Sniegpukstenītes – pavasara
vēstnese – šogad uzplauka
ziemas vidū.
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Domes sēdē vienbalsīgi apstiprināts pašvaldības budžets
Dace Klabere
21. janvārī Rojas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja šī gada Rojas novada
pašvaldības budžetu.
Kā pastāstīja novada domes priekšsēdētāja
Eva Kārkliņa, darbs pie jaunā budžeta sākas brī
dī, kad tiek apstiprināts iepriekšējais budžets. Pie
budžeta plāna sastādīšanas strādāja Attīstības no
daļas vadītāja Agnese Veckāgane. Katras iestādes/
struktūrvienības vadītājs jau februārī sāk uzkrāt
informāciju par veicamajiem darbiem nākamajam
gadam, plāno finansējumu, kā arī strādā pie ilgter
miņa stratēģijas. Novembrī visas ieceres prioritā
rā secībā tiek elektroniski ievadītas nākamā gada
budžeta projektā. Tā kā visas pašvaldības iestādes
un struktūrvienības strādā vienotā grāmatvedī
bas programmā, tad tas atvieglo darbu gan admi
nistrācijai, gan informācijas sagatavotājiem.
Biedrību, nevalstisko organizāciju, iedzīvotāju
un citu juridisko un privātpersonu iesniegumi par
darbiem vai plāniem, kurus, viņuprāt, vajadzētu
īstenot par pašvaldības budžeta līdzekļiem, arī
nonāk Attīstības nodaļā, kur katrs iesniegums tiek
analizēts, un, ja tas atbilst kritērijam, ka likums
pieļauj to īstenot no pamatbudžeta, tiek iekļauts
budžeta projektā.
Decembra beigās notiek pēdējie precizējumi,
un tiek skatīts, kas pašvaldības budžeta plānā
sanāk, ko, kopīgi strādājot, varam atļauties, kam
pietrūkst, kuras pozīcijas jāpārceļ uz aiznākamo
gadu. Protams, noteicošais faktors ir ieņēmumu
un izdevumu sabalansēšana. Ar likumu ir noteikti
pašvaldību aizņēmumu griesti un tie ir 20 % no
kopējā pašvaldības budžeta. Uz 2020. gadu Rojas
novada pašvaldības aizņēmumi sastāda 8,82 %.

Budžeta ieņēmumi
Rojas novada pašvaldības budžetu 2020. ga
dam veido pamatbudžets, ziedojumi un dāvinā
jumi, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu
daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru in
tereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu
līdzekļus tā, lai nodrošinātu attīstību sabiedrībai
svarīgās jomās. Par budžeta prioritārajām jomām
2020. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras
uzlabošana un spēja nodrošināt pašvaldības finan
šu stabilitāti ilgtermiņā.
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 4 548 390 eiro
kopsummā un lielāko daļu – 51,68 % jeb 2 350 662 eiro
veido transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas
no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām, un
paredzētas galvenokārt pedagogu darba samak
sai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai
un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakal
pojumiem). Nākamā lielākā sadaļa ir iedzīvotāju
ienākumu nodoklis – 37,8 % jeb 1 689 856 eiro un
nekustamā īpašuma nodoklis – 6,93 % (315 076 eiro).
Pārējie ieņēmumi veido mazāk par 4 % no kopējā
pašvaldības budžeta.
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz
2020. gada 1. janvāri bija 111 371 eiro.
Budžeta izdevumi
Pašvaldības izdevumi 2020. gadā plānoti
5 004 389 eiro.
Vislielāko izdevumu pozīciju – 40,17 % jeb
2 010 188 eiro veido viena no svarīgākajām sada
ļām – izglītība. Tie palīdzēs izglītoties Rojas vi
dusskolas audzēkņiem, Rojas Mūzikas un mākslas
skolai, sporta skolai, pirmsskolas izglītības iestā
dēm „Zelta zivtiņa” un „Saulespuķe”, brīvā laika
pavadīšanas un jauniešu centriem un citiem pro
jektiem.

Otra lielākā izdevumu sadaļa, kas veido
31,78 % jeb 1 590 635 eiro, ir atpūta, kultūra un
reliģija. Šeit paredzēta 5 lielu projektu īsteno
šana: „Piejūras vides labiekārtošana Rojā”
(144 323 eiro), „Rekreāciju teritorijas labiekār
tojuma izveide” (157 729 eiro), „Mūžībā aizsauk
to zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjauno
šana” (200 000 eiro), projektam „Cilvēks pie jūras”
(200 000 eiro) un projektam „Vai tu mīli jūru?”
(144 477 eiro). Pārējais šīs sadaļas finansējums
ieplānots sporta, kultūras, muzeja un citu ar šo
jomu saistīto iestāžu uzturēšanai un attīstībai.
Trešā izdevumu sadaļa, kas veido 8,55 % jeb
427 441 eiro, ir Vispārējie vadības dienesti. Šeit
paredzēts finansējums domes administrācijai –
386 452 eiro, deputātu, komisiju un komiteju
atlīdzībai – 24 176 eiro, klientu apkalpošanas
centram, lauksaimniecības un vēlēšanu komisi
jai – 16 813 eiro.
Ceturto izdevumu daļu – 7,07 % jeb
354 049 eiro veido Pašvaldības teritoriju un mā
jokļu apsaimniekošana. Šeit par 278 630 eiro
ieplānoti teritorijas labiekārtošanas darbi, ielu

apgaismojumam – 52 460 eiro, bet kapu teritoriju
uzturēšanai – 22 959 eiro.
Pārējās izdevumu sadaļas – 5,97 % jeb 298 513 eiro
veido Sociālā aizsardzība, 5,14 % jeb 257 424 eiro
veido Ekonomiskā darbība un 1,32 % jeb 66 139
eiro veido Sabiedriskā kārtība un drošība.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem
ar Valsts kasi, 2020. gadā paredzēts atmaksāt aiz
ņēmumu pamatsummas 371 612 eiro apmērā.
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Valsts
Kasē 2020. gadā dažādu projektu realizācijai ap
tuveni 725 790 eiro apmērā.

