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29. oktobrī 04.00 (naktī no sestdienas 
uz svētdienu) Latvijā notiks pāreja uz 
ziemas laiku, pagriežot pulksteņus vienu 
stundu atpakaļ.

Dace Klabere

19. oktobrī Rojas Invalīdu biedrībā pirmoreiz notika pasākums, kurā bija aicināti piedalīties visi 
novada iedzīvotāji – lietotu apģērbu un dažādu mājsaimniecībā noderīgu lietu maiņa. Pirms kāda 
laika Invalīdu biedrības priekšsēdētāja ar avīzes starpniecību aicināja novada ļaudis pārlūkot savu 
drēbju skapjus, sekcijas un atbrīvoties no lietām, kas pašam kļuvušas liekas, bet kādam citam varbūt 
var lieti noderēt. Aicinājumam atsaucās patiešām daudz cilvēku, arī veikala „Londona” īpašniece, 
un noteiktajā dienā sanākušajiem ļaudīm bija, ko izvēlēties. Sanesto drēbju bija daudz, netrūka arī 
apavu, somiņu, pat mikroviļņu krāsns un mūzikas centra!

Lai arī nedaudz, tomēr daļa drēbju un apavu palika pāri. Kā pastāstīja biedrības priekšsēdētāja 
Erna Grīnvalde, viss, kas paliks pāri, tiks nogādāts „Labo lietu lādē” Talsos, jo biedrībai nav tādu 
telpu, kurā šīs lietas varētu glabāties pastāvīgi.

Vēl nav izlemts, cik bieži tiks rīkoti šādi pasākumi, bet skaidrs ir viens – tas jāturpina. Varbūt 
reizi ceturksnī, varbūt, mainoties gadalaikiem, lai skapjos neiegulst apģērbi, kurus nākamajā sezonā 
vairs nav paredzēts valkāt. Sekojiet informācijai un atcerieties, ka vienmēr tas, kas vairs neder un 
nav vajadzīgs jums, var noderēt kādam citam.

Pēc pašvaldības pasūtījuma oktobra sākumā ser-
tificēta laboratorija veikusi analīzes Rojas avotiņa 
(Upes ielas galā) ūdenim, lai pārliecinātos, vai plaš-
saziņas informācijas līdzekļos paustā informācija 
atbilst patiesībai.

Ūdens paraugā konstatētas tikai koliformas 
baktērijas. Šo piesārņojumu nav izraisījušas fekālijas, 
jo uz fekālu piesārņojumu norāda baktērijas E.coli 
klātbūtne, kas noņemtajā paraugā nav konstatēta 
(0/100ml).

Koliformās baktērijas ir plaši sastopamas 
apkārtējā vidē (augsnē un augos) un parasti 
ir nekaitīgas, neizraisa saslimšanu. Tomēr to 
klātbūtne norāda, ka līdzīgi tam, kādā veidā šīs 
baktērijas nokļuvušas ūdenī, pastāv iespēja tajā 

iekļūt arī patogēnām slimību izraisošām baktērijām, 
piemēram, Esherichia coli (E.coli). E.coli ir viens 
no koliformās baktērijas veidiem un to klātbūtne 
liecina par fekālu piesārņojumu. Ja ūdenī atrastas 
E.coli, pastāv lielāka citu patogēno baktēriju 
klātbūtnes iespējamība nekā, ja konstatētas tikai 
kopējās koliformas baktērijas. Koliformas baktēriju 
piesārņojumu Rojas avotiņā izraisījuši gruntsūdeņi 
un lietusūdeņi, jo laika gaitā dzelzs caurule, kas 
savienota ar avotiņu, zaudējusi hermētiskumu. 
2018. gada budžetā Rojas novada dome ieļāvusi 
arī avotiņa remontu un turpinās sekot līdzi ūdens 
kvalitātei.

SIA „Rojas DzKU” ūdenssaimniecības vadītājs 
Haralds Valdemārs

Dace Klabere

Šī gada rudens Rojas novada vēstu-
rē ieies ar priecīgu notikumu – 24. ok-
tobrī notika ilgi gaidītā stadiona at-
klāšana pēc renovācijas. Svinīgajā 
atklāšanas ceremonijā piedalījās Ro-
jas novada domes priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa, Rojas novada domes izpild-
direktors Jānis Pūce, Latvijas Viegl-
atlētu Savienības prezidente Ineta 
Radeviča, Latvijas Zaļās partijas val-
des priekšsēdētājs Edgars Tavars, SIA 
„A  Celtne” vadītājs Jānis Klāviņš, 
Rojas sporta skolas jaunie audzēkņi 
un novada sporta entuziasti.

Kā svinīgajā uzrunā atzīmēja do-
mes priekšsēdētāja, stadions bija bū-
vēts pirms 44 gadiem, tādēļ šodienas 
jauno skrejceliņu atklāšana pēc reno-
vācijas, ir patiesi vēsturisks brīdis. Arī 
Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs 
(partija finansiāli atbalstīja stadiona 
pārbūvi) Edgars Tavars priecājās par 
iespēju baudīt šo vēsturisko brīdi. Viņš 
ir pārliecināts, ka investīcijas pašval-
dību reģionos sporta infrastruktūras 
sakārtošanai ir investīcijas ilgtermiņā – 
mūsu bērnos, tātad mūsu nākotnē, un 
cilvēki, kas jau no mazotnes sporto, 
saprot, ka jebko šajā dzīvē var sasniegt 
vien, smagi strādājot. Sporta cienītā-
jiem labi pazīstamā sportiste, Latvijas  
Vieglatlētikas savienības prezidente 
Ineta Radeviča novada iedzīvotājiem 
novēlēja, sportojot renovētajā stadio-
nā, izjust kustību prieku, treneriem 
profesionāli pilnveidoties, bet visjau-
nākajai paaudzei sākt savu sportisko 
ceļu, kas ne vienmēr ved uz olimpis-
kiem sasniegumiem, bet noteikti pada-
ra katru no mums laimīgāku, veselīgā-
ku un priecīgāku. Stadiona atklāšanas 
darbi ilga četrus mēnešus un tos veica 
SIA „A Celtne” vīri būvuzrauga Andra 
Rutkovska vadībā. Svinīgajā ceremoni-
jā firmas vadītājs Jānis Klāviņš pateicās 
par lielisko sadarbību novada domes 
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, izpild-
direktoram Jānim Pūcem un ilgga-
dējam trenerim Jānim Volajam, kurš, 
protams, vislabāk pārzina sportistu 
vajadzības un tādējādi varēja sniegt 
visprofesionālākos padomus.

Rojas stadions, kurš savulaik bija 
populārs visā Latvijā, tika atklāts tāla-
jā 1973. gadā, un šo gadu laikā bija gan 
morāli, gan fiziski novecojis. Stadiona 
atjaunošanas darbu laikā tika izveidoti 
seši celiņi apkārt stadionam, deviņi ce-

liņi 100 metrus garā posmā, tāllēkšanas 
un trīssoļlēkšanas sektors, kārtslēkša-
nas sektors, lodes grūšanas un šķēp-
mešanas sektors, kā arī šķēršļu joslas 
baseins. Stadions ir pārbūvēts atbilstoši 
Vieglatlētikas federācijas prasībām un 
atbilst starptautiskajiem normatīviem. 
Tas nozīmē, ka tajā varēs notikt ne tikai 
Latvijas, bet arī pasaules mēroga sacen-
sības.

