (darba) stāžs. Proti, ja apdrošināšanas stāžs būs 
līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksēs, ņemot vērā patēriņu cenu indeksu un 50% no 
apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, ja no 30 līdz 
39 gadiem, tad 60%, ja 40 un vairāk gadu, tad 70%.

Vēršu Jūsu uzmanību, ka šī gada 26. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus likumā 
„Par valsts pensijām”, kas nosaka, ka pārdzīvojušais laulātais, kas arī ir pensijas 
saņēmējs, 12 mēnešus saņems pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pen-
sijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 
31. decembrim. Šī norma attieksies uz gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve 
iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra. Papildus informējam, ka 26. aprīļa grozīju-
mi likumā „Par valsts pensijām” paredz, ka apbedīšanas pabalstu izmaksās mirušā 
divu pensiju apmērā, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu 
līdz 1995. gada 31. decembrim. Arī šī norma attieksies uz gadījumiem, kad pensijas 
saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra. 

Ministrs Jānis Reirs

Oktobrī Rojas novada bibliotēkā vaļas-
prieka izstādes turpinājumā piedāvājam ap-
skatīt smalku un elegantu Līvijas Semičen-
kovas pērļoto rotu kolekciju dažādos krāsu 
toņos.

Ikviena sieviete ir skaista. Ikvienai sievietei 
ir vēlme izskatīties vēl skaistāk, izvēloties 
atbilstošu tērpu vai rotas. Un galvenais – 
lai tāds nebūtu nevienai citai! Arī Līvijai 
Semičenkovai vienmēr gribējies, lai viņas 
tērps būtu kā nevienai citai. Tā kā vecmāmiņa 
bijusi laba šuvēja un adītāja, pirmās 
rokdarbnieces iemaņas Līvija apguvusi, 
dzīvojot pie viņas Ventspilī. Ģimenē esot trīs 
māsas, bet tikai Līvija ir čakla rokdarbniece – 
izmācījusies par šuvēju, vēlāk arī par adītāju, 
apguvusi kulinārijas prasmes un pērļošanas 
tehniku, ko jau otro gadu māca kundzēm 
Rojas multifunkcionālajā centrā „Strops”. 
Tur viņu dēvē ne tikai par skolotāju, bet arī 
par mūsu princesīti, jo Līvija uz nodarbībām 

ierodas, izvēloties tērpam arvien citus 
aksesuārus, kuri ir gan savdabīgi, gan izceļas 
ar valdzinošu burvību.

Jāatzīst, ka nevaru sīkāk pastāstīt par rotu 
tapšanas tehniku. Lai gan Līvijas stāstījumā 
klausījos ļoti uzmanīgi un sapratu, ka dažas 
rotas ir tamborētas, dažas tapušas vairāk ar 
šūšanu un, protams, speciālu diegu izvēli, 
kur reizumis parastais šūšanas diegs tiekot 
salikts divkārt un caur sveci novilkts, iesaku 
atnākt uz bibliotēku, papriecēt acis ar izstādē 
esošo rotu krāšņumu, un tehniskās nianses 
Līvijai pašai pajautāt. Ceturtdienās Līvija 
sastopama „Stropā”, varat droši pievienoties  
un, iespējams, drīz vien apgūsiet Līvijas 
mācīto tikpat labi, kā to jau apguvušas Mārīte 
un Astrīda, un atmiņai par nozīmīgu dzīves 
gadījumu varēsiet uzdāvināt pašas gatavotu 
jauku, simbolisku rotu.

Irēna Svitiņa

Foto skati

Stipro vēju, kas oktobra sākumā plosījās arī mūsu piekras-
tē, neizturēja priede, kura auga dažus metrus no Rojas novada 
domes ēkas. Lūstot koks uzkrita uz blakus esošās privātmājas 
garāžas jumta, radot tā saimniekam prāvus zaudējumus.