Valsts kasē pašvaldības ņemto kredītu kopējā
summa, kas nomaksājama līdz 2048. gadam, ir
3 304 279 eiro. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem
līgumiem pašvaldībai 2020. gadā Valsts kasei jāat
maksā 371 612 eiro, t. sk. kredīts „Prioritārā inves
tīciju projekta „Rojas stadiona pārbūve, 1. kārta”
īstenošana”, „Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīv
dabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot nova
da kultūras mantojuma popularizēšanu un pieeja
mību”, „Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras
mantojuma ekspozīcijas centru”, „Apgaismotas
pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”; „Drošība
piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”;
„Vieta sportiskām aktivitātēm”; „Projekta „Jaunu
dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīša
na Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” priekšfi
nansēšanā”; „Mazupītes gultnes pārveidošana”;
„SIA Rojas DzKU pamatkapitāla palielināšanai
pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai
KF projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu at
tīstība Rojā, III kārtas īstenošanai”, „Rojas novada
pašvaldības autoceļa pārbūve”, „Investīciju projek
tu īstenošanai”.
2021. gadā Valsts kasei jāatmaksā 270 569 eiro.
2022. gadā Valsts kasei jāatmaksā 268 788 eiro.
Rojas novada dome sniegusi kredīta galvoju
mus, kuri saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un
apmaksas grafiku tiek maksāti:
1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabied
rība „Piejūra”. Mērķis – „Projekta Sadzīves atkri
tumu apsaimniekošana Piejūras reģionā Latvijā
īstenošana”. Neatmaksātā summa – 48 587 eiro;
2. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība Rojā”. Neatmaksātā
summa – 225 197 eiro;
3. SIA „Rojas DzKU”. Mērķis – „Katlumājas re
konstrukcija”. Neatmaksātā summa – 42 980 eiro.

Tūrisma izstādē „Balttour” ROJA tika pamanīta
No 31. janvāra līdz 2. februārim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā, norisinājās starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour”.
Kā jau zināms, tūrismā robežu
nav, tāpēc Rojas novada tūrisma
informācijas centrs šoreiz drau
dzīgi bija apvienojies vienā stendā
kopā ar Pāvilostas Tūrisma infor
mācijas centru.
Šāda veida sadarbības modelī iz
stādē startējām pirmo reizi. Tā bija
jauna un pozitīva pieredze. Cilvē
kiem vienmēr ir interesējusi atpūta
pie jūras, tāpēc interesentus uzreiz
varējām iepazīstināt ar atpūtas pie
dāvājumiem gan pie lielās jūras
Pāvilostas novadā, gan pie mazās
jūras, jeb līča, šeit, Rojas pusē.
Populārākie jautājumi no izstā
des apmeklētājiem bija par nakš
ņošanas iespējām, piedāvājumiem
dažādām ekskursantu grupām, par

mājražotāju un zivju degustācijas
iespēju piedāvājumiem, kā arī par
interesantākajiem šī gada pasāku
miem mūsu pārstāvētajos novados.
1. februārī, sestdienā, mūsu
stendā organizējām Rojas novada
zivju kulinārijas ražotāju un māj
ražotāju produkcijas degustāciju.
Stenda apmeklētāji bija sajūsmināti
par gardajiem zivju produktiem un
labprāt to būtu arī iegādājušies uz
vietas izstādē.
Izstādes apmeklētājus iepazīsti
nājām ar „Banga Ltd” zivju un jūras
velšu konserviem, SIA „Kaltenes
zivis” zivju kulināriju, mājražotājas
Guntas Rožkalnes „Cīrulīšu” mājas
gardumiem – mājas vīnu un zivju
kulināriju, un kopā ar zivtiņām ap
meklētāji nogaršoja arī „Tamdārza”
kulinārijas pašcepto baltmaizi. Pal
dies uzņēmējiem un mūsu novada
saimniecei Dinai Čubai par palī

dzību degustācijas organizēšanā un
norisē. Vairāki izstādes apmeklētāji
Dinu atcerējās no Roberto Meloni
TV raidījuma „La Dolce Vita” un
izteica Dinai komplimentus par
lielisko uzstāšanos raidījumā.
Izstāde ir lieliska vieta, lai dibi
nātu jaunus kontaktus, iepazītos ar
jauniem sadarbības partneriem un
noskatītu jaunas idejas. Tā mans
sestdienas vakars izstādē noslēdzās
ar rezultatīvu sarunu, un 22. maijā
Rojā varēsim gaidīt ciemos latvisko
tradīciju pārzinātāju un zāļu sievu
Līgu Reiteri.
Šīs trīs izstādē pavadītās dienas
aizskrēja nemanot. Tagad atliek ti
kai realizēt visas idejas un jau pēc
šīs tūrisma sezonas noslēguma ga
tavoties nākošajai tūrisma izstādei
Rīgā.
Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Cienījamie Rojas novada iedzīvotāji!
Jau drīz pie durvīm klauvēs pavasaris. Informēju, ka ērces
šogad būs ļoti aktīvas. Aicinu jūs savlaicīgi veikt vakcināciju pret
ērču encefalītu. Bērniem no 1 gada līdz 18 gadu vecumam vak
cīna ir bez maksas. Pieaugušajiem vakcīnas cena 35 eiro. Lūdzu
pašiem interesēties par vakcinācijas nepieciešamību praksē.
Ar cieņu,
Māra Meldere, ģimenes ārste

 Stenda apmeklētāji bija sajūsmā par Simonas un Dinas piedāvātās produkcijas degustāciju.
 Kristīne no izstādes atgriezās, bagātinājusies ar jaunām idejām un kontaktiem. Albuma foto

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties pārus,
kuri 2020. gada maija mēnesī vēlas svinīgos apstākļos atzīmēt savas laulības

50 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1970. gadā),
55 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1965. gadā),
60 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1960. gadā) un
65 kopdzīves gadu jubileju (laulība reģistrēta 1955. gadā).
Lūdzam pieteikties Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā, tel. 63232056 vai 29231680 līdz
2020. gada 15. aprīlim.
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Informē Rojas apvienotā būvvalde
Rojas apvienotā būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu
21. punktu, no 2020. gada 1. janvāra jebkāds
būvniecības administratīvais process uzsākams
elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā –
WWW.BIS.GOV.LV.
Ņemot vērā iepriekš minēto, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura pēc 2020. gada
1. janvāra vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības
procesu, piemēram, pārbūvēt savu dzīvojamo
māju, būvēt palīgēku, atjaunot vai pārbūvēt savu
dzīvokli, būvēt ražošanas ēku vai realizēt inženierbūves būvniecību utt., visas nepieciešamās
darbības būs jāveic Būvniecības informācijas

sistēmā izveidotajā platformā. Tas nozīmē, ka
visu būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumu, būs iespējams ievietot tikai
Būvniecības informācijas sistēmā elektroniski.
Rojas apvienotā būvvaldē no 2020. gada 1. janvāra būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumus, papīra formātā iesniegt vairs
nav nepieciešams.
Būvniecības informācijas sistēmai ir sekojošas
priekšrocības:
• ieceres dokumentāciju sistēmas lietotājs var
iesniegt jebkurā laikā un no jebkuras vietas;
• sistēmas lietotājs jebkurā laikā var piekļūt
savai būvniecības lietai;