Sports Rojā vienmēr ir bijis cieņā. 
Rojas ļaudis  bijuši aktīvi sportotāji, 
sākot no komandu spēlēm, īpaši labus 
rezultātus uzrādot volejbolā, līdz indi-
viduāliem sasniegumiem vieglatlētikā 
un ziemas sporta veidos. Sportošanas 
iespējas palielinājās, kad 1967.  gadā 
uzcēla vidusskolas sporta zāli un 
1973.  gadā  – modernu stadionu. Pir-
mais lielais pasākums stadionā bija 
Zvejnieku kolhozu XVI spartakiāde, 
kurā piedalījās ap 2000 dalībnieku. 
Rojas sportisti tajā izcēlās ar labiem 
panākumiem. 1991. gadā Rojā nodi-
bināja basketbola klubu „Roja”, kurā 
sāka trenēties mazie basketbolisti. No 
1997. gada Rojas vīriešu basketbola ko-
manda vairākus gadus piedalījās Latvi-
jas čempionāta augstākajā līgā.

1993. gadā tika nodibināta sporta 
biedrība „Roja”. Tās dibinātājs Jānis 
Volajs 1994. gadā izveidoja sieviešu 
florbola komandu, kura bija vairāk-
kārtēja Latvijas čempione. Pēc pāris 
gadiem florbolu sāka spēlēt arī Rojas 
vīri. Vīriešu florbola komanda „Roja-
Rauda Print” 
šogad piedalās 
Latvijas čem-
pionāta 1. līgā. 
Apvienotā fut-
bola komanda 
„Roja-Kolka” 
startē Latvijas 
č e m p i o n ā t a 
2. līgā. Vīrie-
šu volejbola 
un basketbo-
la komandas 
„Roja” piedalās 
Talsu novada 
o r g a n i z ē t a -
jās sacensībās 
un turnīros. 
Rojas novusa 
komanda jau 
daudzus gadus 
piedalās Latvi-
jas čempionātā.

Aktīvi no-

Vēlreiz par avotiņu Lietas atrod jaunus īpašniekus

Stadiona svinīgā atklāšana – pasākuma vadītāja Dace Broka (no kreisās), Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs 
Edgars Tavars, Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta 
Radeviča, novada izpilddirektors Jānis Pūce, SIA „A Celtne” vadītājs Jānis Klāviņš.

 Tūdaļ notiks svinīga lentes pārgriešana.

Pēc renovācijas atklāts Rojas stadions

Jaunie skrejceliņi startiem gatavi. 
N. Indāna foto

Pirmo goda apli pa jaunajiem skrejceļiem, nesot Rojas novada karogu, veic 
Līga Vecbērza – Latvijas izlases dalībniece vieglatlētikā junioru un pieaugušo 
grupā sprintā, Eiropas U 20 junioru čempionāta dalībniece un Rojas sporta 
skolas vieglatlēti treneres Anitas Raspopovas vadībā. Egila Mūrnieka foto

vadā ir seniori. Projekta „Sociālās palīdzības 
sniegšana” ietvaros notiek „Veselības stipri-
nāšanas nodarbības”.

Rojas vieglatlētu komanda šogad pirmo 
reizi piedalījās Latvijas pašvaldību sporta ve-
terānu – senioru 54. sporta spēlēs Valkā.

Lai atdzīvinātu burāšanas tradīcijas no-
vadā, lai Rojas jaunieši būtu veseli, apgūtu 
jaunas prasmes un lietderīgi pavadītu brī-
vo laiku, 2012. gada 8. martā Rojas novada 
dome nodibināja sporta skolu. Pašreiz tajā 
nodarbības apmeklē 147 audzēkņi.
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19. oktobra rītā Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas jaunie dziedātāji kopā ar 
saviem pedagogiem devās uz Ventspili, 
kur notika  IV Latvijas Mūzikas skolu 
kora klašu solistu, duetu un trio kon
kurss – JŪRAS ZVAIGZNE, kurš tika 
veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei.

Šogad konkurss notika Ventspils 
Livonijas ordeņa pils kapelā. Nelielā 
koncertzāle var lepoties ar labu akusti
ku un īpašu auru. Iespējams, arī tas bija 
viens no priekšnoteikumiem labiem 
rezultātiem. Žūrijas priekšsēdētāja at
bildīgajā amatā stājās operdziedātājs 
Aivars Krancmanis, Maija Solovjova – 
Ventspils Mūzikas vidusskolas skolo
tāja, komponiste, ērģelniece un Evija 
Vanaga – J. Mediņa zēnu kora koncert
meistare.

Šajā gadā konkurss bija pārstāvēts 
īpaši kupli. Kopumā sacentās 80 jaunie 
dziedātāji dažādās vecuma grupās un 
kategorijās, viņus pavadīja 50 skolotāji. 
Īpašs prieks par mūsu skolas audzēkni 
Keitu Annu Mitenbergu (ped. Inese 
Ozoliņa, koncertmeistare Brigita Kvāl
berga), kura starp 25 dziedātājiem iegu
va godpilno 3. vietu! Keita dziedāja tīri, 
vienkārši, drosmīgi, aizkustinot klausī
tāju sirdis. Viņas izpildījumā izskanēja 
tautas dziesma „Saule pina vainadziņ`” 
un J. Lūsēna dziesma „Malvīne”. 

Tāpat lepojamies ar skolas ansambli 

„Rondo” (ped. Lita Krū
miņa), kura sastāvā dzied 
Betija Ābolkalna, Emīlija 
Ozoliņa un Liāna Indrik
sone. Meitenes pirmo reizi 
startēja šāda mēroga kon
kursā un ieguva žūrijas 
atzinību – diplomu par 
oriģinālāko priekšnesumu. 
Tika sasniegts mūsu mēr
ķis – konkursā ienest jau
nas krāsas. Tas mums iz
devās, jo Emīlija kuplināja 
džeza kanona izpildījumu 
ar saksofona improvizāciju, 
bet meitenes izpildīja sko
lotājas L. Krūmiņas tautas 
dziesmas apdari, kura tika 
komponēta speciāli šim 
notikumam. Jāpiebilst, ka 
šajā grupā uzstājās brīnišķī
gi trio no Ogres, Lielvārdes 
un Ventspils.

Sakarā ar tik lielu dalīb
nieku skaitu, diena izvēr
tās gara un notikumiem 
bagāta. Paldies šoferītim 
Kārlim, kā arī visiem, kuri 
mums mājās juta līdzi. Kā allaž, lielākie 
paldies vecākiem, direktoram Jānim 
Kivilam un visiem pārējiem, kuri do
mās bija ar mums.

Lita Krūmiņa

Keitai Mitenbergai (vidū) god-
pilnā 3. vieta. No kreisās pedagoģe 
I.  Ozoliņa, koncertmeistare B. Kvāl-
berga.

Albuma foto

Rojas dziedātāji konkursā „JŪRAS ZVAIGZNE”

Vecāki, kuru bērniem ar invalidi-
tāti projekta „Kurzeme visiem” ietva-
ros ir veikta individuālo vajadzību 
izvērtēšana un izveidoti individuālie 
atbalsta plāni, aicināti izvēlēties ne-
pieciešamākos no tajos rekomendē-
tajiem pakalpojumiem un pieteikties 
to saņemšanai pašvaldības sociālajā 
dienestā.

Vecāki pieteikt savu bērnu vaja-
dzību izvērtēšanai un atbalsta plāna 
izstrādei varēja no 2016. gada augusta 
līdz pat 2017. gada janvārim pašvaldī-
bu sociālajos dienestos visā Kurzemē. 
Kopumā pašlaik Kurzemē ir izstrādā-
ti individuālie atbalsta plāni 277 bēr-
niem ar invaliditāti, tajos iekļaujot 
rekomendācijas par bērna ikdienas 
vajadzībām un attīstībai nepieciešama
jiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta 
pakalpojumiem vecākiem. Vajadzību 
izvērtēšanā iesaistītie speciālisti (so
ciālais darbinieks, psihologs, fiziotera
peits un/vai ergoterapeits) norādījuši 
uz vairāk kā 40 dažādiem sabiedrībā 
balstītiem sociāliem un vispārējiem pa
kalpojumiem, kuru pieejamība Kurze
mē būtu vēlama bērnu ar FT un viņu 

ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Katra ģimene no atbalsta plānā re

komendētajiem pakalpojumiem bez 
maksas var saņemt četrus pakalpoju
mus bērnam un divus vecākiem. Lai 
pašvaldība varētu sākt organizēt izvē
lēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām 
vecākus doties uz pašvaldības sociālo 
dienestu ar iesniegumu par nepiecie-
šamajiem sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumiem.

