
Piektdiena, 2019. gada 22. februāris   Nr. 4(1248)

Pavasaris vairs nav aiz kalniem – 
par to liecina arī Rojā daudzviet uz-
ziedējušās sniegpulkstenītes.

N. Indāna foto

Dace Klabere

Tradicionāli februāra sākumā, kad Latvijā 
atzīmē Selgu dienu, muzejā pulcējas visi tie, ku-
riem interesē mūsu novada vēsture. Gadu gaitā 
„Selgas ielas stāstos” ar muzeja darbinieču palī-
dzību esam atcerējušies Rojas ambulances, zivju 
konservu rūpnīcas, autoostas un citu Selgas ie-
las iestāžu un namu vēsturi. Šī gada tēma – biju-
šais universālveikals.

Skatoties vecās fotogrāfijas, atceramies, ka uni-
versālveikala vietā kādreiz atradās slavenā, leģen-
dām apvītā koreja. Laiki mainījās, padomju cilvēki 
cēla komunismu, viss strauji attīstījās. Roja veidojās 
par perspektīvu ciematu ar daudzām darbavietām, 
un bija nepieciešamība pēc kārtīga veikala. Un tā 
1983. gada 2. aprīlī Rojā tiek atklāts universālvei-
kals. Cerībā veikala atklāšanas dienā tikt pie kādas 
importa preces, cilvēki jau rīta agrumā sāka stāvēt 
tajā laikā tik ierastajās rindās. Veikalā bija rūpnie-
cības un pārtikas preču nodaļa, kulinārija, otrajā 
stāvā – bērnu preču nodaļa, ēdnīca, kafejnīca, gar-
derobe.

Veikals gan bija jauns un plašs, bet tā plaukti, 
sevišķi jau pārtikas nodaļā, bija pustukši. Vesela 

romāna vērti būtu stāsti par to, 
kā rojenieki cīnījās par to, lai tiktu pie desas ga-
bala vai sviesta paciņas, par importa apaviem un 
apģērbiem pat nerunājot. Tai laikā daudziem no 
mums šķita – kas gan nekait pārdevējām, tām visa 
kā gana. Izrādās, ka arī pārdevējām tikt, piemēram, 
pie kārotajiem apaviem, nemaz nebija tik viegli. 
Katru reizi, kad veikalā bija paredzēts tirgot impor-
ta apavus, ieradusies komisija 10 cilvēku sastāvā, lai 
izkontrolētu, cik apavu kastes tikušas saņemtas, un 
cik izliktas pārdošanā. Tā kā Rojas veikali bija pa-
kļauti Jūrmalas patērētāju biedrībai, dažreiz gadī-
jies, ka līdz Rojai atceļojusi jau tukša kurpju kaste 
ar naudu. Tad nu ar drebošu sirdi acīgās komisijas 
uzraudzībā tirdzniecības zālē tikušas iznestas visas 
kurpju kastes, arī tukšās…

Runājot par piedzīvotajiem kurioziem, biju-
sī pārdevēja atcerējās arī laiku, kad parfimērijas 
nodaļā vīri stāvējuši rindā un kastēm vien pirkuši 
iecienīto gurķīti – sejas losjonu, kuru viņi gan iz-
mantoja pavisam citos nolūkos. Joprojām atmiņās 
dzīvs arī notikums Valgalciema veikalā, kad deficī-
ta biksīšu tirgošanas laikā kāda no pircējām rāvusi 

augšā brunčus, lai parādītu pārdošanu kontrolējo-
šajam priekšniekam, cik nolāpītas ir viņas bumbie-
renes, un ka viņai vienu biksīšu vietā vajagot divas. 
Un dabūjusi ar’!

Savukārt pārtikas nodaļas pārdevēja atcerējās 
par slavenajām desu, sviesta un citām pārtikas 
normām. Viss iepriekš bijis jāsafasē noteiktajos 
gramos, un safasēt milzīgos, cietos sviesta klučus 
pa 200 gramiem nudien nav bijis viegli. Visādas 
metodes izmēģinājušas, fasētājas par labāko atzi-
nušas sviesta griešanu ar plānu stiepli. Viss bijis 
jādara steigā, jo līdz pulksten 17.00, kad cilvēki 
nāca no darba, sviestam bija jābūt safasētam un 
jāsākas tā tirdzniecībai. Pārdevējai Gaidai atmiņā 
gadījums ar sardelēm. Sardeles parasti negrie-
zuši un kādam pircējam iesvērušās par dažiem 
gramiem vairāk, nekā noteiktā norma. To redzē-
dams, pircējs strikti noteicis, ka sardeles taču ir 
griežamas, un tā viņai nācies nogriezt no sardeles 
pāris ripas nost. Bet kāds kungs atcerējās, ka bi-
jis liecinieks tam, kā viņa paziņa veikalā (tas gan 

noticis Liepājā) licis pārdevējai nosvērt viņam 
75 cm desas. Pārdevējai acis lielas, bet pircējs pa-
licis pie sava.

Laikiem mainoties, bijušie patērētāju biedrī-
bas veikali tiek slēgti, to telpās ienāk citi tirgotā-
ji un privātuzņēmēji, bet vēl pēc laika tiek slēgta 
visa lielā divstāvu ēka. Prieks, ka pirms vairākiem 
gadiem tajā atkal atgriezās dzīvība, bet tas jau ir 
pavisam cits stāsts.

Pasākuma noslēgumā Gundega aicināja ikvie-
nu novada iedzīvotāju neizmest lietas ar muzejis-
ku vērtību, bet piedāvāt tās muzejam. Ik dienas 
facebook.lv redzam, ar kādu interesi tiek aplūkotas 
tur ievietotās fotogrāfijas par mūsu novada vēstu-
ri, atpazīti fotogrāfijās redzamie cilvēki, vietas un 
notikumi. 

Nākamais muzeja pasākums notiks 5. mar-
tā 16. 00 muzeja telpās. Tajā kopā ar Osvaldu 
Bergānu atcerēsimies bijušā zvejnieku kolhoza 
„Banga” kuģu remonta ceha laikus, cilvēkus un 
notikumus. Laipni gaidīts ikviens interesents!

 Jaunais universālveikals 
Rojā beidzot sagaidīts.  Atmiņu stāstījumos netrūka arī jautru brīžu. 

 Pēc rindas spriežot, tiks tirgota importa prece.
D. Klaberes un arhīva foto

Februārī un martā Rojas muze-
jā koši dižojas mūspuses strīpainie 
tautastērpa brunči jeb lindraki (tā 
tos dēvēja agrāk).

