Piektdiena, 2020. gada 25. septembris

Nr. 18(1286)

Šāds milzenis izaudzis
Annas Mekeles siltumnīcā
un sver apaļus 900 gramus!
M. Pāvuliņas foto

Akreditācija Rojas novada Sporta skolā
Dace Klabere

Pagājušajā nedēļā noslēdzās
Rojas novada Sporta skolas akreditācija burāšanas, basketbola un
vieglatlētikas sekcijās. Akreditācijas komisijai skolas direktore
Tatjana Kirilova bija sagatavojusi
prezentāciju, ar kuru iepazīstināšu arī „Bangas” lasītājus.
Skola dibināta 2012. gadā un
2012./2013. mācību gadā tajā mācījās
72 audzēkņi. Ar katru gadu audzēkņu
skaits palielinājās, un šogad mācības
Sporta skolā uzsākuši jau168 audzēkņi.
Skolu vada direktore Tatjana Kirilova,
par treneriem strādā Valdis Dombrovskis – sporta speciālists basketbolā,
Rudīte Bārdiņa – sporta speciāliste
basketbolā, Anita Raspopova – sporta
speciāliste vieglatlētikā, Gunārs Reinholds – sporta speciālists burāšanā, Roberts Kreicbergs – basketbola treneris,
Ligija Vērpēja – vispārējās fiziskās sagatavotības speciāliste, koriģējošā vingrošana. Par medicīnas māsu strādā Edīte
Šnikvalde.
Skolā var apgūt profesionālās ievirzes izglītību basketbolā, vieglatlētikā
un burāšanā, savukārt interešu izglītībā
tiek piedāvāta koriģējošā vingrošana
1.–12. klases audzēkņiem, FVS 6-gadīgiem audzēkņiem un sporta spēļu pamatprasmes.

Audzēkņu sasniegumi

Skola pamatoti lepojas ar savu audzēkņu sasniegumiem. Kristers Patriks Feldbergs un Renārs Zūbergs
ir U-14 basketbola izlases kandidāti
2019./2020. m. g.; U-14 zēnu komandai 1. vieta Nacionālā līgā, Rietumi
2019./2020. m. g. sezonā; Tīna Bernāne – U14 basketbola izlases kandidāte 2018./2019. m. g; U-14 meiteņu
komandai 6. vieta LJBL čempionātā
2018./2019. m. g. sezonā; Ralfam Gnevoham 4. vieta Latvijas čempionātā
„Optimist” laivu klasē Liepājā 30. augustā; Alisei Reinholdei 4. vieta LJO
„Laser 4,7” klasē 2016./2017. m. g.,
Valteram Sigai 5. vieta LJO „Laser
4,7” klasē, Hannai Elizabetei Zanderei
5. vieta LJO „Optimist” klasē; Emīlija
Krūziņa – vieglatlētikā 60 m skrējienā
3. sporta klase 2019./2020. m. g., Egijai
Akmeņlaukai 2. sporta klase vieglatlētikā lodes grūšanā 2018./2019. m. g.;
Annai Elīzai Doniņai 3. sporta klase
vieglatlētikā 60 m, 100 m un 200 m skrējienā 2018./2019. m. g. un 3. sporta klase
800 m skrējienā 2017./2018. m. g.; Alisei
Obolevičai 3. sporta klase vieglatlētikā
60 m skrējienā 2017/2018. m. g. un Elizabetei Annijai Zvaigznei 3. sporta klase
vieglatlētikā 60 m un 800 m skrējienā.

Plānotā dalība basketbola
sacensībās

Basketbola nodaļa plāno piedalīties
sekojošās sacensībās: Jaunatnes basketbola līgas sacensībās; „Rojas kauss
2020” U-12 zēniem; „Baltais kauss”
U-11 zēnu komandai; Ziemassvētku
strītbola sacensībās Talsos vecāko gru-

pu zēniem un meitenēm; Rojas NSS
3×3 basketbola čempionātā bērniem
5 posmos no jūnija līdz septembrim;
basketbola turnīrā „Rojas grozs” zēniem jūlijā un starptautiskajā basketbola turnīrā „Talsu kauss” zēniem augustā.

Plānotā dalība burāšanas
sacensībās

Burāšanas sezonas noslēguma sacensības Rojā septembrī; burāšanas sezonas atklāšanas sacensības Rojā maijā;
regate „Rojas lielā balva” jūlijā; Rojas
novada Sporta skolas kauss augustā;
Latvijas čempionātā, Kuivižu kausā,
Usmas kausā, Engures kausā.

Plānotā dalība vieglatlētikas
sacensībās

Rojas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, U14, U16 vecuma
grupām septembrī; Rojas NSS atklātās
sacensības vieglatlētikā U10, U12; U14;
U16 vecuma grupām maijā un jūnijā;
Talsu NSS atklātās sacensības vieglatlētikā; Saldus NSS atklātās sacensības
vieglatlētikā, Ventspils un Kuldīgas
sporta skolu atklātās sacensības vieglatlētikā.

Sporta skolas organizētās
sacensības

• Rojas NSS atklātās sacensības
vieglatlētikā – 5 mācību gadā;
• Jauniešu regate burāšanā „Rojas
lielā balva” katru gadu jūlijā;
• „Rojas NSS kauss” burāšanā;
• Rojas burāšanas sezonas atklāšana
un noslēgums;
• Basketbola sacensības „Rojas kauss”
meitenēm un zēniem;
• 3×3 basketbola turnīrs vasarā
4 posmos 3 vecuma grupās.

Sporta skola sadarbojas

• Ar audzēkņu vecākiem;
• Ar Rojas novada domi;
• Ar Rojas vidusskolu;
• Ar Rojas novada PII;
• Ar Talsu novada Sporta skolu;
• Ar Latvijas Basketbola Savienību;
• Ar Latvijas Zēģelētāju savienību;
• Ar Latvijas Vieglatlētikas savienību;
• Ar Rojas TIC;
• Ar SIA „Rauda”;
• Ar SIA „Banga Ltd”.

Ieceres

• Turpināt Sporta skolas padomes
darbību, lai veicinātu skolas attīstību;
• Burāšanas elinga 2. stāva izbūve;
• Treneru atpūtas telpas izbūve pie
direktores kabineta;
• Apmeklēt piedāvātos kursus un
seminārus, lai paaugstinātu treneru
kvalifikāciju;
• Jaunu treneru iesaistīšana Sporta
skolas kolektīvā 2021./2022. m. g. (VFS,
vieglatlētika);
• Vasarā turpināt organizēt 3×3 turnīru pa vecuma grupām, piesaistot citas
sporta skolas – Talsus, Tukumu, Ventspili u.c.;
• Vasarā organizēt skriešanas seriālu
stadionā Sporta skolas audzēkņiem;
• Noorganizēt Sporta skolas audzēkņiem tikšanos ar fizioterapeitu;
• Noorganizēt Sporta skolas audzēkņiem lekciju par veselīgu uzturu.

