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Albuma foto

Rojas vidusskolā – pasākums Gvido Zvaigznes piemiņai
Dace Klabere

1991. gada janvāris – barikāžu laiks – mūsu tautas vēsturē ir ar asinīm ierakstīts, tādēļ tas ik gadu pulcē
gan cilvēkus, kuri paši piedalījušies šajos notikumos, gan mūsu jauno paaudzi, lai, klausoties šajos stāstos,
arī viņos aug un nostiprinās pārliecība par savu valsti, kura jāsargā, tautu un tās nākotni.
Mūsu Rojas vidusskola vienmēr būs
īpaša ar to, ka tieši šajā skolā mācījās
Gvido Zvaigzne, kinooperators, kuram
cīņa par Latvijas neatkarību izrādījās
liktenīga. Rojas vidusskola gadu no gada
rūpējas par to, lai Gvido piemiņa netiktu aizmirsta. Katru gadu janvāra atceres
dienās desmitiem svecīšu iedegas pie
Gvido Zvaigznem veltītā piemiņas akmens, bet skolas pagalmā tiek iedegts
barikāžu laika atmiņu ugunskurs.
Arī 21. janvāra agrā rītā pie skolas
sākās rosība, iededzot ugunskuru, vārot
tēju un gatavojot ievārījuma maizītes.
Ar svinīgo uzrunu pie klātesošajiem vērsās Rojas vidusskolas direktore
Santa Veide, dienu pa dienai ieskicējot
1991. gada janvāra barikāžu laika notikumus.
13. janvāris
Dainis Īvāns un Romulds Ražuks
aicināja cilvēkus uz barikādēm. Tika
dots rīkojums ievest Rīgā smago lauksaimniecības tehniku, lai bloķētu pieeju
svarīgākajām ēkām Rīgā. Barikādes izveido arī Liepājā un Kuldīgā.
14. janvāris
Pulksten 14.50 OMON uzbrūk
transportam uz Vecmīlgrāvja tilta. Apšauda un aptur automašīnas, piekauj
cilvēkus, dedzina mašīnas.
Pulksten 18.45 OMON uzbrukums
uz Brasas tilta, transportu apmētā ar
degmaisījuma pudelēm, izraisot ugunsgrēkus.
Pulksten 20.00 atkārtots uzbrukums
uz Vecmīlgrāvja tilta. Šeit kopumā iznīcinātas 17 automašīnas.
15. janvāris
OMON divas reizes uzbrūk Augstākās milicijas skolas ēkām Zeļļu ielā.
Kursantus piekauj, izlaupa ieroču noliktavu.
16. janvāris
Viļņā notiek PSRS militāro akciju
upuru bēres. Rīgā Augstākajā Padomē
tiek organizētas deputātu nakts dežūras.
Pulksten 16.45 notiek OMON uzbrukums uz Vecmīlgrāvja tilta, apšauda
autotransportu, tiek nogalināts Satiksmes ministrijas autovadītājs Roberts
Mūrnieks. Ir vēl ievainotie.

Katru gadu barikāžu atceres laikā pie Gvido Zvaigznes piemiņas akmens
gulstas desmitiem svecīšu.

Skolas direktori Santu Veidi intervē „Panorāmas” žurnāliste Aija Kinca.

Dzestrajā rītā bērni sildās pie ugunskura.

Kad skolotāja Jolanta tēju nosauca par īpašo – barikāžu laika tēju, tā ieguva
pavisam citu garšu.
Pulksten 18.30 OMON uzbrukums uz
Brasas tilta. Viens cilvēks tiek ievainots.
20. janvāris
Maskavā pulcējas 100 000 demonstrantu, lai atbalstītu Baltijas iedzīvotājus.
Pulksten 21.07 OMON spēki un
nenoskaidrotas personas iebrūk Latvi-

jas Iekšlietu ministrijas ēkā. Iebrukumā nogalina miličus V. Gomanoviču
un S. Konoņenko. Ievaino Bauskas
rajona miličus J. Jasēviču, A. Simanoviču, R. Zaļo. Pie Bastejkalna nogalina kinooperatoru Andri Slapiņu un
vidusskolēnu Ediju Riekstiņu, ievaino
Gvido Zvaigzni. Ievainoti arī vairāki

barikāžu dalībnieki, divi ārvalstu žurnālisti.
21. janvāris
Latvijas Republikas priekšsēdētājs
Anatolijs Gorbunovs ierodas Maskavā,
kur ar Mihailu Gorbačovu apspriež notikumus Rīgā. PSRS Iekšlietu ministrs
Boriss Pugo noliedz, ka devis pavēli
OMON vienībai iebrukt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijā. Augstākā
Padome aicina barikāžu dalībniekus
doties mājās.
24. janvāris
Barikāžu aizstāvji pēc valdības aicinājuma atstāj barikādes un dodas mājās.

D. Klaberes foto

25. janvāris
Nacionālā sēru diena. 20. janvāra
upuru bērēs pulcējas tūkstošiem pavadītāju.
1991. gada notikumiem sekoja līdzi
visa pasaule.
Pēc svinīgā pasākuma skolotāja Jolanta atklāja, ka viņai ir viegli runāt ar
bērniem par šiem notikumiem. Sarunu viņa parasti sākot ar jautājumu, vai
bērni zina, kam veltīts pie skolas esošais
piemiņas akmens. Uz to pārsvarā tiekot atbildēts, ka, laikam jau kādam teicamniekam… Gribētos teikt, ka daudz
jau viņi nekļūdās. Teicamniekam – dzīves teicamniekam.