9. oktobra vēlā vakarā savu auto vadīšanas prasmi pārvērtēja kāds 
automašīnas vadītājs. Zaudēdams kontroli, viņa vadītais spēkrats Selgas 
ielas līkumā uztriecās kokam, pēc tam nolauza Lattelecom stabu, un ie-
brauca kādas privātmājas teritorijā, sabojādams tās žogu un dekoratīvos 
apstādījumus. Bez televīzijas un interneta palika visi apkārtējo māju ie-
dzīvotāji. Laimīgas sagadīšanās dēļ uz ietves tobrīd nebija neviena gā-
jēja un arī cietušās mājas iedzīvotāji tika cauri tikai ar pamatīgu izbīli. 
Nākamajā dienā cietusī automašīna jau bija aizvākta, uz ietves mētājās 
vien automašīnas atlūzas un dažādas drazas, cietušā autovadītāja kurpi 
ieskaitot.                                                                         D. Klaberes teksts un foto
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20. oktobrī plkst. 19.00
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dokumentālā filma (2018. g.)

LAIKA TILTI.
Režisori Kristīne Briede un Audrjus Stonis.

Ieeja 2.00 EUR. Filmas garums 1 h 20 min.
Stāsts par Baltijas poētisko dokumentālo kino un cilvēka dvēseles mek-

lējumiem mākslā kādreiz un šodien.
Filma pieskaras vecmeistaru radītajām kino pasaulēm, pēta viņu iemītās pēdas 

starp debesīm un zemi, meklē laika, tēla un fakta saskares punktus – visu to, ko sau-
ca un joprojām sauc par poētisko kino, visu to, ko savos darbos mums atklāj Hercs 
Franks, Uldis Brauns, Henrikas Šablevičius, Andress Sēts, Aivars Freimanis, Ivars Se-
leckis, Robertas Verba un Marks Sosārs. 

Baltijas poētiskais dokumentālais kino ir iedvesmojis vairākas paaudzes – gan 
kino dižmeistarus, gan domātājus visā pasaulē. Tagad mēs ar šo fenomenu iepazīsti-
nāsim arī jūs.

Piektdien, 26. oktobrī, plkst.19.00
Sestdien, 27. oktobrī, plkst. 17.30 un 20.00

JAUNĀ LATVIEŠU SPĒLFILMA  HOMO NOVUS.
Pēc Anšlava Eglīša romāna HOMO NOVUS motīviem veidota filma (2018. g.), 

režisore Anna Viduleja.
30-to gadu Rīga, mākslinieku aprindās bohēma sit augstu vilni! Galvaspilsētā no 

laukiem ierodas jauns un nabadzīgs, taču ambiciozs mākslinieks Juris Upenājs, lai 
iekarotu savu vietu mākslas pasaulē. Jau pirmajā vakarā nokļūstot mākslinieku bo-
hēmā un satiekot savu mīlestību, Jura pirmie soļi Rīgā izvēršas par komisku, reizēm 
aizkustinošu pārpratumu virknējumu.

Lomās: Igors Šelegovskis, Kristīne Krūze, Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Kaspars 
Zvīgulis, Aurēlija Anužīte-Lauciņa, Agnese Cīrule, Nikolajs Korobovs, Vilis Dau-
dziņš, Baiba Broka, Guna Zariņa, Gundars Āboliņš, Regīna Razuma, Andrejs Žagars, 
Intars Busulis, Kaspars Kambala.

Ieeja 3.00 EUR. Filmas garums 2h 2min.
Biļetes uz kino var iegādāties iepriekšpārdošanā vai tieši pirms seansa. Tālruņi 

rezervācijai 29196478, 29646228.

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

Sludinājums

Dzīvesziņas

PĀRDOD

  Lēti labiekārtotu, privatizētu trīsistabu dzīvokli Rudes centrā. Cena runājama. Zvanīt 25524076.

• Piedzimuši 6 mazuļi 
(3 meitenes un 3 zēni).

