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Īsti saredzam tikai ar sirdi
Dace Klabere

Pēc Rojas novada kultūras pasāku-
mu organizatores Dace Brokas ierosi-
nājuma, pāris dienu pirms gadu mijas, 
notika Daces veidots labdarības kon-
certs „Roku rokā”. Rojas kultūras cen-
trā pulcējās visi tie novada ļaudis, kā 
arī pašmāju un viesmākslinieki, kuriem 
nav svešs mūsu līdzcilvēku liktenis.

Kā savā uzrunā klātesošajiem sacīja 
Rojas novada sociālā dienesta vadītāja 
Lāsma Pūce, ir patīkami satikties labda
rības pasākumos, tomēr tie vienmēr ir 
saistīti ar kāda cilvēka grūtībām, vai pat, 
kā šajā gadījumā, nelaimi. 

Šī gada nogale ļoti skumja izvērtās 
Lienei Voronovai un viņas nepilngadī
gajiem bērniem Aleksai un Robinam. 
Ugunsnelaime viņiem atņēma visu – mā
jas, iedzīvi, tai skaitā dokumentus. Un 
nav jau runa tikai par materiālajām vēr
tībām – uguns liesmas aprija arī atmiņas 
par mājā piedzīvotajiem skaistajiem mir
kļiem, izraisot emocionālu traumu, īpaši 
jau bērnos.

Kā atzīmēja labdarības pasākuma va
dītājs Valters Krauze, šī pēcpusdiena bija 
domāta kā uzmundrinājums Voronovu 
ģimenei, pateicība tiem, kas jau ziedoju
ši, un kā maza priekšā teikšana tiem, kas 
vēl tikai grasās palīdzēt. Valtera uzaici
nājumam koncertēt labdarības pasāku
mā Rojā, bez šaubīšanās bija atsaukušies 
Normunds Rutulis, Kaspars Markševics 
un Kristīne Šomase. Daces uzrunāti, ar 
jestrām tautas dejām mūs iepriecināja 
kaimiņu novada vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Krišjānis” no Valdemārpils un, 
protams, pašmāju talantīgie un atsau
cīgie pašdarbnieki – sieviešu ansamblis 
„Con Vita”, „Elfas” dejotājas, Eduards 
Čeksters, “Improvizācija” (Beate Olekte, 
Sabīne Briede, Helga Gūtšmite, Emīlija 
Ozoliņa), Aija un Jānis Kaļiņičenko, Sana 
Lukševica, Eva Kiršteine, vokālā studija 
„Jāņabērni”, deju kopa „Gaspažiņas”, Ieva 
Grīnīte un Rojas amatierteātris.

Pēc pasākuma jautāju mūsu viesmāk
sliniekiem, kas īsti ir tas, kas liek viņiem 
ziedot savu brīvdienu, lai piedalītos mūsu 
labdarības pasākumā. Valters Krauze: 
„Visi cilvēki uz pasaules ir vienādi tādā 
nozīmē, ka jebkuram jebkas var gadī
ties jebkurā brīdī. Tu neko vairs nevari 
izdarīt uz priekšu vai atpakaļ, bet, ja es 
varu būt noderīgs, tad tas ir jādara.” Nor
munds Rutulis: „Nevienu jau neaicina 
simtiem tūkstošiem reižu uz labdarības 
pasākumiem. Es vados pēc dzīves no
griežņiem – notiek tas, kam jānotiek un 
tad, kad jānotiek, un, ja mani aicina uz 
labdarības pasākumu, man tur ir jābūt. 
Tas savā ziņā ir pārbaudījums. Ja es varu 
dot kaut ko cilvēkiem, un tas rada papil
dus labas emocijas, esmu laimīgs!” „Tās 
ir emocijas, ko nevar nopirkt ne par kādu 
naudu”, piebilda Kristīne.

„Lai arī cik daudz kļūdu, kļūmju un 
nepareizību, tomēr viena lieta nevar būt 
nepareiza – būt labam cilvēkam. Neiz
protami un pārāk vispārīgi skan, tāpēc to 
pašu teikšu citādi – būt cilvēkam ar labu 
sirdi. To arī novēlu. Un tas ir tā, kā būt 
puķes centram vai brīnumsvecītes deg
lim – pulcēt apkārt ziedlapiņas, dzirkste
lītes. Daudz, nerēķināmi daudz laba. Īsāk 
sakot, novēlu pati sev un katram savam 
draugam dzīvot ar sirdi, ar to domāju, 
dzīvot ar krietnu sirdi vai ar tīru sirdi. 
Ceru, ka formulējumi neskan neizprota
mi. Tas ir tā, kā tur Sent Ekziperī ierak
stījis tajā sen atpakaļ lasītajā un mūžam 
pārlasāmajā grāmatā par mazo princi. 
Tur sacīts – īsti saredzam tikai ar sirdi, 
un paskaidrojumi ir lieki.” Ceru, ka šiem 
Maijas Laukmanes vārdiem ir gatavs pie
krist ikviens no mums. 

Mums visiem ir vajadzīga māju sajūta 
un apziņa, ka jebkurā brīdī varam tajās 
atgriezties, tādēl pasākuma noslēgumā 
Valters Krauze vēlēja Voronovu ģimenei: 
„Lai viss notiek, lai nepietrūkst spēka, lai 
apkārt atsaucīgas sirdis un rokas. Ceļš 
nebūs ne ātrs, ne viegls, bet viss notiks, ja 
paši cerēsit un citi palīdzēs”.

Atmiņai kopīgs foto: no kreisās – Normunds Rutulis, Kristīne Šomase, Liene Voronova, Kaspars Markševics, 
Aleksa Voronova, Valters Krauze.

Rojas novada sociālā dienesta 
vadītāja Lāsma Pūce aicināja līdz-
cilvēkus būt saprotošiem. Uzstājas Sana Lukševica (no kreisās) un Eva Kiršteine.        D. Klaberes foto