Pirms diviem gadiem aizsākām 
skaistu tradīciju – kopīgu Latvijas ka-
roga aušanu, darbiņš veiksmīgi pada-
rīts! Bet stelles nevar stāvēt tukšas, ko 
darīt tālāk? Atbilde jau brieda pagāju-
šo ziemu, kad visi gatavojās Dziesmu 
svētkiem, meklēja brunču rakstus, in-
teresējās arī pie mums. Tā mēs uzzinā-
jām, ka vieni brunči glabājas Ķirķragā, 
kurus audusi Lizete Marija Svitiņa-
Sviķe (dzimusi Rudes „Mālvalkos”). 
Bibliotekāre Irēna brunci parādīja, ļoti 
košs, ar sulīgi zaļdzeltenām strīpām. 
Rojas novads vēsturiski veidojies no 
Lubezeres (Roja, Rude), Nogales (Kal-
tene), Dundagas (Ģipka – Melnsils) 
un Upesgrīvas (Valgalciems), tādēļ arī 
meklējām šo pagastu brunčus Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā. Atradās 
vairāki paraugi, bet ar konkrētu norā-
di trīs. No Rojas „Žulnieku” mājām, 
ko audusi Lizete Lepiks, Kaltene – 
Štāls, Rudē „Zaļumu” mājās – Anna 
Grīnšteins. Tagad šo brunču paraugus 
var skatīt pie mums muzejā.

Lai izstāde būtu krāšņāka un inte-
resantāka, aicinājām audējas, bijušās 
rojenieces Solveigu Zandi un Inetu Vī-
toliņu (jo viņas arī meklē Rojas brun-

ci) parādīt savu veikumu: brunčus, la-
katus, segas, šalles, dvieļus. Iznākums 
ir ļoti krāsains un daudzveidīgs, va-
ram apskatīt arī rakstainos cimdus un 
zeķes, ko adījušas Ārija Māra Vītoliņa 
un Solveiga. Late Vītoliņa pēc muzejā 
atrastā parauga izšuvusi Talsu nova-
da blūzi. Savukārt Laima Landmane 
aizraujas ar vēl senākiem rokdarbu 
veidiem: jostu celošanu un adīšanu ar 
vienu adatu – adatiņas pinuma tehni-

ku. Beatei Olektei jau tautastērps ir ga-
tavs, to pēc mājās atrastā vecmāmiņas 
brunča parauga noauda Talsu audēju 
kopas meistare Sanita Šermukšne. Iz-
stādi kuplina arī citi talsinieču noaus-
tie brunči. Pavasaris ar savām krāsām 
lēnām tuvojas, bet brunču un segu 
rakstos tas jau zied Rojas muzejā! Nā-
ciet to apskatīt un kopīgi izlemt, kuru 
no rakstiem audīsim mūsu stellēs! 

Gundega Balode

Rojas ritmus gaidot
Nemanot ir paskrējuši jau pieci gadi, kopš Rojā notiek vieglās un džeza mūzikas 

ansambļu konkurss „Rojas ritmi”. Šo gadu laikā ir piedzīvots tik daudz prieka un 
gandarījuma, un tāpēc šogad visus šos mazos un lielos prieka gabaliņus mēs esam 
nolēmuši apvienot vienā skaistā piecu gadu jubilejas koncertā, kas notiks 5. aprīlī, 
plkst. 18.00 Rojas kultūras centrā. 

Koncerts izskanēs kā īpašs sveiciens visiem mūsu uzticamākajiem draugiem, 
konkursantiem, pedagogiem, visiem konkursa atbalstītājiem un ikvienam novada 
iedzīvotājam. Koncertā dalību ņems spilgtākie konkursanti visu šo piecu gadu pa-
stāvēšanas laikā. Kopā ar mums būs ansamblis no Babītes Mūzikas skolas  „Pieci 
vienā ritmā” un viņu pedagoģe Anda Bikauniece, PIKC Ventspils Mūzikas vidus-
skolas klavieru duets (ped. S. Villeruša), Ādažu Mākslas un mūzikas skolas sak-
sofonistes un viņu pedagoģe Jeļena Kovaļenko-Bebriša, īpašs sveiciens izskanēs 
no 2016. gada konkursa 1. vietas ieguvējiem – Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
ģitāristu ansambļa (ped. M. Zemture), kā arī no mūsu kaimiņiem, atraktīvajiem 
akordeonistiem no Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas (ped. G. Vecvagare), 
kas 2016. gadā ieguvuši konkursa patroneses Rojas novada domes priekšsēdētājas 
Evas Kārkliņas personisko simpātiju balvu. 

Visiem spilgtā atmiņā ir pagājušā gada konkursa Grand Prix balvas ieguvēji – 
sitaminstrumentu trio „Brāļi Grīnbergi”, kas ar lielāko prieku pauduši vēlmi mu-
zicēt atkal Rojā. Īpašs prieks un gandarījums, ka mūs atceras un novērtē ne tikai 
konkursanti, bet arī žūrijas locekļi un jubilejas koncertā kopā ar mums visiem būs 
dziedātāja Ieva Sutugova un viņas vadītā vokālā grupa „Fortuna”, kas var pama-
toti lepoties ar Dziesmu un deju svētku vokālo ansambļu konkursā iegūto Sudraba 
diplomu! Savukārt īstos dejas ritmos mūs ievedīs Ozolnieku Mūzikas skolas džeza 
orķestris un viņu atraktīvais vadītājs Alberts Kekļa.

Koncerta otrajā daļā uzstāsies fantastisko balsu īpašnieces – vokālā grupa „RADIO 
TRIO”. 

Aicinu visus apmeklēt šo lielisko pasākumu, kur visi ansambļi muzicēs dzīva-
jā izpildījumā, turklāt katrs ienesot savu „odziņu”. KOPĀ ESAM, KOPĀ BŪSIM, 
KOPĀ MĒS VARAM DAUDZ!

Savukārt 6. aprīlī jau no plkst. 10.30 izskanēs V Vieglās un džeza mūzikas an-
sambļu konkurss.

Uz visiem pasākumiem – IEEJA BEZMAKSAS!
Baiba Beraģe

Iepazīsti Rojas brunci!

Gundega iepazīstina ar brunčiem, aicinot kopīgi izlemt, kuru no rakstiem 
aust muzeja stellēs.                                                                              D. Klaberes foto

„Selgas ielas stāstos” atceras bijušo universālveikalu
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Novada domē

Rojas novada 19. februāra 
domes sēdē tika izskatīti 24 darba 
kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

•	 Ievēlēt deputātu Agni Dravnieku par Rojas novada domes Finanšu komitejas 
un Izglītības, sporta un kultūras komitejas locekli.

•	 Iesniegt Lauku atbalsta dienestam projekta pieteikumu „Taimiņu mazuļu 
smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un 
resursu papildināšanai Rojas novadā” Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, pasākumā „Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1 664,00 apmērā, projekta kopējās izmaksas 
EUR 8 320,00.

•	 Iesniegt Lauku atbalsta dienestam projekta pieteikumu „Taimiņu mazuļu 
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja” Valsts at-
balsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, 
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā”. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 600,00 ap-
mērā, projekta kopējās izmaksas EUR 3 000,00.

•	 Ar 2019. gada 1. martu izdarīt grozījumus Rojas novada domes Iepirkumu 
komisijas sastāvā, atbrīvojot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Daci 
Roze feldi, un apstiprināt par iepirkumu komisijas locekli Haraldu Valdemāru – 
Rojas novada domes deputātu.