Sporta skolas pedagogu kolektīvs: 1. rindā (no kreisās) Anita Raspopova,
Ligija Vērpēja, Tatjana Kirilova, Edīte Šnikvalde. 2. rindā (no kreisās) Gunārs
Reinholds, Roberts Kreicbergs, Rudīte Bārdiņa, Valdis Dombrovskis.
Albuma foto

Ārpusnodarbību pasākumi
2020./2021. mācību gadā

• Brauciens ar laivām pa Rojas
upi (burāšanas nodaļas audzēkņiem)
septembrī;
• 12. septembrī basketbola sacensības „Rojas kauss” U-12 zēnu komandām;
• Lāpu gājiens 11. novembrī;
• Ziemassvētku pasākumi pa tre
niņu grupām;
• Ekskursija burāšanas nodaļas
audzēkņiem uz Latvijas Sporta muzeju;
• Ekskursija jaunāko grupu audzēk
ņiem skolēnu pavasara brīvdienās martā;
• Aktīva atpūta Ventspils ūdens
piedzīvojumu parkā pa grupām;
• Vecāku diena aprīlī;
 Apkārtnes sakopšanas talka pavasarī;
• Ģimeņu sporta diena stadionā
maijā (Mātes dienā);
• Atklātās vieglatlētikas sacensības;
• Sporta skolas dalība Rojas novada
svētku gājienā un dažādās sacensībās;
• 3×3 basketbola čempionāts bērniem 5 posmos vasarā;
• Basketbola turnīrs zēniem „Rojas
grozs” 2 vecuma grupās jūlijā;
• Regate jauniešiem „Rojas lielā balva” jūlijā;
• Mācību treniņu nometnes basketbolā, burāšanā un vieglatlētikā (dienas
un diennakts).

Ralfs Gnevohs šogad Latvijas čempionātā izcīnīja augsto 4. vietu.
Albuma foto
Pēc visa redzētā un dzirdētā aicināju uz sarunu akreditācijas komisijas vadītāju Andu Mičuli un eksperti
Gunu Smiltnieci.
Akreditācijas komisijas vadītāja
pastāstīja, ka akreditācijas process attālināti sācies jau maijā, kad notikušas
sarunas ar izglītības iestādes vadītāju,
skolas dibinātājiem, audzēkņiem, vecākiem un treneriem. 17. septembrī
notika akreditācijas turpinājums klātienē – nodarbību vērošana, iepazīšanās
ar bāzēm, tikšanās ar skolas dibinātāju
pārstāvjiem – novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu un izpilddirektoru
Jāni Pūci. Pēc Andas Mičules teiktā, var

redzēt, ka gan treneri, gan skolas direktore strādā ar sirdi un dvēseli. Laba
sadarbība skolai izveidojusies arī ar
audzēkņu vecākiem. Neskatoties uz to,
ka skolai ir salīdzinoši neliels audzēk
ņu skaits, tiek izpildītas prasības gan
attiecībā uz treneru finansiālajiem nosacījumiem, gan attiecībā uz akreditācijas procesu. Anda Mičule uzteic arī
treneru darbu. Vadoties pēc ilggadējās
pieredzes, viņa ir pārliecināta, ka šie cilvēki strādā ar degsmi, ieinteresēti un ir
cilvēki savā vietā. „Katrā ziņā, pie tām
iespējām, kas ir, skola strādā labi, iesaistot vecākus, pašvaldību un rūpējoties
par psiholoģisko klimatu kolektīvā”, ir

pārliecināta Anda Mičule. Viņa uzteic
arī skolas materiāli tehnisko bāzi, kas ir
iegādāta ar pašvaldības atbalstu. Viņu
priecē arī skolas aktivitāte, iesaistot
bērnus interešu izglītībā, kas domāta
mazajiem bērniem, kas netiek uzreiz
virzīti uz profesionālo ievirzi. „Šobrīd
nevaru dot vērtējumu, bet pēc tā, ko šodien redzējām, nav pamata uzskatīt, ka
skola nevarētu strādāt vai neatbilstu kādiem kritērijiem. Mūsuprāt, arī direktore ir cilvēks savā vietā ar interesi par
savu darbu, par audzēkņu rezultātiem,
ar interesi par skolas mikroklimatu, pozitīvi vērsta”, stāsta komisijas vadītāja.
Vienīgais, kas viņai ir licis aizdomāties – direktorei vajadzētu kādu palīgu,
lai viss šis process nebūtu jāveic viņai
vienai, jo pēc Andas Mičules domām,
tas nav viegli.
Tālāk akreditācijas komisija iesniegs
Izglītības valsts kvalitātes dienestam
apkopotu ziņojumu un lēmumu par
akreditāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā ierakstīs Izglītības valsts
kvalitātes dienests.
Sarunas nobeigumā Anda Mičule
vēlreiz uzsvēra, cik ļoti būtisks veiksmīgā skolas darbībā ir pašvaldības atbalsts
un sadarbība ar vecākiem. Ja vecāki nebūs ieinteresēti, nekas nenotiks. Var redzēt, ka Rojā vecāki deg par Sporta skolas dzīvi un sportiskajiem rezultātiem,
kas patiesībā arī ir Sporta skolas mērķis,
un kas tiek prasīts arī valstiskā līmenī.
Vēl tikai piebildīšu, ka jau iepriekš
arī Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova izgāja Izglītības iestādes vadītāja
profesionālās darbības novērtēšanas
procesu.
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Rojas novada domē
Rojas novada domes
2020. gada 15. septembra
sēdē tika izskatīti 17 darba
kārtības jautājumi,
kur deputāti lēma:
• Apstiprināt precizētos saistošos
noteikumus Nr. 5/2020 „Grozījumi
Rojas novada pašvaldības 16.08.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 19/2011
„Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadā””.
• Apstiprināt precizētos saistošos
noteikumus Nr. 9/2020 „Grozījumi Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.18/2011 „Rojas
novada teritorijas kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi””.
• Apstiprināt precizētos saistošos
noteikumus Nr. 10/2020 „Grozījumi
Rojas novada pašvaldības 16.08.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 17/2011 „Par
reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu
materiālu izvietošanas kārtību publiskās
vietās Rojas novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 12/2020 „Grozījumi Rojas novada
pašvaldības 21.02.2017. saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Rojas novadā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 14/2020 „Grozījums Rojas novada
pašvaldības 21.06.2016. saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Par ražošanas un
saimniecisko notekūdeņu novadīšanu
pašvaldības centralizētā kanalizācijas
sistēmā Rojas novadā”.
• Ievēlēt par Rojas novada bāriņtiesas loceklēm: Intu Plāti, Andu Sebri-Līkopu un Lindu Frīdenbergu uz Bāriņtiesu likumā noteikto termiņu.
• Ievēlēt Jāni Pāvuliņu par Rojas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieku
uz Bāriņtiesu likumā noteikto termiņu.
• Atļaut Rojas novada Sociālā dienesta vadītājam savienot Rojas novada
Sociālā dienesta vadītāja amatu ar Biedrības „Mazais Vāģis” valdes priekšsēdētāja amatu.
• Noteikt, ka no 2020. gada 1. septembra Rojas vidusskolas skolēniem
brīvpusdienu maksas apmērs vienam izglītojamajam vienai dienai ir 1,50 EUR.
• Izdarīt grozījumus Rojas novada
domes 2019. gada 18. jūnija lēmumā
Nr.114 „Par piedalīšanos projektā „Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku
piemiņas vietas atjaunošana””.
• Apstiprināt ar 2020. gada 1. septembri grozīto Amatu klasificēšanas rezultātu
apkopojumu un Rojas novada pašvaldības darbinieku individuālo mēnešalgu
un novērtēšanas rezultātu apkopojumu
Rojas vidusskolas skolotāju palīgiem, PII
„Zelta Zivtiņa” skolotāju palīgiem, PII
„Saulespuķe” skolotāju palīgiem.
• Apstiprināt dalības maksu vienai
personai Rojas novada Sporta skolas
atklātajās sacensībās U10 un U12 vecuma grupām 2020. gada 25. septembrī
EUR 2,00 (divi eiro) apmērā un U14 un
U16 vecuma grupām 2020. gada 30. septembrī EUR 2,00 (divi eiro) apmērā, izņemot Rojas novada Sporta skolas audzēkņiem.
• Noteikt būvju īpašuma „Klapēni”,
Rojā, Rojas novadā uzturēšanai nepieciešamo zemes platību – ¼ domājamo
daļu 0.2050 ha platībā un iznomāt to ¼
domājamās daļas būvju īpašuma „Klapēni”, Rojā, Rojas novadā īpašniecei uz
zemes esošo būvju uzturēšanas vajadzībām uz desmit gadiem.
• Piešķirt adreses telpu grupām dzīvojamā ēkā „Selgas”, Melnsilā, Rojas novadā.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Līdakas”, Kaltenē, Rojas novadā.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Laši 1”, Rojas novadā.
• Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Meždārzi”, Rojas novadā.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja
vietniece/domes sekretāre
Gunta Dambiņa