• dokumenti tiek iesniegti elektroniski, netērējot dabas resursus un ietaupot laiku;
• sistēmā var veidot pilnvarojumus, neejot pie
notāra (tikai attiecībā uz būvniecības lietām);
• sistēmā darbojas arhīva funkcija – tās lietotājam vienuviet pieejama visa informācija par
būvniecību konkrētajā nekustamajā īpašumā.
Būvniecības informācijas sistēmā tās lietotāju
ērtībai ir izvietotas video pamācības katram būvniecības ieceres sagatavošanas solim, kā arī tajā ir
iestrādāts veidnis, ar kura palīdzību var izvēlēties
atbilstošo iesnieguma veidlapu.
Būvniecības informācijas sistēma atrodas vietnē WWW.BIS.GOV.LV. Augšējā kreisajā stūrī ir

norāde „Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar
jebkuru rīku, ko piedāvā portāls „Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts).
Noslēgumā vēlreiz vēršam ikviena uzmanību uz
to, ka no 2020. gada 1. janvāra Rojas apvienotā būvvaldē klātienē, papīra formātā, būvniecības ieceres
dokumentāciju iesniegt vairs nav iespējams, kā arī nav
iespējamsuz vietas aizpildīt būvniecības lietu veidlapas un iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju.
Būvniecības informācijas sistēmas klientu atbalsta dienestu uztur Būvniecības valsts kontroles
birojs, kam neskaidrību gadījumos var zvanīt pa
tālruni 62004010. 

Rojas vidusskolas raibā ikdiena
Savu stāstījumu par Rojas vidusskolas sasniegumiem šoreiz sākšu ar precizējumu saistībā ar pagājušajā laikrakstā
pieļauto kļūdu. 13. janvārī Talsu ģimnāzijā notika starpnovadu olimpiāde
8. un 9. klasei latviešu valodā. No Rojas
vidusskolas piedalījās 8.a klases skolnieces Līna Jaunozola un Paula Fjodorova (skolotāja Anete Āboliņa-Ābola),
bet no 9. klases Eva Šulce un Kerija
Elena Kronberga (skolotāja Velta Mitenberga). Godalgoto 1. vietu 8. klašu
grupā ieguva Līna Jaunozola. Sveicam
uzvarētāju, sakām paldies skolotājām
un atvainojos par pieļauto kļūdu.
Ar mācību olimpiādēm arī turpinu. Janvāra beigās notika 11.–12. klašu
starpnovadu olimpiāde tiešsaistē latviešu valodā. Piedalījās Kristaps Ričards
Freimanis no 11. klases (skolotāja Aigita Sprince), 12. klases skolnieces Laura
Celova, Laura Veģe un Hanna Kristiāna
Voroņuka (skolotāja Mārīte Maurmane). Ar 1. vietu un iekļūšanu 3. kārtā, kura notiks 6. martā Rīgā, varam
apsveikt Kristapu Ričardu Freimani.
Starpnovadu olimpiādē matemātikā
9.–12. klasēm Rojas vidusskolu pārstāvēja Eva Šulce, Oto Veinbergs (9. klase,
skolotāja Inta Plāte), Miķelis Gitendorfs (10. klase), Kristaps Ričards Freimanis (11. klase) – skolotāja Vita Freimane. Ar Atzinības rakstu tika apbalvots
Oto Veinbergs no 9. klases. 4. februārī
Miķelis Gitendorfs, Oto Veinbergs un
Eva Šulce piedalījās arī tiešsaistē ķī-

mijas olimpiādes 2. posmā (skolotāja
Māra Folkmane). Vēlam veiksmi, labus
rezultātus un paldies visām skolotājām
par ieguldīto darbu.
23. janvāri „Skolas somas ietvaros”
notika lekcija „Mana runa iedrošina”,
kuru vadīja improvizators, pasākumu
vadītājs Krišjānis Beķeris. 9. klases audzēkne Ieva Alksne atzina: „Šajā lekcijā mums bija iespēja apgūt un uzlabot
prasmes publiskajā runā, gan klausoties
un mācoties, gan pašiem iesaistoties.
Pēc mūsu domām, šī lekcija bija izglītojoša, interesanta un atmiņā paliekoša”.
Nav noslēpums, ka uzstāties lielai auditorijai daudziem ir izaicinājums. Tādēļ
nodarbībā izglītojamie mācījās atbrīvot
savas dabiskās spējas uzstāties un improvizēt atbilstoši situācijai.
Tādas spējas bija jāpierāda arī trim
audzēkņiem, kuri piedalījās „Skatuves
runas” konkursā Talsos. Skolotājas Andas Sebres-Līkopas iedrošināti un sagatavoti, Ralfs Reinis Zīverts (3.a klase),
Adriana Poremska (3.a klase) un Marta
Šermukšne (12. klase) runāja dzeju un
īsu prozas darbu. Konkurence bija visai
nopietna, jo konkursa dalībnieki bija
labi sagatavojušies un orientēti uz uzvaru. Paldies skolotājai par bērnu izaugsmē
ieguldīto darbu, kura rezultātā Ralfs
Reinis Zīverts tika izvirzīts 2. kārtai.
Turam īkšķus!
Kas ir prāts un intuīcija? Ir dzirdēta frāze „Tāda doma man pat prātā nav
ienākusi!” Bet 2.–3. klašu skolēniem

vajadzēja domāt daudz un būt zinošiem, jo viņi piedalījās „Prāta un intuī
cijas pēcpusdienā”, ko organizēja Elīna
Memrikova. Komandas dalījās pa klasēm un bija jāsadarbojas, jāvienojas par
kopēju un, galvenais, pareizu atbildi
uz āķīgiem un arī asprātīgiem jautājumiem. Uzvarēja, protams, draudzība, jo
visas komandas saņēma vienādu žetonu skaitu un arī lielu saldumu tūtu. Lai
prātus atslogotu un mazliet atpūstos,
ar savu prasmi spēlēt dažādus mūzikas
instrumentus visus iepriecināja Rojas
mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Bet skolas Leļļu teātra pulciņš un skolotāja Anda Sebre-Līkopa parādīja pasaku „Notikums mežā”. Tā bija jauka un
pozitīva pēcpusdiena, pēc kuras katrs
ar „uzasinātu” prātu varēja ķerties pie
mājas darbu izpildes.
Vēl varu pieminēt, ka 1. klase ar
audzinātāju Daigu Kirkopu un sporta
skolotāju Aneti Lindi piedalījās „Sportland” organizētajā konkursā „Pirmie
soļi basketbolā”. 9. klase viesojās pie
„Pūcītēm” un 1.–2. klašu skolēniem ar
izglītojošām nodarbībām par uztura higiēnu un veselīgas ēšanas ieradumiem.
Bet „Pūcītes” visu janvāra mēnesi izzināja Visumu. Pētīja, kāpēc mainās
diena un nakts, kāpēc pēc ziemas nāk
pavasaris, un visu to viņiem palīdzēja
saprast mīļās skolotājas Aija un Aiga,
kā arī dabaszinību skolotāja Māra Folkmane, bet punktu visam pielika Planetārija apmeklējums Ventspilī.

