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Šādi interaktīvie stendi izvietoti Rojas centrā, 

iepretim veikalam Maxima un pie Rojas muzeja. 
         Vairāk lasiet 2. lpp.

Par brīvu Latviju!

Pirmie soļi pretī Latvijas simtgadei 

Barikāžu laiks mūsu skolas paau-
dzei ir vēstures grāmatas faktos doku-
mentēts periods. Kas ir okupācija, de-
portācijas, Atmoda, janvāra barikādes, 
par šīm tēmām skolā runā katru gadu, 
lai mūsu jaunatne apzinātos to iespē-
ju, ko viņiem sniedz dzīve brīvā val-
stī. Un īpaši, ja mūsu skolas priekšā ir 
piemiņas zīme barikāžu upurim Gvido 
Zvaigznem. Arī šogad atceres pasāku-
mi sākas ar svecīšu aizdegšanu piemi-
ņas zīmes pakājē. Pēc tam sākumskolas 
skolēni noskatījās Dzintras Gekas do-
kumentālo filmu par Gvido Zvaigzni, 
bet 5.–12. klases – Ilonas Brūveres fil-
mu par Kārli Zāli „Ievainotais jātnieks” 
Rojas kultūras centrā. Savu vīziju par 
Latvijas valsti šis tēlnieks ir iemūžinā-
jis divos monumentālos latviešu tautas 
nacionālās apziņas simbolos – Brīvības 
piemineklī un Brāļu kapos. Ko, un, cik 
daudz saskatīja šajā filmā, lai paliek kat-
ra paša ziņā, bet vārds Kārlis Zāle no-
teikti paliks atmiņā. 

Projektu dienā viss laiks ir saplānots 
pa grupām un nodarbībām. Šajā dienā 
skolā viesojās Talsu VUG, kura ar da-
žādām nodarbēm, spēlēm un ekipēju-
miem iepazīstināja sākumskolas bērnus 
un pirmsskolas grupu „Pūcītes”.  Lielu 
interesi izraisīja robežsargu paraugde-
monstrējumi. Bet nenoliedzami, vislie-

lāko atbalstu ieguva četrkājainie robež-
sargu palīgi. Savu māku un paklausību 
demonstrēja nepilnu gadu vecais vācu 
aitu suns Karro un piecgadīgā beļģu 
aitu sugas pārstāve Maira, kura ar savu 
skaļo balsi nodemonstrēja arī prasmi 
atrast paslēpušos cilvēku. Pēcpusdienā 
skolotāji vadīja dažādas radošās darb-
nīcas, kuras ir veltītas gan Latvijas simt-
gadei, gan sevis izzināšanai, gan prak-
tiskām, skolā izmantojamām lietām.

„Brīvība ir stipras zāles” – šie dzej-
nieka Ulda Bērziņa vārdi izskanēja fil-
mā par Kārli Zāli. Brīvība ir ne tikai lai-
mes sajūta, bet arī pienākums un smaga 
nasta. Brīvība ir mācīties savā dzimtajā 
valodā. Un to godam pierādīja tie Ro-
jas vidusskolas skolēni, kuri piedalījās 
Latviešu valodas un literatūras olimpi-
ādē Talsos. Labus rezultātus sasniedza 
8.b klases skolnieki Patrīcija Kleinber-
ga un Patriks Upners, kurus sagatavo-
ja skolotāja Velta Mitenberga. Godal-
goto 2. vietu ieguva Paula Feldmane 
(9. klase) un Atzinības rakstu Kristaps 
Ričards Freimanis (9. klase, skolotāja 
A.  Sprince). Sakām paldies gan dalīb-
niekiem, gan skolotājām Aigitai Sprin-
cei un Veltai Mitenbergai. 

Janvārī notika olimpiāde arī vēstu-
rē 9. un 12. klašu skolēniem.  9. klašu 
grupā no visiem novadiem piedalījās 

Barikāžu atceres pasākumi skolā sākās ar svecīšu iedegšanu barikāžu upura Gvido Zvaigznes piemiņas vietā. 
Albuma foto

18 skolēni. Un šoreiz laurus plūca Rojas 
vidusskolas 9. klases audzēkņi. 1.  vie-
ta  – Evai Kiršteinei, 2. vieta – Paulai 
Feldmanei, bet 3. vieta – Kristapam 
Ričardam Freimanim. Suminām dalīb-
niekus un viņu skolotāju Ingu Puntuli. 

12. klašu grupā savus spēkus izmēģinā-
ja Dārta Valdemāre, Adriana Zemba-
ha, Una Dravniece un Estere Sīpliņa.  
Meitenes no godalgām šķīra tikai daži 
punkti. Paldies par uzdrīkstēšanos, un 
veiksmi nākamajās olimpiādēs. Tieš-

saistē fizikas olimpiādes uzdevumus 
risināja arī septiņi Rojas vidusskolas 
audzēkņi. Rezultāti vēl jāgaida, bet jau 
iepriekš sakām paldies viņiem un sko-
lotājam Egilam Mūrniekam.   

Antra Ozollapa

Kas ir izaicinājums? Trešās klases skolēni to zina ļoti 
labi, jo veselas septiņas nedēļas, kopā ar vecākiem, viņi risi-
nāja sarežģītus matemātikas uzdevumus. Un nevis obligāti, 
kā papildinājumu matemātikas stundai, bet uz brīvprātības 
principiem. Un tos, kuri izaicinājumu pieņēma un godprātī-
gi cīnījās ar skaitļiem, gaidīja pārsteigums. Skolotāja Jolanta 
Švarcbaha visus dalībniekus veda uz māju, kur 
nomitināti 17 burinieki.

 Lielākā daļa rojenieku pazina Laimoni Vei-
demani un apbrīnoja viņa radītos burinieku 
modeļus. Laimoņa mazmeita Laura Kļaviņa 
turpina apzināt vectēva atstāto mantojumu, un 
nenogurstoši stāsta par viņa darbu un interesēm. 
Pavisam pasaulē aizklīduši ap septiņdesmit kuģu 
modeļiem, bet Lauras izveidotajā piemiņas ista-
bā noenkurojušies septiņpadsmit. Paši lielākie 
apskatāmi verandā. Kuģi tapuši tieši ziemas lai-
kā, kad jūra aizsalusi, un ir laiks vaļaspriekam un 
sapņiem par buriniekiem. Lielais burinieks tapis 
divās ziemās. Par katru lietu, kura atrodas istabā, 
Laurai ir stāsts. Gan par lielajiem aļņa ragiem un 
stūres ratu, gan par mazajiem kuģu modelīšiem 
pudelēs. Vai ziniet, kurš ir vissīkākais kuģītis 
Lauras kolekcijā? Tas ir modelis, kurš iemānīts, 
ieburts vai kā citādi ievilināts… spuldzītē! Lau-
ra jau smej, ka, lai iedabūtu kuģi pudelē, ir jābūt 
Harijam Poteram. 

Vēl Laura rāda un stāsta par savu LEPNUMA 
GALDU. Aizsācies ar vienpadsmitgadīgā Aleksa 
atsūtīto zīmējumu, kuram tik ļoti patikuši buri-
nieki. Tagad viesi, kuri ierodas Lauras mājā, uz-
dāvina to, ar ko viņi lepojas savā novadā, ciemā 
vai ģimenē. Krājas gan lietas, gan sirds silti stāsti. 