Senioru klubiņam „Rūķi” – 18!
Pagājušā sestdiena Rojas kultūras centrā bija nozīmīga ar diviem notikumiem - pēc ilgāka pārtraukuma
te pirmoreiz notika balle un pats svarīgākais – Rudes
senioru klubiņš „Rūķi” atzīmēja savas pastāvēšanas
astoņpadsmit gadus. Astoņpadsmit – tā ir pilngadība! „Pilngadības apliecības” saņēma vienmēr rosīgie
kluba gariņi – Broņislava Grīnīte, Anita Raspopova,
Inese Šulca, Raimonds Šulcs, Maija Čerkašina, Rita
Doniņa, Irina Zūberga, Austra Kalniņa, kā arī kluba
dibinātāja Veronika Grosbaha. Apsveikuma vārdus
„pilngadniekiem” bija ieradusies teikt arī Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Lai gan „Rūķu”
pulcinš ir skaitliski neliels, tie ir gana enerģiski un

draugu tiem netrūkst. Sekojot valdības noteiktajiem
ierobežojumiem, gan ne tik kuplā skaitā kā ierasts,
viesos pie „Rūķiem” bija atbraukuši senioru klubiņi
no Kolkas, Vandzenes, Laidzes, Laucienas, Lībagiem,
Kandavas, Kuldīgas, Dundagas, Talsiem, Mērsraga, kā
arī no Rojas.
Tā kā arī teātru apmeklēšana šobrīd ir ar īpašiem
noteikumiem, „Rūķi” un viņu viesi bija iepriecināti
par iespēju noskatīties Rutku Tēva ludziņu „Inteliģentas meičas” Rojas kultūras centra amatierteātra
sniegumā. Patīkamu pārsteigumu visiem sagādāja
arī balles muzikanti, jo jaunā muzikālā projektā, kas
turpat tika nodēvēts par „Rojas Rumbu”, bija apvie-

nojušies divu iecienītu grupu mūziķi – Jānis Kalniņš
no grupas „Roja” un Artis Šimpermanis no grupas
„Rumbas kvartets”. Par to, ka radoši ir gan publika,
gan muzikanti, ikviens klātesošais pārliecinājās, saņemot uzdevumu Dzejas dienu noskaņās – viņu uz
līdzenas vietas sacerētās dzejas nekavējoties pārtapa
dziesmā un tika izdziedātas.
„Rūķu” klubiņa 18 gadi ar dziesmām, dejām un
dzejām priecīgi atzīmēti. Lai netrūkst enerģijas, veselības un spara darboties arī turpmāk!
Dace Broka,
Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

Projekta ietvaros Rojā viesojās
profesors Anatolijs Danilāns
Dace Klabere
18. septembrī Rojas kultūras centrā ES fonda projekta „Esi vesels –
ieguldījums tavai nākotnei!” saskaņā
ar līgumu Nr. 9.2.4.2/16/1/044 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Rojas
novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot
vietējā mēroga pasākumus” ietvaros,
notika slimību profilakses informatīvais pasākums „Dzīvo ilgi un laimīgi!”. Tajā ar lekciju uzstājās Dr. habil.
med. Anatolijs Danilāns.
Profesora Anatolija Danilāna specialitāte ir gastroenteroloģija, tādēļ
lekcijas laikā galvenā uzmanība tika
pievērsta cilvēka gremošanas orgāniem un zarnu traktam, šķiedrvielu
nozīmei mūsu organismā, vitamīniem
un to lietošanai, piena un to produktu
veselīgumam, sauļošanās ietekmei uz
cilvēka organismu un citiem jautājumiem. Profesora paustais dažkārt stip-

ri atšķīrās no līdz šim vispārzināmām
lietām, tādēļ viņš aicināja klātesošos
pašus izvērtēt, kas viņu organismam
nāktu par labu, bet kas varētu būt nepieņemami. Tiesa, profesors arī piebilda, ka visi viņa apgalvojumi ir zinātniski pierādīti.
Profesors, piemēram, noraidīja iepriekš zināmo teoriju, ka kafijas dzeršana paaugstina asinsspiedienu. Tieši
otrādi – pēc viņa teiktā, esot pierādīts,
ka kafija asinsspiedienu pazemina. Un
ne tikai – kafija pagarina cilvēka mūžu,
aizkavē aknu cirozes rašanos. Pētījumos pierādīts, ka ar aknu cirozi pat par
60 % cilvēku slimo mazāk, ja uzturā
tiek lietota kafija. Pēc profesora teiktā,
kafiju droši var dzert četras reizes dienā, turklāt, kādu vien vēlaties – dabīgo,
šķīstošo, ar pienu, krējumu, cukuru vai
bez tā.
Labi vārdi tika veltīti arī D vitamīnam. Tas ir vienīgais vitamīns, kuru
mēs nesaņemam ar uzturu, bet gan
caur ādu. D vitamīns stiprina sirds
asinsvadus, pasargā no vēža, no cukura