•	 Ar 2019. gada 1. martu ievēlēt par Rojas novada domes Administratīvās ko-
misijas locekli Alisi Lakšmani – Rojas novada domes nekustamo īpašumu admi-
nistratori.

•	 Noteikt Rojas novadā Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās 
termiņu līdz šī gada 15. martam.

•	 Apstiprināt Rojas novada Jaunatnes politikas attīstības programmu 
 2019.–2022. gadam.

•	 Piešķirt Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai ikgadējo ap-
maksāto atvaļinājumu no šī gada 25. februāra līdz 20. martam. Atvaļinājuma lai-
kā domes priekšsēdētājas pienākumus pildīs Rojas novada domes priekšsēdētājas 
vietnieks Haralds Valdemārs.

•	 Noteikt būvju īpašumu Saules ielā 3, Rojā, „Pīlādži”, Rudē un Dzintaru ielā 3, 
Rojā, uzturēšanai nepieciešamo zemes platību un iznomāt to būvju īpašuma īpaš-
niekiem uz zemes esošo būvju uzturēšanas vajadzībām.

•	 Izdarīt Rojas novada domes 2018. gada 20. novembra lēmumā Nr. 190 „Par ze-
mes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Mežgulbji”, 
„Lejieši”, „Saktas”, Žocenē, Rojas novadā” grozījumus.

•	 Par nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Ģipkā, Rojas novadā, zemes vienības sa-
dalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu, piešķirot un saglabājot esošos no - 
saukumus. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kriņģeļi”, Rojas novadā, atdalot zemes 
vienību, saglabājot tai esošo nosaukumu un adresi, un noteikt zemes lietošanas 
mērķus. Paliekošajām zemes vienībām piešķirt jaunu nosaukumu un noteikt ze-
mes lietošanas mērķus. 

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Miera iela 13 – stadions, Rojā, Rojas no-
vadā, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0503, piešķirot tai 
jaunu adresi: Parka iela 4, Roja, Rojas novads, LV-3264 un jaunu nosaukumu: Parks 
„Plocis” un saglabāt zemes lietošanas mērķus. 

•	 Nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Kaltenē, Rojas novadā sadalīšanai, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu, piešķirot un saglabājot esošās adreses un nosaukumus. Ap-
stiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.

•	 Atbilstoši Latvijas Republikas likumam reģistrēt zemesgrāmatā kā Rojas no-
vada pašvaldībai piekrītošu zemi Priežu iela 6, Roja, Rojas novads. Piekrist būvju 
īpašuma izveidošanai un piešķirt nosaukumu.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Pavasari”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes lieto-
šanas mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Ērgļi”, Rojas novadā, zemes lietošanas mērķi.
•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Liepas”, Rojas novadā, zemes lietošanas mēr-

ķus.
•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Buku kāpas”, Rojas novadā. Atdalītai 

zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Rožu kāpas” un saglābāt zemes lieto-
šanas mērķus.

•	 Precizēt Rojas pagasta TDP sesijas 27.08.1992. lēmumu „Par zemes piešķir-
šanu lietošanā”, nosakot, ka lietošanā piešķirama zemes vienība nekustamā īpašu-
ma „Tagadnes”, Melnsilā, Rojas novadā, ir 0,4100 ha platībā. Pievienot pašvaldības 
ceļa Novada ceļš Ziedkalni – Tagadnes zemes vienībai zemes gabalu 0,03 ha pla-
tībā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma Ostas ielā 1, Rojā, Rojas novadā zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1092 plānotajai zemes vienības daļai 0.1050 ha 
platībā zemes lietošanas mērķi. 

•	 Vienoties ar SIA „A CELTNE”, reģistrācijas numurs 41203034602, par 
būvdarbu līguma izslēgto darbu tāmi EUR 38 485,42 un papildu darbu tāmi 
 EUR 275 944,07 apmērā. 

•	 Lai nodrošinātu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”, kur 
Rojas novada domei projekta darbība un sasniedzamie rezultāti ir Rojas brīvdabas 
estrādes jaunbūves būvdarbi, būvdarbu būvuzraudzība, autoruzraudzība un ek-
spertīze, izpildi, ņemot vērā izslēgto darbu apjomu, papildus darbiem nodrošināt 
Rojas novada domes līdzfinansējumu EUR 237 458,65 apmērā, papildus jau pare-
dzētajam Rojas novada domes 1 875 529,96 EUR līdzfinansējumam. 2019. gadā 
ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 237 458,00 apmērā. Sagatavot nepiecie-
šamos dokumentus un iesniegt tos LR FM Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles pārraudzības padomē.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/domes sekretāre 

Marita Pāvuliņa

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa inkubato-
ri izziņo 2019. gada uzņemšanu un 
aicina jaunos uzņēmējus un biznesa 
ideju autorus pieteikties inkubācijas 
programmai.

No 2019. gada 1. marta līdz 20. mar-
tam tiks atvērta pieteikumu pieņem-
šana dalībai inkubācijas programmā 
LIAA Talsu biznesa inkubatorā. Inku-
bācijas programmā aicināti pieteikties 
uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk 
par trim gadiem. Pieteikumus, kas pa-
rakstīti ar elektronisko parakstu un no-
sūtīti uz liaa@liaa.gov.lv,  pieņems līdz 
2019. gada 20. marta plkst. 23.59.

Pirmsinkubācijas programma ir 
piemērota gan fiziskām, gan juridiskām 
personām, kuras vēlas izvērtēt savas 
biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēne-
šu garumā tā sniedz dalībniekiem visu 
nepieciešamo savas biznesa idejas attīs-
tīšanai – aprīkotas darba telpas, mento-
ru un citu uzņēmēju atbalstu, seminā-
rus un mācības par dažādām tēmām, 
kas saistošas uzņēmējiem, un palīdz ri-
sināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī 
vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā 
jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.

Inkubācijas programmā papildus 
pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks 
saņem 50% līdzfinansējumu biznesa 

attīstībai nepieciešamo pakalpojumu 
iegādei,  piemēram, grāmatvedībai, 
telpu nomai, dizainam, mārketingam, 
tehnoloģiskajām konsultācijām un pro-
totipu izstrādēm, sertificēšanai, labora-
toriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams 
pretendēt 50% līdzfinansējumam līdz 
EUR 10 000 pakalpojumu iegādes un 
līdz EUR 5 000 aprīkojuma un izejma-
teriālu iegādes izmaksu segšanai.

Interesenti – jaunie uzņēmēji un biz-
nesa ideju autori – aicināti apmeklēt Info 
dienu 4. martā no plkst. 10.00–17.00 Tal-
su biznesa inkubatorā Talsos, Kalna ielā 4, 
Info stundu 6. martā no plkst. 10.00–12.00 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, domes sēžu zālē, 8. 
martā no plkst. 10.00–12.00 Dundagā, 
Pils ielā 9, Brīvā laika pavadīšanas centrā,  
11. martā no plkst. 10.00–12.00 Mērsra-
gā, Lielajā ielā 25, Tautas nama mazajā 
zālē, 2. stāvā, lai vairāk uzzinātu par in-
kubatora sniegtajiem pakalpojumiem un 
atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņē-
mējdarbības attīstībai, kā arī uzņemšanas 
kārtību inkubatorā.