Noklausījušies Lauras stāstījumu un nofoto-
grafējušies pie lielā burinieka, skolēni dodas at-
pakaļ uz skolu. Tiek dots solījums drīz, varbūt jau 
4. maijā, Baltā galdauta svētkos, ierasties ciemos 
un palepoties ar savām prasmēm. Klases audzi-
nātāja Jolanta Švarcbaha pastāsta, ka ceļš pretī 
Latvijas simtgadei aizsācies jau pirms diviem ga-
diem, kad tikko bija iesākta pirmā klase. Tad sko-
lā ieradies kinooperators Ivars Seleckis ar savu 

filmēšanas komandu, lai dokumentētu divu zēnu – Alberta 
Feldmaņa un Rodrigo Maksimiliana Lūša skolas gaitas. Tas ir 
ilgtermiņa projekts, kura pirmo filmu redzēsim jau šogad kā 
dāvinājumu Latvijas simtgadei.

Antra Ozollapa

Pēc cīnīšanos ar skaitļiem septiņu nedēļu garumā, skolēni balvā sa-
ņēma ciemošanos pie Lauras Kļaviņas un viņas buriniekiem. 

J. Švarcbahas foto

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu pārslēgšana Rojā

2018. gada 30. un 31. janvārī aicinām visus nekustamā īpašuma īpašniekus 
un namu apsaimniekotājus pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu ar SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, līdzi 
ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Līgumus būs iespējams pārslēgt zemāk norādītajos datumos un laikos:

Vieta Datums Pieņemšanas 
laiks

Adrese

Rojas novada dome 30.01./31.01. 09.00-18.00 Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas no-
vads (Sēžu zālē, 2. stāvā)

Līgumu pārslēgšana ir nepieciešama, jo 2018. gada 27. martā beidzas līgums 
ar Eco Baltia VIDE par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā. No 
28. marta šo pakalpojumu sniegs pašvaldību dibināts uzņēmums SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””.

Pakalpojuma izmaksas:

Konteinera tilpums Tarifs (ar PVN)

0,14 m3 EUR 1,66

0,24 m3 EUR 2,84

1,1 m3 EUR 13,02

1 m3 = EUR 9,78 (bez PVN) / EUR 11,83 (ar PVN)

Līdz jaunā līguma slēgšanai, iedzīvotājiem jānokārto visi maksājumi un saistī-
bas ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju „Eco Baltia vide”.

SIA „AAS „Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, kuras daļas pieder deviņām 
pašvaldībām – Jūrmalai, Engures, Kandavas, Tukuma, Jaunpils, Rojas, Talsu, 
Dundagas, Mērsraga novadam. Uzņēmums nodibināts 2001. gada 2. janvārī, tā 
mērķis  – realizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Piejūras atkritumu ap-
saimniekošanu reģionā.

Uzmanību Rudes, Melnsila,  
Kaltenes un Valgalciema iedzīvotājiem!

Līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu varēs 
noslēgt arī Rudes un Melnsila brīvā laika pavadīšanas cen-
tros un Kaltenes klubā. 

Sekojiet informācijai!
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Novada domē
Rojas novada 16. janvāra domes sēdē tika izskatīti 

10 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
•	 Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta izpildi:

 1. Pamatbudžeta ieņēmumu izpildi                                             EUR  3 878 491
2. Pamatbudžeta izdevumu izpildi                                               EUR  4 095 283
3. Saņemtie aizņēmumi 2017. gadam                                          EUR  449 706
4. Aizņēmuma atmaksas summu 2017. gadam                          EUR  95 457
5. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.                                             EUR  169 202
6. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                             EUR  306 659

•	 Apstiprināt pašvaldības speciālā budžeta izpildi: 
1. Speciālā budžeta ieņēmumu izpildi                                          EUR  97 171
2. Speciālā budžeta izdevumu izpildi                                            EUR  89 679
3. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.                                              EUR  32 423
4. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                              EUR  39 915

•	 Apstiprināt pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi:
1. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu izpildi                        EUR  2 257
2. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu izpildi                          EUR  2 026
3. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.                                               EUR  7 124
4. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                               EUR  7 355

•	 Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.  1/2018 „Par Rojas novada pašval
dības 2018. gada budžeta plānu”.  

•	 Noteikt Rojas novada domes 
priekšsēdētājai 2018. gadā mēneša limi
tu mobilā tālruņa rēķinam EUR 25,00 
apmērā.

•	 Iekļaut Rojas novada pašvaldības 
2018. gada budžeta plānā līdzfinansēju
mu Biedrības „Milda Books”, grāmatas 
par Kalteni „Dzimtene. Valstī garākais 
ciems” izdošanai 500,00 EUR apmērā.

•	 Ar 01.01.2018. apstiprināt SIA 
„Rojas DzKU” aprēķinātās Rojas nova
da domes teritoriju apkopšanas izmak
sas mēnesī.

•	 Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecī
bas muzeja „Darbības un attīstības stra
tēģiju 2018.–2022. gadam”.

•	 Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecī
bas muzeja nolikumu.

•	 Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, 
saglabāšanas un izmantošanas kārtību.

•	 Atļaut no nekustamā īpašuma 
„Klaukas Zemdegas”, Rojas novadā at
dalīt zemes vienību 7,1200 ha platībā, 
piešķirot jaunu nosaukumu „Čiekuriņi”.

•	 Atļaut no nekustamā īpašuma 
Miera iela 54, Roja, Rojas novads atdalīt 
zemes vienību 8,4000 ha platībā, piešķi
rot jaunu nosaukumu „Vecozoli”.

•	 Iesniegt Latvijas vides aizsardzī
bas fondā projekta iesniegumu „Rudes 
ezera tīrīšana un apkārtnes labiekārto
šana”, izsludinātajā projektu konkursa 
aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldības 
praktiskās aktivitātes” ietvaros.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece / domes sekretāre 
Gunta Dambiņa

Neliels 
ieskats novada 
vēsturē ārpus muzeja sienām

2016. gada nogalē Rojas novada 
dome iesniedza projekta pieteiku
mu (projekta nr. 16 – 08 – FL06  – 
F043.0203  – 000002) Eiropas Savienī
bas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda izsludinātajā projektu konkursa 
„Rīcības programmas zivsaimnie
cības attīstībai 2014.–2020. gadam” 
pasākumam „Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenoša
na” rīcībai „Piekrastes teritoriju pub
liskās infrastruktūras pilnveidošana 
un kultūras mantojuma pieejamība 
un izmantošana”. Projekta kopējās iz
maksas sastādīja 78950,01 EUR, no 
kuriem 48191,88  EUR –  ārtelpu in
teraktīvo stendu izmaksas (stendi, sa
tura programmēšana, uzstādīšana), 
28895,13 EUR – stāvlaukuma un ārtel
pas interaktīvā stenda vietas izbūve, 
1863,00 EUR – vispārējās izmaksas 
(apliecinājuma kartes izstrāde, būvuz
raudzība).

Par projekta mērķi tika izvirzīta Ro
jas novada materiālā un nemateriālā 
kultūras mantojuma popularizēšana, 
labiekārtojot Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja stāvlaukumu un izveidojot 
mūsdienīgu, izzinošu un jebkuram ap
meklētājam pieejamu āra ekspozīciju. 