Sākas pieteikšanās mācībām
pieaugušajiem 5. kārtai
22. septembrī atklāta
pieteikšanās piektajai
mācību kārtai Eiropas
Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā ir iespēja
izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.
Piektajā mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 57 izglītības iestādes visā Latvijā.
Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu, ir mainījušies līdzfinansējuma nosacījumi un, apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības
programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem
būs jāmaksā tikai 5 % līdzmaksājums, jo 95 % sedz ES fondi un
valsts. Turklāt pēc programmas apgūšanas iedzīvotājs varēs saņemt
arī ceļa izdevumu kompensāciju līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti,
dodoties uz prakses vietu un atpakaļ. Pārējo izglītības programmu
veidos iedzīvotāju līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 10 %,
ES fondu un valsts – 90 %. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.
Tāpat kā iepriekš pieteikšanās mācībām norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji
vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie
vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un
strādājoši pensionāri.
Svarīgi ir zināt, ka katrs strādājošais projekta laikā var mācīties
divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi
iespējams mācīties tika vienā izglītības programmā. Mācību grupu
komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies piektajā mācību
kārtā, sāksies 2020. gada novembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu
mācību programmu saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
Ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko
mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām
vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem. Rojas novadā šī projekta koordinatore ir Rojas Tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Voldemāre.
Par mācību piedāvājumiem Rojas novadā un tuvākā apkārtnē
vai citu jautājumu gadījumā sazinieties telefoniski: 28630590 vai pa
e-pastu: tic@roja.lv
Pēc VIAA informācijas sagatavoja Kristīne Voldemāre,
projekta koordinatore

diabēta, stiprina
imūno sistēmu.
Labs D vitamīna uzņemšanas
veids ir sauļošanās, tādēļ profesors ir pārliecināts, ka Latvijā
cilvēki nevajadzīgi ir iebaidīti par
ultravioleto staru
slikto ietekmi uz
mūsu organismu.
„Esmu redzējis
melanomas uz
zarnām, kurš tad
tās ir sauļojis?”,
retoriski vaicāja
profesors. Kā izProfesora Danilāna lekcijas arvien izraisījušas lielu cilvēku
rādās, D vitaI. Grosbahas foto
mīns uzkrājas interesi.
cilvēka zemādas tauku kārtā, tādēļ profesors jokoja, tika iztirzāti lekcijā, bet pēc tās klātesoka labāk ar šo vitamīnu ir apgādātas šajiem bija iespēja uzdot profesoram
sevis interesējošus jautājumus. 
apaļīgākās dāmas, nevis kalsnās.
Šādi un vēl daudz citu jautājumu

Skolā ienāk pilnveidotais
mācību saturs un pieeja
Šajā mācību gadā (iepriekš pirmsskolā)
pamatizglītībā un vidusskolā Latvijā pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un
pieeju. Vispārējās izglītības mācību saturā un
pieejā notiek ar mērķi nodrošināt mūsdienām
atbilstošu izglītību Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā „Kompetenču
pieeja mācību saturā” („Skola 2030”). Pārmaiņas tiek ieviestas, lai veidotu skolēnu kā zinošu
un domājošu darītāju.
Šogad saskaņā ar jauno kārtību mācības sāk
1., 4., 7. un 10. klasē, taču tās elementus, ieskaitot sekmju vērtēšanas sistēmu, var īstenot arī
citās klašu grupās.
Būtiskākās pārmaiņas ir veidā, kā notiek
mācīšanās. Tā vietā, lai sniegtu gatavas zināšanas, skolēniem vairāk tiks ļauts pie atbildēm
nonākt pašiem. Skolotājs plānos stundu „no
beigām” – formulēs to, kas skolēnam jāiemācās. Skolotāji piedāvās uzdevumus, kas rosina
skaidrot, salīdzināt, meklēt piemērus – mācīties iedziļinoties. Viņi virzīs un atbalstīs skolēnus. Skolēni šādi, ar skolotāja palīdzību, pakāpeniski būvēs savu zināšanu pamatus – līdzīgi
kā no spēļu konstruktora top mašīna vai māja.
Tāpat kā līdz šim skolēni apgūs ierastos
mācību priekšmetus – latviešu valodu, matemātiku, fiziku, ķīmiju u.c., kurus papildinās
atsevišķi jauni – inženierzinības, dizains un
tehnoloģijas, teātra māksla. Taču līdztekus
pamatīgām zināšanām dabaszinātnēs, matemātikā, valodās, mācību saturs papildināts ar
vispārīgām prasmēm: kritiskā domāšana un
problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā
līdzdalība un digitālās prasmes.
Izmaiņas būs arī vērtēšanā. Formatīvā vērtēšana tiek lietota skolēnu snieguma vērtēšanai
ikdienā un nodrošina skolēnam, pedagogam
atgriezenisko saiti par skolēna tā brīža zināšanām. Šis vērtējums skolēnam un vecākam
sniegs informāciju, cik daudz skolēns ir apguvis, cik daudz vēl jāmācās. Formatīvais vērtējums tiks atspoguļots procentos atbilstoši iegū
to punktu skaitam. Skolēniem un vecākiem
tie būs redzami e-klasē. Formatīvie vērtējumi

neietekmēs skolēna atzīmi mācību gada beigās. Jauno pieeju formatīvajā vērtēšanā Rojas
vidusskola izmantos visās klašu grupās.
Līdzīgi kā šobrīd, tiks izmantota summatīvā vērtēšana 10 ballu skalā 4.–12. klašu skolēniem. Šogad 1. klasē skolēni tiks vērtēti katrā
mācību priekšmetā apguves līmeņos – sācis
apgūt (S), turpina apgūt (T), apguvis (A) , apguvis padziļināti (P).
Summatīvajā vērtēšanā, kas visā mācību
procesā lielākoties praktizēta līdz šim, skolotājs iegūst informāciju par to, ko skolēns zina,
izprot un prot izdarīt mācīšanās posma noslēgumā. Ar mācīšanās posma noslēgumu tiek
saprasts ne tikai mācību gada beigas, bet arī temata vai temata daļas noslēgums, apjomīgāks
mācību darbs (pētnieciskais, jaunrades darbs
u. c.)
Lai pilnveidotā pieeja mācībām skolās
Latvijā izdotos, būtiska ir ne vien skolas un
skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste. Pārmaiņas radām mēs visi kopā: skolēni, skolotāji,
vecāki.
Trīs veidi, kā vecāki var atbalstīt bērna mācīšanos jebkurā vecumā, ir:
1. Veidojiet pozitīvu attieksmi pret mācīšanos, padarot to par ikdienas daļu. Lemiet kopā,
ko gatavot vakariņās, kurp doties brīvdienās,
sarunājieties par multfilmu varoņiem, attiecībām, arī par neveiksmēm un zaudējumiem.
Ļaujiet bērniem darīt un kļūdīties – pašiem
aizpogāt mēteli, uzvilkt zeķes, arī ja atšķirīgas.
2. Palīdziet bērnam kļūt patstāvīgākam, neatkarīgākam. Māciet, kā pašam plānot skolas
un brīvo laiku, kā rast laiku hobijiem, draugiem. Palīdziet saprast – kā pārvarēt grūtības,
neizdošanos.
3. Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, jo tieši kopā rodams labākais veids skolēna atbalstam. Svarīgi veidot
patiku pret skolā notiekošo. Interesējieties vairāk nekā tikai par atzīmēm – biežāk jautājiet,
ko bērns iemācījies. („Skola 2030”).
Mums kopā izdosies! Lai veiksmīgs jaunais
mācību gads! Veselību visiem!
Rojas vidusskolas direktore Santa Veide