Pateicība
Informatīvā izdevuma „Banga” mīļš paldies par sadarbību laikraksta veidoša-

nā – maniem vistuvākajiem darbabiedriem Rojas novada domē – novada domes 
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, Jānim Pūcem, Liānai Bērziņai, Maritai Pāvuliņai, 
Agnesei Veckāganei, Ligitai Šnorei, Alisei Lakšmanei, Inati Zaķei, Aigai Gruntei, 
Agrim Jansonam, Andrim Jansonam, Andai Antanei, Sanitai Bekmanei, Ilzei Alikai, 
Inai Bramanei, Jānim Pāvuliņam, vidusskolas direktorei Santai Veidei, skolotājai 
Intai Plātei,  bibliotekārei Antrai Ozollapai, Kristīnei Maslovskai, Rojas novada bib-
liotēkas vadītājai Irēnai Svitiņai un bibliotekārēm Ilutai Graudiņai, Daigai Dambītei, 
Egitai Jansonei,  Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītājai Inesei Indriksonei un 
darbiniecēm Gundegai Balodei un Ainai Finkei, Rojas Mūzikas un mākslas sko-
las direktorei Baibai Beraģei un pedagoģei Litai Krūmiņai, sporta skolas direktorei 
Tatjanai Kirilovai un trenerei Anitai Raspopovai, PII „Saulespuķe” vadītājai Lindai 
Kleinbergai, Sanitai Maurei-Burkovai, Rojas PII „Zelta zivtiņa” pedagoģēm Ivetai 
Rozentālei, Ievai Fabriciusai, Laurai Koņevai, Andželikai Duburei, Baibai Muska-
rei,  BLPJC „Strops” un „Varavīksne” darbiniecēm Ingai Lēmanei, Ingai Grosbahai, 
Lienītei Voronovai, Melnsila BLPJC vadītājai Ludmilai Ozolai, Rojas TIC vadītājai 
Kristīnei Voldemārei, stadiona vadītājam Armandam Indriksonam, pašvaldības 
policistiem Alfrēdam Liepniekam, Dzintaram Vīksnem un Raivim Puntulim, Rojas 
kultūras centra kolektīvam un personīgi Madarai Aizgrāvei, atsaucīgajam Rojas 
DzKU kolektīvam, Rojas sociālā dienesta kolektīvam, Normundam Indānam, And-
rim Zemelam, Valentīnai Kažai, Dainim Silevičam, IT speciālistam Edgaram Šīfe-
ram un visiem pārējiem, kuri man neatteica, pamudināja, iedrošināja un izrādīja 
patiesu ieinteresētību!

Paldies par uzticību visiem „Bangas” lasītājiem un visiem tiem darbiniekiem, 
kuri palīdz laikraksta tapšanā, iespiešanā un nogādāšanā pie lasītājiem.

Lai saturīgs, jaunām idejām un notikumiem bagāts Jaunais gads!

Dace Klabere, Informatīvā izdevuma „Banga” redaktore

Dace Klabere

Pagājušā gada 3. decembrī pasau
lē tika atzīmēta Starptautiskā Invalīdu 
diena. Tā ir ANO iniciatīva, lai veicinā
tu cilvēktiesību ievērošanu un cilvēku 
ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā. 
Šajā dienā tiek dota iespēja aktualizēt 
problēmas, ar kurām ikdienas dzīvē 
sastopas cilvēki ar īpašajām vajadzī

bām. Vienlaikus tā ir iespēja katram no 
mums padomāt, ko personīgi varam 
darīt, lai cilvēki ar īpašajām vajadzībām 
sabiedrībā justos droši, vajadzīgi un 
līdzvērtīgi.

Vecā gada izskaņā arī Rojas invalīdu 
biedrības ļaudis pulcējās mājīgajā Kal
tenes klubā, lai atzīmētu šo īpašo dienu, 
atcerētos gadā paveikto un piedzīvoto, 
pateiktos līdzcilvēkiem par ieguldīto 

Rojas invalīdu biedrība atzīmē 
Starptautisko  Invalīdu dienu

Erna Grīnvalde (no kreisās) sveic vienu no saviem čaklākajiem palīgiem – 
Daci Lagzdiņu.                D. Klaberes foto

darbu un dalītos priekā. Pasākuma va
dītāja Gundega Balode aicināja ikvienu 
klātesošo pacelt lūpu kaktiņus un do
māt par to, cik patiesībā esam laimīgi. 
Pat zinātnieki strīdoties par to, kas tad 
īsti ir laime. Vai to var izmērīt, noteikt 
kā fizisku stāvokli, vai tā rodas galvā, 
sirdī, telpā vai gaisā?

Vispatiesākais laikam tomēr būs 
apgalvojums, ka laime ir tad, kad zini, 
ka esi kādam vajadzīgs. Ja ticam šim 
apgalvojumam, tad droši varam ap
galvot, ka laimīga jūtas gan enerģiskā 
invalīdu biedrības vadītāja Erna Grīn
valde, gan viņas čaklie palīgi – Laima 
Bulle, Dace Lagzdiņa, Velta Jaunzeme, 
Ēriks Jugbārdis, Jautrīte un Laimonis 
Megņi, Mārīte Ļeonova, Baiba Roze
felde, Līvija Semičenkova, Brigita 
Heinberga, Valentīna Žurovska, Mai
rita Briģe, Renāte Žurovska. Visi no
sauktie, kā arī Gundega Balode tika 
sveikti ar mazām piemiņas dāvani
ņām. Savukārt par to, lai visi klāteso
šie saņemtu krietnu C vitamīna devu 
krietni izsmejoties, bija parūpējušās 
māsas Zvirgzdiņas no Vandzenes.

Lai arī, pārkāpjot vecā gada slieksnim, 
domājam, ka sākam dzīvot Žurkas gadā, 
saskaņā ar Austrumu kalendāru, tas sāksies 
tikai 25. janvārī!

Esiet laimīgi Jaunajā, 2020. gadā!
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Rojas novada domē
Rojas novada domes 
2020. gada 7. janvāra 
ārkārtas sēdē tika 
izskatīts 1 darba 
kārtības jautājums, 
kur deputāti lēma:
 Noteikt sekojošu parakstu vāk

šanas vietu Rojas novadā: Zvejnieku 
iela 3, Roja, Rojas novads, 4. kabinets. 
Nodrošināt, lai paziņojumi par parak
sta vākšanas vietām un laiku tiktu izlik
ti pie domes ēkas un parakstu vākšanas 
vietā, kā arī tiktu publicēti pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Banga” un 
mājaslapā www.roja.lv.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja 

vietniece/domes sekretāre 
Marita Pāvuliņa

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februā
rim  notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem liku
miem „Grozījumi Republikas pilsētas domes un no
vada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā 
„Par pašvaldībām””.

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas 
nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vie
tās Latvijā un ārvalstīs. Parakstīšanās vietas jānosaka 
pilsētu un novadu domēm, un katrā pašvaldībā tās 
iekārtojamas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju 
būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta. Ārvalstīs 
parakstu vākšanas vietas iekārtojamas Latvijas Repub
likas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos.

Iespēju piedalīties parakstu vākšanā tiks nodro
šināta arī karavīriem un zemessargiem starptautisko 
operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vie
tās.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar no
kļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja 
parakstīties savā atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem 
balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīša
nās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai 
piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams 
derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pil
soņa pase vai personu apliecība).

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas depu
tātu ierosinājuma, Valsts prezidents E. Levits apturēja 
likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un no
vada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā 
„Par pašvaldībām”” publicēšanu uz diviem mēnešiem.