Rezultātā, pateicoties Rojas novada 
domes un EJZF atbalstam, ir labiekār
tots muzeja stāvlaukums, kur ierīko
ta autostāvvieta, izvietota velosipēdu 
novietne un ierīkots atpūtas stūrītis. 
Bruģētais auto stāvlaukums un celiņi 

nodrošina arī ērtu piekļuvi pie muzeja 
un brīvas pārvietošanās iespējas muze
ja teritorijā cilvēkiem ar kustību trau
cējumiem, kas iepriekš bija diezgan ap
grūtināta. Labiekārtotajā stāvlaukumā 
iekārtota muzeja āra ekspozīcija, kur 
savu vietu tagad atraduši mūsu novadu 
un konkrētu vēstures posmu raksturo
joši zvejas un zivju apstrādes rīki – en
kuri, konservu aizvākotājs, mīnas boja, 
laivas. Interaktīvajā stendā pie muzeja 
ēkas rodama informācija un neliels 
vēsturisks apraksts par āra ekspozīcijā 
izvietotajiem priekšmetiem. Piemēram, 
par admiralitātes enkuriem, kas ir viens 
no senākajiem enkuru veidiem, ko pla
ši izmantoja kuģniecībā 19. gadsimta 
beigās un 20. gadsimta sākumā – lai
kā, kad mūsu pusē tika intensīvi būvēti 
divu un trīs mastu buru kuģi. Arī bojas 
mūsu pusē nav svešas, zvejniecībā tās 
izmantotas visdažādākajos laikos – 
20. gadsimta sākumā vairāk izmantoja 
koka bojas, 1950. gados aktuālas kļuva 
stikla bojas, kuras mūsdienās kā dizai
na elements rotā ne vienu vien puķu 
dobi mūsu novadnieku sētās. Muzeja 
āra ekspozīcijā aplūkojama mīnas boja. 
Šāda veida bojas pārsvarā tika izmanto
tas pēc Otrā pasaules kara tīklu nostip
rināšanai, kad zvejas rīki bija grūti pie
ejami un zvejnieki savā darbā pielāgoja 
dažādus priekšmetus. 

Otrs interaktīvais āra stends novie
tots Rojas centrā, iepretim veikalam 
Maxima. Šajā stendā atrodama infor

mācija par Krišjāni Valdemāru un viņa 
devumu jūrniecības attīstībā gan mūsu 
pusē, gan visā Latvijā. Stendā arī infor
mācija par Lubezeres (Rojas) jūrskolu. 
Lai vēstures faktus apgūtu interesan
ti, pagātnes izzinātāji tiek aicināti spēlēt 
spēli, ko izspēlējot, būs iespēja uzzināt, 
uz kurām valstīm (ostām) kādreiz ku
ģojuši   mūsu piekrastē būvētie buri
nieki, kā arī iepazīt dažus vēsturiskus 
priekšmetus no muzeja ekspozīcijas, 
kas kādreiz izmantoti uz mūsu piekras
tē būvētajiem buru kuģiem.

Abos stendos izstrādāts neliels ek
skursijas maršruts pa Roju, ietverot 
vēsturisko vietu un aprakstu. Lai ro
sinātu gan novada viesus, gan mūsu 
pašu iedzīvotājus salīdzināt, kā apska
tes vieta mainījusies gadu gaitā, klāt 
pievienota apskates vietas fotogrāfija 
no senākiem laikiem. Mūsu puses ne
materiālais kultūras mantojums, mūsu 
puses cilvēku valodas (runas) iezīme – 
tāmnieku izloksne. Lai novada viesiem 
radītu priekšstatu par šo mūsu valodas 
bagātību (ko paši bieži noliedzam), ap
meklējamo vēsturisko vietu virsraksti 
rakstīti mūsu pusē raksturīgajā tāmnie
ku izloksnē. 

Stendos pieejama arī neliela infor
mācija tūristiem. 

Leposimies ar savu novadu, tā vēs
turi, tradīcijām un mums raksturīgo! 

Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības 

muzeja vadītāja

Jauno gadu ieskandinot
Ir atkal klāt jauns mācību pusgads. 

Pēc Jaungada brīvdienām tas atnācis ļoti 
nepacietīgs, ļoti darbīgs, it kā gribētu pa
spēt to, ko pa brīvdienām nokavējis. Tā 
17.  janvārī pedagogs Brigita Kvālberga 
ar 8. klavieru klases audzēkni Amandu 
Mosu devās uz Ventspils reģiona klavier
spēles audzēkņu festivālu „Mans mīļākais 
skaņdarbs, skolu beidzot” Kuldīgas Mūzi
kas skolā. Ar iejūtību, sirsnību un emo
cionālu izpildījumu Amanda atskaņoja 
B. Dvarionasa Variācijas Famažorā.

Nekāds dižais brīvlaiks nebija vijo
les klases audzēkņiem, jo viņiem šogad 
Valsts konkurss, kura I kārtā jāpiedalās 
visiem stīgu instrumentu programmas 
audzēkņiem. Mūsu skolā piedalījās visi 
13 vijoles klases audzēkņi, un uz II kār
tu Ventspils Mūzikas vidusskolā izvir
zīja Asnāti Graudiņu. Viņai šī bija pir
mā uzstāšanās Valsts konkursā, un, kā 
atzina konkursa žūrijas priekšsēdētājs 
Arigo Štrāls, tad Asnātei ir labas do
tības, pareiza stāja un muzikalitāte. 
Asnā te atskaņoja Dm. Kabaļevska „Etī
di” un „Klaunus”. Pavadījumu iejūtīgi 
atskaņoja pedagogs Helga Gūtšmite.

Nemitīgi turpinās pedagogu profe

sionālās pilnveides darbs. Tā 21. jan
vārī Jūrmalas Mūzikas skolā pedagogs 
Maruta Zemture apmeklēja atklātās 
meistarklases pie Vladimira Kirasiro
va (Krievija) un Vladimira Kudrina. 
Abiem mūziķiem ir maģistra grāds mū
zikā. V. Kirasirovs studējis pie pasaules 
slavenā ģitāras virtuoza, maestro Karlo 
Markione Mārstrihtas konservatorijā 
Nīderlandē. Šeit Jūrmalā viņi strādāja 
ar dažāda vecuma audzēkņiem, dalo
ties pieredzē un pilnveidojot to ģitāras 
spēles prasmes.

Laikā no 26.–28. janvārim Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijā 
notiks pūšaminstrumentu un sitamins
trumentu spēles izpildītāju konkurss. 
Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēs 
Linda Melānija Strautiņa (klarnete), 
pedagogs Jānis Popoelis, koncertmeis
tare Helga Gūtšmite. Linda atskaņos 
M. Vidmontes „Pastaigu” un Fr. Šopēna 
„Noktirni”.

29. janvārī notiks Starptautiskais 
Vizuālās mākslas konkurss „Es dzīvoju 
pie jūras”. No mūsu skolas piedalīsies 
Intars Rēvičs, Aleksandra Čekstere, 
Miks Kilmits un Vita Šaudena.

31. janvārī pie mums MMS zālē uz
stāsies jaunie, topošie mūziķi no Mas
kavas Gņēsinu Mūzikas Akadēmijas. Šo 
koncertu rīko Starptautiskais Mūzikas 
centrs „Jaunie talanti”, organizējot kla
siskās mūzikas koncertus „Mūzika bez 
robežām”.

Savukārt 15. februārī pie mums 
koncertu sniegs Republikas Mūzikas 
skolu pedagogi.

16. februāri notiks Valsts konkursa 
I kārta Vizuāli plastiskajā mākslā. 

23. februārī Reģiona Mūzikas skolu 
klavierspēles audzēkņu koncerts Vents
pilī „No prelūdijas līdz…”.

24.  februārī notiks I Starptautiskais 
akordeona mūzikas izpildītāju solistu 
un kolektīvās muzicēšanas konkurss 
Kokneses Mūzikas skolā. No mūsu 
skolas šajā konkursā piedalīsies Ingus 
Andris Pērkons, atskaņojot ļoti sarežģī
tu programmu – S. Cihamais „Prelūdiju 
un fūgu” un B. Dovlāža Svītu – 6 daļas.

Paralēli koncertdarbībai notiek at
vērto durvju dienas un izstādes, uz ku
rām laipni lūgti visi interesenti.