Kalva no konkursa Daugavpilī atgriežas ar diplomu
Dace Klabere
No 10.-13. janvārim Daugavpilī jau trīspadsmito
reizi norisinājās Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls “Sudraba zvani”. Šo gadu laikā festivāls ieguvis popularitāti ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām.
Šogad festivālā uzstājās vairāk nekā 2000 dziedātāju
no Latvijas, Baltkrievijas, Čehijas, Krievijas, Igaunijas,
Lietuvas, Polijas un Vācijas. Festivāla laikā tā dalībnieki
piedalījās ne tikai koncertos un pasākumos Daugavpils
baznīcās un koncertzālēs, bet arī vairākos konkursos,
ko vērtēja starptautiska žūrija. Bērni un jaunieši sacentās 6 dažādās vecuma kategorijās, bet ansambļiem un
koriem bija iespēja piedalīties 17 kategorijās.
Izpildot trīs garīgās mūzikas skaņdarbus Vienības
nama koncertzālē, Rojas kultūras centra sieviešu koris
“Kalva” ieguva II pakāpes diplomu.
Diriģente Baiba Muskare ar kora panākumiem ir
ļoti apmierināta un pateicas ikvienai kora dalībniecei

par daudzajām mēģinājuma stundām, kas pavadītas
kopā, gatavojoties nozīmīgajam notikumam. Kā atzīst
Baiba, dziedāt tikai pašām sev nav interesanti, tādēļ
pieņemts lēmums piedalīties konkursā, lai lietderīgi
pavadītu laiku, kamēr koncerti uz pašu skatuves nav
iespējami, un uzturētu sevi formā.
Esot Daugavpilī, dziedātājas lietderīgi izmantojušas
brīvo laiku, apmeklējot Marka Rotko mākslas centru,
Daugavpils skrošu rūpnīcu – vienīgo tūristiem atvērto munīcijas ražošanas rūpnīcu Baltijā, kurā atrodas
Eiropā vecākais, joprojām strādājošais skrošu liešanas
tornis, gida vadībā iepazinušas Daugavpili, braucot
retro tramvajā, un pabijušas Šmakovkas muzejā, kurš
pārsteidzis ar savu bagātīgo ekspozīciju.
Uz jautājumu par “Kalvas” turpmākajiem plāniem,
Baiba atbild, ka koris piedalīsies sieviešu koru salidojumā, tad sekos skate un Kurzemes Dziesmu svētki Liepājā. Korim ieceru netrūkst, tādēļ atliek vien vēlēt – lai
izdodas!

Kora „Kalva” dziedātājas arvien gatavas jauniem izaicinājumiem.

Mairitas Balodes foto
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15. janvāra Rojas novada domes sēdē tika izskatīti 12 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
• Piešķirt 2019. gadā Kurzemes plānošanas reģionam Rojas novada pašvaldības budžeta dotāciju EUR 1500,00 apmērā un iekļaut
to Rojas novada pašvaldības 2019. gada budžeta plānā.
• Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursa mērķprogrammā
„Muzeju nozares attīstības programma” ar projektu „Atklātā muzeja krājuma „Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 20. gadsimtā”
izveide” Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiālē Kaltenes klubā, kopējais projekta finansējums – 3375,78 EUR, garantējot pašvaldības
līdzfinansējumu 344,73 EUR apmērā.
• Lūgt Akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts meži” nodot un piekrist pieņemt bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma „Valsts
mežs Ģipka”, kadastra Nr. 8882 004 0148, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8882 008 1067 daļu 0,0607 ha platībā, inženierbūves –
ceļa izbūvei un uzturēšanai.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Gāči”, Rojā, Rojas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8882 008 0234 sadalīšanai, atbilstoši zemes ierīcības projektam, divās

atsevišķās zemes vienībās un piešķirt tām nosaukumus un adreses.
• Izveidot būvju īpašumu Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā,
sastāvošu no Mazās laivu piestātnes Rojā un Laivu glabātuves un
saglabāt esošo adresi. Izveidot būvju īpašumu, sastāvošu no Rojas
jahtu ostas sanitārā mezgla un Bērnu un jauniešu burāšanas apmācības centra, mainīt esošo adresi Ostas iela 1, Roja, Rojas novads,
piešķirot jaunu adresi – Jūras iela 2B, Roja, Rojas novads.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Plaucaki”, Pūrciemā, Rojas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0002 zemes
lietošanas mērķus.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2019 „Saistošie noteikumi par Rojas novada pašvaldības 2011. gada 15. marta saistošo
noteikumu Nr. 10/2011 atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Sakari”, Rojas novadā,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0037. Atdalīto zemes vienību pievienot nekustamajam īpašumam „Lūsēni”,
Rojas novadā un saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus.
• Akceptēt Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas

ROJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
Sākot ar šā gada 11. janvāri, stājušās spēkā izmaiņas sociālo pabalstu un maznodrošinātas personas
(ģimenes) statusa iegūšanas nosacījumos. Informējam par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem
pabalstiem šajā gadā.
Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz:
• 220 eiro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā
vecumā, izņemot personas vecumā līdz 24 gadiem,
ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus
vispārējās izglītības, vai valsts atzītus profesionālās
izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošus
dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
• 250 eiro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais
pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus;
• 240 eiro ģimenei, kurā ir personas ar
invaliditāti, vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot
personas vecumā līdz 24 gadiem, ja tās turpina
mācības vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus
vispārējās izglītības, vai valsts atzītus profesionālās
izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošus
dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
• 260 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai
personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā un dzīvo
viens.
Sociālie pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām:
• Dzīvokļa pabalsts – līdz 480 eiro gadā, kur
ietilpst pabalsts kurināmā iegādei (līdz 200 eiro)
un pabalsts īres un komunālo maksājumu segšanai.
Mēnesī šis pabalsts nedrīkst pārsniegt 40 eiro;
• Pabalsts veselības aprūpei – trūcīgai personai
līdz 70,00 eiro gadā, trūcīgai ģimenei līdz 100 eiro
gadā, maznodrošinātai personai līdz 50 eiro un
maznodrošinātai ģimenei līdz 70 eiro gadā;
• Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai – trūcīgām ģimenēm 40 eiro, bet
maznodrošinātām ģimenēm 30 eiro gadā vienam
bērnam;
• Ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības
iestādē bērnam – līdz 20 eiro mēnesī;
• Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai – līdz 120 eiro gadā;
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai (GMI) – trūcīgām personām līdz
53 eiro mēnesī.
Citi sociālie pabalsti:
• Pabalsti bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un
kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe – dzīvokļa pabalsts par īri/apsaimniekošanu, pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu – līdz 60 eiro
mēnesī, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei 250 eiro, vienreizējs pabalsts
patstāvīgas dzīves uzsākšanai – divu valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu apmērā, kā arī ikmēneša
pabalsts, turpinot mācības – reizi mēnesī viena valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (līdz 24 gadu
vecumam).
• Pabalsti audžuģimenēm – ikmēneša pabalsts
uz
turam ir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Uz šo brīdi
tie ir 215 eiro par bērnu līdz 7 gadu vecumam un
258 eiro par bērnu no 7–18 gadu vecumam.
[Minimālos uzturlīdzekļus aprēķina sekojoši:
25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz
7 gadu vecumam (šogad – 107,50 eiro mēnesī);
30% apmērā no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas katram bērnam no 7 gadu
vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (šogad –
129 eiro mēnesī).]
Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam. Vienreizējs
pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā
esošās minimālās darba algas valstī apmērā, bet pēc
gada un turpmāk vienu reizi gadā audžuģimene var