Projekts „Kurzeme visiem” tiek īste-
nots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa 
no Latvijā notiekošā deinstitucionalizā-
cijas (DI) procesa, kura būtība ir ilgter-
miņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un 
atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus un maksimā-
li samazina ilgstošas sociālās aprūpes 
iestā dēs esošo personu skaitu.  

Lai saņemtu papildu informāciju, 
aicinām sazināties ar projekta „Kurze-
me visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 
27008743, inga.kalnina@kurzemesre-
gions.lv

Informāciju sagatavoja: 
Inese Siliņa projekta  

„Kurzeme visiem”  
sabiedrisko attiecību speciāliste 
inese.silina@kurzemesregions.lv

Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti 
pieteikties sociālo rehabilitācijas
pakalpojumu saņemšanai 

Labo darbu nedēļa, Spoku medības un citi notikumi
Labdarības organizācija „Palīdzē

sim.lv” jau devīto gadu rīko akciju 
„Labo darbu nedēļa”, kad tiekam aici
nāti darīt labus darbus, palīdzot saviem 
līdzcilvēkiem, dabai vai dzīvniekiem. 
Šogad no 16.–22. oktobrim pastiprinā
ta uzmanība tika pievērsta palīdzībai, 
kuras sniegšanai nav nepieciešami lieli 
finansiāli ieguldījumi. 

Arī Rojas vidusskolas labo darbu da
rītāji ar Skolēnu pašpārvaldi priekšgalā,  
vienojās kopīgajiem veicamajiem laba
jiem darbiem. Par vienu no tiem stāsta 
Monna Podniece: „Labo darbu nedēļā 
arī mēs, Rojas vidusskolas pašpārvalde, 
vēlējāmies izdarīt kādu labu darbu. Kā 
skolas pārstāve, es 20. oktobrī apciemo
ju Talsu dzīvnieku patversmi „Ausma”. 
Mēs patversmes dzīvnieciņiem nogādā
jām suņu un kaķu barību, lai dzīvnieku 
ēdienkarte būtu daudzveidīga”. 

Bet par atbalstu mūsu skolas visjau
nākajiem iemītniekiem, sešgadnieku 
grupiņai „Pūcītes”, stāsta Eva Kirštei
ne: „Mēs nolēmām iepriecināt mazos 
pūčulēnus. Katrs no mums pārskatījām 

savus rotaļlietu krājumus un ar rotaļ
lietu pilnām rokām devāmies uz Pūču 
grupiņu. Pārsteidzām viņus ar jaukām, 
interesantām dāvanām. Bērni tūdaļ 
steidza tās apskatīt, sajūsmināti smaidī
ja un mūs apkampa. Atvadoties pamāja 
ar savām mazajām rociņām un steidzās 
izmēģināt jaunās rotaļlietas”.

Daudz ko varam izdarīt, labu nodo
mu vadīti. Tuvojas jau arī Ziemassvētku 
laiks, kad tiek dāvinātas dāvanas, veikti 
labi darbi, bet varbūt kādu mazu labu 
darbiņu varam paveikt katru dienu, un 
tad mums būs labo darbu gads!

Šī ir rudens brīvlaika nedēļa. Bet vēl 
pirms brīvlaika, pēdējās mācību die
nas vakarā, un, protams, tumsā, skolā 
plosījās „Spoku mednieki”. Kā uzsvē
ra direktores vietniece mācību darbā 
Ingrīda Maķinska, tas bija pašu bērnu 
izlolots un  pilnībā noorganizēts pasā
kums. Medības notika septiņās istabās, 
to dalībnieki pilnībā varēja izbaudīt 
šausmas un spoku medības. Viss bei
dzās laimīgi ar 11. klašu puišu rīkoto 
diskotēku.

Stundu dažādošana un integrācija 
pašreiz ir viens no izglītības pamatele
mentiem. 11. oktobrī integrēto mācību 
stundu, apvienojot literatūru un mū
ziku, vadīja literatūras skolotāja Aigi
ta Sprince un mūzikas skolotāja Aiga 
Kaža. Stundas tēma – Aleksandra Čaka 
dzeja. Stundas mērķis bija veicināt sko
lēnu prasmi uztvert Aleksandra Čaka 
dzeju. Darbs notika grupās. Katra gru
pa izvēlējās vienu dzejoli, un to radoši 
attēloja gan deklamējot, gan dziedot, 
gan spēlējot mūzikas instrumentus. 
Dzejoli varēja attēlot arī ar kustībām, 
radīt īpašu noskaņu, kā arī izmantot 
dažādas pieejamās tehnoloģijas. 

Tad sekoja mācību darbs, kur sko
lēni atkārtoja jēdzienus gan literatūrā, 
gan mūzikā un analizēja savu izvēlēto 
dzejoli. Uzmanība tika pievērsta Alek
sandra Čaka valodas un ritma bagā
tībai, viņa prasmei  ikdienišķas lietas 
pārvērst par kaut ko īpašu un neparas
tu. 

Paldies skolotājas saka 9. klašu sko
lēniem, jo viņi strādāja ar lielu atbildību 

un radoši. Klasē ir līderi, kuri spēj or
ganizēt, iedrošināt un, galvenais, nebija 
malā sēdētāju. Kopīgais darbs sagādāja 
prieku gan skolēniem, gan skolotājiem. 
Emocionāla bija stundas izskaņa, kad 

skolēni ar skolotājām kopīgi nodziedāja 
Artūra Maskata dziesmu ar Aleksandra 
Čaka vārdiem „Rīgai”.

Antra Ozollapa

Pateicībā par dāvaniņām mazie pūčulēni samīļo 9. klases skolnieci Kitiju 
Maišeli.                                                                                                              Albuma foto

Profesiju nedēļa PII „Zelta zivtiņa”
No 9. oktobra līdz 15. oktobrim PII „Zel

ta zivtiņa” notika profesijas nedēļa, kuras 
ietvaros lielākajiem bērniem no grupiņām 
„Burbulēni” un „Karūsiņas” tika saplāno
tas mācību ekskursijas. Pirmdien devāmies 
uz Burinieku sētu, kur skatījām Buru kuģu 
modeļu kolekciju, kuru izveidojis un at
stājis Laimonis Veidemanis. Ar šo vectēva 
atstāto mantojumu mūs iepazīstināja viņa 
mazmeita Laura Kļaviņa. Vislielāko izbrī
nu bērnos radīja burinieku modelīši, kuri 
izvietoti mazās stikla pudelītēs. Ar jahtām 
un ostas teritoriju mūs iepazīstināja burā
šanas treneris Gunārs Reinholds. Sporta 
skolas direktore Tatjana Kirilova izrādīja 
jauno stadionu un sporta zāli zem stadio
na tribīnēm, neizpalika sporta aktivitātes 
viņas vadībā. Bērnudārzam kaimiņos dzīvo 
un strādā galdnieks Andris Krūzmanis, tā 
kā viņš ir viens no mūsu bērnudārza bērnu 
vecākiem, devāmies viņu apciemot, lai ie
pazītos ar galdnieka profesiju. Bērni varēja 
novērtēt viņa darināto ģitāru, ievingrināt 
roku nagliņu sišanā un dzijas tīšanā ap tām. 
Uz Mūzikas un mākslas skolu devāmies ar 
sagatavotu muzikālu priekšnesumu, no 
papīra pagatavoti saksofoni, akordeoni, 
vijoles. Ar tām bērni „atskaņoja” skaņ
darbu no ABBAS repertuāra. Mūzikas 
skolā bērniem bija iespēja spēlēt dažādus 

mūzikas instrumentus, dzirdēt, kā 
tie skan un kopā ar mūzikas skolas 
mazo korīti dziedāt. 