Jānis Kivils, Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas direktors

Novada domē dienas laikā 
izsniedz 49 licences
Dace Klabere

10. janvārī Rojas novada 
domes ēkā pulcējās desmi
tiem pašpatēriņa zvejnieki un 
firmas pārstāvji 2018. gada 
zivju tīklu licenču saņemša
nai.

Kā pastāstīja Valsts vides 
dienesta Ventspils reģionālās 
pārvaldes resursu kontroles 
daļas vecākais inspektors Rū
dolfs Kalējs, šajā dienā tika 
izsniegtas 49 licences pie
krastes pašpatēriņa zvejnie
kiem un firmām. Jūras tīkla oficiālais garums ir 100 metri, zvejniekiem dod pusi – 
50 metrus garus tīklus, tādējādi tīklu pietiekot visiem gribētājiem. Visiecienītākās 
zivis – butes, laši, salakas, reņģes. Ja tīklu pietrūkst, tad visātrāk bešā var palikt tie 
zvejnieki, kuri iepriekšējā sezonā pieļāvuši disciplinārus pārkāpumus. Kā atzina 
Rūdolfs Kalējs, mūsu puses zvejnieki visumā esot disciplinēti, bet gadoties jau 
visādi.  Zvejnieki, kuri neizņēma licences 10. janvārī, to varēs izdarīt nākamajās 
reizēs, jo, kā zināms, Rūdolfu Kalēju novada domē var sastapt katra mēneša pē
dējā darbadienā. 

Jūra šogad vēl nav aizsalusi, tādēļ pašpatēriņa 
zvejnieki steidz izņemt jaunās licences.  

             D. Klaberes foto

Domājot par strauji tuvojošos va
saru, Rojas novada dome aicina uz 
tikšanos visus Rojā esošos nakšņoša
nas pakalpojumu sniedzējus. Īpaši uz 
tikšanos aicināti tie iedzīvotāji, kuri 
plāno uzsākt tūrisma uzņēmējdarbību 
un ir gatavi piedāvāt dažāda veida 
naktsmītnes Rojas viesiem.

Tikšanās tiek organizēta ar mērķi 
pārrunāt sadarbību starp pašvaldību 

un nakšņošanas pakalpojumu snie
dzējiem, saistībā ar plānotajām sporta 
aktivitātēm un sporta nometņu organi
zēšanu Rojā.

Tikšanās notiks 31. janvārī pulksten 
16.00 Rojas novada domes sēžu zālē.

Sīkāka informācija pa telefonu 
28630590 vai epastu: tic@roja.lv

Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Jauna gleznu izstāde Rojas bibliotēkā
Viņas darbi bijuši izstādīti bibliotē

kās, kultūras un informācijas centros/
Rīga, Jaunpils, Lestene, Kandava, Lie
pāja, Engure, Vandzene, Uguņi, Mērs
rags, Roja/, un, iesākot jauno gadu, pie
dāvājam saviem apmeklētājiem viņas 
gleznas skatīt arī Rojas bibliotēkā.

Zanes Valbakas vārds Rojā nav 
svešs. Dažiem viņa, iespējams, atpazīs
tamāka kā Irbe. „Man ir nepieciešamī
ba kaut ko radīt,” – saka Zane. Tas nav 
ne darbs, ne vaļasprieks, drīzāk viņas 
dzīvesveids.

„Atceros, ka jau pirmsskolas vecu
mā sāku izpušķot grāmatas un sienas 
ar visparastāko lodīšu pildspalvu. Pakā
peniski atklāju krāsas un tehnikas. Sā
kumskolā un pamatskolā bija ļoti foršas 
vizuālās mākslas skolotājas. Esmu tai 
laikā apmeklējusi arī zīmēšanas pul
ciņu, bet neilgi. Vēl man bijusi iespēja 

skoloties pie Igurda Baņķa, bet pārsvarā 
daudz apgūstu pašmācības ceļā.”

Izstāde „Irbes daba” liecina, ka au
tores iedvesmas avots pārsvarā ir daba, 
bet ne tikai – ir darbi, kuru iedvesmas 
avots bijusi kāda grāmata, filma. No
teikti arī jūra atstājusi lielu iespaidu. 
Dažreiz gadījies, ka gleznai par špikeri 
ņemtas pašas uzņemta fotogrāfija, bet 
pārsvarā Zane ļaujas sajūtām un viņai 
„bilde ir gatava prātā”. 

Šobrīd Zane ieinteresējusies par 
Visu ma tēmu, kas ļoti iedvesmo 
jaunām gleznām. Mūsu izstādē redzē
siet vairākas gleznas ar šo motīvu. 
Aicinām ienākt bibliotēkā un apskatīt 
Zanes Valbakas darbus, kamēr tie nav 
aizceļojuši, piemēram, uz Latgali, kur 
vēl neesot bijuši. Kā saka Zane – visam 
savs laiks.

Irēna Svitiņa

Pašvaldība aicina uz 
tikšanos nakšņošanas 
pakalpojumu sniedzējus

Turnīrā Cēsīs
No 12.–13. janvārim Rojas novada 

Sporta skolas U14 meiteņu komanda jau 
otro reizi piedalījās starptautiskā basket
bola turnīrā „Cēsu kauss 2018”, kurš no
tika jau 21. reizi. Bija jāspēlē ar Igaunijas 
„Kalev” un Sanktpēterburgas meitenēm, 
Cēsu, Jelgavas un Talsu komandām. Uz

varējām Talsu meitenes, bet piekāpāmies 
pārējām komandām, ierindojoties turnī
rā 5. vietā. Komandu trenē Tatjana Kiri
lova un Valdis Dombrovskis. Par labāko 
spēlētāju Rojas komandā tika atzīta Paula 
Fjodorova. Apsveicam un lepojamies! 

Trenere Tatjana Kirilova
Zanes iedvesmas avots visbiežāk ir 

daba.                               D. Dambītes foto
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Sociālā dienesta darbība 2018. gadā
Šogad Rojas novada sociālā dienesta 

darbībā ir vairākas izmaiņas – ir mainī
jusies Sociālā dienesta struktūra – tajā 
vairs nav Multifunkcionālais centrs 
„Strops”, Rojupes bērnu un jauniešu ini
ciatīvu centrs „Varavīksne” un Melnsila 
bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs, kā 
tas bijis līdz šim. Turpmāk par saturīgu 
brīvā laika pavadīšanu gādās jauna do
mes struktūrvienība – Brīvā laika pava
dīšanas centrs „Strops” ar saieta vietām 
Rudē un Melnsilā. 

Sociālajā dienestā šobrīd strādā čet
ri sociālā darba speciālisti – sociālais 
darbinieks darbam ar ģimenēm un bēr
niem – Iveta Briede, sociālais darbinieks 
darbam ar veciem cilvēkiem un perso
nām ar funkcionāliem traucējumiem  – 
Baiba Trūbiņa, sociālās palīdzības or
ganizatora darba pienākumus ar biroja 
administratora/sekretāra pienākumiem 
apvieno Linda Krūkliņa, un Lāsma Pūce 
veic sociālā dienesta vadītāja pienā
kumus un sniedz atbalstu kā terapeits, 
izmantojot smilšu spēļu un Marte Meo 
terapijas metodes. Šobrīd ir izsludināts 
darba piedāvājums vēl vienam sociāla
jam darbiniekam darbam ar ģimenēm 
un bērniem. Kritēriji, lai pieteiktos uz šo 
vakanci, ir strikti, kā to nosaka likums – 
ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai  – 2. lī
meņa augstākajai izglītībai sociālajā dar
bā, tālākizglītībai, specializācijai, darba 
pieredzei. Svarīga ir personiskā moti
vācija un  personības  rakstura iezīmju 
atbilstība šāda darba veikšanai. 