Rojas MMS panākumi
Valsts konkursos
Šis mācību semestris
21. janvārī uz Ventspili
Rojas Mūzikas un māksdevās arī akordeona spēles
las skolā iesācies valsts
4. klases audzēkne Krista
konkursu zīmē. Šogad
Jana Reinholde (ped. Baikonkurss norisinās stīgu
ba Beraģe), kas ļoti sīvā
instrumentu spēlē – ģitākonkurencē, sacenšoties ar
ras spēlē, taustiņinstrugadu vecāku klašu audzēkmentu spēlē – akordeona
ņiem, savā grupā ierindospēlē un vizuāli plastiskās
jās trešajā vietā. Konkursā
mākslas programmās.
piedalījās akordeonisti no
17.
janvārī
PIKC
Ventspils, Kuldīgas, Tal„Vents
pils Mūzikas visiem, Valdemārpils, Kandusskola” konkursa otrajā
davas, Rojas. Konkursa žūkārtā dalību ņēma ģitāras
Jana, sacenšoties ar rijas sastāvu veidoja Latvijā
spēles audzēkņi no Vents- gadu vecāku klašu audzēk- plaši pazīstami akordeopils, Piltenes, Kuldīgas, ņiem, izcīnīja 3. vietu.
nisti: pedagoģe, Latvijas
Rojas, Dundagas un MērsAlbuma foto Akordeonistu asociācijas
raga skolām. Viņu snieguvadītāja, metodiķe Līga
mu vērtēja žūrijas komisija izcilu ģitāris- Catlaka, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vitu un pedagogu sastāvā: Kaspars Zemītis, dusskolas pedagoģe Natālija Meļņikoviča
Ainārs Macpans un Kaspars Vizulis.
un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēRojas Mūzikas un mākslas skolu kon- mijas lektors Artūrs Noviks.
kursa otrajā kārtā pārstāvēja Māra GrīPaldies audzēkņiem, kas savu prasnīte un Eduards Čeksters (ped. Maruta mju pilnveidošanā ieguldīja milzu griZemture), abiem savās vecuma grupās basspēku un darbu, lai pārstāvētu Rojas
iegūstot trešo vietu.
Mūzikas un mākslas skolu šī gada valsts
Savukārt 6. klases ģitāras spēles au- konkursos.
dzēknis Miķelis Gitendorfs rūpīgi gataJoprojām aktīvi savam iznācienam
vojas konkursa trešajai kārtai, kas nori- gatavojas arī vizu āli plastiskās mākslas
sināsies no 18.–19. februārim Jūrmalas audzēkņi,kas gatavo darbus tēmā „SkaMūzikas vidusskolā, kur mūsu audzēknis tuves tēls un izteiksmes līdzekļi scenosacentīsies kopā ar mūzikas vidusskolu grāfijā”. Viņu veikumu ikviens var aplūkot
studentiem. Novēlam Miķelim un viņa katru darba dienu mākslas skolas nodaļā.
pedagoģei Marutai Zemturei spēku, iztuLai mums veicas arī turpmāk!
rību un mērķtiecību, lai pēc iespējas tālāk
Rojas Mūzikas un mākslas skolas
izskanētu mūsu skolas vārds.
direktore Baiba Beraģe

1. klase ar audzinātāju Daigu Kirkopu un sporta skolotāju Aneti Lindi
„Sportland” konkursā.
Albuma foto
Kas tie tādi Meteņi, ko tajos met,
un, kas tad tie īsti ir? Ar Meteņa darbiem un nedarbiem ceturtdien Rojas
zvejniecības muzejā „Pūcītes” un sākumskolas audzēkņus iepazīstināja
Gundega Balode. Teikts, ka ar Meteņiem beidzas ziema un sākas pavasaris, un tos svin ap 6. februāri. Tie ir
ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas godi starp Ziemassvētkiem un
Lieldienām. Meteņos valda jautrība,

dziesmas, dejas un dažādas sacensības.
To visu varēja izbaudīt, piedzīvot un
izjust Meteņa bērni – rotaļas, zīlēšanu,
kārtīgu izlielīšanos. Kad no muzeja sētas bija aizdzīti visi kurmji uz mežu, uz
ugunskura varēja izcept gardos, saldos
pīrādziņus. Skolas bērni saka lielu paldies par jauki pavadīto jandelēšanās
laiku.
Antra Ozollapa