Bērnudārza mazākie bērni no 
grupiņām „Stagarēni” un „Asarē
ni” darbojās bērnudārza teritorijā. 
Vēroja, iepazina kurinātāja, sēt
nieces, pavāres profesiju. Evelīnas 
mamma Adrija KrauzeRozenber
ga atsaucās uzaicinājumam un bēr
nus iepriecināja ar manikīra brīnu
miem. Ivara mamma Ilze Mežecka 
kopā ar bērniem pagatavoja brī
numgardus cepumus. Ar vislielā
ko prieku un aizrautību tika sistas 
ķirbī naglas. Piektdien visās grupās 
notika profesiju parāde, kurā pie
dalījās jūrnieki – „Asarēni”, pavā
ri – „Stagarēni”, mūziķi – „Karūsi
ņas” un šoferi – „Burbulēni”.  

Nedēļas laikā kopumā bērni 
iepa zinās ar 15 profesijām. Paldies 
skolotājām par izdomu un aktīvu 
sadarbību! Paldies vecākiem par at
balstu un atsaucību! Paldies Rojas 
Mūzikas un mākslas skolai, Rojas 
Sporta skolai par pasākumu veik
smīgu norisi! 

Mudīte Beraģe, metodiķe

Paziņojums par diabēta pacientu aprūpi

Sākot ar 2017. gada 1. jūliju, Valsts kompensējamo 
medicīnisko ierīču sarakstā glikēmijas teststrēmelēm 

references cena ir noteikta jaunam produktam – VivaChek Ino testrēmelēm. 
Testrēmeles ir medicīnas ierīces – glikometra sastāvdaļa, ko diabēta pacienti 

ikdienā izmanto dzīvībai svarīga rādījuma – cukura līmeņa noteikšanai.
References cena nozīmē, ka, iegādājoties šo produktu ar Valsts kompensē-

jamo recepti, pacienta līdzmaksājuma nav, vai tas ir viszemākais.
Situācija tirgū izveidojās savdabīga, jo Vivachek glikometri Latvijā ir 

jauna prece, maz pieejama, līdz ar to, izmantot šo references cenas priekš
rocību diabēta pacientiem pilnvērtīgi nav iespējams un pacienti iegādājās 
citas teststrēmeles – ar augstāku pacienta līdzmaksājumu. 

Veicot pārrunas ar Vivachek piegādātāju un ražotāju, esam vienoju-
šies, ka Latvijas aptieka izsniegs šos glikometrus BEZ MAKSAS.

Sākuma posmā to darīsim tiem diabēta pacientiem, kas ikdienā ir 
spiesti lietot insulīnu. 

Vienlaicīgi esam raduši iespēju, lai uzlabotu pacientu dzīves kvalitā-
ti un ietaupītu viņu līdzekļus, reizē ar glikometru dāvināt arī insulīna 
adatiņas Nr. 5. 

Ierodoties pēc insulīna, Latvijas aptieka izsniegs insulīna saņēmējam 
Vivachek glikometru, kura lietojamās teststrēmeles ir šobrīd ar viszemāko 
pacienta piemaksu, un adatiņas.  

Zita Jēkabsone,  
Latvijas aptieka komercdirektores vietniece mārketinga jautājumos

Papildus info
Katru gadu Latvijā ap sešiem līdz septiņiem tūkstošiem pacientu tiek 

diagnosticēts cukura diabēts. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra 
(SPKC) datiem, Latvijā 2015. gada beigās uzskaitē bija 86 941 (4415,6 pa
cienti uz 100 000 iedzīvotāju) cukura diabēta pacients. 

Cukura diabēts ir hroniska slimība, kam raksturīgs paaugstināts cukura 
daudzums asinīs. 

Regulāra glikozes līmeņa kontrole ir svarīgākais izmeklējums, ko pacients 
var veikt pats, būtiski uzlabojot (saglabājot) dzīves kvalitāti un darba spējas. 
Glikozes līmeni asinīs iespējams noteikt ar aparātu, ko sauc par glikometru. 

Izzināt profesiju noslēpumus dodas „Asarēnu” 
un „Stagarēnu” grupas bērni. 

Albuma foto
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Vai esat gatavi apkures sezonai?
Iestājoties aukstam laikam, aiz

vien biežāk ir gadījumi, kad ēku 
dūmvados deg sodrēji, gruzd vai deg 
pārsegums pie dūmvada. Tas liecina 
par to, ka neesam sagatavojušies ziemas 
sezonai – dūmvadi nav iztīrīti, apkures 
sistēmas bojātas. Kā liecina pēdējo 
gadu statistika, ik gadus apkures sezonā 
Latvijā notiek ap 900 ugunsgrēku, kuru 
iespējamais iemesls ir netīrīti dūmeņi, 
bojātas apkures sistēmas vai to lietošana, 
pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus. 
Vairāk nekā pusē gadījumu tā ir sodrēju 
degšana dūmvadā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Kurzemes reģiona brigādes 
Talsu daļā (turpmāk – Talsu daļa), šajā 
gadā ir reģistrēti jau 20 gadījumi, kad 
ugunsdzēsējiem glābējiem ir nācies 
braukt uz notikumiem, kur konstatēta 
apkures iekārtas nepareiza ekspluatācija 
vai sodrēju degšana dūmvadā. Šī vasara 
mūs nav lutinājusi ar siltu laiku, tādēļ 
visa gada garumā vien aprīlis un augusts 
ir bijuši tie mēneši, kad glābēji nav 
izbraukuši uz notikumiem, kas saistīti 
ar apkuri. 2015. gadā Talsu daļas un 
posteņu glābēji uz ar apkuri saistītiem 
notikumiem steigušies 14  reizes, pērn 
tās ir bijušas 15 reizes. 

Latvijas Republikas Ministru kabi
neta noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošī
bas noteikumi”, sadaļā 4.2  „Apkures 
un ventilācijas sistēma, iekārtas un 
ierīces” teikts, ka: „Dūmeju, dūmeni, 
dūmkanālu, dūmrovi, ierīci dūmgāzu 
novadīšanai (turpmāk – dūmvads), 
apkures iekārtu un ierīci, ventilāci
jas sistēmu un ierīci izbūvē atbilstoši 
apkures ierīču būvniecību regulējošo 
normatīvo aktu prasībām, uztur darba 
kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja 
prasībām.” Šīs pašas sadaļas 67. punkts 
nosaka: „Lai nodrošinātu dūmvada, ap
kures iekārtas un ierīces drošu eksplua
tāciju un nepieļautu sodrēju degšanu 
dūmvadā, to tīra”. 68. punkts nosaka, 
ka sodrē jus no ilgdedzes cietā kurinā
mā apkures ierīces un iekārtas dūmva
da tīra pirms apkures sezonas sākuma 
(līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi 

apkures sezonā (no 1. novembra līdz 
nākamā gada 1. martam). Ilgdedzes 
cietā kurināmā apkures ierīce un iekār
ta ir apkures ierīce un iekārta, kura ne
akumulē (sevī neuzkrāj) siltumu ilgāk 
par trim stundām. Savukārt 69. punktā 
teikts, ka  dūmvadu un cietā un šķid
rā kurināmā apkures ierīci un iekārtu, 
kas nav minēta šo noteikumu 68. pun
ktā, tīra pirms apkures sezonas sākuma 
(līdz 1. novembrim).