Ikvienai novada ģimenei ar bēr
niem ir iespēja saņemt sociālā dienesta 
atbalstu ne tikai sarežģītos gadījumos, 
bet jau, pirms situācija kļuvusi kritiska. 
Jo savlaicīgāk grūtības tiek pamanītas 
un darbs uzsākts, jo efektīvāka būs palī
dzība. Priecē, ja vecāki paši laikus atnāk 
uz konsultāciju, lai pārrunātu, kā labāk 
atbalstīt savu bērnu, kā tikt galā ar da
žādiem uzvedības traucējumiem, ja, pie
mēram, bērns agresīvs, dara pāri citiem, 
nespēj koncentrēties, nespēj veidot attie
cības ar citiem cilvēkiem – vienaudžiem, 
pieaugušajiem, ja bērnam kāds nodarījis 
pāri utt. Ne vienmēr nepieciešams ilg
stošs atbalsts, reizēm pietiek ar dažām 
konsultācijām. Savukārt smagākos ga
dījumos nereti nepieciešams ilgstošs at
balsts,  psihosociālā konsultēšana, tera
pija visai  ģimenei, ko klienti saņem bez 
maksas. Sarežģītos gadījumos sociālais 
darbs ar ģimeni un bērniem tiek veikts 
komandā, pēc nepieciešamības pie
saistot arī citus speciālistus, piemēram, 
psihologu, terapeitu, ģimenes ārstu, 
psihiatru, narkologu u.c. Pirms sociālās 
rehabilitācijas plāna sastādīšanas tiek 
veikta rūpīga izpēte, tai skaitā psiholo
ģiskā izpēte, lai ģimenei tiktu nodroši
nāts labākais un atbilstošākais pakalpo
jums. Šogad plānots ieviest arī ģimenes 
asistenta pakalpojumu tām ģimenēm, 
kurām pēc sociālā darbinieka veiktās 
izvērtēšanas šāds pakalpojums būtu ne
pieciešams. Ģimenes asistents palīdzēs 
apgūt dažādas ikdienas pašaprūpes un 

sadzīves prasmes (ēdiena pagatavoša
na, budžeta plānošana, higiēnas ievē
rošana utt.), kā arī bērnu aprūpes un 
audzināšanas prasmes. Ģimenēm tiek 
nodrošinātas gan individuālas kon
sultācijas, gan konsultācijas visai 
ģimenei, gan atbalsta un izglītojošās 
grupas.

Tāpat kā līdz šim, būs iespējams 
saņemt valsts apmaksātu sociālo reha
bilitāciju (psihologa pakalpojumus) 
vardarbībā cietušiem bērniem un piln
gadīgām personām. Pieejams arī valsts 
finansētais sociālās rehabilitācijas pa
kalpojums (psihologa konsultācijas) 
vardarbību veikušām personām – šī ir 
ļoti laba programma arī vecākiem, ku
riem paaugstināta stresa apstākļos ir 
grūtības kontrolēt savus izteikumus un 
rīcību, grūtības savaldīt savas emocijas, 
un nepieciešams mācīties emociju kon
troles metodes, lai stresa situācijā neno
darītu pāri savam bērnam. 

Mūsu klientiem iespējams bez mak
sas saņemt smilšu spēļu terapiju, ko 
pielieto bērniem, sākot no 4 gadu vecu
ma. Terapija notiek drošā un aizsargātā 
vidē, tādējādi saudzīgā veidā tiek rasti 
risinājumi problēmsituācijās. Smilšu 
spēļu terapiju izmanto pie traumatis
kiem pārdzīvojumiem (šķiršanās, tuva 
cilvēka zaudējums), emocionāla rak
stura grūtībām (dusmas, bailes, trauk
sme, nemiers, nakts bailes, murgi), lai 
risinātu attiecību problēmas ģimenē, 
vienaudžu starpā, kā arī, ja ir neirozes, 
stostīšanās, tiki, hiperaktivitāte, depresi
ja, mācīšanās grūtības, adaptācijas grūtī
bas, enurēze. 

Efektīva darbā ar ģimenēm ir Marte 
Meo metode (no latīņu valodas nozīmē 
„paša spēkiem”). Šo metodi izveidoja 
Maria Aarts no Nīderlandes, un šobrīd 
ar to strādā vairāk nekā 38 pasaules val
stīs, tai skaitā Latvijā. Marte Meo sniedz 
konkrētas atbildes uz vecāku jautāju
miem par savstarpēju saskarsmi, bērnu 
attīstību un audzināšanu. Šī metode 
domāta ne tikai vecākiem, kuri sastopas 
ar grūtībām bērna audzināšanā, bet arī 
tiem, kuri vēlas atbalstīt bērna spēju un 
personības attīstību no paša dzimšanas 
brīža. Pirmajā tikšanās reizē speciālists 
uzklausa vecāku vajadzības un vienojas 
par turpmāko. Tiek nofilmēts īss video
materiāls, kur redzama kāda no bērna 
un pieaugušā ikdienas situācijām. Spe
ciālists veic saskarsmes analīzi un nā
kamajā tikšanās reizē parāda vecākiem 
veiksmīgos kadrus, izceļ labos saskar
smes momentus, palīdz vecākiem apzi
nāties viņu resursus, tādējādi atbalstot 
un nostiprinot vecāku dabiskās spējas 
atbilstoši bērna vajadzībām, kā arī iz
skaidrojot, kāds pieaugušā atbalsts ir ne
pieciešams ikdienā bērna attīstības vei
cināšanai. Esam uzsākuši sadarbību ar 
skolu, lai sniegtu atbalstu pedagogiem, 
kuri ikdienā ir saskarsmē ar bērniem un 
var sniegt lielu ieguldījumu bērnu attīs
tībā. Bērna attīstībā būtiski visi aspekti – 
fiziskā, intelektuālā, emocionālā, garīgā 

un sociālā attīstība, un pedagogs šai ziņā 
var būt ļoti svarīga persona bērna (nāka
mā pieaugušā) turpmākajā dzīvē. 

Tiks turpināts darbs starpprofesio
nāļu komandas stiprināšanas sadar
bībai bērnu tiesību aizsardzības jomā, 
sadarbojoties ar bāriņtiesu, izglītības 
iestādēm, policiju, nepieciešamības ga
dījumos – ģimenes ārstiem. Lai mūsu 
novadā būtu bērniem droša un attīstībai 
labvēlīga vide, svarīgs ir visas vietējās sa
biedrības atbalsts un iesaistīšanās. Katra 
mūsu vienaldzība attiecībā pret bērnu, 
kurš nav pietiekami pieskatīts, aprūpēts, 
jūtās vientuļš, atstumts, nevienam neva
jadzīgs, pazemots, dažreiz var maksāt 
bērna dzīvību. Speciālisti nevar zināt un 
redzēt visas vietas, mājokļus, kur bēr
niem tiek darīts pāri fiziski, emocionāli, 
kur bērns nav paēdis vai siltumā, tādēļ 
ceram uz katra iedzīvotāja atbildību, zi
ņojot par bērnu, ģimeni, kam vajadzīgs 
atbalsts.

Svarīgs darba virziens būs audžuģi
meņu kustības veicināšana. Esam plā
nojuši sadarboties ar Latvijas SOS bērnu 
ciematu asociāciju apmācību jomā, arī 
no sociālā dienesta puses būs pieejams 
atbalsts audžuģimenēm. Gan sociāla
jā dienestā, gan bāriņtiesā speciālisti 
labprāt konsultēs un sniegs nepiecieša
mo informāciju cilvēkiem, kuri apsver 
iespē ju kļūt par audžuģimeni.