Ugunsnelaime Valgalciemā
Dace Klabere
27. janvārī izcēlās ugunsgrēks Valgalciema
„Nītēs”. Ugunsgrēka brīdī mājā bija 2 mazgadīgi bērni, viņu vecāki Evija Artamonova un Gatis
Almanis un Evijas mamma Zenta Artamonova.
Kā pastāstīja Evija, ugunsgrēks izcēlies ap
desmitiem vakarā, kad viņa ar bērniem un mammu jau gulējusi. Evija pamodusies no dīvainiem
sprakšķiem. Zinot, ka vīrs krāsni izkurinājis
jau laicīgi, Evijai radušās aizdomas. Paskatījusies uz griestiem virs plīts, viņa ieraudzījusi, ka
ventilācijas lūka, kas iziet uz bēniņiem, visa ir
sarkana. Sapratusi, ka izcēlusies ugunsnelaime,
viņa skrējusi pie vīra, kurš vēl skatījies televizoru, saukdama, ka izcēlies ugunsgrēks, pēc tam
steigusies atpakaļ pie bērniem. Pati Evija paspējusi uzvilkt vien jaku, mazo pusotrgadnieVisticamāk, ka ugunsgrēks izcēlies no skursteņa, jo elektrības
ku iecēlusi ratiņos, pēc tam skrējusi pēc vecākā,
vadu bēniņos nebija. Šajā gadījumā nelīdzējis arī dūmu deteknepilnus četrus gadus vecā mazuļa, kuru tāpat,
tors.
Albuma foto
segā ievīstītu, aiznesusi līdz mašīnai. Trešo reizi
ieiet mājā Evija nepaguvusi – koridorā jau bija iegāzusies sākusi remontu pašvaldības piešķirtajā sociālajā dzīvoklī.
Kad sarunājāmies, bija pagājušas vien dažas dienas
degošā lūka. Vīrs izskrējis laukā vien tajā, kas tobrīd bijis
mugurā, savukārt Evijas mamma paguvusi uzvilkt pāris kopš ugunsnelaimes izcelšanās. Pēc vairākām negulētām
apģērba gabalus un paķert mājas dokumentus. Uzvilkt diennaktīm Evija ar vīru pamazām sāka attapties un apapavus viņai vairs laika nepietika… Pēdējā brīdī no mā- jēgt, ko darīt vispirms. Pateicoties ugunsdzēsējiem, viņiem ir, ko vilkt mugurā, neskarta ir arī sadzīves tehnika.
jas izvilkts arī suns.
Ģimene saka vislielāko paldies ugunsdzēsējiem, kuri Pēc Gata teiktā, tagad galvenais esot tikt zem jumta, kas
bija ieradušies 10 minūšu laikā. Ugunsgrēka dzēšanā pie- būs pats dārgākais. Tikai pēc tam varēs žāvēt un remontēt
dalījušās 4 automašīnas, atbraukusi arī ātrā medicīniskā pārējās telpas. Primārais, kas tagad vajadzīgs, ir kokmateriāli.
palīdzība.
Jau pirmajās dienās pēc ugunsgrēka Evijas ģimene
Pateicoties ugunsdzēsēju operatīvajai rīcībai, izdeguši
tikai mājas bēniņi, un nodedzis jumts, tādēļ mājas saim- saņēmusi līdzcilvēku atbalstu un līdzcietību. Kā apgalvo
niekiem ir doma par ēkas atjaunošanu. Ēkas pirmajam Evija, tā ir ļoti patīkama sajūta – apzināties, ka tu savā nelaimē neesi viens. Ja vēlaties atbalstīt ugunsnelaimē cietušo
stāvam skarti griesti. Visur, kur dedzis, jāveic demontāža.
Sākotnēji Evijas ģimene patvērumu radusi māsas ģi- ģimeni, zvaniet Evijai, telefons 22459277, Gatim, telefons
menē. Visiem divistabu dzīvoklī vietas maz, tādēļ ģimene 22416572 vai rakstiet e pastā evija33@inbox.lv
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Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļā
2019. gadā
Jaundzimušo reģistrācija
2019. gada laikā Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
20 bērni.
Reģistrētajiem jaundzimušajiem bērniem doti sekojoši vārdi:
Meitenēm – Adrija, Jasmīna, Mia, Amēlija, Grieta, Annika, Amanda, Elza, Greisa.
Zēniem – Kārlis Kristaps, Augusts, Kārlis, Raitis, Adrians, Roberts, Matiass, Artūrs, Gustavs, Jānis.
No 2019. gadā Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem
bērn iem 9 bija meitenes un 11 – zēni.
Kā pirmie savām māmiņām piedzimuši 3 bērni, otrie – 7 bērni,
trešie – 8, ceturtie – 2.
Mūsu novadā reģistrēto bērnu jaunākajai māmiņai bija 23 gadi,
jaunākajiem tētiem – 25, pieredzējušākajai māmiņai – 40 gadi, bet
tētim – 46 gadi.
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā 6 jaundzimušie reģistrēti, pamatojoties uz paternitātes atzīšanas vecāku kopīgo iesniegumu. Tas
nozīmē, ka bērna māte un tēvs savstarpēji nesastāv reģistrētā laulībā.
2019. gada „Rojas dienu” pasākumā ar pasaku grāmatām tika
sveikts katrs mūsu jaunais novadnieks, šo tradīciju turpināsim arī
2020. gadā. Sveiksim mazos novadniekus, kuri dzimuši laika posmā
no 2019. gada „Rojas dienām” maija mēnesī, līdz 2020. gada „Rojas
dienām” maijā.

Laulību reģistrācija
Mūsu nodaļā 2019. gadā 29 pāri reģistrējuši laulību. Dzimtsarak
stu nodaļā „jā” vārds teikts 26 reizes, Kaltenes evaņģēliski luteriskajā
baznīcā 3 reizes, bet no Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajām laulībām 8 laulību ceremonijas vadītas ārpus Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Laulību noslēgušo personu vecuma amplitūda ir ļoti daudzveidīga. Jaunākā līgava bija 21 gadu veca un līgavainis arī 21 gadu vecs.
Sieviešu gadu skaita augstākā robeža, noslēdzot laulību, ir bijuši
75 gadi, bet vīriešu – 76 gadi.
Atkārtotā laulībā stājās 10 vīrieši un 14 sievietes.
No atkārtotajām laulībām: 3 sievietes noslēgušas 3. laulību, arī
5 vīrieši noslēguši 3. laulību, bet 2 vīrieši noslēguši 4. laulību. Pārējiem jaunlaulātajiem atkārtotās bija 2 laulības.
Ar nožēlu jāsaka, ka arī pagājušajā gadā neviens mūsu novada pāris, kuram ir kopēji bērni, bet nav reģistrēta savstarpēja laulība, neizmantoja iespēju septembra mēnesī, „Tēva dienā,” reģistrēt laulību ar
svinīgu laulību ceremoniju bez maksas.
Aicinu mūsu novadā deklarētos pārus, kuriem ir kopēji bērni,
bet laulība nav reģistrēta, izmantot iespēju 2020. gada 13. septembrī,
„Tēva dienā”, reģistrēt laulību ar svinīgu laulību ceremoniju bez maksas.
Iesniegumi par šo laulību noslēgšanu jāiesniedz Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļā no 12.03.2020. gada līdz 12.08.2020. gadam
(tālrunis informācijai – 29231680, Liāna Bērziņa).
2019. gadā ir veiktas 8 atzīmes par laulības šķiršanu Rojas pagasta
un Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā noslēgtajos laulību reģistros.
2019. gadā 13 reizes izsniegtas atkārtotas apliecības, jo iepriekšējie
dokumenti tikuši pazaudēti, vai ticis aktualizēts to saturs.
Lepojamies, ka 2019. gada maija mēnesī sveicām mūsu novada
lepnumu – 2019. gada pārus – jubilārus.
Pagājušajā gadā mūsu novadnieki svinēja:
2 pāri – Dimanta kāzas (60 kopdzīves gadu jubileju);
2 pāri – Smaragda kāzas (55 kopdzīves gadu jubileju);
3 pāri – Zelta kāzas (50 kopdzīves gadu jubileju).
Katram pārim tika pasniegta īpaša „Goda zīme” un naudas prēmija 100 EUR apmērā, un katrs sveicamais pāris veica ierakstus „Goda
grāmatā”.
Pāri, kuriem veselības stāvokļa dēļ tika liegta iespēja piedalīties kopējā pasākumā, tika sveikti personīgi viņu dzīvesvietās.
Arī 2020. gada maija mēnesī svinīgā pasākumā sveiksim 2020. gada
pārus – jubilārus, kuri laulības kopdzīvē nodzīvojuši 50, 55, 60, 65
un 70 gadus.
Lūdzu 2020. gada pārus – jubilārus – pieteikties Rojas novada
dzimtsarakstu nodaļā līdz 2020. gada 1. aprīlim, zvanot Liānai Bērziņai.

Vārda un uzvārda maiņa
Saņemti 2 pamatoti uzvārda maiņas iesniegumi. Abām personām
uzvārdi jau mainīti.

Mirušo reģistrācija
2019. gadā Rojas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 38 aizsaulē aizgājušie. No reģistrētajiem mirušajiem 24 bija sievietes (vidējais dzīves ilgums 80,5 gadi) un 14 vīrieši (vidējais dzīves ilgums
71,2 gadi).