saņemt pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra
iegādei līdz 250 eiro apmērā.
• Pabalsta krīzes situācijā apmērs Rojas novadā
tiek noteikts līdz 500 eiro vienai ģimenei (personai)
kalendārā gada laikā, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru.
• Apbedīšanas pabalsts – maksimālais apmērs ir
450 eiro, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem
mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta
apmēru.
Trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), kuru ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz
242 eiro (vienam cilvēkam), var saņemt ES atbalsta pakas – pārtikas, higiēnas un skolas piederumu komplektus.
Vairāk informācijas:
www.atbalstapakas.lv
www.roja.lv
Rojas novada Sociālais dienests (Celtnieku ielā 6,
Rojā)
socialaisdienests@roja.lv
linda.gerucka@roja.lv
tel.: 63269551; 27234286
Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laiki:
P. 08.00–13.00, 14.00–18.00
T. 08.00–13.00, 14.00–17.00
P. 08.00–15.00.

ROJAS NOVADA DOME
INFORMĒ
par pašvaldības papildus piešķirtajiem pabalstiem,
pamatojoties uz pieņemtajiem Rojas novada domes
Saistošajiem noteikumiem:
– dzīves jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90; 95 un
105 gadu dzimšanas dienās piešķirt naudas pabalstu
50 eiro apmērā;
– vienreizējs pabalsts 100 gadu jubilejā 150 eiro
apmērā;
– ikgadējs vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu 20 eiro apmērā;
– vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu
100 eiro apmērā tiek izmaksāts pēc jaundzimušā
bērna dzīves vietas deklarēšanas Rojas novadā, tam
no bērnu vecākiem, kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis Rojas novadā, bet gadījumos, kad abu bērna
vecāku dzīvesvietas ir deklarētas Rojas novadā, pabalsts tiek izmaksāts jaundzimušā mātei (jaundzimušā mātes nāves gadījumā bērnu tēvam);
– daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem, kuri apmeklē Rojas
novada pirmsskolas izglītības iestādes – 100% apmērā;
– brīvpusdienas (ēdināšanas pabalsts) izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo
izglītību Rojas novada pašvaldības izglītības iestādē.
Pusdienu maksas apmēru vienam izglītojamajam vienai
dienai ar lēmumu nosaka Rojas novada dome (Rojas
vidusskolas 6.–12. klašu daudzbērnu ģimeņu bērniem);
Godinot ģimeniskās vērtības, kas garantē tautas
pastāvēšanu, izdzīvošanu un attīstību, piešķir vienreizēju materiālo pabalstu 50 eiro apmērā katram
no laulātiem, kuri vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit gadus un vairāk, ar sekojošiem
nosacījumiem un kārtībā: vienreizējais materiālais
pabalsts kāzu jubilejā tiem laulātiem, kuri attiecīgajā
kalendārajā gadā vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši
piecdesmit, piecdesmit piecus, sešdesmit, sešdesmit
piecus, septiņdesmit un septiņdesmit piecus gadus,
un no kuriem vismaz viens laulātais savu dzīvesvietu ir deklarējis Rojas novada administratīvajā teritorijā jau pirms kalendārā gada sākuma, kurā laulātie
sasniedz šajos noteikumos minēto kāzu jubileju.
Vairāk informācijas:
www.dzimtsaraksti@roja.lv
www.roja.lv
Rojas novada dome (Zvejnieku iela 3, Rojā)
tel.: 63232050; 27234281
Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laiki:
P.–C. 08.00–13.00, 14.00–17.00
P.
08.00–15.00.

veikto naudas līdzekļu, kuru izmaksa veikta, pamatojoties uz Rojas
novada domes 18.12.2018. lēmumu Nr. 203, atmaksu Rojas novada
domes bankas kontā un atcelt Rojas novada domes 18.12.2018. lēmumu Nr. 203.
• Izbeigt Jāņa Žoluda deputāta pilnvaras pirms termiņa sakarā
ar viņa personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, un atbrīvot viņu no Rojas novada domes Administratīvās
komisijas locekļa pienākumiem. Pieņemt zināšanai, ka pēc deputāta Jāņa Žoluda deputāta pilnvaru izbeigšanas, par Rojas novada
domes deputātu kļūst Agnis Dravnieks, kurš ir „Latvijas Zemnieku
savienība” saraksta nākošais deputāta kandidāts ar lielāko vēlētāju
balsu skaitu.
• Piešķirt Jānim Žoludam ikmēneša pabalstu divu minimālo
mēnešalgu apmērā no 2019. gada 16. janvāra.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / domes sekretāre
Marita Pāvuliņa