Pensijas vecuma personām un 
personām ar funkcionāliem traucēju
miem iespējams saņemt sociālā darbi
nieka atbalstu dažādu problēmsituāciju 
risināšanā. Tiek nodrošināta klienta 
funkcionālo spēju izvērtēšana, atbilstošu 
valsts un pašvaldības finansētu pakalpo
jumu piešķiršanai.

 ¾ Pēc VDEĀVK pieprasījuma tiek 
veikts personas funkcionālo spēju no
vērtējums, lai lemtu par īpašās kopšanas 
pabalsta piešķiršanu. 

 ¾ Ja VDEĀVK atzinumā norādīts, 
ka personai pienākas asistenta pakal
pojums, sociālais dienests izvērtē nepie
ciešamo asistenta pakalpojuma apjomu 
un administrē valsts finansētā asistenta 
pakalpojuma saņemšanu personai ar 
īpašām vajadzībām.

 ¾ Sociālais dienests veic izvērtējumu 
un sagatavo dokumentus nosūtīšanai uz 
Sociālās integrācijas valsts aģentūru par 
nepieciešamību saņemt valsts finansētos 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

– personām ar funkcionāliem trau
cējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 
līdz vecuma pensijas piešķiršanas ve
cumam), kā arī personām ar funkcio
nāliem traucējumiem pēc darbspējīgā 
vecuma, kuras strādā un veic valsts so
ciālās apdrošināšanas iemaksas, politiski 
represētām personām (tai skaitā Nacio
nālās pretošanās kustības dalībniekiem), 
Černobiļas atomelektrostacijas avāri
jas seku likvidēšanas dalībniekiem un 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku rezultātā cietušām personām līdz 
18 gadu vecumam;

– Sociālās rehabilitācijas pakalpoju

mus no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 
bērniem;

– Sociālās rehabilitācijas pakalpoju
mus no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 
pieaugušajiem;

– Ilgstošas sociālās aprūpes un soci
ālās rehabilitācijas pakalpojumus piln
gadīgām personām ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem;

– Ilgstošas sociālās aprūpes un sociā
lās rehabilitācijas pakalpojumus pilnga
dīgām neredzīgām personām.

 ¾ Izvērtējot personas funkcionālās 
spējas un nepieciešamo pakalpojuma 
apjomu, tiek nodrošināts aprūpes mājās 
pakalpojums, ko Rojas novadā sniedz 
biedrība Latvijas Samariešu apvienība. 

 ¾Gadījumos, kad nepieciešamais 
aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz 
aprūpes mājās pakalpojuma līmeni, tiek 
nodrošināta aprūpe ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas ins
titūcijā – pansionātā „Lauciene”, pansijā 
„Ārlavas”, Sabiles aprūpes biedrībā „Kal
mes”.

 ¾ Lai rastu risinājumus personas vai 
ģimenes sarežģītās situācijas risināšanai, 
sociālā darba ietvaros tiek piedāvātas 
sociālā darbinieka konsultācijas in
dividuāli, pāriem, ģimenēm. Funkcio
nālo spēju atjaunošanai, uzlabošanai 
vai saglabāšanai tiek izstrādāts sociālās 
rehabilitācijas plāns, piesaistīti nepiecie
šamie speciālisti pakalpojuma nodroši
nāšanai.

 ¾Atkarīgām personām tiek nodro
šināts sociālā darbinieka atbalsts, infor
mācija, organizēti atbilstoši pakalpoju
mi. 

 ¾ Iesniedzot sociālajā dienestā 
iesnie gumu un ģimenes ārsta vai ergo
terapeita atzinumu, iespējams saņemt 
nomā (bez maksas) nepieciešamo teh
nisko palīglīdzekli (kruķus, staiguļus, 
rollatorus, tualetes krēslus u.c.)

Ja personai vai ģimenei trūkst naudas 
vai, ja tās nav pietiekami, sociālais darbi
nieks nereti sniedz arī sociālo palīdzību.

Novada iedzīvotājiem ar zemiem 
ienākumiem ir iespēja vērsties sociālajā 
dienestā, lai tiktu noteikts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statuss, kas savukārt dod iespējas pre
tendēt uz pašvaldības sociālajiem pa
balstiem, nekustamā īpašuma nodokļa 
u.c. atvieglojumiem. Personas ar trū
cīgas personas statusu ir atbrīvotas no 
pacienta iemaksas veselības aprūpes 
iestādēs. 

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss 
tiek piešķirts, ja vidējie ienākumi kat
ram ģimenes loceklim pēdējo trīs mē
ne šu laikā nepārsniedz 128,06 eiro, 
un atbilst visi 2010. gada 30. marta 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 299  
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” minētie nosacījumi. Saskaņā ar 
iepriekšminētajiem nosacījumiem,  tiek 
vērtēta arī atbilstība maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam. Ģimene 

vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama 
par maznodrošinātu, ja: tās vidējie ienā
kumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

– 180,00 eiro ģimenei, kurā vismaz 
viens no pilngadīgajiem ģimenes locek
ļiem ir persona darbspējīgā vecumā, iz
ņemot personas vecumā līdz 24 gadiem, 
ja tās turpina mācības vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādēs, kas ir 
tiesīgas izsniegt valsts atzītus vispārējās 
izglītības vai valsts atzītus profesionālo 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju 
apliecinošus dokumentus, dienas maiņā 
un nav nodarbinātas;

– 200,00 eiro ģimenei, kurā vecāks 
vai likumiskais pārstāvis viens audzina 
vienu vai vairākus bērnus;

– 200,00 eiro ģimenei, kurā ir 
personas ar invaliditāti vai neviens no 
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav 
darbspējīgā vecumā, izņemot personas 
vecumā līdz 24 gadiem, ja tās turpina 
mācības vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt 
valsts atzītus vispārējās izglītības vai 
valsts atzītus profesionālo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus 
dokumentus, dienas maiņā un nav 
nodarbinātas;

– 230,00 eiro atsevišķi dzīvojošam 
pensionāram vai personai ar invaliditāti, 
kas nesastāv laulībā un dzīvo viens.

Rojas novada pašvaldība piešķir: 
– pabalstu garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 
53 eiro mēnesī vienai personai; 

– dzīvokļa pabalstu (kopējais ap
mērs ir līdz 430,00 eiro kalendārajā 
gadā, un to aprēķina pēc faktiskajiem 
īres/apsaimniekošanas un komunālo 
pakalpojumu maksājumiem. Persona, 
kura dzīvo dzīvoklī ar malkas apkuri, var 
pieprasīt pabalstu kurināmā iegādei līdz 
175,00 eiro gadā. Atlikušo pabalsta daļu 
no kopējā dzīvokļa pabalsta apmēra ka
lendārajā gadā pēc pabalsta pieprasītāja 
izvēles piešķir īres vai komunālo pakal
pojumu samaksai.

– pabalstu veselības aprūpei 
(ģime nei (personai), kurai spēkā ir 
trūcīgas ģimenes (personas) statuss, 
45,00 eiro vienai personai un ne vairāk 
kā 75,00 eiro ģimenei kalendārajā gadā, 
vai ģimenei (personai), kurai spēkā ir 
maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss, 30,00 eiro vienai personai un ne 
vairāk kā 60,00 eiro ģimenei kalendārajā 
gadā. 