BANGA 2020. gada 25. septembris

Veselības atslēga –
aktīvs dzīvesveids
Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un „Lauku atbalsta dienests’’ 2019. ga
da 5. novembrī apstiprināja biedrības „Rasa’’ projektu Nr. 19-08-AL35A019.2204-0000012 „Veselības atslēga – aktīvs dzīvesveids’’.
Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 2000 00 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 1800.00 EUR un Rojas novada pašvaldības līdzfinansējums
200,00 EUR.
Lai palīdzētu Rojas novada iedzīvotājiem uzlabot savu veselību, notika 4 lekcijas ar meistarklasēm par veselīgu uzturu – par uztura un aktivitāšu ietekmi uz
lieko svaru un veselību, par veselīgas ēšanas paradumu ietekmi uz veselību, lai
neveidotos liekais svars, aptaukošanās un ar to saistītās hroniskās saslimšanas,
un kā pagatavot sabalansētu un veselīgu uzturu. Projekta ietvaros notika 10 kardiotreniņi – zumbas nodarbības un 10 spēka treniņi, kuri palīdzēja uzlabot sirds
veselību un saglabāt locītavu elastīgumu. Dalībnieki ir ļoti apmierināti, jo nodarbībās uzlaboja fizisko veselību, darba spējas un ieguva ilgtermiņā zināšanas, ko
pielietot ikdienā.
Projekta vadītāja Inga Lēmane
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Rojas Jūras zvejniecības muzejā –
jauna izstāde
Dace Klabere
12. septembrī Rojas Jūras zvejniecības
muzejā tika atklāta Zbigņeva Beinaroviča
gleznu izstāde.
Mākslinieks dzimis 1947. gada 23. septembrī. Skolas gaitas zēns uzsācis Ogres skolā, bet
pēc 8. klases beigšanas jaunietis iestājies Rīgas
Mākslas vidusskolā, un 1967. gadā absolvējis
Metālapstrādes nodaļu. Pēc Mākslas skolas
studijas tiek turpinātas Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļā, kura tiek absolvēta
1979. gadā. Kāds kursabiedrs reiz esot teicis,
Par izstādes tapšanas procesu stāsta mākslinieka meita Ieva.
ka metāls Zbigņeva rokās dzied. Tomēr pašam
D. Klaberes foto
māksliniekam vairāk patīk krāsas, daba, putni,
koki. Ko ar to visu iesākt? Protams – gleznot!
ties Zbigņeva Beinaroviča gleznās. Es pati biju pārsteigta, cik
Veidot izstādi tētim ierosinājusi meita. Ikreiz, braucot ciemos ļoti emocionāli mani uzrunāja gleznā ietvertais pļavu ziedu
pie vecākiem, viņa priecājusies par jaunajiem darbiem un viņai krāšņums! Gleznām nav nosaukumu, jo, kā saka pats māk
gribējies šajā skaistumā dalīties ar draugiem un līdzcilvēkiem.
slinieks, tajās jau viss ir redzams, un, ja kāds vēlas, lai izdomā
Tētis atbalstījis, kā viņi paši smējās, šo meitas kaprīzi, un tām pats savus nosaukumus.
nu arī ikviens muzeja apmeklētājs var gūt baudījumu, veroIzstāde muzejā apskatāma līdz pat novembrim. 