Rotaļu istabas atklāšana
Rojupes PII „Saulespuķe”
Rojupes PII „Saulespuķe” gads iesācies
priecīgi radošs un darbīgs. 11. janvārī ar dejām, lentas pārgriešanu un konfekšu lietu tika
atklāta jaunā rotaļu istaba.
Vēl pagājušajā gadā, strādājot par skolotāju, novēroju, ka bieži vien laika apstākļi bija
nepiemēroti, lai dotos ārā, tādēļ meklēju alternatīvu. Laikam ejot, vēlmes un idejas auga.
Paldies manam radošajam un atsaucīgajam
kolektīvam, kas palīdzēja šīs idejas īstenot! Kopīgiem spēkiem esam šo sapni piepildījušas!
Jaunajā rotaļu istabā mums ir bumbu baseins, rotaļu namiņš, vigvams, smilšu lampa,
lielā smilšu kaste, tāfele, lielo domino kauliņu
spēle un pat karaļa cepure un krēsls. Bērnus
priecē arī pedagogu pagatavotās spēles. Viena klases telpa tiks veidota kā sajūtu istaba,
tā tiks bagātināta ar dabas materiāliem, jo
dabai piemīt dziedniecisks, relaksējošs spēks,
mums tikai tas jāsajūt un jāpieņem.
Vēl telpās notiks kino seansi bērniem, kur
tiks demonstrētas izglītojošas un reizēm arī bērniem tik ļoti iemīļotās multiplikācijas filmiņas.
Rotaļu istabā atrodas arī mūsu kopīgo sapņu siena, kas nu jau balstīta uz mūsu nākamo
„projektiņu” – rotaļu laukumu uzlabošanu un
Darbošanās jaunajā Rotaļu istabā sniedz mapilnveidošanu!
Albuma foto
Nevienā mirklī man nav bijušas šaubas, ka zuļiem pozitīvas emocijas.
mums kaut kas var neizdoties, jo kolektīvs ir
atsaucīgs, tāpat arī mūsu lieliskie bērnu vecāki!
Sirsnīgs paldies Adeles un Raula vecākiem par to, ka viņi atvēra savas sirdis Ziemassvētku laikā
un nolēma mums uzdāvināt smilšu lampu, kura ir novietota Rotaļu istabas sajūtu telpā. Smilšu
lampa ir izglītojošs un attīstošs rotaļu galds bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumā. Tajā iestrādātā LED gaisma ļauj bērniem koncentrēties, veicina iztēli, radošo darbošanās prieku un palīdz
apgūt jaunu informāciju. Tā kā gaisma smilšu lampā palīdz piesaistīt un noturēt uzmanību vienā
vietā, tā veicina bērnu koncentrēšanās spējas. Priekšmeti un attēli, kas novietoti uz gaismas galda, ir
vieglāk iegaumējami, līdz ar to tiek trenēta vizuālā atmiņa un attīstīta pirkstu sīkā motorika. Papildus tam, spēle smiltīs palīdz paust emocijas un relaksēties.
Mēs to novērtējam, redzot bērnu atbildīgi pozitīvo skatu, rotaļājoties ar to.
Savu mērķi turpināšu pilnveidot, lai bērniem un darbiniekiem būtu pozitīva un kvalitatīva vide.
Rotaļu istabas izveidošanai izlietotie līdzekļi ir tuvu nullei. Tajā ir ieguldīta lielāka vērtība – mūsu
darbs, laiks un izdoma.
Paldies visiem, visiem, kas mūs atbalsta!
PII „Saulespuķe” vadītājas pienākumu izpildītāja Linda Kleinberga

Skaistām emocijām pildīta tikšanās
Dace Klabere
12. janvārī labas dzejas un mūzikas mīļotāji pulcējās Rojas kultūras
centra konferenču zālē, lai tiktos ar
pašlaik Lielbritānijā dzīvojošo dzejnieku un mūziķi Helmutu Feldmani.
Kā tikšanās sākumā atzīmēja bibliotēkas vadītāja Irēna Svitiņa, dzeja
kopā ar mūziku ikvienā klausītājā
izraisa visbrīnišķīgāko pārdzīvojumu. Šajā pēcpusdienā netrūka ne
mūzikas, ne dzejas. Divas Skaidrītes
Brūšnieces komponētās dziesmas ar
Helmuta vārdiem dzirdējām ansambļa „Con Vita” izpildījumā, pārējās izskanēja paša autora dziedātas. Kā jau
Bibliotēkas vadītāja Irēna Svitiņa lasītāju un apmeklēdzīvē, arī šajā pasākumā jautrais mijās
tāju vārdā pateicas Helmutam par emocionālo pēcpusdiear skumīgo, un no smiekliem līdz aiznu.
D. Klaberes foto
kustinājuma asarām bija viens vienīgs
solis. Nereti balss aizlūza un acīs sariesās asaras un dzejas vakarus viņiem nevajag”, pauž Helmuts.
ne tikai klausītājiem, bet arī pašam dzejniekam. Savukārt latvieši vienmēr ir bijuši pēc labas dzejas
Helmuts atzīstas, ka vislabprātāk viņš rakstot par izslāpuši, tādēļ ar baudu tika izdzīvota ik minūte,
meitenēm, mīlestību un rozēm, bet, viņa vārdiem ko pavadījām talantīgā dzejnieka sabiedrībā, kurš
runājot, dažkārt skaistais var ne tikai iepriecināt, savos dzejoļos šķiet uzminējis mūsu slēptākās ilgas
bet arī, ai, kā iekost.
un ieskatījies ikvienā mūsu siržu stūrītī.
Jau 10 gadus kā ikdienā dzīvojot Lielbritānijā,
„Es neesmu dzejnieks
Helmutam ir ļoti svarīgi uzturēt sevī latvietību.
Bet mani tā sauc
Taču, kā atzīst dzejnieks, viņa tagadējā dzīvesvietā
Es daru vien to
šādas intīmas dzejas pēcpusdienas nevienam nav
Kas no Dieva man ļauts” – tā par sevi saka
vajadzīgas. „Sabiedrība pati nosaka, ko viņai vajag, Helmuts Feldmanis.
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Programmas „Latvijas skolas soma” norise Rojas vidusskolā
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana
Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros ikvienam mūsu
valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē
pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos
laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes
stāstus. „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa,
kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. (https://lv100.lv/)
Latvijas Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 1. semestrī
Rojas vidusskolas skolēni apmeklēja muzejus, koncertus, izstādes, radošās darbnīcas, lekcijas dažādās Latvijas vietās. Projekts
paredz finansējumu izmantot programmas izmaksu segšanai
par pasākumiem, kas dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru,
izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, Latvijas
valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības; Latvijas kultūras
vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes; zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā; Latvijas dabu un kultūrainavas.
Mūsu skolēni 2018./2019. m. g. 1. semestrī apmeklējuši
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Lauksaimniecības muzeju, Jaunmoku pili, Pūres šokolādes darbnīcu, Ilūziju
muzeju, Agneses Rakovskas koncertu, tikušies ar „Avārijas
brigādes” māksliniekiem un iepazinušies ar leļļu kino veidošanu, ieskaņošanu, tikušies ar vokālās studijas „Tonis” dalībniecēm un klausījušies meiteņu muzicēšanā, mācību stundās
skatījušies latviešu režisoru izglītojošas dokumentālās un
mākslas filmas, apmeklējuši kinoteātri „Auseklis”.
Muzejus, izrādes, izstādes, koncertus apmeklēsim arī 2. semestrī. Paldies Latvijas valstij par lielisko dāvanu skolēniem!
Rojas vidusskolas direktore Santa Veide