Iedzīvotāju skaits Rojas novadā
Mūsu novadā 2020. gada 2. janvārī bija reģistrētas 3647 deklarētās
personas, tai skaitā:
 Aizklāņos – 29 personas;		
 Rojā – 2339 personas;
 Ģipkā – 77 personas;		
 Rudē – 536 personas;
 Kaltenē – 346 personas;		
 Valgalciemā – 123 personas;
 Melnsilā – 140 personas;		
 Žocenē – 27 personas.
 Pūrciemā – 30 personas;		
Liāna Bērziņa,
Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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ATVĒRSIM SAVAS MĀJAS VIRTUVES UN SIRDIS
Domājot par tuvojošos jauno tūrisma
sezonu, vēlos uzrunāt radošos un aktīvos
Rojas novada iedzīvotājus iesaistīties nelielā „avantūrā”, kopā padarot krāsaināku
un pieredzes bagātāku savu nākamo vasaru.
Kā jau tas ir zināms, latviešiem patīk
labi un gardi paēst, un, ja vēl var nobaudīt
kaut ko īpašu, ar sen aizmirstu bērnības
garšu, tad diena ir izdevusies lieliska!
Mūsu novadā ir daudzas radošas saimnieces, kuru gatavotie ēdieni un gardumi
ir pazīstami ne tikai Rojā, bet atzinību
ieguvuši arī ārpus novada robežām. Gandrīz katrā ģimenē ir iedibinātas savas ēst
gatavošanas tradīcijas, kuras noteikti ir
īpašas! Un tieši tāpēc būtu vērts ar saviem
„meistarstiķiem” un tradīcijām iepazīstināt arī mūsu novada ciemiņus!
Rojas novada mājas virtuve!
Šovasar vēlamies uzsākt jaunu pasā-

kumu, kas varētu kļūt par ikgadēju tradīciju, iesaistot vietējos novada cilvēkus un
popularizējot mūsu piekrastes kulināro
mantojumu un tradīcijas.
Tā būtu viena diena vasarā, kad mūsu
novada viesiem būtu iespējams iegriezties
dažādās mājās, sētās, objektos vai uzņēmumos, kuros tie varētu nobaudīt uz vietas gatavotus ēdienus, dzērienus, uzkodas
vai citus našķus.
Šī būtu lieliska iespēja vietējiem iedzīvotājiem veidot tādus kā dārza svētkus sev,
ģimenei, draugiem, kaimiņiem un ciemiņiem, izmēģinot, kā ir būt mājražotājam.
Pasākuma dalībnieki aicināti padomāt par
to, kādus savus īpašos ēdienus, dzērienus,
našķus piedāvāt apmeklētājiem, kādas
amata prasmes demonstrēt vai izklaidēt
viesus ar kādiem muzikāliem priekšnesumiem. Katru vietu īpašu padara tās stāsts!
Un jums noteikti ir daudz stāstu savā ģi-

menē gan par savu dzimtu, ģimenes tradīcijām un īpašajiem ēdieniem, ko ceļat
galdā ciemiņiem!
Lai šis pasākums varētu notikt, aicinu
atsaukties Rojas novada cilvēkus (privātmāju saimniekus, ģimenes, saimnieces,
mājražotājus, uzņēmējus vai vienkārši aktīvus un darboties gribošus cilvēkus), kas
būtu gatavi iesaistīties šajā pasākumā!
Tiks plānotas arī apmācības un semināri, kas palīdzēs dalībniekiem labāk
plānot un sagatavot savas mājas virtuves
piedāvājumu pasākumam.
Galvenais ir vēlme līdzdarboties, un
tad jau pārējais izdosies pats par sevi!
Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz
21. februārim pa e-pastu: tic@roja.lv vai
tel.: +371 2830590
Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Ziedi nozied, bet pasakas paliek
Dace Klabere

sniegpulkstenīti, tai Jetiņa noadījusi vairākus cimdu pārīšus.
Janvāris ir Annas Sakses dzimGatavojoties pasaku pēcpusdiešanas dienas mēnesis, un to atnai, bibliotekāres tās apmeklētājiem
zīmēt, atceroties rakstnieci un
bija devušas mājasdarbu – izvēlēties
pārlapojot viņas populārāko grāsavai sirdij tuvāko pasaku no rakstmatu „Pasakas par ziediem”, aicinieces krājuma, ko nolasīt klātesonāja Rojas novada bibliotēka.
šajiem. Pasaku mīļotāji mājasdarbu
Pasākuma ievadā bibliotēkas
bija izpildījuši, un mēs dzirdējām
vadītāja Irēna Svitiņa iepazīstināja
Dzintras Žuravskas, Maijas Bergāklātesošos gan ar rakstnieces dzīves
nes, Veronikas Grosbahasun Dzinlīkločiem, gan ar viņas literāro detras Dzeguzes lasījumus un atstāsvumu. Rakstnieces kontā ir arī vaitījumus, savukārt Inese Priede bija
rāki romāni, kas saistīti ar padomju
Ivetas Rozentāles (vidū) stāstītā pasaka ļāva klāt- iedziļinājusies dažādos rakstnieces
laiku, un tie ir kā zināma nodeva esošajiem uz brīdi sajusties kā bērniem.
biogrāfijas faktos. Pasaku lasīšana
tam laikam, bet tajos ir daudz cilD. Klaberes foto un stāstīšana ir neatņemama bērvēcības un cilvēku rakstura šķautnudārza audzinātāju darba sastāvnes, kādas mēs joprojām sastopam
daļa, tādēļ šajā pēcpusdienā mēs
pulkstenīti, un mums, klātesošajiem, tika
ikdienā.
dota iespēja pasaku noklausīties aktiera aizrautīgi, ar lielu interesi noklausījāmies,
Rakstniece savulaik teikusi, ka pietiktu, Imanta Skrastiņa lasījumā. Rakstnieces kā PII „Zelta zivtiņa audzinātāja Iveta Roja katrs rakstnieks radītu mūžā vienu tēlu, pasakā mīlestība bieži kļūst par tādu kā zentāle stāstīja pasaku par zaķi, kurš braukas ienāktu atpakaļ dzīvē, dzīvotu tautā. pārbaudes mēru cilvēku savstarpējās at- ca uz Rīgu pēc skābu kāpostu sēklām. SaKā Blaumaņa Kristīne, kā Lāča Oskars. tiecībās, jo būtībā pasakas jau ir ne tik vukārt Vilnis Paegle klātesošos pārsteidza
Pēckara gados viņas romāns „Pret kalnu” daudz par ziediem, kā par mums pašiem, ar paša sacerētu pasaku.
deva nosaukumu daudziem kolhoziem, par cilvēkiem – cik dažādi mēs esam, un
Ziedi nozied, izgaist smarža un cilvēki
un tā varonei Mirdzai Ozolai gribēja līdzi- kā kurā brīdī rīkojamies. Slavenā cimdu ar saviem likteņiem, bēdām un priekiem,
nāties daudzi jaunieši. Līdz ar kolhoziem Jetiņa savulaik teikusi, cik žēl, ka vairs bet pasakas paliek. Tās lasot, mēs smeromāns izgaisa no ļaužu atmiņas, bet tur- nevar paadīt, jo rokas vairs neklausot. jamies, apbrīnojam, paraudam un papināt dzīvot tautā bija lemts viņas grāma- Viņai tik ļoti patīkot Sakses ziedu pasa- skumstam. Un lai arī daudzām pasakām
tai „Pasakas par ziediem”. Kopš 1966. gada kas, kurās cilvēki pārvēršas ziedos, un no beigas nav tās laimīgākās, tomēr ir laba
tā piedzīvojusi vairākus atkārtotus izdevu- ziediem skan cilvēka balss. Tu vari pa- dvēseliska sajūta, jo ir ticība tam, ka labais
mus un tulkota daudzās valodās.
raudāt, vari pasmieties, izjust, kā dvēsele tomēr pastāv, neskatoties uz to, ka pasakas
Krājums iesākas ar pasaku par snieg- zied. Visvairāk viņai patika pasaka par dažkārt beidzas traģiski. 