• Noslēgtas 19 laulī-
bas (Dzimtsarakstu no-
daļā – 17 un Kaltenes 
evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā – 2).

Liāna Bērziņa, Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Rojas novadā 3. ceturksnī 
 

MARTA MATISONE
(28.05.1931.–29.06.2018.)

ZELMA PIRVICA
(25.08.1924.–07.07.2018.)

ĀRIJS RIĶĪTIS
(09.02.1941.–31.07.2018.)

ARNIS ĶIRSIS
(20.04.1955.–01.08.2018.)

JOZS MATEIKA
(17.07.1933.–03.08.2018.)

INESE LOČMELE
(29.11.1955.–08.08.2018.)

IEVA ZĒBERGA
02.07.1994.–24.08.2018.)

JĀNIS FĪRMANIS
(07.04.1939.–09.09.2018.)

Burāšanas sezonas noslēgums
29. septembrī, sestdien, ar spirgtu un rudenīgu vēju noslēdzām burāšanas aktīvo sezonu. Sacensībās piedalījās visas 

laivu klases. Neiztikām arī bez pēdējām 
rudens peldēm. Lai arī laiks bija pavēss, 
notika visi pieci plānotie starti. „Opti-
mist” klasē labākā bija Estere Jansone, 
2. vieta Ralfam Gnevoham, bet 3. vie-
ta Markusam Pēdam. „Laser 4,7” klasē 
labākais rezultāts Rihardam Bramanim, 
2. vieta Miķelim Gitendorfam, 3. vieta 
Patrikam Upneram. „RS Feva” klasē 
1. vieta Ivo Kiršteinam ar Hannu Eliza-
beti Zanderi. Sacensībās vēl piedalījās 
Donāts Livčāns, Ilva Kučere, Adriāna 
Gaile un Jolanta Skujiņa. 

Oktobrī vēl jāieziemo laivas, un pie 
labvēlīgiem laika apstākļiem, jānobrauc 
ar laivām pa Rojas upi.

Treneris Gunārs Reinholds Treneris ar audzēkņiem pēc sezonas noslēguma.                   Albuma foto

29. septembrī Būšnieka ezerā 
notika Rojas novada spiningošanas 
sacensību 3. posms. Vislielāko lomu 
šajā dienā izvilka Marats Šeins un 
Aleksandrs Antoņuks, 2. vietā Juris 
Lēvalds un Modris Šteinblūms, bet 
3. vietā Dainis Kolāts un Ainars Osis. 
3. posma loma svars bija 22,08  kg 
(20 līdakas). Tas bija vismazākais no 
3 posmiem.

Tika noteikti arī uzvarētāji kop-
vērtējumā, saskaitot visos trīs posmos 
iegūtos punktus. Un tā – 1. vieta sa-
censību kopvērtējumā Valdim Kvāl-
bergam un Ģirtam Freimutam, loma 
svars 16,450 kg, 2. vieta kopvērtējumā 
Gaitim Grīnītim un Zigurdam Kru-
gaļaužam, loma svars 14,110 kg, bet 
3.  vieta kopvērtējumā Maratam Šei-
nam un Aleksandram Antoņukam, 

loma svars 10,290 kg. Visu 3 posmu 
sacensību laikā izvilkto zivju kopsvars 
bija 85,680 kg (61 līdaka)!

Uz spiningotāju apbalvošanu 
bija ieradusies Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, kura 
pasniedza pateicības rakstu ilgga-
dējam šo sacensību organizatoram 
Valdim Kvālbergam. Viņa bija po-
zitīvi pārsteigta par sacensību dalīb-
nieku nopietno attieksmi cīņā par 
uzvarētāja titulu.

Paldies sacensību galvenajam 
tiesnesim Valdim Kvālbergam par 
sacensību organizēšanu, to tiesāša-
nu, dalībnieku ēdināšanu, par laip-
no attieksmi un sadarbību ar mani 
visus šos gadus! 