Šī gada „Lauku sēta” – Ģipkas „Jokos”
Dace Klabere

dažiem pagājušā gada šova dalībniekiem. Abas saimnieces
sapratušās no pusvārda un sadraudzējušās. Tagad ir Ieviņas
No 2. oktobra katru piektdienas vakaru TV6 kanālā
kārta braukt ciemos uz Ezeri aplūkot Anitas lauku sētu.
varēsim vērot „Lauku sētas” jauno sezonu. Interesanti, ka
Ieviņa atklāj, ka, piesakoties „Lauku sētai”, viņai bijusi
šogad pirmo reizi šova vēsturē tas norisināsies pie jūras –
klusa vēlēšanās, lai kāds no šova dalībniekiem nekad nebūtu
Ģipkā. Savā saimniecībā „Jokos” šova dalībniekus uzņems
bijis pie jūras. Un vēlēšanās piepildījusies – šova dalībnieks
Ieviņa un Ainars Svitiņi.
no Madonas pirmo reizi mūžā pabijis pie jūras! Izjūtas, pro„Joku” sētā ieradīsies 7 meitenes, un tikpat daudz jaunu
tams, fantastiskas abām pusēm!
puišu no visas Latvijas. Pirmoreiz ierodoties sētā, šova dalībPēc Ieviņas domām, visgrūtākās bijušas šova pirmās dieniekus pārņēmis izbrīns – tajā viss ir tik skaists un sakopts,
nas, kad ar vīru Ainaru satikušies vien pēc pusnakts gultā.
kas būs jādara šova dalībniekiem? Taču šoreiz uztraukums
Viņa smej, ka desmitiem reižu dienā pie durvīm atskanējis
bija lieks – „Lauku sētas” saimniecei Ieviņai ideju netrūkst.
klauvējiens ar uzrunu „saimniek”. Pēc šova noteikumiem tā
Šova dalībniekiem būs jāstrādā gan „Joku” teritorijā, gan ārdalībnieki mājā iet nedrīkstēja, bet visu laiku taču kaut ko
pus tās. Dzīvojot tik skaistā vietā pie pašas jūras, šova dalībvajadzēja – te zāģi, te cirvi, te vēl kaut ko. Ieviņa smejas – kā
niekiem vilinājumu netrūka, taču šova noteikumi ir strikti –
liek karoti pie mutes, tā atskan klauvējiens. Pati filmēšana Ieja darbi netiks izdarīti, jūru neredzēt.
viņu nebiedējusi – kameru priekšā viņa jutusies kā zivs ūdenī.
Arī šī gada „Lauku sētas” vadītājs būs Jānis Rāzna. Kā
Protams, katru dienu bija jābūt formā un gatavai, ka atskastāsta Jānis, šī ir šova 7. sezona, kurā viņš kā vadītājs piedalās
nēs režisora aicinājums filmēties. Visgrūtākais bijis izvēlēties
jau 6. reizi. Tā ir viņa sirdslieta, kurai viņš velta savu atvaļisliņķi. Visi strādājuši godprātīgi, čakli, bet vienalga jāizraugās
nājumu. Sākumā gan ģimene iebildusi, ka Jāņa atvaļinājums
kāds,
kuru tu varētu nodēvēt par nedēļas sliņķi, jo šovs paliek
Ģipkas „Joki” uz mēnesi kļuva par mājvietu 7 meitenēm un 7 puišiem no visas
paiet bez ģimenes klātbūtnes, bet, redzot, ka viņam tas sagādā Latvijas.
šovs. Patiesībā tā dalībnieki tik čakli strādājuši, ka vienubrīd
prieku, mājinieki skatās ar sapratni.
saimniekus pārņēmušas bailes, ka tikai nepietrūkst, ko darīt!
atmosfēra, jauki cilvēki un simpātiski mazi veikaliņi. „Rojai dodu
Uz manu jautājumu, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas saim- 10 punktus no 10”, saka Jānis Rāzna.
Ieviņa jau no paša pirmā „Lauku sētas” raidījuma ir bijusi tā
niecības, Jānis Rāzna pastāsta, ka katru gadu šovam piesakoties
Viņš ir pārliecināts, ka šī „Lauku sētas” sezona būs pārāka par fane. No turienes viņas ģimenē iesakņojies moto „Lauku sētā darvismaz 7–10 saimniecības. Iekļūšana šovā vismaz par procentiem visām iepriekšējām gan tās vietas, gan šī gada dalībnieku dēļ. Viņš ba daudz!”, bet nekad pat prātā nebija ienākusi doma, ka kādreiz
sešdesmit esot atkarīga no mājas saimniekiem. Arī šoreiz šova vei- smej, ka brīžiem juties, kā augsta līmeņa Holivudas spriedzes filmā,
dotājus uzrunājuši atraktīvie un apsviedīgie saimnieki Ieviņa un jo dalībniekiem atklātā bravūrība un tiešums viedokļu cīņās kombiAinars. Lai arī sākotnēji licies, ka „Joku” sētā viss jau padarīts, arī nācijā ar vairākos līmeņos sazarotu(ne) uzticības stratēģiju visu tā
„Lauku sētas” dalībniekiem darāmā netrūcis. „Katrā sētā jau ir dar- samudžināja, ka brīžiem teiciens „izdzīvo stiprākais” pieņēma pavibiņi, kuriem ikdienā nepietiek laika, un tad atnāk „Lauku sētas” ko- sam reālus un fiziskus apveidus.
manda un visu padara”, lepojas šova vadītājs. Viņš stāsta, ka parasti
Ar šīs sezonas „Lauku sētas” saimnieci Ieviņu Svitiņu tiekos diešova dalībnieki guļ sienaugšās, pat teltīs, bet šoreiz apstākļi ir vien- nā, kad „Jokos” jau valda rudenīga noskaņa un par pagājušās vasakārši ekskluzīvi gan šova dalībniekiem, gan tā veidotājiem. „Pašiem ras notikumiem vēsta vien ik uz soļa redzamie dalībnieku paveiktie
sava māja, svaigs gaiss, jūra vien dažu metru attālumā”, priecājas Jā- darbi. Pieteikšanos šovam Ieviņa nenožēlo ne mirkli, lai arī sākums
nis. Viņš arī uzteic šova dalībniekus, kuri ir disciplinēti un strādīgi. nemaz tik viegls nebijis – dalībai šovā pretojies gan vīrs, gan viens
Strādnieciņi paši uzņemas iniciatīvu – pabeiguši vienu darbu, jau no dēliem. Kas zina, kā vēl viss būtu iegrozījies, ja ne šova veidotāju
taujā pēc nākamā. Visas sezonas garumā šova dalībnieki sacentīsies lūgums vēlreiz mēģināt parunāt ar neapmierinātajiem mājiniekiem,
par galveno balvu, kas šogad ir īpaši vērtīga – „Stiga” raiders ar pļau- līdz visu piekrišana bija iegūta. „Tas piedzīvojums bija tā vērts”, atšanas iekārtu un piekabi 7000 eiro vērtībā no dārza un meža teh- zīst Ieviņa, un atklāj, ka viss izdevies pat labāk, nekā bija plānots.
nikas veikala „Sils”. Piesakoties šovam, dalībnieki nezina, kāda būs Protams, bijis arī satraukums, īpaši mirklī, kad 14 jauni, ar lielu enbalva. Viņus piesaista pats piedzīvojums, darbība, notikumi, atmos- tuziasmu apveltīti cilvēki ienākuši „Joku” pagalmā. Katrs ar savām
fēra, un, ja vēl var vinnēt vērtīgu balvu! Arī šovā izbalsotie parasti rakstura īpašībām, viens par otru interesantāki. Pirmajā dienā viens
atnākot aprunāties un atzīst, ka bijis labi. Uz jautājumu, vai Jānim no puišiem, novērtēdams apkārtni, tā bailīgi Ieviņai pavaicājis, ko
pašam ir izkristalizējies kāds favorīts, viņš atbild, ka šajā jautājumā tad likšot darīt, jo neredzot pat nezāles, ko izravēt.
viņam esot diezgan strikta nostāja – viņš apzināti neizvēlas nevieIeviņai šovs bija piedzīvojums ar pārsteigumu – ciemos atbraunu favorītu, jo sešu gadu laikā viņš jau ir iemācījies būt maksimāli kusi pagājušā gada „Lauku sētas” saimniece Anita no Ezeres ar
neitrāls. Protams, dalībnieki vēlas aprunātie, pačīkstēt, izstāstīt savu dzīvesstāstu. Jānis atzīst, ka ir labs klausītājs,
tādēļ neviens netiek atraidīts, taču viņš no šiem stāstiem
neiespaidojas. „No racionālā viedokļa jau tu saproti, ka
kāds cenšas vairāk, bet kāds laiž luni, bet man būtībā ir
vienalga, kurš vinnē, lai tikai tas ir godīgi nopelnīts”, spriež
Šova vadītājs Jānis Rāzna kopā ar „Lauku sētas” saimnieci IeJānis. Dažkārt viņam jautājot, kāpēc viņš šķīvjus sitot tik
viņu Svitiņu;
stipri. Uz to viņš atbild – lai kārtīgi saplēstu, vajag sist ar
spēku. „Tas ir viens no „Lauku sētas” simboliskajiem žesiecienītaisšovs varētu norisināties viņas „Jokos”. Uz jautājumu, vai
tiem – sasist šķīvi, un dalībniekam ir jāaiziet. To prasa
viņa uz ko tādu parakstītos arī otru reizi, Ieviņa nevilcinādamās
šova formāts”, skaidro „Lauku sētas” vadītājs.
atbild, ka jā, jo tā ir jauna pieredze, jauni notikumi un jauniegūti
Sarunas noslēgumā Jānis Rāzna atzīst, ka gan viņam,
draugi. „Visur, kur vien paskatos, redzu „Lauku sētas” dalībnieku pagan šova veidotājiem ļoti iepatikusies šī puse. Kopā ar
darītos darbus. Nedarbi? Tādu gan manā atmiņā nav!”, smej šī gada
filmēšanas komandu, kuras sastāvs tikpat kā nemainās,
„Lauku sētas” saimniece Ieviņa Svitiņa un saka vissirsnīgāko paldies
viņš katru gadu vienu mēnesi pavada citā Latvijas nostūvisiem šova atbalstītājiem – Rojas novada domei un personīgi Evai
rī. Un tieši šovasar pirmo reizi no vairākiem kolēģiem izKārkliņai, Rojas Jūras zvejniecības muzeja kolektīvam, Lībiešu censkanējusi doma, ka šajā pusē ir tik forši, ka gribētos šeit
tram, Jurim Ziemelim, Dacei Brokai, Oskaram Mitenbergam, Rojas
nopirkt kādu zemes gabalu vai īpašumu. „Tas ir labākais
ostas pārvaldniekam Jānim Megnim un Oskaram Niklāvam.
kompliments”, spriež Jānis, un atzīstas, ka viņš ir sajūsmā
Savukārt visus tos, kuri vēlas gūt līdzīgu pieredzi un piedzīvojupar Roju un piekrīt sauklim „Roja – vasaras galvaspilsēmu, Ieviņa aicina nebaidīties un droši pieteikties dalībai nākamajos
ta”. Viņš gan nezinot, kā šeit ir ziemā, bet vismaz vasarā
šovos un, kas zina, varbūt arī jūsu sētā kādudien iebrauks spēka pilni
Rojā ir tāda dzīvība! Pēc viņa domām Roju raksturo laba
puiši un meitenes un pārvērtīs jūsu saimniecību līdz nepazīšanai. 
Darbi „Lauku sētā” rit pilnā sparā.
Albuma foto
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Pasākumu kalendārs