Talsu biznesa inkubatorā šobrīd ir 
46  dalībnieki, no tiem 22 uzņemti in-
kubācijas programmā un 24 testē savas 
idejas dzīvotspēju pirmsinkubācijas 
programmā. Dalībnieku vidū ir tādi 
uzņēmumi kā viesu nams un kafejnīca 
Kuršu krogs, SIA Latsketch, kas piedāvā 

dažādus masīvkoka izstrādājumus un 
SIA Zvēru dārzs – rada dizaina tekstil-
izstrādājumus ar dažādu dzīvnieku un 
augu apdruku. 

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir 
atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un kon-
kurētspējīgu uzņēmumu izveidi un 
attīstību, nodrošināt fiziskas personas 
un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai idejas attīstīšanai ne-
pieciešamo vidi, kopstrādes telpu, jau-
no uzņēmēju kopienu, konsultācijām, 
mācībām, tīklošanās pasākumiem par 
vispārīgiem uzņēmējdarbības jautāju-
miem, mentoru atbalstu un līdzfinan-
sējumu biznesa attīstībai. LIAA Biznesa 
inkubatori ir finansēti ERAF projekta 
„Reģionālie biznesa inkubatori un ra-
došo industriju inkubators” ietvaros.
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem:
http://inkubatori.magneticlatvia.lv 
Par pirmsinkubācijas programmu 
Par inkubācijas programmu

Kontaktpersona:
Dagmāra Dreiškena

LIAA Talsu biznesa inkubators
Talsi, Kalna iela 4

E-pasts: talsi@liaa.gov.lv
Tālrunis: 62400904 

Aicina pieteikties dalībai „Atvērtās mājas kafejnīcas” 
arī Rojas novada Lībiešu krasta teritorijā

Projekta „UNESCO-tourism” partneri aicina Rojas no-
vada Lībiešu krasta ciemu uzņēmējus un iedzīvotājus no 
Aizklāņiem līdz Ģipkai pieteikties un padalīties Atvērto 
mājas kafejnīcu dienās šī gada 1. un 2. jūnijā. Tie būs 
pirmie šāda veida svētki Latvijā.

Aktivitāte tiek organizēta ES projekta „Mazo etnisko 
kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma 
galamērķis” ietvaros. Šāda veida aktivitātes jau vairākus 
gadus notiek dažādās vietās Igaunijā, kad uz vienu vai 
vairākām dienām saimniecības un citas vietas, kuras nav 
saistītas ar uzņēmējdarbību un ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu, pārvēršas par kafejnīcām. Igaunijā šī aktivitāte jau 
ir kļuvusi par tradīciju un ar laiku dažas no šīm vienas dienas 
kafejnīcām ir izaugušas par uzņēmumiem, kas uzņem viesus 
pastāvīgi.

Vēlos aicināt mūsu novada Lībiešu krasta iedzīvotājus no 
Aizklāņiem līdz Ģipkai pieteikt savu dalību Atvērtajās mājas 
kafejnīcu dienās. Katrs, kas vēlas, neatkarīgi no tā, vai viņš ir 
vai nav reģistrēts PVD, VID, var šajās dienās savā sētā piedā-
vāt  īpašos ēdienus, dzērienus, našķus, arī demonstrēt savu 
amata prasmi u.tml., tādējādi reklamējot savu produkciju, 
izmēģinot tās pievilcību vai vienkārši kopā ar apmeklētājiem, 
arī saviem radiem un draugiem, svinēt kafejnīcu dienas Lī-
biešu krastā. 

Šāda veida aktivitāte sniegs neaizmirstamu pieredzi viesu 
uzņemšanas jomā un, protams, galvenais ir vēlme sadarbo-
ties un līdzdarboties. Aktivitāte nav komercializētas peļņas 
avots, bet gan vērsta uz kopienas un iedzīvotāju sadarbību. Šī 
ir lieliska iespēja sameklēt sen aizmirstas dzimtas vai vecmā-
miņas receptes, pagatavot maltīti un pacienāt interesentus ar 
kādu īpašu ēdienu vai dzērienu. Īpaši vēlos aicināt galdā celt 
vietējos, mūsu piekrastes tradicionālos ēdienus un gardumus 
vai jūsu ģimenes, dzimtas īpašo ēdienu. 

Sētā ģimenes, kaimiņu vai draugu lokā variet sagatavot 
savu īpašo piedāvājumu - cienastu interesentiem lieliskai gar-
šas pieredzes gūšanai, iespējams padomāt arī par kādu nelielu 
izklaidi vai kultūras programmu atbraukušajiem viesiem. 

Šī aktivitāte ir saskaņota ar visiem uzraugošajiem die-
nestiem un mājas kafejnīcām, kuras tiks atvērtas uz divām 
dienām, netiks piemērots pārtikas apriti reglamentējošo hi-
giēnas normatīvo aktu prasības.

Būs interesantāk, ja savai kafejnīcai izdomāsiet nosauku-
mu, ja varēsiet pastāstīt par gatavotā ēdiena vēsturi, vai pat 
demonstrēsiet tā tapšanu vai kā citādi kuplināsiet savu pie-
dāvājumu (piem., ar apģērbu, muzicēšanu utt.). Ēdienam nav 
obligāti jābūt tradicionāli vēsturiskam, tikpat labi tas var būt 
jūsu „jaunākais atklājums” un gatavots no vietējiem produk-
tiem, bet vēlams to kuplināt ar stāstu, kā tas radies. Runājot 
ar saviem viesiem un stāstot par ēdienu, neaizmirsīsim lietot 
savu īpašo lībisko, jeb tāmnieku  izloksni.

Pieteikšanās dalībai Atvērtajās mājas kafejnīcu dienās un 
sīkāka informācija par aktivitāti Rojas Tūrisma informācijas 
centrā, pa telefonu 28630590 vai e-pastu: tic@roja.lv. 

Lai dalībnieki varētu atbilstoši sagatavoties, līdz svētku 
norisei tiks organizētas mācības Māju kafejnīcu dalībniekiem 
par viesu uzņemšanas kultūru, kafejnīcu noformēšanu, ēdie-
na prezentāciju un izcenojuma kalkulāciju. Nākošās mācības 
Mājas kafejnīcu dienu dalībniekiem notiks 14. martā, Kolkā, 
Lībiešu saieta namā. Sīkāka informācija un pieteikšanās mā-
cībām ilze.steine@dundaga.lv vai pa tālruni 28717810. 

Lasītāju uzmanībai!
Roja novada dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties pārus, 

kuri 2019. gada maija mēnesī vēlas svinīgos apstākļos atzīmēt 
savas laulības 50 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1969. gadā), 

55 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1964. gadā), 
60 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1959. gadā) un 
65 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1954. gadā).

Lūdzam pieteikties Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā 
vai pa telefoniem 63232056, 29231680 līdz 2019. gada 1. martam.

Lūgums pieteikties arī pārus, kuriem šis gan ir 50, 55, 60 un 65 gadu kopdzīves jubilejas gads, 
bet atzīmēt šo jubileju kopīgi pāris nevēlas.