Netīrīts skurstenis – tātad ugunsbīs
tams. Sadegot jebkuram cietajam kuri
nāmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas 
veidojas kvēpu, sodrēju un darvas no
sēdumi, kas, savlaikus nenotīrīti, labā
kajā gadījumā samazina apkures ierīces 
darbības efektivitāti, bet sliktākajā gadī
jumā var izraisīt intensīvu šo produktu 
degšanu. Aizdegšanās ātri izplatās pa 
visu dūmeņa iekšējo virsmu, vienlaikus 
ievērojami paaugstinot temperatūru 
tajā līdz pat 1000 C. Tas var radīt plaisas 
visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, 
ārējo apvalku ieskaitot, tādejādi paverot 
ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām 
uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta 
konstrukcijām.

„Ugunsdrošības noteikumos” teikts, 
ka viendzīvokļa objekta atbildīgā per
sona dūmvadu un dabīgās ventilācijas 
kanālu, cietā kurināmā apkures ierīci 
var tīrīt pats, bet dūmvada, apkures 
iekārtas un ierīces tehnisko stāvokli 
ir jānovērtē, lai noteiktu tā atbilstību 
būvniecību un ekspluatāciju regulējošo 
normatīvo aktu un ražotāja prasībām, 
un šo darbu jums var palīdzēt veikt ju
ridiska vai fiziska persona, izsniedzot  
„Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu 
un dabīgās ventilācijas kanālu tehnis-
kā stāvokļa pārbaudes aktu”, tajā no
rādot juridiskās personas nosaukumu, 
reģistrācijas numuru un juridisko adre
si vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu 
un sertifikāta vai izglītības dokumenta 
numuru.

Gribētu vērst uzmanību uz ilg-
dedzes apkures krāsnīm, jo degšanas 
intensitāte tiek regulēta ar gaisa pa
devi kurtuvē. Pie nepietiekamas gaisa 

padeves kurināmais sadeg nepilnīgi, 
tātad lielāks ir nesadegušo produktu 
apjoms, kas nosēžas – apkures ierī
ce ātrāk „aizaug”, tātad jātīra biežāk.  
Ja jums ir malkas plīts, tad ir jāat
ceras, ka plītis laika gaitā nolietojas – 
izdeg cepeškrāsns metāla apšuvums, 
izļogās durtiņas, plīts virsmā parādās 
spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes, 
šaudās liesmas. Lai šādas plītis pa
darītu ikdienas lietošanā drošas, tām 
periodiski nepieciešama atjaunošana, 
rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, sav
laikus nomainot izdegušo cepeškrās
ni, nostiprinot izļodzījušās durtiņas. 
Bieži izplatīta kļūda, kas tiek pieļauta 
plīts kurināšanā, ir tā, ka plīts durtiņu 
priekšā uz nedegoša materiāla loksnes 
vai flīzējuma tiek salikta kurināšanai 
ienestā malka. Tas ir nepareizi! Šai 
nedegošai plāksnei plīts priekšā ir pa
visam cits uzdevums. Tā uztver un ne
ļauj aizdedzināt apkārtējos degtspējīgos 
priekšmetus un grīdu no plīts durti
ņām izkritušajām sprakšķošajām dzirk
stelēm un degošām malkas daļiņām. 
Ikdienā, kurinot cietā kurināmā plītis 
un krāsnis, jābūt uzmanīgam ar aiz
bīdni, tautā saukto „šībera”, lietošanu. 
Bez uzraudzības atstāta iekurta plīts 
vai krāsns ar aizvērtu „šīberi” pirms tā 
izkūrusies, izraisīs tvana gāzes ieplūšanu 
telpās, kas neveiksmīgajam kurinātājam 
draud ar smagu saindēšanos vai pat 
letālu iznākumu. Tvana gāzei nepiemīt 
raksturīga smarža vai krāsa, kā dēļ tās 
klātbūtne telpā grūtāk pamanāma. Ja 
bez redzama iemesla sāk reibt galva, 
strauji pasliktinās pašsajūta, tā varē
tu būt tvana gāzes iedarbība  – neka
vējoties atveriet logu vai durvis, lai 
pēc iespējas ātrāk izvēdinātu telpas, 
pēc tam pārbaudiet apkures ierīci. 
Ugunsgrēki, kas saistīti ar dažādām ar 
apkures sistēmu saistītām problēmām, 
nereti izceļas privātmājās, lauku vien
sētās, kur dzīvo sirmgalvji, kuriem pa
šiem ir problēmas atrast skursteņslau
cītāju, atrast speciālistu, kurš varētu 
pirms apkures sezonas sākuma pārbau
dīt krāsniņu un dūmvadu, vai nav ra

dušās plaisas. Glābšanas dienests aicina 
visus pirms ziemas sezonas apmeklēt 
savus vecākā gada gājuma piederīgos, 
lai pārliecinātos, ka viņu mājas ziemā 
būs drošas un siltas.

Ja māja tiek sildīta vai apkurināta 
ar elektriskajām sildierīcēm!

Atbilstoši Ugunsdrošības noteiku
mu prasībām, regulāri, reizi desmit 
gados, ir jāveic elektroinstalācijas vadu 
izolācijas pretestības mērījumi. Elek
troinstalācijas kontaktu savienojumu 
kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elek
trosadales skapī (sadalē), aizsargierī
ču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar 
termokameru. Pārbaudi veic kopā ar 
iepriekš minētajām pārbaudēm. Par 
pārbaudes rezultātiem noformē pār
baudes aktu. Ir jāzina, ka šādus mērī
jumus veic ar speciālas mēraparatūras 
palīdzību un iegūtos rezultātus pienācī
gi apstrādāt un sniegt praktiskus ietei
kumus var tikai kvalificēts speciālists. 
Pirms vairākiem desmitiem gadu un 
senāk būvētās ēkās vēl ir saglabājies 
alumīnija elektroinstalācijas vadu tīkls, 
kas pēc saviem tehniskajiem paramet
riem jau tā ierīkošanas procesā bija 
piemērots nelielas jaudas patērētāju ba
rošanai, kuru summāra jauda tajos lai
kos nepārsniedza dažus kilovatus (kw), 
taču, salīdzinājumā ar senāk būvēto ēku 
alumīnija elektroinstalācijas vadu tīk
lu, mūsdienu mājokļos ikdienā lietoto 
elektroierīču summārā jauda ir pieau
gusi vismaz 8–10 reizes. Tādēļ uguns
drošības pats galvenais faktors ir elek
troinstalācijas vadi un pieslēgarmatūra 
(drošinātāji jeb korķi, aizsargautomāti, 
rozetes, slēdži) un tai jābūt atbilstošai 
sadzīvē darbināmo elektroierīču jaudai. 
Nākamais ugunsdrošības faktors ir sil
dierīču pieslēgarmatūras – rozešu un 
slēdžu stāvoklis. Ieteicams vismaz reizi 
gadā, pirms sildierīču aktīvas lietošanas 
uzsākšanas, pārbaudīt kontaktu stāvok
li rozetēs un iztīrīt tās no putekļiem. 
Ja, pieslēdzot sildierīci, rozetē kon
statējat sprakšķus, dzirksteļošanu, tas 
norāda uz atslābušiem vadu stiprināju
miem pašā rozetē. Ja rozetē konstatējat 

dzirksteļošanas rezultātā radušos vadu 
izolācijas, kontaktu vietu apdegumus, 
nepieciešams meklēt speciālistu, kas 
palīdzētu  sakārtot elektroinstalāciju un 
nomainītu rozeti. Ignorējot norādītos 
iespējamos bojājumus pieslēgarmatū
rā, riskējat ar vadu sakaršanu un tam 
sekojošu ēkas degtspējīgo konstrukciju 
aizdegšanos.