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu 
ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, 
ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, 
ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās 
domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām 
vēlēšanām palikuši no 9 līdz 24 mēnešiem, jauno domi 
ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un 
vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas 
paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši 
mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas 

nenotiek, un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas 
pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu „Par tautas nobalsošanu un 
likumu ierosināšanu”, šajā laikā jānotiek trīsdesmit 
dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas 
nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcel
šanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no 
pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu 
skaita jeb vismaz 154  868 vēlētāji. Parakstoties par 
apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu 
grozījumu pieņemšanu.

Informācijas avots: Centrālā vēlēšanu komisija.

Parakstu vākšanas vieta Rojas novadā: Zvejnieku 
iela 3, Roja, Rojas novads (4. kabinets).

Darba laiki:
 pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdie

nās – no plkst. 9.00–13.00,
 otrdienās, ceturtdienās, sestdienās – no plkst. 

15.00–19.00.

Veselības atslēga – aktīvs 
dzīvesveids

Biedrība „Talsu rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienests atbalstījis bied
rības „Rasa’’ projektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. ga
dam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē
jās attīstības stratēģiju’’ projektu „Veselības atslēga – aktīvs dzīvesveids’’, projekta 
Nr.  1908AL35A019.2204000001. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 
2000 EUR, no kurām publiskais finansējums 1800 EUR un Rojas novada līdzfi
nansējums 200 EUR.

Projekta mērķis – slimību profilakse, hronisku saslimšanu, kas saistīta ar lieko 
svaru un aptaukošanos, novēršana un veselības uzlabošana Rojas novada iedzīvo
tājiem. Dalībnieku intereses un atbildības veicināšana par savu veselību.

Projekta ietvaros, ar sertificētu speciālistu palīdzību sabalansējot fiziskās aktivi
tātes ar pareizu un veselīgu uzturu ilgtermiņā, liks projekta dalībniekiem rūpēties 
par savu veselību. Sertificēta speciālista pavadībā notiks fiziskās aktivitātes – spēka 
treniņi un kardiotreniņi – zumbas nodarbības. Veselīga uztura speciāliste lasīs lek
cijas par veselīgu uzturu un aktivitāšu ietekmi uz lieko svaru un veselību, un vadīs 
meistarklases, kā pagatavot sabalansētu un veselīgu uzturu, izmantojot ikdienā 
viegli pieejamus pārtikas produktus.

Informācija par mācību norises vietu un laiku
Nodarbības Norises vieta datums laiks

Spēka treniņi Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads

17., 24., 31. janvārī;
7.,14., 21., 28. februārī;

6., 13., 20. martā
11.00

Zumba Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads

19., 26. janvārī;
2., 9., 16., 23. februārī;

1., 8., 15., 22. martā
12.00

Lekcija „Veselīga uztura 
veidošanas pamatprincipi” 
un veselīga uztura 
meistarklase

Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads 20. janvārī 10. 00

Lekcija „Liekā svara un 
aptaukošanās veidošanās 
mehānismi’’ un veselīga 
uztura meistarklase

Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads 10. februārī 10.00

Lekcija „Liekais svars un 
aptaukošanās kā hronisku 
slimību cēlonis’’ un 
veselīga uztura 
meistarklase

Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads 24. februārī 10.00

Lekcija „Uztura un fizisko 
aktivitāšu loma liekā 
svara un aptaukošanās 
samazināšanā’’ un veselīga 
uztura meistarklase

Strauta iela 833, 
Roja, Rojas novads 16. marts 10.00

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Uz laiku slēgta tūrisma taka 
„Kaltenes kalvas”
Dace Klabere

Pagājušā gada nogalē AS „Latvijas valsts meži” sāka plānotos darbus dabas takā 
„Kaltenes kalvas”. Kā pastāstīja „L atvijas valsts meži” Meža apsaimniekošanas plā
nošanas vadītājs Andris Verners, darbi tiek veikti ar nolūku uzlabot dabas takas 
drošību un pieejamību. Vispirms tika nozāģēti nokaltušie koki, kas bija kļuvuši bīs
tami takas apmeklētājiem. Daļa nozāģēto koku jau izvesti, bet daļa drošības apsvē
rumu dēļ paliks turpat uz vietas. Laika zobs ir skāris arī pastaigu laipu konstrukci
jas, tādēļ pēc bīstamo koku likvidācijas sekos laipu atjaunošana. Kā apgalvo Andris 
Verners, līdz jaunajai tūrisma sezonai dabas taka „Kaltenes kalvas” būs pilnībā 
atjaunota un sabiedrība tiks informēta par dabas takas gatavību tūristu plūsmai. 

Rojas Mūzikas un mākslas skolas I semestra 
noslēguma koncerts

Skolas vidē jau aizritējis mācību gada I semestris. 19. de
cembrī mūzikas un mākslas skolas kolektīvam bija iespēja 
atskatīties uz paveikto. To, protams, vislabāk var izdarīt kon
certa laikā. Parasti skolas koncerti notiek mūsu Izstāžu zālē, 
taču šajā reizē Ziemassvētku koncerts notika Rojas Kultūras 
centrā, līdz ar to bērniem un pedagogiem bija daudz lielāka 
atbildības sajūta. Vēlos izteikt pateicību visiem koncerta ap
meklētājiem, jo to patiešām bija ļoti daudz!

Jau koncerta nosaukums „Brīnumu meklējot”, klausītā
jiem lika noprast, ka brīnums ir kaut kur paslēpies. Mākslas 
skolas meitenes Kristīne Kalniņa, Evija Mindere, Elza Alkš 
birze un skolotāja Līga ReineSmilgaine bija tās, kas rosinā
ja visus domāt, kur gan varētu meklēt brīnumu. Koncerta 
noslēgumā tas, protams, tika atrasts, jo visiem ir skaidrs, ka 
brīnumi dzīvo katra cilvēka sirdī un izpaužas mūsu dzīvēs at
karībā no ticības daudzuma.

Koncertā piedalījās skolas kori „Vizbulēns” un „Roja” – 
diriģente Inese Ozoliņa, kā arī vokālie ansambļi „Sikspārnīši” 
un „Rondo” – vadītāja Lita Krūmiņa, vijolnieku ansamblis 

un soliste Betija Ābolkalna pedagoga Indras Sproģes vadī
bā. Akordeonistu nodaļu pārstāvēja Krista Jana Reinholde 
un Jolanta Skujiņa, pedagogs Baiba Beraģe. Klavieru klases 
audzēknes Patrīciju Freimani un Megiju Mitenbergu saga
tavoja skolotāja Ilona Stepanova, savukārt Brigita Kvālberga 
parūpējās par Ievas Grīnītes atraktīvo sniegumu. Ar saviem 
sagatavotajiem skaņdarbiem klausītājus iepriecināja ģitāris
tu ansamblis un Miķelis Gitendorfs (ped. Maruta Zemtu
re). Pirmo reizi plašai publikai uzstājās dziedātāja Patrīcija 
Brīvere (ped. I. Ozoliņa) un flautu ansamblis, kas skolotājas 
Brigitas Dravnieces vadībā mācījies tikai dažus mēnešus. Sa
režģītu dziesmu itāļu valodā dziedāja Luīze Elza Bertholde 
(ped. L. Krūmiņa).