LIAA biznesa inkubatori 
uzņem jaunus biznesa 

ideju autorus un uzņēmējus
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100 dienas skolā un citi raibi notikumi
Šonedēļ Rojas vidusskolas pirmklas-

niekiem lielie svētki. Pagājušajā nedēļā 
labi atpūtušies, otrdien viņi varēja svinēt 
jubileju„Kopā mācāmies, draudzēja-
mies un augam jau 100 dienu!” Skolotāja 
Egija Hazena kopā ar saviem palīgiem, 
12. klases šefiem, bija sagatavojusi da-
žādus uzdevumus. Pirmklasniekiem 
bija jāatrod pareizais ceļš pasaku, mīklu, 
burtu un svešvalodu pasaulē. Jātiek galā 
ar skaitļiem un atjautības uzdevumiem 
matemātikā, jāprot sarēķināt naudiņu 
iepirkšanās spēlē. Pirkstu veiklība bija jā-
pārbauda mājturības stundā, no plastilīna 
un 100 pogām veidojot mandalas. Skolo-
tāja atzīst, ka visi strādājuši ar aizrautību 
un azartu, tādēļ godam nopelnījuši lielo 
kliņģeri un diplomu par veiksmīgām pir-
majām 100 dienām Rojas vidusskolā. 

Mūsu skolēni piedalījušies dažādās 
starpnovadu olimpiādēs. Piektdien Tal-
sos notika 4.–8. klašu olimpiāde mate-

mātikā. 4. klašu grupā 1. vietu ieguva 
Madara Slavika (skolotāja J. Švarcbaha), 
5.–8. klašu grupā 1.vietu izcīnīja Dāvids 
Liepa (7.b klase, skolotāja A. Kurmiņa), 
2. vieta Kristeram Patrikam Feldbergam 
(6.a klase, skolotāja L. Roze).  Paldies par 
centību arī pārējiem, kuri nenobijās un 
piedalījās olimpiāžu uzdevumu risinā-
šanā. 9.–12. kla šu krievu valodas olim-
piādē paldies par piedalīšanos Artūram 
Lūsim un Atzinības raksts  Valteram 
Sigai (10. klase, skolotāja S. Mediņa). Ar 
2. vietu ķīmijas starpnovadu olimpiādē 
varam apsveikt Miķeli Gitendorfu (sko-
lotāja M. Folkmane). 

Pateicoties projekta „Karjeras at-
balsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
Nr. 8.3.5.0/16/1/001 finansējumam, sko-
lotāja Inta Plāte bija noorganizējusi inte-
resantu „melno” pasākumu. 1.–4. klašu 
skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīties 

ar skursteņslauķa profesiju. Skolā vieso-
jās skursteņslauķu amata meistars Jānis 
Andersons, vienīgā sieviete – skursteņ-
slauķe Latvijā Līga Ondzule un Valērijs 
Samovičs, kurš mācījies Rojas vidussko-
lā un tīra dūmvadus mūsu pusē. Par to, 
kur un kā radies skursteņslauķa arods, 
kur apgūt šādas prasmes un dažādus ci-
tus amata noslēpumus, stāstīja sertificē-
tie meistari. Skolēniem tika dota iespēja 
pašiem no improvizēta skursteņa izvilkt 
traucēkli – šoreiz tā bija melna konfekte. 
Tāpat varēja aplūkot milzīgu iršu pūz-
ni, kurš izcelts no dūmvada, izmēģināt 
roku, zīmējot ar ogli, apskatīt un paostīt 
darvu, kura veidojas dūmvadā, aplūkot 
un iztaustīt visus skursteņslauķa darba-
rīkus. Stunda pagāja ātri, un par bērnu 
interesi sūdzēties nevarēja. Bet, izlobot 
konfekti no papīra, dažs gan aiz pārstei-
guma ievilka elpu – tā bija melna! 

Antra Ozollapa Rebeka un Elza ar aizrautību liek kopā pasaku ilustrācijas.           Arhīva foto

Mana sapņu profesija
54 Rojas vidusskolas jaunieši no  

8.–12. klasei piedalījās „ĒNU DIE-
NA 2019” projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs”. Katrs jaunietis 
izvēlējās iepazīt sev interesējošu profe-
siju. 38 jaunieši ēnoja Rīgā, 3 Ventspilī, 
1 Lielvārdē, 1 Mārupē, 5 Talsos, 1 Tuku-
mā, 1 Kolkā, 4 Rojas novadā. Darba vidē 
iepazītas 38 dažādas profesijas: muzeja 
darbinieki, arhitekts, policijas darbinie-
ki, bērnu māsa, farmaceits, grāmatvedis, 
loģistikas speciālisti, treneri, ergotera-
peiti, jūrnieki, animators, aktieri, dizai-
neri, auto mehāniķi, pilots, uzņēmumu 
vadītājs, kā arī darbs Saeimā u.c. Īpašs 
prieks bija 11. klases zēniem Eduardam 
Martužānam un Robertam Rihardam 
Lazdiņam par iespēju pirmo reizi mūžā 
lidot uz Bilundu, ēnojot pilotus. 

Pirms ēnošanas katram dalībniekam 
bija jāprot sameklēt 
nepieciešamo infor-
māciju, nosūtīt pie-
teikumu – motivāci-
jas vēstuli, vienoties 
ar ēnojamo, atrast 
vietu pēc adreses, 
tā pilnveidojot arī 
komunikācijas un 
sadarbības pras-
mes. Pedagogiem 
ir gandarījums par 
jauniešu teikto – 
skolotāj, mani ēno-
šanai apstiprināja, 
kā man patika, biju 
nobijusies, bet mani 
sagaidīja tik jauki…

Skolēni secināja, 
ka jāuzdrīkstas pieteikties ēnošanai, jādara tas savlaicīgi, jāmācās raksturot sevi 
un pateikt, ko vēlies. Visi atzīst, ka vajag noteikti piedalīties ēnošanā, jo šajā dienā 
varēja pārliecināties par savas izvēlētās sapņu profesijas piemērotību sev. 

Paldies autobusa šoferim Kārlim Pastoram un bērnu vecākiem, kuri nodroši-
nāja bērnu nokļūšanu līdz ēnošanas vietai. 

Rojas jauniešiem dalība ĒNU DIENĀ ir jēgpilns un noderīgs karjeras atbalsta 
pasākums. 

Rojas vidusskolas pedagogs-karjeras konsultants Inta Plāte

Betija Ābolkalna ēnoja aktieri 
Aināru Ančevski.

Megija Janševica iejūtas tiesneša lomā.          Albuma foto

Eduardam Olektem – jauna pieredze
Dace Klabere

17. februārī lieli un mazi skatītāji pulcējās Rojas 
kultūras centrā uz animācijas filmas „Jēkabs, Mimmi 
un runājošie suņi” izrādi. Šī filma ir īpaša ar to, ka vie-
nu no galvenajām lomām, Jēkabu, ierunājis rojenieks 
Eduards Olekts. Eduards jau bija ticies ar filmas ska-
tītājiem Talsos, Kuldīgā un Ventspilī, un šajā dienā arī 
rojeniekiem bija iespēja ieklausīties Eduarda stāstīju-
mā un uzdot savus jautājumus.