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā
2018. gadā
Jaundzimušo reģistrācija
2018. gada laikā Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 16 bērni.
Jaundzimušajiem bērniem doti sekojoši vārdi:
meitenēm – Zane, Elza, Deizija Dārta, Justīne, Grēta, Elizabete Monika, Samanta Keitija, Kerija un Keita;
zēniem – Gustavs, Toms, Ralfs, Miķelis, Kristaps, Jānis un Inārs.
No 2018. gadā Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem bērniem 9
bija meitenes un 7 – zēni.
Kā pirmie savām māmiņām piedzimuši 5 bērni, otrie – 6 bērni, trešie – 2 bērni,
ceturtie – 2 bērni un 1 bērns māmiņai ir jau piektais.
Mūsu novadā reģistrēto bērnu jaunākajai māmiņai bija 21 gads, jaunākajiem
tētiem – 23 gadi, pieredzējušākajai māmiņai bija 35 gadi, bet tētiem – 37 gadi.
Liels skaits – 10 jaundzimušie, reģistrēti, pamatojoties uz paternitātes atzīšanas
vecāku kopīgo iesniegumu. Tas nozīmē, ka bērna māte un tēvs savstarpēji nesastāv
reģistrētā laulībā. Šādā gadījumā, reģistrējot bērna dzimšanu, abiem bērna vecākiem
jāierodas Dzimtsarakstu nodaļā, lai uzrakstītu paternitātes atzīšanas iesniegumu.
2018. gada Rojas dienu pasākumā ar pasaku grāmatām tika sveikts katrs mūsu
jaunais novadnieks, un šo tradīciju turpināsim arī 2019. gadā. Sveiksim mazos novadniekus, kuri dzimuši laika posmā no 2018. gada „Rojas dienām” maija mēnesī,
līdz 2019. gada „Rojas dienām” maijā.
Laulību reģistrācija

Latvijas kultūras vērtības kopā ar audzēkņiem iepazīst
skolotāja Egija Hazena.
Albuma foto

Silto smilšu terapija Rojas vidusskolā
tas siltās smilšu kastes speciālistes ar
jau zināmu pieredzi, kurā viņas dalījās
Pagājušā gada rudenī rakstījām par ar sanākušajiem interesentiem 18. jansiltās smilšu kastes atklāšanu Rojas vi- vārī.
Atgādināšu, ka unikālā iekārta dod
dusskolā. Tobrīd projekts bija sākuma
stadijā un skolotājas Inga Otmane, Aija bērnam (arī pieaugušajiem) iespēju
Krontāle un Aiga Sīpola vēl tikai mā- baudīt smilšu pieskārienus visa gada
cījās un gatavojās sertifikāta iegūšanai. garumā, tā nodrošinot bērna vajadzību
Šodien visas trīs skolotājas ir sertificē- pēc siltuma un dabīgu sajūtu pieredzes.
Bērns smiltīs var atrasties ar visu ķermeni
vai darboties tikai ar
rokām. Smiltīs viņš
speciālista vadībā veic
aktīvus vingrinājumus,
pilda uzdevumus, veido radošus darbus. Individuālas nodarbības
ilgums ir 40 minūtes.
Pamata cikls sastāv no
4 nodarbībām. Silto
smilšu nodarbība tikai
ārēji līdzinās rotaļai,
bet patiesībā speciālista
vadības ietekmē, rotaļu
procesam tiek piešķirta
Par silto smilšu brīnumaino iedarbību ne vienu reizi apzināta virzība. Bērvien ir pārliecinājusies arī Aigas Sīpolas meitiņa Elza nam netiek radīta paLeila.
D. Klaberes foto pildu spriedze, bet gan
Dace Klabere
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dota iespēja piedzīvot savu sajūtu un
emociju sakārtošanos, iekšējo grūtību,
konfliktu izdzīvošanu un pārvarēšanu.
Par to, ka šī metode strādā, ne vienu
reizi vien ir pārliecinājušās visas trīs
speciālistes savā ikdienas darbā. Atrodoties siltajās smiltīs, smilšu kristāliņi
veic bērna roku pirkstu, pēdu un ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju, nozīmīgus impulsus
saņem arī redze un dzirde. Viss šis process labvēlīgi ietekmē balsta un kustību aparātu, nervu un imūno sistēmu.
Bērns atbrīvojas no sasprindzinājuma,
mazinās viņa pārlieku lielā aktivitāte,
dažkārt arī agresija un tā vietā bērns
atgūst stabilitāti, līdzsvaru un emocionālās drošības sajūtu. Tā visa rezultātā
viņam palielinās koncentrēšanās spējas,
uzmanība, uzcītība, rūpība un precizitāte. Speciālisti lielam skaitam bērnu,
kuri apmeklējuši silto smilšu nodarbības, ir fiksējuši arī dažādas līmeņa
runas traucējumu būtisku uzlabošanos
vai pat to pilnīgu novēršanu.
Silto smilšu nodarbības stiprina un
labvēlīgi ietekmē ne tikai bērnu, bet arī
pieaugušo veselību, tādēļ uz tām laipni
gaidīts ikviens novada iedzīvotājs.