VUGD KRB Talsu daļa atgādina, ka 
ārkārtas situācijās ir svarīga katra sekun
de. Par spīti panikai, spriedzei, apgrūti
nātai redzamībai un citiem negatīvajiem 
faktoriem, kas var iestāties ārkārtas si
tuācijā, ir jārīkojas ātri un droši. Lai ga
rantētu drošu izkļūšanu no ēkas, mūsu 
rīcībā ir ne vairāk kā 2–3 minūtes. Ar 
katru nākamo minūti drošas evakuācijas 
iespējas samazinās, tādēļ: no 2020. gada 
1. janvāra personām ir pienākums aprī
kot savu dzīvokli ar vismaz vienu auto
nomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē 
uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka 
detektoru var aizstāt ar automātisko 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu. Autonomais 
dūmu detektors ir efektīva ierīce, kas 
brīdinās par gaidāmo nelaimi un ļaus to 
novērst. Ar spalgu signālu dūmu detek
tors brīdinās par jebkuru sadūmojumu. 
Aktuāli ikvienam mājokļa īpašniekam 
vai īrniekam! Diemžēl neviens nav pa
sargāts no ugunsnelaimes izcelšanās. 
Dūmu detektors visātrāk pavēstīs par 
sadūmojumu, tātad iespējamo uguns
grēku, un tas var glābt pat cilvēka dzī
vību. Atbildīgām personām ieteicams 
uzstādīt dzīvojamās telpās vismaz vie
nu ugunsdzēsības aparātu un ieteicams 
sekot līdzi telpās ierīkotu elektroietaišu 
un elektroierīču darbspējai.

Ugunsdzēsēji glābēji novadu 
iedzīvotājiem novēl drošu un mierīgu 
apkures sezonu! Ja tomēr atgadās ne
laime, atcerieties, ka glābšanas die nestu 
tālrunis ir 112. Jo ātrāk paziņosiet par 
nelaimi, jo ātrāk to būs iespējams no
vērst!

VUGD KRB Talsu daļas 
inspektore Dace Legzdiņa

Svarbumbu cēlāju dinastija
Dace Klabere

Nesen dzīvesbiedri Ināra un Juris Marti-
novski atgriezās no svarbumbu celšanas sa-
censībām  – Pasaules olimpiādes, Eiropas un 
Pasaules čempionāta Vitebskā (Baltkrievija). 
Kopumā sacensībās piedalījās vairāk nekā 
300 dalībnieku no 28 pasaules valstīm, tostarp 
Latvijas.  Juris tajās izcīnīja divas Pasaules 
olimpiādes zelta medaļas un divas Pasaules 
čempionāta medaļas, savukārt Ināra kļuva par 
Eiropas, Pasaules un Olimpiādes čempioni.

Juris savas sportiskās gaitas sāka jau pagājušā 
gadsimta sešdesmito gadu beigās, aktīvi piedalo
ties zvejnieku kolhozu rīkotajās spartakiādēs. Ir 
gan skriets, gan braukts ar riteni, bet svarbum
bu celšanai viņš pievērsies 2000. gadā. Daudzo 
gadu laikā Juris kļuvis par vairākkārtēju Pasaules 
un Eiropas čempionu, daudzkārtēju Lietuvas un 
Igaunijas čempionu, par Latvijā iegūtajiem titu
liem nemaz nerunājot. Kā atzīst Juris pats – kau
su, medaļu un goda rakstu pilna māja.

Vienmēr līdzi vīra sporta gaitām sekojusi Inā
ra. Kad vien iegadījies brīvs brīdis, viņa braukusi 
Jurim līdzi, līdz vienā tādā reizē svarbumbu cel
šanas patriots Viesturs Gargurnis pierunājis Inā
ru pašu sākt cilāt svarbumbas. Pasaulē, arī Latvi
jā, ir sievietes, kas nodarbojas ar šo sporta veidu, 

taču, kā smej Ināra, viņas vecumā gan nevienas 
tik trakas vairs neesot. Sākot cilāt svarbumbas, 
Ināras vienīgā pieredze bijusi tik vien, cik iegūta, 
vīru vērojot. Bet arī tas ir lieti noderējis. Šobrīd 
Ināras kontā ir jau 2 kausi, iegūti sacensībās Lat
vijā, kuriem nu piepulcējušās Vitebskā iegūtās 
medaļas. Sacensībās Vitebskā dalībnieki varējuši 
startēt visdažādākajos veidos, taču par katru vei
du jāmaksā no 1525 eiro. Tad nu, kā atzina Inā
ra, startējuši tik, cik maciņš atļāvis. Tikai vienreiz 
savā sportista karjerā Juris meklējis sponsoru 
atbalstu, pārējās vienmēr startējis par saviem lī
dzekļiem. Svarbumbu celšana ir Jura (tagad arī 
Ināras) hobijs, tādēļ viņš uzskata, ka par piedalī
šanos sacensībās jāspēj samaksāt pašam un spon
sorus nemeklē principā.

Ikdienā ar svarbumbu cilāšanu dzīvesbiedri 
nenodarbojas, sporta zāli neapmeklē un speciā
lu pārtiku nelieto. Jura treniņš ir fiziskais darbs 
celtniecībā, bet Ināra smej, ka viņas sporta zāle 
ir dārzā. Rakšana, pļaušana, stādīšana un pār
stādīšana – tas viss ir Ināras pārziņā. Bet pati lie
lākā sportošana notiekot mežā – gadu gaitā tajā 
sagatavota un izvesta kubikmetriem malka! Kā 
apgalvo Ināra, tas ir lielisks treniņš gan rokām, 
gan kājām. Taisnības labad jāpiebilst, ka Inārai 
ir gan nopirkta arī četrkilogramīga svarbumba 
(smagāka Ināras vecuma grupā nav paredzēta), 

ko viņa pirms sacensībām dažreiz ar vienu roku 
pacilā. „Man patīk, ka pēc celšanas jūt roku. 
3  minūtēs tādu svarbumbu paceļu 135 reizes”, 
atklāj Ināra.

Svarbumbu celšana ir tikai viens no Marti
novsku ģimenes hobijiem. Nākamā ir dejošana. 
Pirms diviem gadiem, draugu mudināti, Ināra ar 
Juri iestājās tango klubiņā Talsos, kur reizi nedēļā 
par simbolisku samaksu divu stundu garumā ļau
jas dejotpriekam. Kad bilstu, ka, manuprāt, viņi 
jau tā skaisti dejo, abi vienā balsī apgalvo, ka vēl 
daudz ko neprotot. Juris smej, ka viņam esot grū
ti izpildīt vadītāja norādījumus par līganu gaitu 
un mīkstām kājām, jo viņa profesijā stingri jāstāv 
uz zemes abām kājām… Un ne jau tikai dejot 
klubiņā mācās. Lieti noder arī zināšanas par ga
lantu uzvešanos un ģērbšanās stilu.

Ceļošana – tā ir Martinovsku ģimenes trešā 
kaislība. Ik vasaru tiek apceļotas pat vairākas val
stis. Šovasar apceļota Horvātija, Holande, sacen
sību laikā iepazīta arī Vitebska, par kuru Inārai 
un Jurim radies vislabākais iespaids – skaista, 
sakopta pilsēta un viesmīlīgi ļaudis.