Šajā mācību gadā ļoti aktīvi skolas dzīvē iesaistījās Izglī
tības padome, kuras sastāvā darbojās vecāki, izglītojamie un 
pedagogi. Viņi bija parūpējušies par to, lai mūs apciemotu 
Ziemassvētku vecītis un jautrie rūķi. Liels paldies par darbu! 
Skolas direktore Baiba Beraģe sveica visus Ziemassvētkos un 
atgādināja, ka brīnumi notiks tad, ja mīlēsim tos, kas mums 
apkārt. Atzinības rakstus par teicamām sekmēm saņēma Da
niels Dans Gitendorfs, Beate Emīlija Zeļģe, Amanda Lindsija 
Petraša, Elizabete Grundmane. Par aktīvu dalību ārpusstun
du aktivitātēs un labām sekmēm mācībās tika sveikta Jurita 
Cibule un Ilva Kučere. Par aktīvu koncertdarbību un labām 
sekmēm mācībās atzinības rakstu saņēma M. Gitendorfs, 
K. J. Reinholde, I. Grīnīte, Keita Anna Mitenberga, Asnāte 
Graudiņa.

Paši mazākie mūsu skolas audzēkņi – Interešu izglītības 
sagatavošanas klases bērni kopā ar skolotāju Inesi Ozoliņu 
un jautrajiem rūķiem sniedza atraktīvu priekšnesumu. Līdz 
ar to bija pienācis laiks koncerta noslēguma dziesmām, ko 
izpildīja koris „Roja” un pedagogi. Paldies koncerta režisorei 
un vadītājai Aijai Kaļiņičenko. Gaidīsim klausītājus mūsu nā
kamajos koncertos!

Lita Krūmiņa

Audzēkņus iepriecināja Ziemassvētku vecītis un rūķi. 
A. Zemela foto

Par nekustamā 
īpašuma nodokli 

Kā līdz šim, arī 2020. gadā Rojas novada dome paredzējusi 
neaplikt ar NĪN palīgēkas, kuru platība ir līdz 25 m2, bet no
doklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, kā arī 
palīgēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība. NĪN atvieglo
jumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris: 
trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, 
daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām, atbil
stoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru 
kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 495. 

Atvieglojumus varēs pieprasīt personas, kas ir 1. un 2. gru
pas invalīdi un personas, kurām pieder nekustamais īpašums,  
kurā ir deklarēts 1. vai 2. grupas invalīds, kas ir šīs personas 
pirmās pakāpes radinieks un ir deklarēts īpašumā, par kuru 
tiek pieprasīts atvieglojums. Atvieglojumi tiks piešķirti tikai 
par nekustamo īpašumu, kas ir īpašnieka deklarētā dzīvesvieta 
un zemi zem mājas, ja īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, 
kā arī atvieglojums tiks piešķirts tikai gadījumos, ja nav NĪN 
nodokļa parādu, un nav kavēts neviens maksāšanas ceturksnis. 

Iesniegums, lai saņemtu atvieglojumu par 2020. gadu, jāie
sniedz Rojas novada domē, klāt pievienojot invaliditātes aplie
cības kopiju. Ja invaliditātes statuss noteikts bez pārbaudes, tad 
klāt iesniegumam nepieciešams pievienot attiecīgo lēmumu. 
To lūdzam izdarīt līdz 2020. gada 1. martam. 

Aicinām izmantot arī portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās 
iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekusta
mā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos epastā vai 
īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). 

Nekustamā īpašuma speciāliste/NĪN administratore
A. Lakšmane

Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centra „Strops’’ 
darbības paplašināšana

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un Lauku atbalsta 
dienests atbalstījis Rojas novada domes projektu par Eiro
pas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at
tīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’  
projekta iesniegumu Nr. 1908AL35A019.2203000002 
„Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra „Strops’’ dar
bības paplašināšana”. Projekta kopējās un attiecināmās 
izmaksas 6682,59 EUR, no kurām publiskais finansējums 
6014,33 EUR.

Projekta mērķis ir dažādot, paplašināt un attīstīt Brīvā 
laika pavadīšanas un jauniešu centra darbību, lai veicinātu 
Rojas novada iedzīvotāju saturīgu brīvā laika izmantoša
nu. Projekta ietvaros tiks iegādāta elektriskā plīts ar tvai
ka nosūcēju, galdi, ķeblīši, televizors, portatīvais dators, 
printeris, izšūšanas mašīna un galda spēles (teniss, futbols, 
hokejs).

Ar projekta palīdzību būs iespēja paplašināt un dažā
dot Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra „Strops’’ 
darbību, un tiks dota iespēja ilgtermiņā Rojas novada 
iedzīvotājiem realizēt savas ieceres un lietderīgi pavadīt 
brīvo laiku.

Projekta vadītāja Inga Lēmane
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Ziemassvētku brīnumu laiks pagājis, jaunā 
desmitgade sagaidīta, laimes vēlējumi saņemti un 
doti, un turpinās mācību un darba dienas. Ziemas
svētki ir atskaites punkts  gan ikdienai, gan skolas 
dzīvē. Pirmais semestris Rojas vidusskolā kā al
laž ir bijis ļoti ražīgs – skolēni savas zināšanas un 
prasmes ir pierādījuši konkursos un olim piādēs, 
braukuši ekskursijās, ieguvuši jaunus draugus un 
piedalījušos daudz un dažādos pasākumos pro
jekta „Latvijas skolas soma” ietvaros. Decembrī 
notika starpnovadu olimpiāde vēsturē. No Rojas 
vidusskolas piedalījās Eduards Olekts, Eva Šulce 
(9. klase), Megija Janševica, Patrīcija Kleinberga, 
Patriks Upners (10. klase) un no 11. klases Kris
taps Ričards Freimanis (1. vieta) un Kitija Maišele 
(3. vieta). Apsveicam dalībniekus un paldies sko
lotājai Ingai Puntulei.