Bezmaksas meistarklases Rojā
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi aicina Rojas novada strādājošos
iedzīvotājus uz bezmaksas meistarklasēm.
21. februārī pulksten18.00 Rojas vidusskolas
telpās tiek organizētas šādas meistarklases:
1. Latviskais kulinārais mantojums, ēdienu
noformēšana.
2. Kokapstrāde.
3. Automobiļu elektroiekārtu diagnostika.
Visi nepieciešamie materiāli meistarklašu
norisei tiks nodrošināti.
Šīs meistarklases tiek organizētas ar mērķi
iepazīstināt Rojas novada strādājošos iedzīvotājus ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikuma piedāvātajām aktuālajām mācību
programmām, kas tiek īstenotas Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo
izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
Atgādinām, ka projekta mērķis ir paaugstināt strādājošo profesionālo kompetenci un
konkurētspēju darba tirgū. 90 % no mācību
izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10 % pašu
līdzfinansējums (trūcīgām un maznodrošinātām personām mācības ir bezmaksas). Nākamā
pieteikšanās projekta 5. kārtai plānota marta
mēnesī.
Dalībnieku skaits ierobežots. Sīkāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu
28630590 vai e-pastu: tic@roja.lv
Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Iepriekšējās meistarklases dalībnieces Ruta Penēze (no kreisās), Gundega
Kiršteine, Una Vecbērza un Anda Maslobojeva ar iegūtajām zināšanām ir ļoti
apmierinātas.
Arhīva foto

Informācija vecākiem
2020. gada 18. februārī Rojas vidusskolā tiek organizēta Vecāku pēcpusdiena. Vecākiem ir iespēja pieteikties uz individuālu sarunu pie skolotājiem. Sarunu plānojums publicēts skolas mājaslapā www.rojasvidusskola@roja, nosūtīts
vecākiem e-klasē, zināms arī klašu audzinātājiem.
Individuālajām sarunām ar sākumskolas skolotāju pieteikties pie klases
audzinātājas. Uz sarunām ar pārējiem skolotājiem pieteikties skolas darbvedībā
vai pa tālruņiem 63291527 vai 27710635.
Skolas administrācija
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Pasākumu kalendārs
14. februārī plkst. 22.00 līdz 03.00
(uzmanību, sākam mazliet agrāk!)

VALENTĪNDIENAS
BALLĪTE
ar atraktīvo muzikantu
RIKARDIONU.
Ieeja 6.00 EUR.

15. februārī plkst. 18.30
uz pirmo tikšanos ar savu jauno grāmatu

„PAR TO ES DOMĀŠU RĪT”

aicina tās autore DINA VEINBERGA.
Ieeja brīva.

Sludinājumi

Imants Ločmels – trešais
labākais novusists pasaulē

PĀRDOD
 Vasarā zāģētu malku. 30 EUR/m3. Zvanīt
29169490.

Dace Klabere
Decembra beigās Rīgā noslēdzās Pasaules kausa izcīņas posms novusā, kurā 16 labākie novusisti, kuri bija izcīnījuši tiesības piedalīties turnīrā „Labākais spēlētājs 2019”, cīnījās par labākā spēlētāja titulu. Šajās sacensībās rojenieks Imants Ločmels ierindojās trešajā
vietā. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Imants bija piektais labākais novusists pasaulē.
Gada nogalē arī Piņķos norisinājās starptautisks turnīrs novusā jauktajās dubultspēlēs. Kā pastāstīja Imants, šāda veida turnīrā viņš piedalījies pirmo reizi, un uz tām
aizbraucis tikai treniņa nolūkos. Spēles ilgušas divas dienas, un to noslēgumā Imants
ar trim saviem spēles biedriem izcīnījis pirmo vietu.
Sācies jauns gads un jauna spēļu sezona. To Imants iesāka, 8. un 9. februārī piedaloties Pasaules kausa 1. posmā Losandželosā. 

24. februārī plkst. 13.00
Muzikāla izrāde bērniem un vecākiem

,,Kaķīte un sunītis”.

15. februārī plkst. 18.30
Rojas kultūras centrā

Ieeja 3.00 EUR (biļetes varēsiet iegādāties pirms pasākuma
kultūras centrā).
Līdz 28. februārim mazajā zālē apskatāma
Rojas MMS vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu
un interešu izglītības dalībnieku

28. februārī
15.00
Rojas novada
bibliotēkā
aicinām
uz tikšanos ar

GUNĀRU
ANŠEVICU

DARBU IZSTĀDE.

un viņa jauno
grāmatu

7. martā plkst. 18.00
Rojas kultūras centrā spēlfilma

„TAS
DULLAIS
LAIKS”.

„Klases salidojums 2”.

Ieeja 3.00 EUR. Biļetes varēs iegādāties pirms seansa Rojas KC.

Būsiet laipni
gaidīti!

21. martā plkst. 16.00 un plkst. 19.00
BAIBAS SIPENIECES-GAVARES STĀVIZRĀDE/
ar bufetes elementiem

„VIENREIZ JAU VAR!”

Ieeja 15.00; 12.00; 10.00 EUR.
Biļetes uz šo pasākumu var iegādāties tikai www.bilesuparadize.lv.

DARBS

SIA „Būvserviss Roja”, reģistrācijas
Nr. 41203007854, vajadzīgi:

 pavārs (alga 600–900 EUR, darbs maiņās);
 bāra un virtuves, viesnīcas darbinieki sezonā.
Alga 3.00–5.00 EUR/stundā. Zvanīt 29169490.
Palielinoties ražošanas apjomam, zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”,
reģ. Nr. LV41203031343, piedāvā darbu
konservu kārbu vākotājam/-ai.
Bruto darba samaksa, sākot no 1120 EUR mēnesī par pilnu darba slodzi. Darba laiks no 6.30
līdz 15.30 (pirmdiena–piektdiena). Kontakttālrunis 20234751.

Uzmanību!