NVO Rojas invalīdu biedrība, Strauta 8 – 33 Rojā,
BLPJC „Strops” pasākumu plāns OKTOBRIM

26. septembrī plkst. 18.00 Rojas kultūras centrā
muzikāls un garšīgs vakars – grāmatas
„Pa Latvijas novadiem ar Roberto’’ prezentācija

Diena,
datums
01.10.2020.
Ceturtdiena
06.10.2020.
Otrdiena

„Zupiš, Čubiš un Meloniš”.

Ieeja 5.00 EUR.
Grāmatu ar autogrāfu varēsiet arī iegādāties.
Biļetes varat iegādāties Rojas novada domes kasē darba laikā, pirms
pasākuma kultūras centrā.

07.10.2020.
Trešdiena

2. oktobrī plkst. 19.00 režisora Reiņa Kalviņa krimināldrāma

08.10.2020.
Ceturtdiena

„MAIŅA”.

Ieeja 3.00 EUR. Biļetes pirms seansa kultūras centrā.
KC joprojām apskatāma izstāde „Līvzemes

13.10.2020.
Otrdiena

ļaudis”.

14.10.2020.
Trešdiena

Latvijas čempionātā burāšanā

No 27.–30. augustam Rojas novada Sporta skolas burātāji piedalījās Latvijas
čempionātā Liepājā. Tas pagājis gan patīkamos, gan skarbos laika apstākļos.
Piedalījāmies ar divām „Optimist” klases (Ralfs Gnevohs, Estere Jansone) un
divām „Laser 4,7” klases (Adriāna Gaile, Rihards B ramanis) laivām.
No pieaugušajiem „Laser Standard” klasē startēja Mārtiņš Jankovskis.
Noturējāmies godam visas trīs dienas, it sevišķi otrajā dienā, kad
nepārtraukti lija, pūta stiprs vējš un jūra bija bangaina. Paldies visiem par
izturību. Protams, arī rezultāti neizpalika. Mārtiņam
3. vieta „Laser Standard” klasē, Ralfs ceturtais U-12
„Optimist”klasē, Rihardam 9. vieta kopvērtējumā
un 5. vieta starp zēniem, Adriānai 12. vieta
kopvērtējumā (17 dalībnieki,) un Esterei 29. vieta
(40 dalībnieki). Apsveicam Mārtiņu ar panākumu
un priecājamies par Ralfa 4. vietu Latvijā. Paldies
burāšanas trenerim Gunāram Reinholdam par
ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus sacensībām.
Direktore T. Kirilova
Mārtiņam Jankovskim 3. vieta „Laser Standard” klasē.
Albuma foto

15.10.2020.
Ceturtdiena
20.10.2020.
Otrdiena
21.10.2020.
Trešdiena
22.10.2020.
Ceturtdiena
27.10.2020.
Otrdiena
28.10.2020.
Trešdiena
29.10.2020.
Ceturtdiena

Pasākuma nodarbības
nosaukums
Adīšana – pulsa sildītājs
Galda spēles
Filcēta piespraude
Galda spēles
Biedru tikšanās ar kuratoru
piedalīšanos
Galda spēles
Adīšanas-pulsa sildītājs
Galda spēles
Logu apgleznošana
ar plēvīšu krāsām
Galda spēles
Biedru tikšanās
Galda spēles
Pērļošanas nodarbība – rokas
sprādzes veidošana
Galda spēles
Audumu apdruka
Galda spēles
Galda spēles
Biedru tikšanās
Pērļošanas nodarbība – rokas
sprādzes veidošana
Galda spēles
Auduma apdruka
Galda spēles
Kulinārijas nodarbība – sakņu
sautē jums ar kotletītēm.
Ābolu uzpūtenis
Galda spēles
Adīšanas nodarbība–
adīšana mežģīņrakstā
Galda spēles

1.

2.

3.

4.

5.

datums
(dd.
mm.gggg.)

02.10.2020.
09.10.2020.
16.10.2020.
23.10.2020.
30.10.2020.
02.10.2020.
09.10.2020.
16.10.2020.
23.10.2020.
30.10.2020.
02.10.2020.
09.10.2020.
16.10.2020.
23.10.2020.
30.10.2020.
05.10.2020.
12.10.2020.
19.10.2020.
26.10.2020.
01.10.2020.
08.10.2020.
15.10.2020.
22.10.2020.
29.10.2020.

Ilgums Norises laiks
(st.) (plkst. no–līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

Nosaukums

1h

1h

Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs „Varavīksne”,
12.30–13.30
„Rude”, Rude,
Rojas novads;

1h

1h

6.

09.10.2020.

3h

7.

09.10.2020.

1h

8.

14.10.2020.
21.10.2020.

2h

9.

14.10.2020.

4h

16.00–17.00

Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs Melnsilā,
Rojas novads;

Veselības veicināšanas
pasākums – fizioterapijas
nodarbības „Kusties brīvi!”
Veselības veicināšanas
pasākums – fizioterapijas
nodarbības „Kusties brīvi!”

Brīvā laika pavadīšanas un
18.30–19.30 jauniešu centrs „Varavīksne”,
„Rude”, Rude, Rojas novads;

18.00–19.00

10.00–14.00

E. Grīnvalde
26078711

10.00–13.00 L. Semičenkova
10.30–13.00

K. Sauškina

10.00–14.00

E. Grīnvalde

11.00–13.00 L. Semičenkova

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

Veselības veicināšanas
pasākums – Pilates

Veselības veicināšanas
pasākums – Pilates

Rojas vidusskola,
Slimību profilakses informaZvejnieku iela 7, Roja,
tīvais pasākums „Mobings
Rojas novads
pusaudžu vidū”
Brīvā laika pavadīšanas un
Slimību profilakses
jauniešu centrs „Strops”,
informatīvais pasākums
18.00–19.00
Strauta iela 8-33, Roja,
vecākiem „Kā palīdzēt savam
Rojas novads;
pusaudzim”
Brīvā laika pavadīšanas un
Veselības veicināšanas
17.00–19.00 jauniešu centrs „Varavīksne”, pasākums – veselīgs uzturs
„Rude”, Rude, Rojas novads;
bērniem,meistarklases
Brīvā laika pavadīšanas un
veselības veicināšanas
jauniešu centrs „Strops”,
pasākums pieaugušajiem –
10.00– 14.00
Strauta iela 8-33, Roja,
veselīgs uzturs pieaugušajiem,
Rojas novads;
meistarklase
10.30–13.30