Varam lepoties, ka no gandrīz 300 pretenden-
tiem, kas bija pieteikušies, Jēkaba tēla ierunāšanai 
tika izvēlēts tieši Eduards. Zēns nav no pļāpīgajiem, 
tādēļ uz jautājumu, kāpēc izvēlēts tieši viņš, atbil-
de ir īsa: „Kā teica režisors, viņam esot paticis mans 
kurzemnieka akcents”. Pats filmas ierunāšanas pro-
cess esot visai vienkāršs – priekšā uz ekrāna rāda fil-
mu, un Eduardam jāierunā uzrakstītais teksts. Viņš 
gan piebilst, ka reizēm tekstā esot ielicis arī kaut ko no 
sevis. Katru filmas varoni ierunājot atsevišķi, tādēļ pārējos 
filmas tēlus satikt viņam nav izdevies. Filmu zēns ierunā-
jis divos piegājienos. Pirmajā reizē process bijis diezgan 
garš, jo ierunāta visa filma. Nākamajā reizē jau viss gājis 
raitāk, jo tad tikai nācies palabot dažas vietas. Interesanti, 
ka garākos tekstus Eduardam izdevies ierunāt pāris reizēs, 

bet vietas, kur jāpasaka tikai divi vārdi, nācies atkārtot vēl 
un vēl.

Kādreiz zēns bija domājies, ka varētu ko līdzīgu veikt, bet 
nekad nebija iedomājies, ka tā būs multene. Nu ir āķis lūpā, 
un Eduards labprāt šo pieredzi atkārtotu. Pirmoreiz skatoties 
filmu, Eduards domājis, kā tas būs – dzirdēt filmā savu balsi, 
taču pēc tam ar filmu tā aizrāvies, ka par to vairs nedomājis. 
Jāvēl Eduardam, lai šī pirmā pieredze nav pēdējā. 

Invalīdu biedrībā degustē ziemas krājumus
Dace Klabere

16. februārī multifunkcionālā centra 
„Strops” telpās rosījās Rojas invalīdu 
biedrības ļaudis, lai dalītos mīlestībā un 
kulinārijas mākslas noslēpumos. Tā kā 
tikko bija atzīmēta visu mīlētāju diena, 
katra pasākuma apmeklētāja vaigu ro-
tāja sarkana sirsniņa. Lai ko arī iebilstu 
Valentīna dienas pretinieki, jāatzīst, ka 
samīļošanās un labu vārdu nekad nevar 
būt par daudz. Bet, kā atzīmēja invalī-
du biedrības priekšsēdētāja Erna Grīn-
valde, mīlestība iet caur vēderu, tādēļ 
biedrības dāmas rudenī kārtīgi pastrā-
dājušas un šajā dienā cēla galdā ziemai 
sagatavotos labumus.

Šo labumu bija tik daudz, ka va-

jadzētu pāris dienas, lai 
varētu nogaršot katru no 
tiem. Baidos, ka žūrijā ie-
vēlētajām dāmām uz kādu 
laiku būs zudusi interese 
par šāda veida konser-
viem. Lai nu kā, viņas savu 
darbu veica godam, un pa-
visam drīz tika nosauktas 
labāko recepšu autores. 
Uzvarētāju godā šoreiz 
Sarmīte Ceplēviča, Velta 
Jaunzeme un Mārīte Strā-
dere. Kad galvenais darbs 
bija paveikts un garšīgāko 
recepšu autores apbalvo-
tas, sākās saviesīga pasēdēšana pie ka-
fijas tases, kuras laikā ikviens klāteso-

šais varēja noskaidrot sev interesējošo 
recepti. 

Godalgoto vietu ieguvējas Mārīte Strādere (no 
kreisās), Velta Jaunzeme un Sarmīte Ceplēviča.

D. Klaberes foto

Kaltenes bibliotēkā apskatāma 
Marijas Mutores darbu izstāde

Kaltenes bibliotēkā februārī un martā apska-
tāma Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas 
4.  klases audzēknes Marijas Mutores darbu iz-
stāde. Ikdienā Marija dzīvo Kaltenē un mācās 
Rojas vidusskolas 3. klasē. Viņai ļoti patīk zīmēt 
un veidot dažādus mākslas darbiņus. Pēc tiem 
var secināt, ka viņai ļoti patīk zīmēt dzīvniekus, 
dažādus kukaiņus, tomēr vismīļākie viņai ir di-
nozauri. Viņas skolotāji ir Ilze Šelkova un Aija 
Gūtmane.

Skolotāja Ilze Šelkova Mariju raksturo kā ļoti 
talantīgu, centīgu un uzņēmīgu meiteni. Skolotā-
ja uzsver arī viņas mammas uzņēmību, jo Mariju 
uz Valdemārpili no Kaltenes ved mamma Evija. 
Marija ir piedalījusies arī Valsts mēroga konkursā 
Rīgā.

Izstāde apskatāma katru darba dienu bibliotē-
kas darba laikā.

Egita Jansone
Marija vislabprātāk zīmē dinozaurus.                                           

Albuma foto

Draudzības diena PII „Zelta zivtiņa” 
grupās „Karūsiņas” un „Burbulēni”

„Reiz mežā lielā sadraudzībā dzīvoja pelīte (Andže-
lika Dubure) un lācenīte (Iveta Rozentāle)”, tā Draudzī-
bas diena sākas abu grupu kopējos svētkos. Bērni tika 

iepazīstināti ar slinkās lācenītes un gādīgās pelītes ciešo 
un patieso draudzību – pelīte aprūpē lācenīti, bet viņa 
bezgalīgi mīl savu jauko draudzeni, guļot ziemas miegā. 
Vējš skujplēsis un pirmās pavasara lietus lāses pamodina 
lielo guļavu. Draudzības dienā abi dodas pastaigā 
uz tālo ezeru. Dažādi piedzīvojumi un nedienas ceļā 
piemeklē lācenīti, bet vienmēr ir blakus un viņu izglābj 
pašaizliedzīgā pelīte. Uz pelītes jautājumu bērniem –
kādas trīs labas lietas lācenīte var izdarīt pelītei, bērnu 
atbildes ir dažādas – salasīt odziņas, samīļot, uzdziedāt 
miega dziesmiņu, panest opā līdz mājām un sagādāt 
jaukus svētkus, ko lācenīte arī izpilda. Visi tiek aicināti 
jautrās rotaļās un dejās, darbojas radošajā darbnīcā  – 
dažādās tehnikās rotā sirsniņas saviem mīļajiem, 
cienājas pie svētku galda un dejo ballītē. Draudzības 
dienas izskaņā skan mīļvārdiņi jaukajiem kaimiņiem – 
jūs esat vislabākie kaimiņi, mēs jūs mīlam, lai visiem 
jauka un mīlestības pilna šī diena!