Rojas vidusskolas Ziemassvētku koncertu at
klāja Gustavs Šneiders no 4.b klases ar Maijas 
Laukmanes dzejoli. Mazās „Pūcītes” rādīja savu 
dziedātprasmi, 1. klase ņēmusi aktīvu dalību sko
las dzīvē un arī cītīgi mācījusies lasīt, rakstīt un rē
ķināt. Septembrī priecājāmies par 6.b klases skol
nieci Paulu Feldmani un turējām īkšķus, kad viņa 
piedalījās Latvijas Televīzijas spēlē „Gudrs, vēl 
gudrāks” finālā un sasniedza ļoti labu rezultātu! 
Jāpaslavē 9. klase un audzinātāja Raida Koroļova 
ar aktīvu dalību vairākos konkursos:

* „Clean games Baltijas kausa” sacensībās 
Ventspilī, kur kopā ar Rojas mazpulka un vides 
pulciņa dalībniekiem ieguva 2. vietu; 

* „Zaļās karotītes” izsludinātajā konkursā, kurā 
gatavoja vareņikus savā gaumē, izmantojot ekolo
ģiskus produktus; 

* Ventspils digitālā centra rīkotajā konkursā 
„Energy advice”, kura rezultāti vēl tiek apkopoti;

* Visa gada garumā – akcijā „Atkritumiem nē”;
* Latvijas valsts mežu rīkotajā „Meža olimpiādē”, 

kura rezultāti vēl tiek apkopoti.
Lepojamies arī ar 9. klases skolnieci Evu Šulci, 

kura piedalījās konkursā „Mans zaļais dāvanu iesai
ņojums”. Viņas darbs tika izvirzīts izstādei Rīgā.

Noteikti jāpiemin arī Rojas vidusskolas meiteņu 
Evas Kirilovas (7.a) un Megijas Janševicas (10. kla
se) ciemošanās pie valsts prezidenta Egila Levita. 
Meitenes piedalījās eseju konkursā „Mūsdienu va
ronības tēli Latvijā”, iegūstot godalgotas vietas. 

Nav noslēpums, ka Rojas vidusskolas skolēni 
vienmēr ir bijuši arī ļoti sportiski. Pirmajā semes
trī skolēni piedalījušies gan skolas, gan ārpus tās 

rīkotājos sporta pasākumos. Septembri iesā
kām ar tradicionālo sporta dienu pludmalē, 
kura izvērtās jauka un saulaina. Visi kopīgi,  
kaut nedaudz, bet tomēr, piedalījāmies arī 
Olimpiskajā dienā. Veiksmīgi aizvadīti ikga
dējie sportiskie konkursi „Veiklākā meitene” 
un „RV Stiprinieks”, kuru organizēšanā jā
velta liels paldies sporta skolotājiem Rudītei 
Bārdiņai, Anetei Lindei, Jānim Volajam un 
Jutai Volanskai. Mūsu skolēni ar labiem re
zultātiem piedalījušies rudens krosos, viegl
atlētikas olimpiādē, veiklo stafetēs un citās 
sacensībās. 

Ar skolas domes atbalstu un līdzdarboša
nos Karjeras nedēļas ietvaros skolēni darbo
jās pasākumā „Būšu izveicīgs un zinošs”. Šajā 
sakarā jāsaka liels paldies skolotājai Intai 
Plātei par karjeras nedēļas aktivitāšu organi
zēšanu un ieguldīto darbu.

Priecājamies, ka šogad Rojas vidusskolas 
komanda atsāka dalību jūrniecības konkursā 
„Enkurs” skolotāju Elīnas Memrikovas un 
Intas Plātes vadībā.

Kā jau katru gadu, arī šogad notika des
mito uzņemšana vidusskolā, ko organizēja 
vienpadsmitā klase. Divu dienu garumā 
desmitās klases skolēniem bija jāpilda da
žādi interesanti un izaicinājumu pilni uzde
vumi, kā rezultātā viņi svinīgi tika uzņemti 
vidusskolā. Tikpat jautri tika aizvadīta arī 
Skolotāju diena. Šoreiz disko stilā un ar dejām. 
Tradicionālajā Mārtiņdienas tirdziņā varēja iegā
dāties dažādus našķus un kārumus, rokdarbus un 
pat pirtsslotiņas! Patriotiskā noskaņā tika aizvadī
ta valsts svētku nedēļa, kuru noslēdzām ar skaistu 
koncertu un dāvanā saņēmām vīru kopas „Vilkači” 
koncertu. Par to paldies direktorei un projektam 
„Latvijas skolas soma”.

Pavisam neviļus Rojas vidusskolas skolēni ir 
kļuvuši par mīļiem un gaidītiem ciemiņiem Ro
jas PII „Zelta zivtiņa”. Karjeras nedēļas ietvaros 
skolēnus ar atvērtām rokām un sirdīm sagaidīja 
un prom negribēja laist mazie pirmsskolēni, bet 
Ziemassvētku ieskaņā Rojas vidusskolas 12. klase  
devās iepriecināt mazos draugus ar pašu ceptajām, 
gardajām piparkūkām. 

Pagājušā gada nogalē Rojas vidusskolas skolē
nu pašpārvalde ieguva jaunus draugus Dundagas 
vidusskolā, ar kuriem kopā jautri tika arī aizvadīta 
Rojas vidusskolas ziemas balle.

Lūk, esam aizvadījuši raibu un interesantu pir
mo mācību semestri un apbalvojam savus labākos 
skolēnus, kuri mācību darbā ieguvuši visaugstāko 
vidējo atzīmi.

TOP 10 Rojas vidusskolā I semestrī:

10.–12. klase
Kristaps Ričards Freimanis, 11. klase – 8,67
Patrīcija Kleinberga, 10. klase – 8,64
Patriks Upners, 10. klase  – 8,47
Hanna Kristiāna Voroņuka, 12. klase – 8,38
Laura Veģe, 12. klase  – 8,15

5.–9. klase.
Krista Jana Reinholde, 6.a klase – 9,64
Līna Jaunozola, 8.a klase  – 9,50
Paula Feldmane, 6.b klase  – 9,21
Elza Sprince, 7.b klase  – 9,00
Madara Slavika, 5. klase  – 9,00

Uzslavu saņēma arī 4. klases meitenes Estere 
Martužāne un Luīze Amola ar vidējo vērtējumu 
9,22. Pirmajā semestrī klases ar augstāko vidē
jo vērtējumu: 4.–6. klašu grupā 4.a klase – 7,74; 
7.–8. klašu grupā 7.b klase – 6,92; 9.–12. klašu gru
pā 12. klase – 7,01.

Sakām paldies skolas direktorei Santai Veidei,  
visiem klašu audzinātājiem, „Pūcīšu” skolotājām 
Aijai Krontālei un Aigai Sīpolai ,skolēnu pašpār
valdei, paldies skolotājām – korvadītājām Aigai 
Kažai un Inesei Ozoliņai, meiteņu ansamblim, 
dzeju runātājiem, „Elfām” un viņu vadītājai Evai 
Fricbergai, Patrikam Upneram par prezentāciju 
veidošanu un kultūras centram par atbalstu. Pal
dies arī Patrīcijai Kleinbergai par pasākuma vadī
šanu un Elīnai Memrikovai par pasākuma veido
šanu un klāt būšanu visos skolas notikumos. 

Sākam jaunu gadu, jaunu semestri un jaunus 
darbus. Lai mums un jums viss izdodas! 