Bet par Martinovsku dinastijas svarbumbu 
cēlājiem mēs vēl dzirdēsim nākotnē, jo ar svar
bumbu cilāšanu nodarbojas arī viņu mazbērni 
Emīls un Sandris. Sandris ir tikai trīs gadus vecs, 
un viņa celtā svarbumba sver vienu kilogramu. 

Bērni ir mūsu nākotne, tādēļ Rojas 
novada Sporta skola aicina vecākus 
pievērst uzmanību bērnu veselības 
stāvoklim. Būsim atbildīgi par bērnu 
veselību un savlaicīgi veiksim bērnu 
profilaktiskās medicīniskās pārbau-
des. 

Atsaucoties uz ārstniecības liku
mu  – Ministru kabineta 17.12.2013. 
noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība”, 
Ministru kabineta 06.09.2016 notei

kumi Nr. 594 „Sportistu un bērnu ar 
paaugstinātu fizisko slodzi veselības 
aprūpes un medicīniskās uzraudzības 
kārtība”, vēlos   informēt sporta skolas 
audzēkņu vecākus par nepieciešama
jām bērnu veselības pārbaudēm. 

Sporta skolas audzēkņiem – bēr
niem ar paaugstinātu fizisku slodzi, 
kuri apgūst profesionālās ievirzes spor
ta izglītības programmu, no 10 līdz 
17  gadu vecumam padziļinātās veselī
bas pārbaudes tiek veiktas Valsts sporta 

medicīnas centrā. Šīs pārbaudes tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, 
un tās organizē Rojas novada Sporta 
skola. Padziļinātā profilaktiskā medi
cīniskā pārbaude tiek veikta vienu reizi 
gadā un tajā ietilpst: 

•	 antropometriskie mērījumi; 
•	 fiziskās sagatavotības noteikšana 

pēc EUROFIT metodes; 
•	 fiziskās slodzes tests ar 

elektrokardiogrammas 12 novadījumu 
pierakstu pirms un pēc slodzes; 

•	 pilna asins aina bez EGĀ un urīna 
analīze; 

•	 sporta ārsta konsultācija.
Toties audzēkņiem vecumā no 6 līdz 

9 gadiem ir jāveic profilaktiskā medicī
niskā pārbaude pie ģimenes ārsta, un 
katru gadu ir jāiesniedz izziņa Rojas 
novada Sporta skolai kā apstiprinājums, 
ka bērna veselības stāvoklis ir atbilstošs 
izvēlētajam sporta veidam, un viņš var  
piedalīties treniņos. Ja Sporta skolas au
dzēknis jaunajā mācību gadā nav atne

sis ikgadējo ārsta zīmi par profilaktisko 
medicīnisko pārbaudi, tad treneris ne
drīkst ļaut bērnam piedalīties treniņos.

Ja bērns ir guvis traumu vai ilgstoši 
slimojis, tad, lūdzu, ievērojiet ārsta 
norādījumus un neļaujiet bērnam 
ātrāk atsākt piedalīšanos treniņos. Pēc 
atveseļošanās sporta stundās bērns var 
piedalīties ne ātrāk kā pēc 2 nedēļām, 
toties treniņos, ne ātrāk kā pēc 4 nedēļām. 

Sporta skolas medmāsa 
 E. Šnikvalde

Par audzēkņu medicīnisko aprūpi

Uz goda pjedestāla Vitebskā Ināra un Juris Mar-
tinovski.                                                             Albuma foto
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Līdzjūtība

Dzied tālā dārzā putns,
Tas tevi vārdā sauc,
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām sauc.

Skumstam kopā ar piederīgajiem, no 
Anitas Otmanes atvadoties.

Rojas Invalīdu biedrība

Lūgsim tavai dvēselītei 
debesu ceļā mieru gūt,  
Lai ar tevi saules starā 
varam domās kopā būt.

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze un mā
cītājs izsaka līdzjūtību piederīgajiem, aizvadot 
Mūžībā ANITU OTMANI.

Tais tālajās pļavās, 
Kur atmiņas zied, 
Tur vienmēr jūs mani satiksiet.

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze un 
mācītājs izsaka līdzjūtību piederīgajiem, 
aizvadot 

Mūžībā GOTFRĪDU JUNGFERMANI.

Mierā es gulšos un mierā iemigšu, jo 
vienīgi Tu, Kungs, drošībā ļauj man mājot.      

                                                            (Ps. 4:9)
Izsakām līdzjūtību Artai Kučānei, vectēvu 

zaudējot.
Kaltenes evaņģēliski luteriskā draudze 

un mācītājs

Atvadu brīdī raud pelēka diena,
Krāsainas lapas sedz noietās takas.
Izsakām līdzjūtību Kučānu ģimenei, tēvu 

zaudējot.
Inga, Indulis, Ieva

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, 
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

Visdziļākā līdzjūtība Normundam Kučā
nam, tēvu kapu kalniņā guldot.

SIA „Mazbērziņš”

Sludinājumi

Policija ziņo 

Izšujam logo un citus tekstus!
Betolli, Lielā 22, Talsi.

DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada 

„Rauciņos”. Telefons 29253411.

PĒRK
 Akordeonu.  Zvanīt 28303165.

DARBS
„Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”, 

reģ. nr. LV41203031343, Rojā piedāvā darbu me-
hāniķim. Kontakttālrunis 29132849.”

IZĪRĒ
 Mēbelētas 2 istabas 3 istabu dzīvoklī ar 

lodžiju Rojā, Strauta ielā 15. Zvanīt 26731664.

28. oktobrī plkst. 13.00 senioru rudens balle
„Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās…”

Ielūdz klubiņš „Liedags”.

4. novembrī plkst. 18.00
Harijam Zariņam 60 – jubilejas koncerts „TU UN ES”.

Mīlas rokbalādes un ne tikai…
Koncertā piedalās Aija Andrejeva, Dināra Rudāne, Antra Stafecka vai Ieva 

Sutugova, Alex, Buks, grupa „Colt”.
Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC un 

www.bilesuparadize.lv

11. novembrī plkst. 18.00
Lāčplēša dienai veltīts LĀPU GĀJIENS.

Ikviens novadnieks aicināts doties tradicionālajā Gaismas ceļā, līdzi ņemot 
lāpas vai svecītes. Pulcēšanās pie viesnīcas „Roja”.

Pēc gājiena Rojas kultūras centrā Atmodas laika mūziķa, grupu „LĪVI” un 
„SAIME” dibinātāja

JURA PAVĪTOLA akustiskais koncerts
„Pareizi nepareizās dziesmas”.

Ieeja brīva.

17. novembrī plkst. 18.00
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts

svinīgs pasākums
„Daudz laimes, Latvija!”

Plkst. 22.00–03.00 Tautas balle. Muzicē grupa „Dakota”
Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 16.11. Ieeja brīva.

Ziemassvētki ir tuvāk nekā jums šķiet, tāpēc padomājiet par dāvanām 
saviem mīļajiem savlaicīgi! Mūsu piedāvājums – dāvanā brīnišķīgs muzikāls 
piedzīvojums!
25. decembrī plkst. 17.00 Daumanta Kalniņa un Jelgavas bigbenda koncerts

„Frenks Sinatra Ziemassvētkos”. 
Mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis.

Ieeja 12.00, 10.00; 8.00 EUR. Biļešu iegāde, rezervācija no 6. novembra 
Rojas KC. Pieņemam kolektīvu pieteikumus.