Skolotāja Iveta Rozentāle

Bērniem Draudzības diena pagāja jautrās rotaļās 
un dejās.                                                                    I. Zemeles foto 

Ar Eduardu iepazīstina Rojas novada kultūras darba organi-
zatore Dace Broka.                                                          D. Klaberes foto
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi 

Policija ziņo 

Pasākumu kalendārs

Līdzjūtības

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums,
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tu-
viniekiem, Jāni Žoludu zemes klēpī 
guldot.

Rojas invalīdu biedrība

Ir sāpe, kas sirdī,
Ir sāpe, kas zemē,
Ir sāpe, kas debesīs kliedz.

Skumju brīdī esam kopā ar Sintiju, 
tēti zaudējot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Mums jāiesien ir zaļā pavedienā
Viss mātes nodzīvotās dzīves stāsts,
Gan nebeidzamu rūpju pilnās dienas,
Gan skopo prieka stundu klusais 
                                                       glāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ilzei Šelkovai, mammīti zemes klēpī 
guldot.

Rojas invalīdu biedrība

No atmiņām paliek tik starojums
                                               maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Skumju brīdī esam kopā ar Anitu 
un Sintiju, vīru un tēti

      Dināru Balodi zaudējot.
„top!” veikala kolektīvs

Pēkšņi satumst un izdziest skatiens,
Kā vēja pieskāriens, kā trausls diegs…

Visdziļākā līdzjūtība Ilzītei, mammu 
mūžībā pavadot.

Skaidrīte Brūšniece

Pateicība

23. februārī plkst. 18.00
Jaunā latviešu piedzīvojumu filma visai ģimenei 

„Vecā dārza noslēpums”.
Lomās: Agris Māsēns, Lauris Subatnieks, Roze Bau-

mane, Niks Rapšs, Emīlija Jakubāne, Emīls Pohor-
želskis, Imants Strads, Armands Berģis, Inga Alsiņa-

Lasmane, Gatis Gāga. Režisori: Olafs Okonovs, Gunita Groša.
Filmas garums 1 stunda un 30 min.
Pie pensionāra Armanda, kurš dzīvo vecā mājā ar lielu, aizlaistu dārzu, iero-

das jaunais uzņēmējs Kārlis, kurš vēlas nopirkt māju, taču Armands tam nepie-
krīt. Armanda dārzs ir lieliska vieta, kur spēlēties bērnu četrotnei par spīti tam, 
ka Armands regulāri cenšas bērnus padzīt no dārza. Viss izmainās bērnu un 
Armanda starpā, kad bērni uzzina, ka Kārlis ar saviem padotiem vēlas pārņemt 
dārzu ar negodīgām metodēm, lai tajā uzceltu veikalu, un sāk Armandu aizstā-
vēt. Izrādās, ka iecere par veikala būvi ir tikai Kārļa viltīgs gājiens, jo viņš zina, 
ka dārzs slēpj sevī daudz lielāku noslēpumu.

Ieeja 3.00 EUR, bērniem līdz 12 g. v. 2.00 EUR.
Biļešu iegāde pasākuma dienā no plkst. 17.00. Vietas iespējams rezervēt 

iepriekš pa tālruni 29196478.

8. martā plkst. 19.00 un 9. martā plkst. 18.00 un 20.00
Jaunā latviešu filma

„KLASES SALIDOJUMS”.
Lomās: Ainārs Ančevskis, Imants Strads un Juris Kaukulis.
Režisors: Andrejs Ēķis.
Filmas garums 1 stunda un 37 min.
Viņu draudzība ir izturējusi pusgadsimta laika pārbaudi un tagad, 25 gadus 

pēc skolas absolvēšanas, viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu. 
Viens no viņiem ir no dzīves noguris ģimenes galva, otrs kļuvis mežonīgs ro-
keris ar pielūdzējām visās aizkulisēs, savukārt trešo tik tikko pametusi sieva. 
Kopā atceroties senos laikus, viņi mēģinās gan palīdzēt viens otram dzīves lik-
stās, gan izpildīt svētku komitejas uzdotos uzdevumus...

Ieeja 3.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezervācija pa tālruni 29196478.

ATGRIEŠANĀS LIELAJĀ ZĀLĒ!
15. martā plkst. 19.00

LIELIZRĀDE ar dziesmām, jokiem un pārģērbšanos –
(Ne)PAREIZIE DZIESMU SVĒTKI.

Šajā izrādē ar mīlestību un smaidu mums būs iespēja paskatīties uz to, kas 
mums ir dārgs, par ko mēs dusmojamies un kādi mēs paši esam.

Lomās:  Mārtiņš Egliens, Elīna Avotiņa, Mārtiņš Brūveris, Marģers 
Eglinskis, Kristians Kareļins, Viktors Ellers vai Pēteris Lapiņš. 

Piedalās deju grupa Kārļa Boža vadībā. 
Režisors: Mārtiņš Egliens.
Ieeja 15.00; 12.00; 10.00; 8.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC un www.bilesuparadize.lv

Līdz 28.02. Rojas KC mazajā zālē 
albāņu mākslinieces Ivi Dervishi

GLEZNU IZSTĀDE.

Visiem Rojas novada pensionāriem 
un tiem, kas tuvojas 

šim skaistajam vecumam!
30. martā 13.00 

Rojas kultūras centrā 
senioru kluba „Liedags” balle

„Dziesma 
cauri mūžiem liesmo”.

Balles moto: 
„Es nenācu šai vietā
Savu miegu izgulēti,
Nācu ēsti, nācu dzerti,
Nācu jautri padziedāti”.

Pieteikties ballei (līdz 23. martam) 
un sīkāka informācija pa telefonu 
29744031 (Dzintra). Esiet laipni lūgti 
un gaidīti!

Senioru kluba „Liedags” padome

Sirsnīgi pateicos Ģipkas baznīcas
             draudzei, Ģipkas un Pūrciema
                    iedzīvotājiem, kuri mani tik
                     mīļi un sirsnīgi sveica
                         80 gadu jubilejā!

Ar pateicību,  
Valdis Rande

Laika posmā no 6. februāra līdz 
20. februārim Rojas pašvaldības 
policija:

Saņēmusi un reaģējusi uz 6 izsauku-
miem, par savām tiesībām un pienāku-
miem konsultēti 4 klienti, izteikti 8 mutiski 
brīdinājumi, izpildīti 3 atsevišķie uzdevu-
mi. Mājās nogādāta persona, kura bija tādā 
alkohola reibumā, ka patstāvīgi nespēja 
pārvietoties. Veikts reids kopā ar Valsts vi-
des inspektoriem.