Antra Ozollapa

Skolas direktore Santa Veide (1. rindā no kreisās) pozē kopā ar TOP 10 audzēkņiem.
Albuma foto

Dzīvesziņas Koris „Kalva” – sudraba gaviļnieks
Dace Klabere

Pagājušā gada nogalē savu 25 ga
du jubileju izdziedāja Rojas kultū
ras centra sieviešu koris „Kalva”. Tā 
kā gaisā jau virmoja Ziemassvētku 
tuvums, koristes savus viesus Rojas 
kultūras centra foajē sagaidīja ar 
priecīgām Ziemassvētku dziesmām 
un cienāja ar pašceptām piparkū
kām.

Koncertu atklāja piecas kora dzie
dātājas, kuras bija pie kora dibinā
šanas šūpuļa pirms 25 gadiem – Ilze 
Lazdiņa, Baiba Muskare, Jolanta Rau
ga, Mairita Balode un Ilze Rūsa. Viņu 
priekšnesumā skanēja Bēthovena 
„Svēta nakts”, ko koris izpildīja savā 
pirmajā Ziemassvētku koncertā pirms 
ceturtdaļgadsimta.

Pasākumu prasmīgi vadīja Elīna 
Memrikova, un no viņas stāstītā uzzinā
jām, ka koris dibināts tālajā 1994. gadā. 
Savā pastāvēšanas laikā tas 6 reizes pie
dalījies Dziesmu un deju svētkos Rīgā, 
dziedājis arī latviešu dziesmusvētkos 
Kanādā. Koris pieņēmis uzaicināju
mu un 3 gadus pēc kārtas dziedājis arī 
Latvijas radio akcijas tiešraidē „Garā
kā Līgo dziesma”. „Kalvas” meitenes 
paguvušas piedalīties arī divās doku
mentālās filmās. Bez neskaitāmām uz
stāšanās reizēm Latvijā, koris dziedājis 
arī Austri jā, Ungārijā, Šveicē, Zviedrijā, 
Maltā, divreiz arī Vācijā.

Neskaitāmie mēģinājumi, pašmāju 
koncerti, konkursi, skates un uzstā
šanās ārzemēs nebūtu iespējami bez 
mājinieku atbalsta. Kā pastāstīja pasā

kuma vadītāja Elīna, 
kuras mamma arī 
dzied korī no paša 
tā dibināšanas brī
ža, cik daudz reižu 
šo gadu laikā bijušas 
situācijas, kad mājās 
vajadzīga mamma, 
bet viņas nav, jo ir 
kora mēģinājums. 
Kādreiz pat esot uz
nākusi cemme, bet 
katru reizi, esot kora 
koncertos un baudot 
koristu ieguldītā dar
ba augļus, rūgtuma 
sajūta izzudusi, un 
tās vietā pārņēmis 
lepnums. Šajā, jubi
lejas koncertā, īpaši 
emocionāls bija brī
dis, kurā mammas 
uzstājās kopā ar sa
viem bērniem un, jā, 
korim aug spēcīga 
maiņa.

Visus 25 gadus kora diriģentes ir 
Jo lanta Rauga un Bai ba Muskare. Jo
lantai „Kalva” ir pirmais un vienīgais 
koris, un darbošanos tajā viņa uztver 
kā patīkamu hobiju. Šo daudzo gadu 
laikā Jolanta ir iemīļojusi Roju un ro
jeniekus, un uzteic viņu optimismu 
un labās sirdis. Koris un rojenieki ir 
kļuvuši par viņas dzīves neatņemamu 
sastāvdaļu. Jolanta priecājas par ilgga
dējām koristēm – kora kodolu un ne
mainīgo pamatsastāvu. Kā vislielāko 
savu palīgu viņa uzteic Baibu Muskari, 
bez kuras palīdzības iztikt nevarētu. 

Sieviešu koris „Kalva” savā jubilejas koncertā. Priekšplānā kora diriģentes Jolanta Rauga (no 
kreisās) un Baiba Muskare.                                                                                                        D. Klaberes foto

Jolanta uzskata, ka koristes ir gudrākas 
par viņu pašu, arī dziesmas viņas zina 
labāk, un tādēļ viņa var uz savām mei
tenēm paļauties, un tas rada prieku un 
lepnumu.

Laiki un paaudzes mainās, un jau
najai paaudzei ir citas lietas, ko darīt, 
bet tikmēr koris noveco, un Jolanta 
uzskata, ka balsis vairs neskan tik labi 
un smej, ka vēl pēc pāris gadiem viņas 
būšot jau senioru koris. Viņa pateicas 
ikvienai koristei, kura ziedo savu laiku 
korim un aicina ikvienu, kuram patīk 
dziedāt, viņām pievienoties, jo plā

ni, kā vienmēr, „Kalvai” atkal ir lieli.
Jubilejas reizē, „Kalvu” sveica Rojas 

novada domes priekšsēdētāja Eva Kār
kliņa, sieviešu kora „Dīva” pārstāves, 
Rojas kultūras centra direktore Ārija 
Veide, Rojas novada kultūras pasāku
mu organizatore Dace Broka un visi 
pārējie, kam tuva kora dziesma un 
tās izpildītāji, sieviešu koris „Kalva”. 
Parādā nepalika arī pašas gaviļnieces, 
pateicībā sveicot gan savas diriģentes, 
gan visus tos cilvēkus, kuri palīdzējuši 
un atbalstījuši kori ceturtdaļgadsimta 
garumā. 

Laika posmā no 
2019. gada1. oktobra  

līdz 2019. gada 
31. decembrim 
Rojas novadā:

Reģistrēti 5 jaundzimušie – 
1 zēns un 4 meitenes.

Sastādīti 5 Laulību reģistri.

Reģistrētas 
mirušas personas:

Guntis Rozenfelds
(08.09.1955.–01.10.2019.)

Aleksandrs Brikins
(20.06.1956.–23.10.2019.)

Aldis Sproģis
(28.11.1944.–14.11.2019.)

Vija Gerucka
(06.02.1940.–14.11.2019.)

Rasma Bekmane
(15.08.1937.–17.11.2019.)

Arnis Jurķevics
(02.02.1959.–10.12.2019.)

Zenta Pabērza
(28.09.1934.–14.12.2019.)

Ustiņja Vēmane
(05.10.1933.–20.12.2019.)

(11.10.1932.–29.12.2019.)

Sagatavoja Liāna Bērziņa,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pirmais semestris Rojas vidusskolā
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Pateicības 

MEKLĒ  DARBU
 Kopj mežu jaunaudzes. Cena pēc vienoša

nās. Telefons 28377312.

PĒRK
 Vieglās automašīnas piekabi „Zubrjonok”. 

Zvanīt 26759376.