Pasākumu kalendārs

NVO „Rojas invalīdu biedrība” pasākumu plāns novembrī
Diena, 
datums

Pasākuma, nodarbības 
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

01.11.
Trešdiena 

Stikla apgleznošana
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
Biedrības biedri

Kuratori

02.11.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
L. Semičenkova

03.11.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 16.00–18.00 E. Grīnvalde

07.11.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
16.00–18.00 T. Kirilova

08.11.
Trešdiena

Stikla apgleznošana
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
Biedrības biedri

09.11.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

10.11.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 16.00–18.00 E. Grīnvalde

11.11.
Sestdiena

Ziemas krājumu degustācija
Mārtiņdiena un Lācplēša diena 12.00–18.00 E. Grīnvalde

14.11.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
16.00–18.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

15.11.
Trešdiena

Stikla apgleznošana
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
Biedrības biedri

16.11.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

17.11.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 16.00–18.00 E. Grīnvalde

21.11.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
16.00–18.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

22.11.
Trešdiena

Stikla apgleznošana
Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00 I. Šelkova

23.11.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

24.11.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 16.00–18.00 E. Grīnvalde

28.11.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbības
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
16.00–18.00

T. Kirilova
E. Grīnvalde

29.11.
Trešdiena

Stikla apgleznošana
Kulinārijas nodarbības

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

I. Šelkova
R. Žurovska

30.11.
Ceturtdiena

Adīšanas nodarbība
Pērļošanas nodarbība, galda spēles

Galda spēles

10.00–12.00
12.00–14.00

V. Žurovska
V. Semičenkova

Laika posmā no 12. oktobra līdz 
24. oktobrim Rojas pašvaldības poli-
cija veikusi sekojošas darbības.

 zDiviem vīriešiem Rojā pie kāda 
veikala izteikts mutisks brīdinājums 
par atvērtām alkohola pudelēm.

 z Rojas PP griežas kāda sieviete par 
to, ka viņai uzbrucis suns, uzsākta Ad
ministratīvā lietvedība un tiek noskaid
rots suņa saimnieks.

 z Pieņemts iesniegums par to, ka 

kādā dzīvoklī trokšņo pēc plkst. 23.00. 
Noskaidrots, ka dzīvokļa īpašniecei ir 
problēmas ar dzirdi un viņa skaļi klau
sījusies televizoru. 

 z Saņemts lūgums palīdzēt atrast 
mazgadīgu zēnu, kurš pēc skolas nav 
atgriezies mājās. Pēc uzsāktās meklē
šanas zēns pats ieradies mājās un pa
skaidrojis, ka atradies pie drauga.

 z Saņemts izsaukums uz Valgal
ciemu, kur kāda sieviete, atrazdamās 
alkohola reibumā,  piedāvā alkoholu 

autobusa pieturā esošiem cilvēkiem. 
Sieviete nogādāta mājās, nākamajā die
nā viņai sastādīts APK protokols.

 z Izteikts mutisks brīdinājums klai
ņojoša suņa saimniekam un nepilnga
dīgajiem, kuri diennakts tumšajā laikā 
Rojā pārvietojas ar velosipēdiem bez 
atstarotājiem.

 z Sastādīts APK protokols kādam 
zemes īpašniekam Ģipkā par neno
pļautu zāli, kā rezultātā izveidojusies 
kūla. 

ATDOD mazlietotu karstā ūdens boileri
darba kārtībā (150 l, horizontālais). 

Telefons 29124751,  
apskatīt un paņemt var brīvdienās.

Izstāžu zālē jauna fotoizstāde

„…par viņiem…” Rojas muzejā
No 13. oktobra Rojas mu

zeja izstāžu zālē apskatāma 
Latvijas avīzes fotogrāfes 
Andas Krauzes darbu izstā
de „…par viņiem…”. Izstādē 
no fotogrāfijām ar smaidu, 
skumjām, dzīves smeldzi uz 
mums raugās gan mums vi
siem ļoti pazīstami, gan ne 
tik pazīstami kungi. Anda 
Krauze stāsta, ka viņas pro
fesijā tā ir liela laime – satikt 
bezgala interesantus cilvēkus, 
neatkārtojamas personības 
un būt viņiem ļoti tuvu klāt. 
Pēc mākslinieces domām, 
katra tikšanās ir tāda kā pir
mā iemīlēšanās – ir jāieskatās 
dziļāk, lai atklātu un ierau
dzītu to, ko citi nepamana, 
panākot, lai cilvēks uzticas, atver savu pasauli.

Par sevi un savu darbu fotogrāfe Anda Krauze saka: „Man vienmēr 
ir paticis vērot visu, kas apkārt, bet īpaši cilvēkus. Sejas, raksturus, emo
cijas. Kā fotogrāfe ievēroju vairāk un savas izjūtas varu izteikt attēlos. 
Redzu laikmeta pārmaiņas, dzīvoju līdzi, bet to, ko jūtu, iemūžinu foto
attēlos. Es ļoti mīlu cilvēkus. Bez mīlestības nevar radīt labus portretus”.

Aicinām uz sirsnīgu, muzikālu pasākumu un tikšanos ar Andu Krau
zi 28. oktobrī pulksten 13.00 Rojas Jūras zvejniecības muzeja izstāžu zālē. 
Parunāsim par mākslu, par fotografēšanu un, protams, par viņiem…

Inese Indriksone, Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Kaltenes bibliotēkā 27. ok-
tobrī 14.00 tikšanās ar rakst-
nieci Birutu Eglīti, grāmatas 
„Zvēri un cilvēki” autori, un 
Latvijas lepnumu, grāmatas va-
roni, lāču mammu no Līgatnes 
Velgu Vītolu.

Dzīvnieku mīļotājus gaida 
mīļi stāsti par lāčiem, stirnām, 
rubeņiem, aļņiem, zaķiem, vil
kiem, lūšiem... Un visam tam 
pa vidu cilvēks. Kā mainījušās 
cilvēku un zvēru attiecības, kā 
sadzīvot mums kopā uz šīs mīļās 
zemes? Kaltenē un tās apkārtnē 
tas ir pavisam aktuāli. Zvēri ne

traucēti dzīvojas mūsu dārzos. Kā rast kompromisu?
Atbildes mēģināsim rast kopējā sarunā ar Velgu Vītolu. Mīļi gaidīti 

visi interesenti, kuriem tuva daba, zvēri un cilvēka loma tajā.
Egita Jansone, Kaltenes bibliotēkas vadītāja

Cilvēki, attopieties!
Daudzi domā, ka svešu suņu barošana ir labs darbs, taču patiesī

bā mājdzīvnieku uzturs ir saimnieka atbildība. Barojot svešu, skaistu 
suni ar neatbilstošu pārtiku, jūs viņam nodarāt  ļoti lielu ļaunumu, ap
draudot viņa veselību un pat dzīvību, kā arī riskējat iecirst robu savā 
maciņā. Esmu ļoti nikna par „labo cilvēku” nodarījumu. Barojot manu 
suni ar kauliem un saldiem cepumiem, jau ir nodarīts ļaunums dzīv
niekam. Sunim ir izveidojusies alerģija, viņš kasās un netiek vaļā no 
izsitumiem, nerunājot nemaz par vemšanu un caureju. Ļoti lūdzu – 
nebarojiet svešus suņus!

Svetlana Čekstere

Rojas izstāžu zālē apskatāma 
fotogrāfa Laura Līvzinieka foto 
izstāde „Jūras stāsti”.

Lauris ir profesionāls fotogrāfs 
no Rīgas, kurš bieži brauc foto
grafēt uz Roju un savos mākslas 
darbos ir iemūžinājis Rojas skais
tās jūras ainavas.

Izstādē apskatāmās foto
grāfijas ir drukātas uz īpašām 

alumīnija plāksnēm. Šāda foto 
drukas tehnoloģija Latvijā vēl 
nav sastopama, tās tiek drukātas 
Vācijā!

Esiet laipni aicināti apmeklēt 
izstādi, jo tik augstvērtīgi foto 
darbi mūsu izstāžu zālē vēl nav 
bijuši!

Kristīne Voldemāre, Rojas 
TIC vadītāja
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