NVO Rojas invalīdu biedrības 
pasākumu plāns MARTĀ

Diena, 
datums

Pasākuma nodarbības 
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

01.03.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

05.03.2019.
Otrdiena

Gleznu veidošana no dzijām
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

06.03.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 E. Grīnvalde

2607871 

07.03.2019.
Ceturtdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Adīšana, pērļošana, tamborēšana

Galda spēles

10.00–11.00
11.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

B.Heinberga
08.03.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova
09.03.2019.
Sestdiena Sieviešu dienas pasākums 12.00–18.00 E. Jugbārdis

28832682

12.03.2019.
Otrdiena

Gleznu veidošana no dzijām 
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

11.00–14.00
15.00–17.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

13.03.2019.
Trešdiena Atskaite par 2018. gadu 10.00–14.00 E. Grīnvalde

Biedrības biedri

14.03.2019.
Ceturtdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Adīšana, pērļošana, tamborēšana

Galda spēles

10.00–11.00
11.00–14.00

E. Grīnvalde
V. Žurovska

L. Semičenkova
15.03.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova

19.03.2019.
Otrdiena

Gleznu veidošana no dzijām
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.00–14.00
15.00–17.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

L. Semičenkova
20.03.2019.
Trešdiena

Galda spēles
Biedru tikšanās 10.00–14.00 Biedrības biedri

21.03.2019.
Ceturtdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Adīšanas, pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–11.00
11.00–14.00

E. Grīnvalde
L. Semičenkova

B. Heinberga
22.03.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova

26.03.2019.
Otrdiena

Gleznu veidošana no dzijām
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

27.03.2019.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

28.03.2019.
Ceturtdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Adīšanas, pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–11.00
11.00–14.00

E. Grīnvalde
L. Semičenkova

B. Heinberga
29.03.2019
Piektdiena Veselības grupa nūjošana 15.00–17.00 L. Semičenkova

E. Grīnvalde
30.03.2019.
Sestdiena Salido Mārītes 12.00–18.00 M. Gideka

28787059

Nr. 
p. k.

Datums 
(dd.

mm.gggg.)

Norises laiks 
(plkst.  

no – līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.

01.03.2019. 
15.03.2019. 
22.03.2019. 
29.03.2019.

09.30–10.30

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrs 

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

Veselības veicināšanas 
pasākums – fizioterapijas 
nodarbības pieaugušajiem 

„Kusties brīvi!”

2.

01.03.2019. 
15.03.2019. 
22.03.2019. 
29.03.2019.

11.00–12.00

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrs 

„Varavīksne”, „Rude”, 
Rude, Rojas novads 

Veselības veicināšanas 
pasākums – fizioterapijas 
nodarbības pieaugušajiem 

„Kusties brīvi!”

3.

01.03.2019. 
15.03.2019. 
22.03.2019. 
29.03.2019.

13.00–14.00
Brīvā laika pavadīšanas 

un jauniešu centrs 
Melnsilā, Rojas novads  

Veselības veicināšanas 
pasākums – fizioterapijas 
nodarbības pieaugušajiem 

„Kusties brīvi!”

4.

05.03.2019. 
12.03.2019. 
19.03.2019. 
26.03.2019.

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

5.

05.03.2019. 
13.03.2019. 
20.03.2019. 
27.03.2019.

14.00–16.00

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrs 

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

Veselības veicināšanas 
pasākums – radošās 

darbnīcas pieaugušajiem 
„Mākslas terapija”

6.

05.03.2019. 
13.03.2019. 
20.03.2019. 
27.03.2019.

16.30–18.30

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrs 

„Varavīksne”, „Rude”, 
Rude, Rojas novads 

Veselības veicināšanas 
pasākums – radošās 
darbnīcas bērniem 
„Mākslas terapija”

7. 20.03.2019. 11.00–14.00

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrs 

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

Slimību profilakses 
pasākums-lekcija 

pieaugušajiem „Kas tev 
jāzina par onkoloģisku 

saslimšanu”

Zaļais koridors – ātrāka 
un efektīvāka 
onkoloģisko saslimšanu 
diagnosticēšana

Kopš 2016. gada 1. oktobra Latvijā ir ieviesta sistēma „Zaļais koridors”. Arī 
2019. gadā plānots piešķirt valsts finansējumu programmas attīstībai jeb veici-
nošiem pasākumiem onkoloģisko slimību agrīnai diagnostikai un savlaicīgai ār-
stēšanai.

Ko tas nozīmē? Iedzīvotājiem, kuriem rodas aizdomas par onkoloģisku 
saslimšanu, vēršoties pie sava ģimenes ārsta, ir iespējams saņemt nosūtīju-
mu ar speciālu kodu un, dodoties uz konsultāciju vai nozīmēto izmeklējumu, 
pakalpojums būs pieejams 10 dienu laikā (no pierakstīšanās dienas), ārpus 
ārstniecības iestādes valsts apmaksātu pakalpojumu gaidīšanas laika. „Zaļais 
koridors” jeb iespēja saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselī-
bas aprūpes pakalpojumus ātrākos termiņos, ir būtisks uzlabojums veselības 
aprūpes organizēšanā. 

Pacientu ceļš agrīnai diagnostikai, izmantojot programmu „Zaļais ko-
ridors”

1. Pacients vēršas pie sava ģimenes ārsta;
2. Ģimenes ārsts izvērtē pacienta sūdzības un veselības stāvokli;
3. Ja ģimenes ārstam rodas aizdomas par onkoloģisku slimību, ārsts izsniedz 

nosūtījumu noteiktu valsts apmaksātu izmeklējumu veikšanai (piemēram, ma-
mogrāfijas, ultrasonogrāfijas). Šie izmeklējumi tiek veikti 10 darbdienu laikā 
no pierakstīšanās dienas un ārpus kopējā ārstniecības iestādei noteiktā finan-
sējuma (kvotas).

4. Lai pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku slimību tiktu veikti izmeklēju-
mi ārpus kopējās rindas, izsniedzot nosūtījumu, ģimenes ārsts tajā norāda noteiktu 
kodu un informē pacientu par to, kā pierakstīties uz izmeklējumiem. Pierakstoties 
pacients informē par nosūtījumā norādīto kodu un dodas uz izmeklējumiem, ņe-
mot līdzi nosūtījumu.

5. Pacients pēc izmeklējumu/konsultācijas apmeklēšanas atkārtoti dodas pie 
ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts izvērtē izmeklējumu rezultātus.

6. Ja apstiprinās onkoloģiska diagnoze vai ārstam joprojām ir aizdomas par on-
koloģisku slimību, ģimenes ārsta praksē izsniedz nosūtījumu un pa tālruni pieraksta 
pacientu speciālista konsultācijas saņemšanai kādā no specializētajām slimnīcām. Arī 
šīs konsultācijas tiek nodrošinātas 10 darbdienu laikā, neatkarīgi no iestādes finan-
sējuma (kvotas).

Nosūtījumu uz izmeklējumiem var izsniegt ne tikai ģimenes ārsti, bet arī 
ginekologi (savas kompetences ietvaros) un ārsti-speciālisti piecās specializē-
tajās onkoloģijas ārstniecības iestādēs:

•	 Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā
•	 Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
•	 Liepājas reģionālajā slimnīcā
•	 Piejūras slimnīcā
•	 Daugavpils reģionālajā slimnīcā

ESF projekta 
„Esi vesels – ieguldījums 
tavai nākotnei!” 

(Nr. 9.2.4.2./16.I/044) semināru/mācību/citu  
pasākumu grafiks 2019. gada marta mēnesim
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