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Par Ziemassvētku tuvošanos liecina omulīgā rūķu 
ģimene, kas, iekārtojusies pie Rojas novada domes 
durvīm, neviļus liek pasmaidīt vai ikvienam domes 
apmeklētājam.      N. Indāna foto

Cienījamie 
lasītāji!

Nākamais informatīvā izde-
vuma „Banga” numurs iznāks 
pirms Ziemassvētkiem – 23. de-
cembrī. 

Izmantojiet iespēju tajā bez 
maksas pateikt paldies vai ap-
sveikt savus līdzcilvēkus, drau-
gus, kaimiņus un darbabiedrus. 

Gatavu apsveikumu (dzejolī-
tis un apsveikuma teksts) iesūtī-
šanas termiņš – 20. decembris. 

Telefons 63269082, 29913881, 
e-pasts – avizebanga@roja.lv

17. novembrī noslēdzās Rojas 
novada domes izsludinātais foto-
konkurss „Rojas novads cauri gada-
laikiem”. Savus darbus konkursam 
iesniedza četri dalībnieki – Elīna Pau-
la, Māra Bitāne, Kirils Ostapenko un 
Kārlis Vizbulis, kopā 15 attēlus. 

30. novembrī žūrija izvērtēja fo-
tokonkursam „Rojas novads cauri 
gadalaikiem” iesniegtos attēlus. Attēli 
tika vērtēti trīs kritērijos – oriģinali-
tāte objekta vai kompozīcijas izvēlē, 
izpildījuma tehniskā meistarība  un 
attēlu mākslinieciskā kvalitāte. Žū-
rija vislielāko punktu skaitu piešķīra 
attēlam „Zvejnieka gaišās cerības”, šis 
attēls ieguva visvairāk balsu arī iedzī-
votāju balsojumā – 18.  Iedzīvotāji par 
sev tīkamāko attēlu varēja balsot līdz 
30. novembrim Rojas Izstāžu un rado-
šo darbnīcu centrā  un Rojas novada 
domē, tur fotoattēlus varēja apskatīt. 
Aicinājumam balsot par sev tīkamā-
ko fotogrāfiju atsaucās 82 iedzīvotāji. 
Apkopojot rezultātus, gan žūrijas vēr-
tējumu, gan iedzīvotāju balsojumu, 
pirmo vietu ieguva Kirila Ostapen-
ko attēls „Zvejnieka gaišās cerības”, 

otrajā vietā ir Kārļa  Vizbuļa „Rojas 
akmeņainā jūrmala”, savukārt trešo 
vietu ieguva attēls „Par daudz nebūs”, 
iesniedzēja Māra Bitāne.

5. decembrī tika plānota uzvarē-
tāju apbalvošana, bet tā kā vairums 
no konkursa dalībniekiem nevarēja 
ierasties, rezultāti tika paziņoti elek-
troniski.

Kā izteicās konkursa uzvarētājs Ki-
rils Ostapenko, šis viņam ir ļoti patī-
kams pārsteigums un arī pirmais foto 
konkurss, kurā viņš piedalās, taču šī 
uzvara kalpos kā iedvesma turpmākai 
darbībai! Kirils saka lielu paldies žūri-
jai par augsto vērtējumu.

Rojas novada dome saka lielu pal-
dies par atsaucību tiem, kuri uzdroši-
nājās un iesniedza savus fotoattēlus un 
arī tiem iedzīvotājiem, kas nobalsoja 
par sev tīkamāko fotogrāfiju. Fotogrā-
fijas tiks izmantotas jaunajā Rojas tū-
risma bukletā, dažādās publikācijās 
un poligrāfisko materiālu izgatavoša-
nā.

Marita Pāvuliņa, 
Rojas novada domes sabiedrisko 

attiecibu speciāliste

Zināmi fotokonkursa uzvarētāji

1. vietas ieguvēja Kirila Ostapenko darbs „Zvejnieka gaišās cerības”.

Rojas invalīdu biedrība atzīmē Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti
Dace Klabere

3. decembris ir nozīmīgs datums 
cilvēktiesību kalendārā visā pasau-
lē – šo dienu Apvienoto Nāciju Orga-
nizācija  pasludinājusi par starptau-
tisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti. 
Kopš 1994. gada šo dienu atzīmē arī 
Latvijā. Šīs dienas pasākumu galve-
nais mērķis ir informēt sabiedrību 
un valdību par šķēršļiem, kas traucē 
cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot piln-
vērtīgi.

3. decembrī svētku diena bija arī 
Rojas novada invalīdu biedrības ļau-
dīm. Biedrības priekšsēdētāja Erna 
Grīnvalde jau laikus bija padomājusi 
par to, lai šī diena tiktu pavadīta satu-
rīgi un interesanti. Uz pasākumu bija 
uzaicināta vietējā zāļu tēju audzētāja, 
vācēja un pazinēja jau trešajā paau-

dzē Dzintra Vizuma. Ar lielu interesi 
klātesošie ieklausījās Dzintras stās-
tījumā par katras tējas dziedniecis-
kajām īpašībām, un pēc tēju degus-
tācijas visi interesenti tās varēja arī 
iegādāties.