– pabalstu bērnu izglītības procesa 
nodrošināšanai piešķir trūcīgām ģime
nēm 36,00 eiro vienam bērnam, maz
nodrošinātām ģimenēm – 25,00 eiro 
vienam bērnam;

– pabalstu bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušam bērnam;

– pabalstu audžuģimenei;
– pabalstu krīzes situācijā – līdz 

500,00 eiro.
Lāsma Pūce,

Rojas novada 
sociālā dienesta vadītāja

Dace Klabere

Jau no 17. janvāra Rojas hokeja 
laukumā sākusi darboties publis
kā slidotava. Slidotava atvērta no 
8.00 līdz 23.30. Hokeja spēlei atvē
lētais laiks – darbdienās no 20.00 
līdz 23.30, brīvdienās no 9.00 līdz 
12.00.

Protams, ka tas, vai slidotava 
darbosies, atkarīgs no laika apstāk
ļiem. Meteorologi prognozē, ka ne
dēļas nogalē laiks kļūs siltāks, tādēļ, 
iespējams, ka ledus izkusīs un slidot 
gribētājiem būs nedaudz jāpaciešas, 
kamēr, sagaidot piemērotus laika 
apstākļus, Rojas DzKU vīri atkal pa
rūpēsies par jaunu ledu. 

20. janvārī Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā atklāja iz
stādi par unikālajiem vārtiņiem Rojā. Par izstādi un pētījumu par Rojā 
sastopamajiem vārtiņiem lasiet nākamajā – 9. februāra „Bangā”.

Rojā atvērta publiskā 
slidotava

Precizējums
12. janvāra „Bangā” 1. lappusē rakstā „Rojas novada dzimtsarakstu no

daļā 2017. gadā”, 2. rindkopā no augšas pareizi jābūt – „2017. gadā Rojas 
novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem bērniņiem 
interesantākie vārdi ir Stefānija, Melānija, Reičela, Vanesa un Džošua. Vēl 
ir doti šādi vārdi: meitenēm – Kate, Alise, Anete un Ieva, bet zēniem – 
Deivids, Jānis, Hugo, Gatis, Dāvids, Dāvis, Andrejs, Ralfs, Jēkabs, Mar
kuss, Deniss.

Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Bērziņa
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

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

Pateicība

Policija ziņo 

27. janvārī, plkst. 18.00
Spēlfilma „AR PUTĀM UZ LŪPĀM”.

Režisors Jānis Norde  
(iepriekš esam redzējuši viņa filmu „Mammu, es tevi mīlu”). 

Lomās: Vilis Daudziņš, Ieva Puķe, Raimonds Celms, 
In dra Briķe. Ieeja 3,00 EUR, ieteicamais vecums 12+.

4. februārī, plkst. 12.00 sirsnīga animācijas filma visai ģimenei
„Džungļu patruļa”.

Filma ļaus šajā pelēcīgajā laikā mazliet izrauties no ikdienības un ienirt brī
nišķīgā, saules pielietā tropiskā vide, kur šiverē gan īsti, gan izdomāti džungļu 
tēli. Filma ierunāta latviešu valodā, tās garums 1,5 stunda.

Ieeja 2,00 EUR.

9. februāri plkst. 18.00 Rojas vidusskolas pasākums
„Ielūdz divpadsmitie”.

Ieeja ar ielūgumiem.

13. februārī ZVIEDRIJAS DIENA ROJĀ.
Plkst. 16.30 Rojas KC mazajā zālē fotogrāfiju izstādes 

„PIEEJAMĪBA. CIEŅPILNA DZĪVE”
atklāšana, piedaloties Zviedrijas vēstniecei Annikai Jeganderei un 

izstādes kuratorei Aijai Freimanei.
Plkst. 18.00 mākslas filma 

„NOPIETNĀ SPĒLE” (Zviedrija, 2016. g.), subtitri latviešu valodā.
Kaislīgi ugunīgs mīlas stāsts, zviedru autora Jalmāra Sēdelberga romāna 

„Nopietnā spēle” (1912. g.) ekranizācija.
Ieeja uz pasākumiem brīva. 

Pasākumus atbalsta Zviedrijas vēstniecība Latvijā un Rojas novada dome.

17. februārī plkst. 20.00
SPORTISTU BALLE.

•	 Atskats uz 2017. gada sasniegumiem sportā Rojas novadā;
•	 Labāko novada sportistu godināšana;
•	 Balle ar grupu „Roja”.
Aicināti sportisti, sportiski aktīvie novadnieki, sporta atbalstītāji, līdzjutēji.
Pieteikties Tatjanai Kirilovai līdz 15. februārim, telefons 29617771, dalības 

maksa no personas 3,00 EUR, līdzi ņemams „groziņš”.

24. februārī 18.00 DZINTARA ČĪČAS 25 gadu jubilejas koncerts
„Bučas visiem!”

Koncertā izskanēs visu laiku populārākās Dzintara Čīčas dziesmas. 
Neizpaliks arī klausītāju iemīļotās čigānu romances. Kopā ar solistu muzicēs 
instrumentālā grupa pianista Anatolija Livčas vadībā, bet koncertu vadīs Čīčas 
uzticamais mūzikas draugs Kaspars Antess.

Ieeja 12,00; 9,00; 7,00 EUR, iepriekšpārdošana, rezervācija. Biļetes uz koncertu ir 
nopērkamas Rojas kultūras centrā, „Biļešu Paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.

24. martā plkst. 19.00
„Pannas Teātris” piedāvā jaunu izrādi – stand-up komēdiju

„MAČO”.
Veicot vīriešu tipoloģijas pētījumus, un aplūkojot sabiedrībā sastopamos 

vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts mūsdienu latviešu mačo dramaturģes Aivas 
Birbeles acīm. Tas viss darīts, konsultējoties ar īstiem vīriešu sugas pārstāv
jiem – aktieriem Aināru Ančevski, Ivaru Kļavinski un režisoru Juri Rijnieku.

Kā tas ir, būt īstam vecim un īstam vīrietim? To uzzināsiet, noskatoties izrādi! 
Ieeja 12,00; 10,00; 8,00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana, rezervēšana Rojas KC, www.bilesuparadize.lv 

Pasākumu kalendārs

2017. gadā pašvaldības policija:
Sastādījusi 37 administratīvo pārkāpumu protokolus par dažāda rakstura pār

kāpumiem, uzrakstījusi 53 uzaicinājumus – brīdinājumus novērst pārkāpumus, iz
skatījusi 19 iesniegumus, sniegusi 76 atbildes iedzīvotājiem un iestādēm, izpildījusi 
29 atsevišķus uzdevumus. Talsu dzīvnieku patversmē nogādāti 4 kaķi, nodrošināta 
sabiedriskā kārtība 11 novada pasākumu un svētku laikā.
Laika posmā no 11. līdz 23. janvārim 
Rojas pašvaldības policija:

Saņēmusi 3 izsaukumus uz notikumu vietām, izteikti 3 mutiski brīdinājumi par 
dažāda veida pārkāpumiem, 3 personas konsultētas par savām tiesībām, izpildīts 1 at
sevišķais uzdevums.

Nr. 
p.k.

Sākuma datums 
(dd.mm.gggg.)

Beigu datums 
(dd.m.gggg.)

Ilgums 
(st.)

Norises laiks 
(plkst. no,līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.
02.02.2018.09.02.
2018.16.02.2018.

23.02.2018.
23.02.2018. 1 h 

1 h 
14.00–15.00; 
15.00–16.00

Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centrs „Strops”, 
Strauta iela 833, Roja, 

Rojas novads  

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

2
02.02.2018.09.02.
2018.16.02.2018.

23.02.2018.
23.02.2018. 1 h 09.30–10.30;

Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centrs „Strops”, 
Strauta iela 833, Roja, 

Rojas novads 

Veselības veicināšanas pasākums, 
Fizioterapeita grupu nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi”

3.
02.02.2018.09.02.
2018.16.02.2018.