Ir iespēja pieteikties uz OGAS KĀRUMA
zefīru meistares Elīnas Stojakinas vadīto nodarbību. Nodarbības laikā taps trīs garšu zefīri.
Iespējamais laiks 29. februārī pulksten 12.30.
Nodarbība ilgs 2,5 stundas.
Dalības maksa 15.00 eiro. Lūdzam pieteikties
pa telefoniem 29646228 vai 29196478. Grupā
10–15 dalībnieku.
IZMANTO IZDEVĪBU!

Līdzjūtība
Klusums,
Tevis vairs nav,
Tikai atmiņas,
Kas aizkustina dvēseli,
Vārdi, kas nepateikti, – skan.
Izsakām līdzjūtību Ainai un pārējiem piederīgajiem, Intu Ronku mūžībā pavadot.
Ģipkas ev. lut. draudze

Kad dzīve sagriežas kājām gaisā
Dace Klabere
Rasmu Klēveri uz sarunu aicināju
decembrī – dienā, kad Kaltenes klubā Rojas invalīdu biedrība atzīmēja
Starptautisko invalīdu dienu. Kā īsti
jūtas cilvē ks, kurš piekalts ratiņkrēslam un atkarīgs no citu palīdzības,
par to mūsu saruna, ciemojoties pie
Rasmas tūdaļ pēc Jaunā gada.
Rasma mani sagaida kopā ar savu
aprūpētāju Pārslu. Māja ir silti sakurināta, jo, kā saka Pārsla, šī viņām būšot
pirts diena. Kamēr pirts ūdeņi vēl tikai
silst, mums ir laiks sarunai.
Kā pastāstīja Rasma, pirms 8 gadiem
viņa saslimusi ar pārkinsonu. Kā vēlāk
noskaidroju, pārkinsona slimība ir
hroniska progresējoša centrālās nervu
sistēmas slimība. Šīs slimības iespaidā
cilvēkiem rodas kustības un runas traucējumi. Bieži vien tā iespaido arī cilvēka
garastāvokli, uzvedību un domāšanu.

Tā nosaukta ārsta Džeimsa Pārkinsona
vārdā, kurš 1817. gadā pirmais aprakstīja tās simptomus. Slimība skar vienu
no 1oo cilvēkiem virs 60 gadu vecuma
un tās cēloņi vēl nav atklāti. Pastāv uzskats, ka tā varētu attīstīties gēnu un
vides mijiedarbībā. Rasmai pagaidām
slimība visvairāk skārusi kājas, atņemot
tām kustību spējas, nespēcīgākas paliek
arī rokas, un pamazām slimība pārņem
arī citus orgānus. Tā kā slimība ir grūti
diagnosticējama, nekādu priekšnojautu
nebija, bet, tā kā dažādas neizskaidrojamas veselības ķibeles gadījās arvien
biežāk, Rasmas toreizējais darba devējs
viņai sarunājis vizīti Rīgā pie sava paziņas, daktera Šmeliņa, kurš tad arī uzstādījis baiso diagnozi.
Rasma allaž bijusi darbīga, apsviedīga sieviete. Savulaik viņa Rīgā beigusi kooperatīvo skolu Blaumaņa ielā, un
tā viss viņas darba mūžs pagājis, strādājot sabiedriskajā ēdināšanā. Jaunās

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

pavāres pirmie trīs darba gadi pagājuši
ēdnīcā Kolkā. No turienes, priekšnieka Mežavilka aicināta, viņa pārnākusi
strādāt uz Roju – uz veco ēdnīcu upītes
krastā. Pēc tās bija darbs jaunuzceltajā
ēdnīcā virs tagadējās Maximas, kafejnīcā “Veldze”, arī skolas ēdnīcā. Darbs
paticis, arī kolēģi visās darbavietās bijuši lieliski, par ko liecina arī draugu
pulciņš, kas Rasmu nav pametuši arī
tagad, viņai slimai esot. Rasma ar labu
vārdu piemin Gitu Leimanei, Mārīti
Maķevicu, kura allaž ierodas ar piena
burku, Aiju Dāvidsoni, Mirdzu Zūbergu, Ievu Zalāni, Lindu Mēnesi. Lielu
atbalstu savulaik sniedzis Edmunds
Krūze, kurš diemžēl jau miris. Lai piedod tie, kurus Rasma satraukumā ir
aizmirsusi pieminēt, jo katrs ciemiņš
un telefons zvans ir ļoti gaidīts.
Spēku dzīvei Rasmai dod bērni Baiba un Uldis. Baiba ar vīru un dēliņu
Patriku dzīvo Itālijā, un ne bez aizkus-

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

tinājuma asarām Rasma man telefonā
rāda video, kurā redzams mazais mīlulis. Savukārt katru piektdienas vakaru mājās tiek gaidīts dēls Uldis. Tad
ar aprūpētājas palīdzību tiek vārīts un
šmorēts, lai dēlu varētu garšīgi pabarot.
Pašlaik viņš ir arī galvenais vīriešu mājas darbu veicējs.
Ikdiena Rasmai paiet, skatoties televizoru, klausoties radio, kaut ko palasot. Rudenī intensīvi tika žāvēti āboli,
ko dāvināt saviem mīļajiem Ziemassvētkos. Katra kustība Rasmai prasa
īpašu piepūli, tādēļ šīs dāvaniņas ir ar
lielu pievienoto vērtību.
Visvairāk Rasmai gribas iziet ārpus
mājas, lai izbaudītu līdzcilvēku sabiedrību. Cilvēks, kas ikdienu vada savās
četrās sienās, katru iziešanu novērtē
īpaši. Ar aprūpētāju palīdzību viņa ir
pabijusi Rojas kultūras centrā uz teātri, jaunajā Rojas brīvdabas estrādē,
dažādos invalīdu biedrības rīkotajos

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

pasākumos. Runājot par pēdējo invalīdu biedrības pasākumu, Rasmai gan
aizlūzt balss, jo, lai arī savu piedalīšanos pasākumā viņa bija pieteikusi jau
iepriekšējā dienā, kaut kāds misēklis
bija gadījies ar pacēlāju, kā rezultātā
viņa sajutusies negaidīta. Viss jau atrisinājies, un, kā pastāstīja invalīdu
biedrības vadītāja Erna Grīnvalde, Rasma gan lejā nonesta, gan pēc tam atkal
uznesta augšā, taču atcerēsimies, ka tas,
ko mēs, veselie, uztveram tik mierīgi un
pašsaprotami, slimajam un no citu palīdzības atkarīgajam, var izraisīt veselu
traģēdiju.
Jebkuram no mums, veselajiem, dzīve vienā mirklī var sagriezties kājām
gaisā, tādēļ izturēsimies viens pret otru
ar pietāti un līdzcietību, nebaidoties
lūgt un nebaidoties piedāvāt palīdzību,
sevišķi jau tiem cilvēkiem, kuriem dzīve ir uzlikusi dažkārt tik nežēlīgus pārbaudījumus. 

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