Pasākuma otrajā daļā tika de-
monstrēta videofilma par slaveno 
Inese Ziņģīti un viņas ne mazāk sla-
veno ikdienas ķermeņa norīvēšanu ar 
dvieli. Vairāki no klātesošajiem par 
šādu veselības uzturēšanas paņēmie-
nu dzirdēja pirmoreiz, daļai tas bija 
kā atgādinājums, ka beidzot jāsāk 
nopietni tam pievērsties, bet skatī-
tāju vidū bija arī tādi, kas šo metodi 
izmanto jau gadiem ilgi un jūtas lie-
liski!

Decembrī tiek atzīmēta arī starp-
tautiskā brīvprātīgā darba diena, tā-
dēļ invalīdu biedrības vārdā priekšsē-

dētāja Erna Grīnvalde pateicās tiem 
biedrības brīvprātīgā darba veicē-
jiem, saviem galvenajiem palīgiem, 
bez kuriem biedrības darbs nebūtu 
iedomājams – Mārītei Rutkai, Dinai 
Čubai, Līvijai Semičenkovai, Ainai 
Reinholdei, Valdai Skādulei, Dacei 
Lagzdiņai, Veltai Jaunzemei, Valen-
tīnai Žurovskai, Laimonim Megnim, 
Baibai Rozefeldei, Jautrītei Megnei, 
Mārītei Dēringai, Mārītei Ļeonovai, 
Ērikam Jugbārdim, Laimonim Ze-
melam.

Savukārt svētku pasākuma noslē-
gumā visi klātesošie, teju četrdesmit 
svētku dalībnieki, mielojās ar gardo, 
pašu mājās tapušo svētku kliņģe-
ri, dalījās iespaidos par redzēto un 
dzirdēto, un kala nākotnes plānus, jo 
nākamais pasākums – Ziemassvētku 
svinēšana – jau klauvē pie durvīm.

28. decembrī plkst. 18.00 Rojas izstāžu un radošo 
darbnīcu centrā tiks atklāta Georga Avetisjana fo-
togrāfiju izstāde „Dzimtene”. Tā būs apskatāma līdz 
7. februārim katru darba dienu no plkst. 9.00–17.00.

„Dzimtene” ir nostalģisks vēstījums par vietu un 
atmiņām Kaltenē. Projekta ietvaros tika pētīta lat-
viešu tautas identitāte, iedzīvotāju attiecības ar ap-
kārtējo vidi, kā arī viņu emocionālā saikne ar jūru, 
mežu un akmeņiem. Stāsts nav tikai par dzimteni 
vai Kalteni, bet arī par tautu kopumā – par tās vērtī-
bām, rituāliem un tradīcijām. Šī projekta ideja ir pa-
rādīt mūžu, attiecinot to uz jebkura cilvēka dzimteni 
un dzīvi ārpus pilsētas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus 
tās robežām. Iedvesmojos arī no domas, ka garākais 
ciems ir kā metafora dzīves ceļam un tās gaitai, at-
klājot gan pagātni, gan tagadni, gan arī nākotni un 
to, kā laiks ietekmē un maina mūsu sajūtas un iz-
pratni par kādu vietu.

Pēc pāris gadu prombūtnes es nolēmu atgriezties 
un izzināt savu dzimto zemi. Ar fotogrāfijas palīdzī-
bu izveidoju vizuālu stāstu par šo zemi, cilvēka saik-
ni ar zemi, atspoguļojot arī informāciju, ko zeme 
spēj un glabā cauri gadu gadiem.

Projekts ir izstrādāts vairākos līmeņos, kur vēstu-
riskajā līmenī tas informē mūs par laika posmu no 
Otrā pasaules kara līdz Padomju Savienības sabru-
kumam. Toreiz, dzelzs priekškaram krītot, mainījās 
vietējā ekonomika un vēlāk, 2004. gadā, pievienojo-
ties Eiropas savienībai, tā mainījās vēl plašākā mē-
rogā. Vairs nebijām šķirti no Rietumu pasaules un 
tās progresivitātes. Šie vēsturiskie pavērsieni ir dziļi 
ietekmējuši mūsu sabiedrību, tās sapņus un jaunās 
paaudzes izceļošanu uz svešajām zemēm, atstājot 
atmiņas par dzimto zemi un pa drusciņai izkaisot 
tās pasaulē.