Projekta
„Jaunieši Rojas attīstībai”
aktivitātes
No 2018. gada 7. maija līdz jauniešu nodarbinātības veicināšana. čai, Monnai Podniecei, Vitai Šaudenai,
2019. gada 31. janvārim Rojas novadā Izvērtējot pasākumu, aktīvie jaunie- Megijai Janševicai, Ievai Alksnei, Hantiek realizēts projekts „Jaunieši Rojas ši Reilija, Monna un Miķelis atzinuši: nai Vērdiņai un Miķelim Gitendorfam!
„Foruma galvenais mērķis bija mums Paldies domes priekšsēdētājai Evai Kārattīstībai” (Nr. 2-25/10).
Projekta mērķis ir izstrādāt Rojas pašiem, jauniešiem, domāt, apspriest kliņai, pašvaldības darbiniekiem: Ingai
novada jaunatnes politikas attīstības un diskutēt par idejām un lietām, kuras Lēmanei, Ingai Grosbahai, Ludmilai
plānošanas dokumentu. Lai sasniegtu būtu nepieciešamas Rojas novadā, lai Ozolai, Intai Plātei, Undīnei Lemberprojekta mērķi, ļoti nozīmīgi bija sākt padarītu jauniešu ikdienu aizraujošāku, gai, Aigai Gruntei, Agnesei Veckāganei!
ar jauniešu vajadzību noskaidrošanu kā arī jauniešiem tiktu sniegtas iespē- Liels paldies par jauko uzņemšanu un
un jaunatnes darba prioritāšu noteik- jas dažādās jomās sevi attīstīt un piln- garšīgajiem ēdieniem viesu nama „Akšanu. Jauniešu vajadzību izpētei veikta veidot. Mēs izbaudījām šo laiku, kurā mens stāsti” saimniecēm Vilijai Vilmai
jauniešu anketēšana, izveidota darba kopīgi strādājām komandās. Patiess Bartuševicai un Inesei Bartuševicai.
Projekts īstenots Izglītības un zigrupa, organizēts pieredzes apmaiņas gandarījums, ka esam jau tuvāk mērķa
nātnes ministrijas Jaunatnes politikas
brauciens uz Jūrmalas pašvaldību un sasniegšanai.”
Liels paldies visiem projekta dalīb- valsts programmas 2018. gadam valsts
noorganizēts jauniešu forums „Es –
Rojas attīstībai”. Pēc izpētes sekoja niekiem! Vislielākais paldies projekta budžeta finansējuma ietvaros.
darbs pie situācijas analīzes, jaunatnes ekspertei Līvai Karlsonei un jaunieProjekta vadītāja Māra Folkmane
darba prioritāšu noteikšanas un doku- šiem, īpaši: Reilijai Adreānai Davidovimenta izstrādāšanas.
Izvērtējot projekta aktivitātes,
īpaši gribas atzīmēt jauniešu forumu
un pieredzes apmaiņas braucienu
uz Jūrmalas pašvaldību. Darbojoties
grupās ar Jūrmalas jauniešiem, Rojas
novada jaunieši un darbinieki guva
ļoti vērtīgu pieredzi jaunatnes darba
plānošanā un plānošanas dokumenta
izstrādāšanā. Savukārt jauniešu forumā „Es – Rojas attīstībai”, kas notika
14. un 15. septembrī mājīgajā viesu
namā „Akmens stāsti”, Kaltenē, foruma dalībnieki Līvas Karlsones vadībā
izvērtēja un apkopoja jauniešu vajadzības, kā arī izstrādāja ieteikumus,
kurus noteikti vajadzētu iekļaut plāJaunieši ar lielu interesi diskutēja par idejām, kas ļautu viņiem sevi attīstīt un
nošanas dokumentā. Kā nozīmīgā				
Arhīva foto
kā jauniešu vajadzība tika atzīmēta pilnveidot dažādās jomās.

Mūsu nodaļā 2018. gadā 30 pāri reģistrējuši laulību. Dzimtsarakstu nodaļā „jā”
vārds teikts 27 reizes, Kaltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 3 reizes, bet no
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajām laulībām, 5 laulību ceremonijas
vadītas ārpus Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Laulību noslēgušo personu vecuma amplitūda ir ļoti daudzveidīga. Jaunākā līgava bija 21 gadu veca, bet līgavainis 23 gadus vecs. Sieviešu gadu skaita augstākā
robeža, noslēdzot laulību, ir bijusi 56 gadi, bet vīriešu – 65 gadi.
Atkārtotā laulībā stājās 12 vīrieši un 18 sievietes.
No atkārtotajām laulībām: 2 sievietes noslēgušas 3. laulību, bet 1 sieviete 4. laulību, 1 vīrietis noslēdzis 3. laulību. Pārējiem jaunlaulātajiem atkārtotās bija 2. laulības.
Mūsu novadā, reģistrējot laulību, 11 pāri bija tādi, kuru deklarētās dzīvesvietas ir Rojas novads, bet 5 gadījumos mūsu novadnieks bija viens no laulātajiem.
14 pāri pārstāvēja citus Latvijas novadus vai pilsētas.
Pagājušajā gadā ārpus telpām 4 pāri savu „jā” vārdu teikuši jūras krastā, 1 pāris
„jā” vārdu teica Rudes viesu nama teritorijā.
2018. gada augustā tika novadīta „dubultā” laulību reģistrācijas ceremonija, kad
vienlaikus „jā” vārdu teica 2 pāri, kurus savstarpēji saistīja radnieciskas saites.
Ar nožēlu jāsaka, ka pagājušajā gadā neviens mūsu novada pāris, kuram ir kopēji bērni, neizmantoja iespēju septembra mēnesī, „Tēva dienā”, reģistrēt laulību ar
svinīgu laulību ceremoniju bez maksas.
2019. gada 8. septembrī (Tēva dienā), savu dzīvesvietu Rojas novadā deklarējušie vecāki, kuri nav noslēguši laulību un ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem
bērnam/iem, arī būs iespēja reģistrēt laulību Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas
Laulību zālē bez minētā pakalpojuma samaksas.
Lai savlaicīgi saplānotu laulību reģistrācijas laikus 2019. gadā, lūdzu pieteikties
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā savlaicīgi, iesniedzot personīgi kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu, laika posmā no 2019. gada 7. marta līdz 2019. gada
8. augustam (ieskaitot).
2018. gadā 7 reizes ir veiktas atzīmes par laulības šķiršanu Rojas pagasta un Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtajos laulību reģistros. 2018. gadā 12 reizes
izsniegtas atkārtotas apliecības, jo iepriekšējie dokumenti bija pazaudēti vai tika
aktualizēts to saturs.
Lepojamies, ka 2018. gada maija mēnesī sveicām mūsu novada lepnumu –
2018. gada pārus – jubilārus.
Pagājušajā gadā mūsu novadnieki svinēja:
4 pāri – Dimanta kāzas (60 kopdzīves gadu jubileju);
3 pāri – Smaragda kāzas (55 kopdzīves gadu jubileju);
11 pāri bija „Zelta pāri” (50 kopdzīves gadu jubileja).
Katram pārim tika pasniegta īpaša „Goda zīme” un naudas prēmija 100 eiro
apmērā.
Katrs sveicamais pāris veica ierakstus „Goda grāmatā”.
Pāri, kuriem veselības stāvokļa dēļ tika liegta iespēja piedalīties kopējā pasākumā, tika sveikti personīgi viņu dzīvesvietā.
Arī 2019. gada maija „Narcišu ballē” svinīgā pasākumā sveiksim 2019. gada
pārus – jubilārus, kuri laulības kopdzīvē nodzīvojuši 50, 55, 60, 65 un 70 gadus.
Vārda un uzvārda maiņa
Saņemti 2 pamatoti uzvārda maiņas iesniegumi. Vienai personai uzvārds jau mainīts, bet otrai personai notiek dokumentu pārbaude un lēmums vēl nav pieņemts.
Mirušo reģistrācija
Pērn Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 45 aizsaulē aizgājušie. No
reģistrētajiem mirušajiem Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā 23 bija sievietes (vidējais dzīves ilgums 77,17 gadi) un 22 – vīrieši (vidējais dzīves ilgums 70,5 gadi).
Iedzīvotāju skaits Rojas novadā
Mūsu novadā 2019. gada 2. janvārī bija reģistrētas 3717 deklarētās personas,
tai skaitā:
Aizklāņos – 30 personas; Melnsilā – 140 personas;
Rudē – 534 personas;
Ģipkā – 77 personas;
Pūrciemā – 27 personas; Valgalciemā – 125 personas;
Kaltenē – 345 personas;
Rojā – 2413 personas;
Žocenē – 26 personas.
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Bērziņa