Sporta organizatore 
 Tatjana Kirilova

Spiningošanas sacensībās

Valdis Kvālbergs – sacensību orga-
nizators, tiesnesis un uzvarētājs.  

T. Kirilovas foto

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas 
Talsu filiālē svinīgi atklāta  
datortomogrāfijas iekārta 

Septembrī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu 
filiālē svinīgi tika atklāta jaunā datortomogrāfijas iekārta .

Uz svinīgo iekārtas atklāšanas pasākumu ieradās 
iekār tas piegādātāja pārstāvji no Siemens Healthcare Oy, 
Ziemeļkurzemes reģionālas slimnīcas anesteziologs, Tal-
su novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, Rojas no-
vada domes priekšsēdētājas vietnieks Haralds Voldemārs, 
kā arī SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valde un 
citi viesi.

Svinīgo pasākumu atklāja SIA „Ziemeļkurzemes re-
ģionālās slimnīca” valdes locekle, Talsu filiāles vadītāja 
Kristīna Bidzāne. Viņa teica lielu paldies visiem, kuri līdz-
darbojās, lai tiktu realizēts šis projekts: „Vēlos teikt lielu 
paldies ikvienam, kurš palīdzēja un iesaistījās šī projekta 
tapšanā.  Jaunā iekārta paver plašākas diagnostikas iespē-
jas, ātrāku un kvalitatīvāku izmeklējumu, iespēju jau ag-
rīnā stadijā atklāt onkoloģiskās saslimšanas, lai pacients 
varētu savlaicīgi uzsākt ārstēšanos.”.

Lielu atbalstu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slim-

nīca” saņem no pašvaldībām. Rojas novada priekšsē-
dētājas vietnieks Haralds Valdemārs vēlēja slimnīcai: 
„Lai Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas kolektīvs 
nepārstāj darīt tik daudz laba, jo viss labais reiz nāk 
atpakaļ. Kolektīva acīs ir redzams prieks un gandarījums, 
kad ir palīdzēts kādam izveseļoties. Es novēlu, lai visi 
izmeklējuma rezultāti ar šo jauno datortomogrāfijas 
iekārtu ir – vesels, pilnīgi vesels un ideāli vesels!”.

Rūpējoties par agrīno onkoloģisko diagnostiku, 
iekār ta ir nokomplektēta ar datorizētu plaušu veidoju-
mu atrašanas programmatūru, kura automātiski iezīmē 
tos veidojumus, kuriem nepieciešama īpaša uzmanība. 
Programma ir papildināta ar atrasto un iezīmēto aizdo-
mīgo veidojumu 3D analīzes programmu, kura iespējo 
šo veidojumu sadalīšanu apakšstruktūrās, papildinot ar 
tilpuma un izmēru mērījumiem. Pacienti ātrāk saņem ra-
diologa slēdzienu un nepieciešamības gadījumā ātrāk uz-
sāk ārstēšanos programmās, kurām valsts un pašvaldība 
pievērš īpašu uzmanību – onkoloģijā jeb vēža ārstēšanā.

Laika posmā no 26.09.2018. līdz 09.10.2018. Rojas pašvaldības po-
licija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 6 izsaukumiem, par savām tiesībām un pienā-
kumiem konsultēti 3 klienti, izteikti 3 mutiski brīdinājumi. Mājās nogādāta 1 
persona, kura nespēja patstāvīgi pārvietoties. Uzrakstīti 2 rakstiski brīdinājumi. 
Uzsāktas 3 Administratīvās lietvedības. Kopā ar Valsts policiju aizturētas 2 per-
sonas. 
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14. OKTOBRĪ, SVĒTDIEN,  PLKST. 12.00

ROJAS VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ

NOTIKS GALDA TENISA TURNĪRA

„ROJAS KAUSS” 1. POSMS

• Reģistrētas mirušas personas