Pasākumu kalendārs

8. februārī plkst. 18.00
TEĀTRU TENORI  

KONCERTĀ 
„LŪK, MANA SIRDS!”

Iemīļotas dziesmas jaunos 
sabalsojumos, eleganti joki un 
mīlestības pilni pārsteigumi!

Koncertā piedalīsies   no Latvijas Nacionālās Operas un Ba
leta teātra – Juris Jope, no Operetes teātra galveno lomu atvei
dotājs  Emīls Kivlenieks, aktieri   no Latvijas Nacionālā teātra  – 
Mārtiņš Brūveris un Kristians Kareļins  un liepājnieks, Jaunā 
Muzikālā teātra aktieris Marģers Eglinskis. Dziesmu pavadīju
mu nodrošinās pianista  Anatolija Livčas  instrumentālā grupa 
(ģitāra –  Ainis Rudzītis, sitaminstrumenti –  Uģis Krūskops, 
taustiņi – izcilais pianists Anatolijs Livča).

Pasākuma vadītāja lomā iejutīsies atraktīvais un spilgtais Lat
vijas Nacionālā teātra aktieris Kristians Kareļins.

Ieeja 20.00; 15.00; 12.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv un Rojas no

vada domes kasē.

25. janvārī
KINODIENA MAZAJIEM UN LIELAJIEM

Plkst. 15.00 mazajiem –
„Karalienes Korgijs”– pilnmetrāžas animācijas filma. 

Sirsnīgs stāsts par britu karaļnama sunīti, kas paņēmis brīvsoli 
un uz laiku izbēdzis, lai iekultos dažādos jautros piedzīvojumos. 
Filmas garums 1 h 32 min. Ieeja 2.00 EUR.

Plkst. 19.00 lielajiem –
Dokumentālā filma „Valkātājs”, režisors Ivars Zviedris.
Mežā pie Eiropas Savienības austrumu robežas naktī satiekas 

nelegālie imigranti un vietējais iedzīvotājs Pepiņš. Šī tikšanas ir 
nejaušība vai rūpīgs plāns? 

Filmas garums 69 min. 
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iegāde pirms seansa.

1. februārī plkst. 19.00
„Pilsēta pie upes”, spēlfilma. 

Režisors Viesturs Kairišs.
Ansim ir nevainīga profesija – daiļkrāsotājs, un viņš ir pie

prasīts pie visām varām, kas nomainās īsā laika posmā pagājušā 
gadsimta 30. gadu beigās. Patosa pilnos ulmaņlaikus nomaina 
skarbie komunistu, tad nacistu režīmi... Viņa iecerētā ir ebreju 
meitene Zisla, taču jaunās sievietes tēvs liek mīlai šķēršļus. Sa
gadās tā, ka šajā laikā Anša dzīvē uzrodas arī glītā latviete Naiga. 
Starp trīs varām, kas sabradā Anša pilsētu, divām sievietēm, kas 
plosa viņa sirdi, iespējama tikai viena izvēle...

Filmas garums 1 h 58 min.
Ieeja 3.00, biļešu iegāde pirms seansa.

21. martā plkst. 19.00
BAIBAS SIPENIECESGAVARES STĀVIZRĀDE/ 

ar bufetes elementiem
„VIENREIZ JAU VAR!”

UZMANĪBU! Papildizrāde – plkst. 16.00.
Ieeja 15.00, 12.00, 10.00 EUR.
Biļetes uz šo pasākumu var iegādāties tikai www.bilesuparadi-

ze.lv.

Kultūras centra mazajā zālē un Rojas novada bibliotēkā 
apskatāma „Pastariņa prēmijas” laureātes, 

grāmatu ilustratores 
Agijas Stakas darbu izstāde

„Nāc līdzi uz pasaku zemi”.

Sagatavoja Dace Broka, 
Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

Sludinājumi 

Līdzjūtība

Gan sāpju dienas, gan saules rīts,
It viss tiek klusi zemē tīts.

Izsakām līdzjūtību Evai Fisjukai, brāli 
zaudējot.

Darbabiedri

14. janvārī pulksten 11.00
Rojas kultūras centra konferenču 

zālē senioru kluba
„Liedags” kopsapulce.

Uz sapulci aicināti arī tie seniori, 
kuri vēlas iestāties „Liedagā”.

Senioru kluba „Liedags” padome

Policija ziņo

Sirsnīgs paldies maniem mīļajiem 
radiem un draugiem, kuri pavadīja 
mūžībā manu vīru Laimoni Āboliņu. 
Laimīgu Jums visiem Jauno gadu!

Astrīda

Nemaz nevajag tik daudz,
Pavisam maz, pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku.

No sirds pateicamies Ievai un Raitim 
Krauzēm par lieliskajām dāvanām Ziemas
svētkos! Lai Jums laimīgs Jaunais gads!

Ģipkas seniori

Pateicamies visiem, kas bija kopā ar 
mums, mūsu mīļo tēti, vectēvu, vecvectēvu 
Arvīdu Šņori mūžības ceļā pavadot.

Piederīgie

Sirsnīgs paldies dakterei Mudītei 
Džeriņai par nesavtīgi sniegto palīdzību 
Arvīdam Šņorem.

Tuvinieki

Rojas invalīdu biedrības biedri 
pateicas par atbalstu Rojas novada 
uzņēmējiem.

Laika posmā no 
01.01.2020 līdz 
07.01.2020 Rojas 
pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul
tēta 1 persona, izteikti 2 mutiski brīdinājumi, iz
pildīts 1 atsevišķais uzdevums, sniegta 1 juridiska 
konsultācija. Nodrošināta sabiedriskā kārtība pa
sākuma laikā. Auto stāvlaukumā atrastas dzīvokļa 
atslēgas ar piekariņu, kuras īpašnieks var saņemt 
Rojas pašvaldības policijā. 

1. Pakalpojums tiks 
sniegts personām ar 
funkcionāliem traucēju
miem darbspējīgā vecu
mā un pēc darbspējīgā 
vecuma, ja strādā, pēc 
valsts apmaksātas mul
tiprofesionālas medi

cīniskās rehabilitācijas stacionārā vai 
dienas stacionārā, ja ārstniecības iestāde 
izrakstā ir rekomendējusi saņemt sociā
lās rehabilitācijas pakalpojumu.

2. Pakalpojuma ilgums – 14 dienas.
3. Lai saņemtu pakalpojumu:
1) Ārstniecības iestāde:
•	 medicīniskās rehabilitācijas kursa 

laikā nosaka personas funkcionēšanas 
traucējumus atbilstoši SFK aktivitāšu un 
dalības līmenī; 

•	 izvērtē sociālās rehabilitācijas pa
kalpojuma saņemšanas nepieciešamību; 

•	 izrakstā sniedz rekomendāciju sa
ņemt sociālās rehabilitācijas pakalpoju
mu, norādot pakalpojuma saņemšanas 
mērķi; 

•	 izrakstā norāda informāciju, ja 
funk cionēšanas traucējumus izraisījušas 
ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas.