Dzīvesziņas
Laika posmā no 1. oktobra līdz 31. decembrim Rojas novadā
reģistrēti 5 jaundzimušie bērni: 3 meitenes un 2 zēni.
Reģistrētas mirušas personas:
RITA JANUŠKA
AlFONS GOTFRĪDS RUTKIS
(28.08.1929.–25.11.2018.)
(12.09.1939.–21.10.2018.)
ZIGRĪDA JEFREMOVA
OLGA DORBE
(26.05.1941.–01.12.2018.)
(04.04.1942.–29.10.2018.)
RONALDS GRĪNVALDS
EGONS GOBA
(02.03.1936.–19.12.2018.)
(09.11.1942.–11.11.2018.)
MODRIS KUČERS
ILDA RUTA KARPOVA
(25.01.1938.–20.12.2018.).
(09.02.1944.–17.11.2018.)
Liāna Bērziņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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ESF projekta „Esi vesels-ieguldījums tavai nākotnei!”

25. janvārī plkst. 16.00 mazajā zālē

(Nr. 9.2.4.2./16/I/044 )

Rojas novada literātes
DZINTRAS ŽURAVSKAS jubilejai veltīts
autorvakars

semināru/mācību/citu pasākumu grafiks
2019.gada februāra mēnesim

„SAVAS PASAULES VIDŪ”.

Nr. Datums Norises laiks
p. k. (dd.mm.gggg.) (plkst.no-līdz)

26. janvārī Rojas novada personībām veltīta filmu programma:
1.

Plkst. 16.00 „GVIDO ZVAIGZNE”
(2011. g., rež. Dz. Geka, filmas gar. 42 min).
Kinooperatora Gvido Zvaigznes dzīve aprāvās ceļa sākumā. Taču viņa dzīves
notikumu un vērtību ķēde ir uzskatāms paaudzes centienu modelis. Filma par
viņu ir filma par viņa laiku. Ģimenes locekļu, skolas un darba biedru atmiņas,
filmas un kino dokumenti savijas emocionāli spraigā stāstā par savas būtības meklējumiem, mīlestību, laika izjūtu un aizrautību.

2.

3.

Plkst. 17.00 „ZIEDONIS”
(2018. g., rež. K. Vanaga, filmas garums 55 min).
Filma ir stāsts par interesantu personību – diriģentu, mūziķi, komponistu, kultūras darbinieku Ziedoni Lindi. Viņš Latvijas Ziemeļkurzemes piekrastes
zvejniekciemā Rojā kultūras jomā darbojās vairāk nekā 30 gadus un atstājis ap
2000 sacerētu skaņdarbu un dziesmu notis. Filmā izveidotais stāsts iepazīstina ar viņa talantīgo, daudzšķautņaino un humorpilno personību, ļauj ieraudzīt sen aizmirstus dokumentālus kadrus, ieraudzīt savus un viņa laikabiedrus.

4.

5.

Plkst. 18.00 „LISMENTS, KURŠ PĀRVĒRTA ROJU”
(2013. g., rež. Dz. Geka, filmas garums 61 min).
1988. gada pavasarī slavenā zvejnieku kolhoza „Banga” ilggadējais vadītājs Miķelis Lisments iznāca no kantora ēkas smagu domu mākts.
Viņš bija izbalsots. Pilnvaroto sapulcē 2/3 bija pret Lismenta palikšanu priekšsēdētāja amatā. Pretrunīgas ir laikabiedru atmiņas, tomēr Lismenta vārds kļuvis par leģendu. Pretrunīgi vērtēta tiek arī pati filma.
Ieeja uz seansiem brīva.

6.

7.

Īstenošanas vieta

01.02.2019.
08.02.2019.
09.30–10.30
15.02.2019.
22.02.2019.
01.02.2019.
08.02.2019.
15.02.2019.
22.02.2019.
01.02.2019.
08.02.2019.
15.02.2019.
22.02.2019.
05.02.2019.
12.02.2019.
19.02.2019.
26.02.2019.
06.02.2019.
13.02.2019.
20.02.2019.
27.02.2019.
06.02.2019.
13.02.2019.
20.02.2019.
27.02.2019.

Nosaukums

(adrese)

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

Veselības veicināšanas pasākums –
Fizioterapijas nodarbības
pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

11.00–12.00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs
„Varavīksne”, „Rude”, Rude, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums –
Fizioterapijas nodarbības
pieaugušajiem „Kusties brīvi!''

13.00–14.00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs
Melnsilā, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums –
Fizioterapijas nodarbības
pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

14.00–15.00
15.00–16.00

Stadiona
vingrošanas zāle,
Miera iela 13, Roja,
Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums,
fizioterapeita grupu nodarbības bērniem
„Esi vesels kustībā no dzimšanas” –
2 bērnu grupas

14.00–16.00

16.30–18.30

21.02.2019. 18.00–21.00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs

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

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

Rojenieku veiksmīgie starti

No 29.01 līdz 28.02. Rojas KC mazajā zālē
albāņu mākslinieces IVI DERVISHI

18. janvārī pieci Rojas novada Sporta skolas U-14 grupas vieglatlēti piedalījās Talsu novada Sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā.

GLEZNU IZSTĀDE.