23.02.2018.
23.02.2018. 1 h 11.00–12.00; 

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

Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums, 
Fizioterapeita grupu nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi”

4.
02.02.2018.09.02.
2018.16.02.2018.

23.02.2018.
23.02.2018. 1 h 13.00–14.00

Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centrs Melnsilā, 

Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums, 
Fizioterapeita grupu nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi”

5. 14.02.2018. 14.02.2018. 3 h 17 30–20 30

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centrs 

„Strops0148, Strauta iela 
833, Roja, Rojas novads 

Slimību profilakses pasākums, 
lekcija „Kā rūpēties 

par bērna garīgo veselību”

6. 21.02.2018. 
28.02.2018. 28.02.2018. 2 h 16 30–18 30

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

Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums, 
radošās darbnīcas 

„Mākslas terapija” bērniem

7. 21.02.2018. 
28.02.2018. 28.02.2018. 2 h 14 00–16 00

Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centrs „Strops”, 
Strauta iela 833, Roja, 

Rojas novads 

Veselības veicināšanas pasākums, 
radošās darbnīcas 

„Mākslas terapija” pieaugušajiem

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” 
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/citu 
pasākumu grafiks 2018. gada februāra mēnesim

Diena,  
datums

Pasākuma nodarbības  
nosaukums

Pulksteņa 
laiks Nodarbību vadītājs

01.02.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles 10.00–14.00 V. Žurovska

L. Semičenkova
02.02.

Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

03.02.
Trešdiena Sporta un veselības nodarbība 11.00–14.00 Rojas vsk. sporta zālē

T. Kirilova

06.02.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Sveču liešana, Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.10–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

07.02.
Trešdiena

Radošā darbnīca 
(floristika, tapošana)

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–14.00
I. Krūmiņa

L. Semičenkova
Biedrības biedri

08.02.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles 10.00–14.00 V. Žurovska

L. Semičenkova
09.02.

Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

13.02.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Sveču liešana, Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
10.00–14.00
15.00–17.00

K. Sauškina

13.02.
Otrdiena

Pieejamiba. Cieņpilna dzīve
Nopietnā spēle

16.30–17.30
18.00–20.00 Rojas kultūras centrā

14.02.
Trešdiena

Radošā darbnīca 
(floristika, tapošana)

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00 Biedrības biedri

15.02.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles 10.00–14.00 V. Žurovska

L. Semičenkova
16.02.

Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

20.02.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Ziepju gatavošana;  

Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde

21.02.
Trešdiena

Radošā darbnīca 
(tapošana, floristika)

Galda spēles
Biedru tikšanās

10.00–14.00 Biedrības biedri

22.02.
Ceturtdiena

Adīšanas, pērļošanas, nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 L. Semičenkova

23.02.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

27.02.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Ziepju gatavošana

Galda spēles
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

28.02.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

NVO „Rojas invalīdu biedrība”
Pasākumu plāns FEBRUĀRĪ

Valsts policija aicina 
iedzīvotājus pievērst 
uzmanību aizdomīgām 
personām savos īpašumos

Valsts policija aicina iedzīvotājus 
pieskatīt savu traktortehniku, jo, diem
žēl, pēdējo dienu notikumi parāda to, 
ka garnadžiem tā nepaliek nepamanīta, 
vēl jo vairāk, ja tā stāv brīvi pieejama. 
Lai nesaskartos ar materiālajiem zaudē
jumiem gadījumā, ja zagļi tomēr nolē
muši paviesoties svešā īpašumā, Valsts 
policija aicina pasargāt sevi un infor
mēt likumsargus, ja pamanāt aizdomī
gas un nepiederošas personas savā vai 
kaimiņu īpašumā. 

Valsts policijas Kurzemes reģiona 
pārvaldes amatpersonas aicina iedzīvo
tājus pievērst uzmanību nepiederošām 
personām vai transportlīdzekļiem, kuri 
manīti jūsu vai jūsu kaimiņu īpašumos 
vai to tuvumā. Liepājas iecirkņa apkal
pojamā teritorijā šogad ir reģistrēti jau 
3 gadījumi, kuros ir konstatētas trakto
ru zādzības, radot cietušajiem tūksto
šiem eiro lielus materiālos zaudējumus.

Lai pasargātu savu traktortehniku 
no zagļiem, iesakām to neatstāt brī
vi pieejamu lauka vidū, bet novietot 
drošā, slēgtā vietā. Arī traktortehnikas 
atslēgas ir jāglabā nepiederošā m per
sonām nepieejamā vietā. Likumsargi 
aicina – pamanot aizdomīgas personas 
savu vai kaimiņu īpašumu tuvumā, ne
kavējoties par to informēt Valsts polici
ju, zvanot pa tālruni 110! 

VP Kurzemes reģiona pārvaldes                                                                                                              
priekšnieka palīdze Madara Šeršņova 

Kaimiņu būšana 
Selgas ielā

Klāt atkal februāris, kad Selgas iela 
svin savu vārda dienu. Sestdien, 3. feb
ruārī pulksten 14.00 Rojas Jūras zvej
niecības muzejs aicina uz kopīgu Sel
gas ielas sumināšanu visus, kas dzīvo 
vai kādreiz dzīvojuši Selgas ielā, kā arī 
visus mūsu novada vēstures stāstu un 
liecību mīļotājus. Šajā reizē godā celsim 
Selgas ielas iedzīvotājus. Līdzi lūdzam 
paņemt atmiņu stāstus, fotogrāfijas un 
kopā būšanas prieku!

Inese Indriksone, Rojas Jūras 
 zvejniecības muzeja vadītāja

3. februārī 11.00 Rojas vidusskolas 
sporta zālē – Rojas invalīdu biedrības 

sporta un veselības diena!
Programmā

 ¾Rīta vingrošana možumam!
 ¾ Individuālās aktivitātes – novuss, dam

brete, kenoss, šautriņu mešana, soda metieni, 
boulings, lidojošo šķīvīšu mešana u.c. 

Pēc sporta aktivitātēm apbalvošana un tē
jas dzeršana.

31. janvārī 16.00 Rojas Mūzikas 
un mākslas skolas izstāžu zālē

Starptautiskā mūzikas centra 
„Jaunie talanti” klasiskās mūzikas 

koncerts
„Mūzika bez robežām”.

Muzicēs Maskavas Gņesina 
Mūzikas akadēmijas studenti – vo
kāls, klavieres, akordeons, ģitāra. 
Laipni gaidīti!

Vislielākais paldies darbabiedriem, 
kaimiņiem, draugiem un pārējiem, 
kas bija kopā ar mums, pavadot mūžībā 
Moniku Usaņu.

Tuvinieki

UZMANĪBU! MEKLĒJAM SOLISTUS!
Lai varētu baudīt mūsu lielisko līdzcilvēku talantu sniegumu – 

aicinām ieteikt, pieteikt, pieteikties koncertam 
MEKLĒJAM SOLISTU!

Dace un Jānis turpina solistu meklējumus un aicina palīdzēt atklāt 
jaunos vai nepamanītos dziedošos talantus. Palīdzi koncertam tapt un 
iesaki potenciālos dziedātājus, iedrošini  pieteikties vai piesakies pats! 
To var izdarīt, rakstot rojaskn@inbox.lv, Rojas KC lapā „facebook” 
vai „draugiem.lv”, piezvanot 29196478, 63232282 vai vienkārši, ienākot 
pie mums Rojas kultūras centrā.

Koncerts ieplānots 30. aprīlī. Mums izdosies,vai ne?
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