K. Sauškina

10.00–14.00

E. Grīnvalde

10.00–13.00 L. Semičenkova
10.30–13.00

K. Sauškina

10.00–14.00

P. Gavare

10.00–13.00 L. Semičenkova

12. septembrī Rojas sporta zālē notika Rojas
novada Sporta skolas organizētās sacensības basketbolā U-12 vecuma grupas zēniem „Rojas kauss
2020”. Piedalījās komandas no Jaunpils, Rojas,
Ādažiem un Pārdaugavas. Spēles bija spraigas un
interesantas. Pēc garšīgajām pusdienām notika
metienu konkursi, kuros piedalījās 2 dalībnieki
no katras komandas. 2-punktu metienu konkursā
uzvarēja Raimonds Garda (Pārdaugava), 2. vieta
Mārim Līvmanim (Jaunpils), 3. vieta Renardam
Romanovam (Ādaži). Soda metienu konkursā uzvarēja rojenieks Hugo Otomers (8 metieni trāpīti
grozā no 10), 2. vieta arī Rojas jaunajam basketbolistam Kristeram Insbergam, bet 3. vieta Markusam Golovkam (Pārdaugava). Šie basketbolisti
tika apbalvoti ar mazajiem kausiem.
Tikai ap plkst. 18.00 beidzās spēles un varēja
notikt apbalvošana. 4. vieta sacensībās Jaunpils
komandai, 3. vieta Pārdaugavas komandai, 2. vieta Ādažu komandai, bet 1. vieta un lielais kauss
Rojas jaunākajiem basketbolistiem. Sacensību dalībniekiem tika pasniegtas medaļas un arī saldais
našķis – saldējums, par kuru visi bija ļoti priecīgi.
Komandas labākajiem spēlētājiem tika dāvinātas
krūzes ar Rojas burtiem. Rojas komandā par labāko spēlētāju tika atzīts Alekss Šulcs, Pārdaugavas
komandā – Roberts Dragons, Ādažu komandā –
Edvards Šmits.
Šīs sacensības nevarētu notikt bez Rojas
komandas spēlētāju vecāku atbalsta. Liels paldies
Kristīnei Maslovskai par spēļu filmēšanu, Evitai
Āboliņai par spēļu fotografēšanu, Evai Lūsei
un Aigaram Blūmam par spēlētāju ēdināšanu.
Paldies trenerim Robertam Kreicbergam par
turnīra organizēšanu un komandas trenēšanu
un saliedēšanu. Paldies SIA „Ķipītis-Roja” par
ļoti garšīgajām pusdienām. Paldies Rojas novada
domei par finansiālo atbalstu.
Direktore T. Kirilova

 Zivju apstrādātājam/ai zivju apstrādes
cehā.
Darba pienākumi: darbs pie zivju šķirošanas, darbs pie zivju dozēšanas, pakošanas un
citi darbi.
 Hidrauliskā manipulatora operatoram
(darbs ostā pie konteineru izkraušanas no
kuģa). Darba samaksa no 600–900 EUR, atkarībā no padarītā darba apjoma.
Pieteikties personīgi Ostas ielā 3, Rojā.
Kontakttālrunis 63268820,
e-pasts: irbefish@irbefish.lv

Rojas muzejs aicina uz apkures
sezonu darbā kurinātāju
¾¾ Kurināt muzeja krāsnis (malkas apkures
katlu);
¾¾ Sagatavot malku kurināšanai, sezonas
beigās sagatavot malku nākamajai sezonai.
¾¾ Kontrolēt apkures katla stāvokli. Sekot
mēraparatūras rādītājiem, tvaika, ūdens spiedienam, temperatūrai.
¾¾ Reizi nedēļā iztīrīt apkures katla dūmejas.
¾¾ Regulāri aizpildīt kurinātāja darba dokumentāciju.
¾¾ Uzraudzīt temperatūru muzeja telpās.
¾¾ Rūpēties un uzturēt kārtību malkas šķūnī un kurtuvē.
¾¾ Nepieciešamības gadījumā veikt sīkus
remontdarbus apkures telpās.

Darba alga: 467,00 EUR (pirms nodokļu
nomaksas).
Pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru
29432899 vai personīgi Rojas Jūras zvejniecības muzejā, Selgas ielā 33, muzeja darba
laikā.

Zivju pārstrādes uzņēmums
SIA „Banga Ltd”,
reģistrācijas nr. 41203031343,
Rojā piedāvā darbu
noliktavas strādniekam/cei
gatavās produkcijas noliktavā.
Darba pienākumi:
 darbs ar elektrokāru, kā arī etiķešu un
uzlīmju līmēšana uz kārbām, kārbu noformēšana, kastu sagatavošana un citi darbi.
Bruto darba samaksa, sākot no 800 EUR
mēnesī, atkarībā no padarītā darba apjoma.
Kontakttālrunis 25685768.

Līdzjūtības
Vienu pašu baltu zvaigzni,
Visai naktij būtu gana.
Vienu pašu dzīvu vārdu,
Kas kā tāla atbalss skan.

Šonakt tūkstoš tālus ceļus ietu
Tavus glāstus meklēt, māmulīt!
Tad pār jasmīnoto dienu rietu
Sirds varbūt vairs nesāpētu rīt.

Laika posmā no 09.09.2020 līdz 23.09.2020. Rojas pašvaldības
policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem konsultēta 1 persona, izteikti 6 mutiski aizrādījumi, izpildīts
1 atsevišķs uzdevums, saņemti 5 izsaukumi. Pieņemts 1 iesniegums un 1 paskaidrojums.

• Vismaz 1 gadu derīga zemspiediena apkures katlu kurinātāja darba apliecība.
• Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes.
• Valsts valodas prasme A līmeņa 2. pakāpe.

Izsaku visdziļāko līdzjūtību Ingai Maksakovai ar ģimeni, no mammas atvadoties.
Normunds

Policijas ziņas

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

SIA Zvejnieku saimniecība „Irbe”,
Ostas ielā 3, Rojā, piedāvā darbu

Galvenie darba pienākumi:

10.30–13.00

Mūsējiem pirmā vieta

Brīvā laika pavadīšanas un
Veselības veicināšanas
jauniešu centrs „Strops”, Strau11.00–12.00
pasākums – fizioterapijas
ta iela 8-33, Roja,
nodarbības „Kusties brīvi!”
Rojas novads;

1h

Nodarbību
vadītājs
L. Semičenkova
10.00–13.00
E. Grīnvalde
E. Grīnvalde
10.30–13.00
K. Sauškina

Prasības:

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”(Nr.
9.2.4.2./16/I/044 ) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks
2020. gada oktobra mēnesim
Nr.
p. k.

Pulksteņa
laiks

Sludinājumi

U-12 zēnu komanda ar treneri Robertu
Kreicbergu.
Albuma foto

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

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

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Ingu Maksakovu un tuviniekiem, no mātes atvadoties.
Kāpņu kaimiņi

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