NVO Rojas invalīdu biedrības, Strauta 8 – 33, BLPJC „Strops”
Pasākumu plānas FEBRUĀRĪ
Diena,
datums
01.02.2019.
Piektdiena
05.02.2019.
Otrdiena
06.02.2019.
Trešdiena
07.02.2019.
Ceturtdiena
08.02.2019.
Piektdiena
12.02.2019.
Otrdiena
13.02.2019.
Trešdiena
14.02.2019.
Ceturtdiena
15.02.2019.
Piektdiena
16.02.2019.
Sestdiena

Pasākuma nodarbības
nosaukums
Veselības grupa - nūjošana

Pulksteņa
laiks

Nodarbību
vadītājs

B. Rozefelde
11.00–14.00
E. Grīnvalde
15.00–17.00
K. Sauškina
Kuratori
Biedru tikšanās
E. Grīnvalde
10.00–14.00
2607871
Galda spēles
Biedrības biedri
Veselības stiprināšanas nodarbība
V. Žurovska
10.00–11.00
Adīšana, pērļošana, tamborēšana
L. Semičenkova
11.00–14.00
B. Heinberga
Galda spēles
E. Grīnvalde
Veselības grupa – nūjošana
15.00–17.00
L. Semičenkova
Darbs ar filci
10.00–14.00 K. Sauškina
Galda spēles
15.00–17.00 E. Grīnvalde
Veselības grupa – nūjošana
10.00–14.00

E. Grīnvalde
Biedrības biedri

Veselības stiprināšanas nodarbība
E. Grīnvalde
10.00–11.00
Adīšana, pērļošana, tamborēšana
V. Žurovska
11.00–14.00
Galda spēles
L. Semičenkova
E. Grīnvalde
Veselības grupa – nūjošana
15.00–17.00
L.Semičenkova
Ziemas krājumu degustācija

12.00–17.00 B. Rozefelde

19.02.2019.
Otrdiena

Darbs ar filci
Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

K. Sauškina
10.00–14.00
E. Grīnvalde
15.00–17.00
L. Semičenkova

20.02.2019
Trešdiena

Galda spēles
Biedru tikšanās

10.00–14.00 Biedrības biedri

21.02.2019
Ceturtdiena
22.02.2019
Piektdiena
26.02.2019
Otrdiena
27.02.2019
Trešdiena
28.02.2019
Ceturtdiena

Veselības veicināšanas pasākums –
radošās darbnīcas bērniem
„Mākslas terapija”
Slimību profilakses pasākums –
lekcija pieaugušajiem „Seksuāli
reproduktatīvā veselība bērniem”

Nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) atvieglojumu
saņēmēju ievērībai!
Aicinām personas, kuras pretendē uz NĪN atvieglojumiem
Rojas novadā, Rojas novada domē
iesniegt iesniegumu un invaliditātes apliecības kopiju līdz šī gada
31. martam! Atvieglojumu var
saņemt persona ar I vai II invaliditātes grupu un kura ir deklarēta
Rojas novadā.

15.00–17.00 E. Grīnvalde

Darbs ar filci
Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

Biedru tikšanās
Galda spēles

Veselības veicināšanas pasākums –
radošās darbnīcas pieaugušajiem
„Mākslas terapija”

Veselības stiprināšanas nodarbība
E. Grīnvalde
10.00–11.00
Adīšanas, pērļošanas, nodarbība
L.Semičenkova
11.00–14.00
Galda spēles
B. Heinberga
E. Grīnvalde
Veselības grupa – nūjošana
15.00–17.00
L. Semičenkova
Darbs ar filci
10.00–14.00 E. Grīnvalde
Galda spēles
15.00–17.00 K. Sauškina
Veselības grupa – nūjošana
Kulinārijas nodarbība
10.00–14.00 R. Žurovska
Galda spēles
Veselības stiprināšanas nodarbība
E. Grīnvalde
10.00–11.00
Adīšanas, pērļošanas, nodarbība
L. Semičenkova
11.00–14.00
Galda spēles
B. Heinberga

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

Aicina muzejs

Jaunie censoņi ar rezultātiem apmierināti.

Albuma foto

Visi audzēkņi startēja 60 m skrējienā. No mūsu grupas visātrāk šo distanci veica Emīlija Krūziņa, viņas rezultāts 9,20 sek. – 11. vieta no 38 dalībniecēm. Nikola Leitarte pirmo reizi izpildīja III jaunatnes sporta klasi.
Pārējie dalībnieki skrējienā mazliet uzlaboja savu personīgo rezultātu, bet
Ralfs Vēmanis pirmo reizi piedalījās 3 kg lodes grūšanā. Sacensībās piedalījās arī Kerija Dinsberga un Rihards Vizums.
Vieglatlētikas trenere A. Raspopova

Jauna iespēja – bez maksas
lasīt e-grāmatas
Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās 2019. gadā ikvienam bibliotēkas lasītājam tiek
piedāvāta iespēja bez maksas lasīt
e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē
vai datorā vietnē www.3td.lv – „3td
e-GRĀMATU bibliotēka”. To nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA „Tieto Latvia”, apgādu Zvaigzne ABC
un publiskajām bibliotēkām.
Lai kļūtu par „3td e-GRĀMATU

bibliotēkas” lasītāju, ar publiskās
bibliotēkas e-kataloga autorizācijas
datiem /lietotājvārds un parole/ jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv. Ja
vēl neesat bibliotēkas lasītājs, vai arī
iepriekš neesat tajā izmantojis autorizācijas datus, varat vērsties jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā.
Izmantojiet jauno, inovatīvo lasīšanas pakalpojumu!
Irēna Svitiņa

Policija ziņo
Laika posmā no 09.01.2019. līdz 22.01.2019. Rojas pašvaldības policija:
Saņēmusi un reaģējusi uz 3 izsaukumiem, par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 2 klienti, izteikti 3 mutiski brīdinājumi, izpildīti 5 atsevišķie
uzdevumi. Pašvaldības policijā atrodas Rojā atrastas 2 atslēgas ar piekariņiem.
Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

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

Šogad ikgadējā Rojas muzeja
pasākumā „Selgas ielas stāsti”
atcerēsimies kādreizējo Rojas
universālveikalu. Aicinām ikvienu – gan bijušos vai esošos universālveikala darbiniekus, gan
pircējus, gan novada iedzīvotājus
ņemt līdzi senākas un ne tik senas
fotogrāfijas, atmiņu stāstus, lai
9. februārī pulksten 13.00 tiktos
Rojas muzejā. Izzināsim sava novada vēsturi kopā!

Pateicība
Mīļš paldies kaimiņiem, draugiem
un visiem pārējiem, kas bija kopā ar
mums, pavadot mūžībā mūsu mīļo
mammīti MARTU LAGZDIŅU.
Meita, dēls, vedekla, mazdēls ar ģimeni

Līdzjūtības
Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi,
Baltā smilšu kalniņā.
		
(t. dz.)
Izsakām līdzjūtību Gunai,
mammu mūžībā pavadot.
Rojas stadiona darba kolēģi

Tā debess ir mana
Ar visām gaismām –
Mana no nakts līdz naktij,
Mana no dienas līdz dienai…
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Maijai Leitartei, māsu zaudējot.
9.b klases audzēkņi un vecāki

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