2) Persona ne vēlāk kā 2 mēnešu lai
kā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa  
pabeigšanas sociālajā dienestā iesniedz:

•	 iesniegumu par pakalpojuma pie
šķiršanu;

•	 izrakstu par medicīniskās rehabili
tācijas pabeigšanu;

•	 aizpildītu „Funkcionēšanas spēju 
pašnovērtējuma anketu”.

3) Sociālais dienests:
•	 pārbauda personas iesniegtos do

kumentus;
•	 veic personas pašaprūpes un mobi

litātes spēju novērtējumu atbilstoši „Bar
tela indeksam”;

•	 nosūta dokumentus Sociālās integrā
cijas valsts aģentūrai (SIVA).

3) Ģimenes ārsts – ne agrāk kā 1 mē
nesi pirms pakalpojuma uzsākšanas iz
sniedz personai izrakstu no ambulatorās 
pacienta medicīniskās kartes par personas 
vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta 
informācija (MK noteikumu Nr. 578 25. 
punkts):

•	 par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš 
īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanā;

•	 absolūto kontrindikāciju neesamī
bu pakalpojuma saņemšanai;

•	 par relatīvām kontrindikācijām pa
kalpojuma saņemšanai, ja tādas ir;

•	 ja funkcionēšanas traucējumus iz
raisījušas ceļu satiksmes negadījumā gū
tās traumas.

•	
Neskaidrību gadījumā varat zvanīt 

SIVA +371 26543857; +371 67771006; 
+371 26603310. Dubultu pr. 71, Jūrmala, 
www.siva.gov.lv

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
piešķiršanas un saņemšanas kārtība 
personām ar funkcionāliem traucējumiem 
no 2020. gada 1. janvāra

Endoprotezēšanas iespējas 
Ziemeļkurzemē

Viens no lielākajiem sasniegumiem ortopēdijā pēdējo trīsdes
mit gadu laikā Latvijā ir gūžas un ceļa locītavu endoprotezēšana, 
proti, slimas locītavas aizvietošana ar mākslīgu jeb endoprotēzi. 
Šīs operācijas ar labiem rezultātiem veic arī Ventspils slimnīcas 
traumatologiortopēdi. 

Gūžas endoprotezēšanas operācijas Ventspils slimnīcā veic turpat 20 gadus, 
bet ceļa locītavu – vairāk nekā 10 gadus. To pirmsākumos ārsti anesteziologi un 
ortopēdi specializējās Amerikas Savienotajos Valstīs, slavenajā Jēlas universitātē (Yale 
University) pie profesora Dr. Kristapa Keggi.

Endoprotezēšanas operācijas veic kvalificētu speciālistu komanda, tādējādi arī tiek 
sasniegti labi rezultāti. Gūžas un ceļa locītavas endoprotezēšanas operācijas pārsvarā 
nepieciešamas vidēja un vecāka gada gājuma pacientiem. Varam būt gandarīti, ka 
ventspilniekiem, kā arī citiem Latvijas iedzīvotājiem, šīs operācijas ir iespējams veikt 
Ventspilī. Nepieciešamības gadījumā valsts apmaksātās endoprotezēšanas operācijas 
Ventspilī var tikt veiktas tuvāko nedēļu laikā. 

Lai pieteiktos endoprotezēšanai, kopš 2019. gada esam izveidojuši speciālu 
kārtību, kādā tiek konsultēti un sagatavoti pacienti operācijai:

•	 Jāzvana uz slimnīcas reģistratūru pa tālruni 636 24665 un jāinformē personāla 
darbinieks par endoprotezēšanas nepieciešamību; 

•	 Pacients tiks pierakstīts uz konsultāciju īpašā rindā, kurā traumatologs izvērtēs, 
vai pacientam ir nepieciešama operācija. Informējam, ka tas ir maksas pakalpojums.

Aicinām ņemt līdzi visus ar veselības stāvokli saistītos izrakstus un slēdzienus, kas 
veikti pēdējā gada laikā slimnīcā vai ambulatorajā ārstniecības iestādē. Ja pēc kon
sultācijas pacientam tiek sniegts atzinums par protezēšanas nepieciešamību, tuvākajā 
laikā tiks nozīmēta diena, kurā pacientu stacionē pirmsoperācijas izmeklēšanai un 
sagatavošanai. Ventspils slimnīcā, lai veiktu padziļinātu pacientu izmeklēšanu, 
pacientu ērtībai visas nepieciešamās pirmsoperācijas analīzes un ārsta konsultācija 
ir par valsts budžeta līdzekļiem. Tādējādi tiek taupīts gan pacienta laiks, gan arī 
finansiālie līdzekļi. 

Informējam, ka Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā traumatologa-ortopēda 
ambulatorās konsultācijas ir pieejamas piektdienās plkst 9.00 pie Dr. Krupnova vai 
Dr. Zirņa, trešdienās plkst. 14.00 pie Dr. Kolosova. Vairāk informācijas, zvanot uz 
slimnīcas reģistratūru pa tālruni 636 24665 vai klātienē. 

Basketbols ziemas brīvdienās
Skolēnu ziemas brīvdienās 28. decembrī Rojas 

novada Sporta skola organizēja sacensības „Rojas 
kauss 2019” 2009. g. dz. un jaunākiem basketbo
listiem. Piedalījās meiteņu komandas no Siguldas, 
Jaunpils, Rojas un zēnu komanda no Rojas. Cīņas 
basketbola laukumā bija spraigas un aizraujošas. 
Laikam jau pilnās tribīnes ar skatītājiem un „mājas 
sienas” palīdzēja Rojas meitenēm izcīnīt 1. vietu! 
2. vietā – Jaunpils meitenes, bet 3. vietā – Siguldas 
komanda. Zēnu komanda uzvarēja visas meiteņu 
komandas, taču kopvērtējumā to nevērtēja. Par da
lību sacensībās katra komanda tika pie garšīga kliņ
ģera. Visas meitenes saņēma arī medaļas, bet Rojas 

meitenes tika pie kausa. Abas Rojas komandas trenē 
Roberts Kreicbergs. Paldies viņam par palīdzību 
turnīra organizēšanā. Paldies vecākiem par atbalstu 
visas dienas garumā! Paldies tiesnešiem par godprā
tīgi paveikto darbu – Annai, Paulai, Patrīcijai, Kris
teram, Agnim, Robertam un Renāram.

2. un 3. janvārī Talsos un Rīgā notika LJBL orga
nizētais turnīrs „Baltais kauss”, kurā piedalījās Rojas 
U10, U11 zēnu komandas un U11 meiteņu ko
manda. 

Direktore Tatjana Kirilova

 „Rojas kauss 2019” dalībnieki.       
  Albuma foto
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