Liels paldies mammai Intai Avetisjanai, kai-

miņiem Gunāram un Raivim Otmaņiem, Baibai 
un Vladimiram Rapšiem, Initai Štubei, Gunai un 
Žanim Pauliem, Sergejam Ustihinam, Robertam 
Radionovam, Ilgai un Ievai Akmeņiem, kā arī at-
tālākiem piekrastes kaimiņiem – Kārlim un Rutai 
Bērziņiem, Robertam Grosbaham, Mārītei Maķevi-
cai, Ceronim un Margai Jurgenbergiem, Sairai Kal-
niņai-Zviedrei, Veltai Gūtšmitei un viņas mūžībā 
aizgājušajam vīram Fricim Gūtšmitam, Arnoldam 
Simsonam, Jānim Valciņam, Jānim Adenam, Agrai 
Grīnbergai, Jurim Veideniekam, Smaidai Akmenei-
Čeksterei, Elitai un Elmāram Auniņiem, Ausmai 
Nāgiņai, Vilnim Moricam, Larisai Salcevičai, Ligijai 
Otmanei, Gundegai un Vilnim Baložiem un visbei-
dzot arī Egitai Jansonei par iesaistīšanos un dalību 
šajā projektā, palīdzot īstenot šo vīziju arī realitātē. 

Georgs Avetisjans

Georga Avetisjana fotogrāfiju izstāde „Dzimtene”

Zāļu tēju pazinēja Dzintra Vizuma (no kreisās) iepazīstina klātesošos ar tēju 
pareizu lietošanu. Viņas teiktajā ieklausās invalīdu biedrības priekšsēdētāja 
Erna Grīnvalde.                                                                                            L. Zemeļa foto
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Saņemot divdesmit sešu Kaltenes iedzīvotāju 
parakstītu iesniegumu, Rojas novada pašvaldī-
ba vērsās Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes 
virsmežniecības Talsu mežniecības administrāci-
jā, lūdzot rast risinājumus meža cūku likvidācijai 
Kaltenes ciema tuvumā. Sazinoties ar mednieku 
kolektīvu „Vēris Z”, kurš ir viens no mednieku ko-
lektīviem, kura mednieki medī Kaltenes ciema tu-
vumā esošajos mežos, tika konstatēts, ka daļā no 
privātīpašumiem nav iespējams veikt dzinēju medī-
bas, jo to īpašnieki medību tiesības nodevuši citām 
personām, vai vispār  neslēdz līgumus par medību 
tiesību nomu. Lai radušos problēmsituāciju risinā-
tu, šī gada 2. decembrī tika sasaukta Rojas novada  
Medību koordinācijas komisijas sēde, kurā mek-
lēja risinājumus meža cūku postījumu novēršanai 
nekustamajos īpašumos Kaltenes ciemā.  Kaltenes 
ciema iedzīvotāji piedzīvo īstu meža cūku invāziju 
un izpostīts īpašums vairs nav retums. 

Medību koordinācijas komisijas sēdē piedalījās 
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkli-
ņa, izpilddirektors Jānis Pūce, Ziemeļkurzemes 

reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles 
un uzraudzības daļas vecākais inspektors Kaspars 
Plivna, Valdemārpils nodaļas vecākais mežzinis 
Ēriks Baļķītis, Latvijas Mednieku savienības pār-
stāvis Ingars Lembergs, lauksaimnieku apvienī-
bas – biedrības „Zemnieku Saeima” pārstāvis Dai-
nis Grosbahs, biedrības „Latvijas meža īpašnieku 
biedrība” pārstāvis Aldis Felts, Valdemārpils no-
daļas mežzinis Andris Dulverks, kā arī SIA „Vē-
ris Z” mednieku kolektīva pārstāvis Jānis Zivtiņš. 

Pēc aktīvas apspriešanās, Medību koordināci-
jas komisija nolēma noteikt vairākus pasākumus, 
lai ierobežotu meža cūku nodarītos postījumus un 
apdraudējumus Kaltenes ciemā, tostarp, nosakot 
arī pasākumus, kas veicami pašiem Kaltenes cie-
ma nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Pirmais, kas jāveic, lai ierobežotu meža dzīv-
nieku nākšanu apdzīvotās vietās, ir nekustamo 
īpašumu īpašniekiem veikt pasākumus meža cūku 
radīto apdraudējumu mazināšanai – likvidēt meža 
cūku barības bāzi savos īpašumos. Tas nozīmē, ka 
jāsavāc kritušie āboli un citi piemājas dārza at-

kritumi un tie jāutilizē, nevis jāizmet kompostā, 
kas ir brīvi pieejami meža cūkām un citiem meža 
zvēriem. Tāpat nedrīkst pieļaut, ka meža cūkas 
tiek pievilinātas ar zivju apstrādes atkritumiem, 
kuri rodas pašpatēriņa zvejnieku darbības rezul-
tātā. Iedzī votājiem jāveic pasākumi, lai ierobežotu 
meža cūku piekļuvi viņu īpašumiem, izmantojot 
žogus un citus dzīvnieku atbaidīšanas paņēmienus 
ar vizuāliem līdzekļiem, skaņu un smaku. Nāka-
mais solis, kas būtu jāveic nekustamo īpašumu 
īpašniekiem – jāslēdz medību tiesību līgumi ar 
ģeogrāfiski tuvāko medību kolektīvu. 

Medību koordinācijas komisija var izskatīt 
individuālus personu iesniegumus par viņu īpa-
šumiem nodarītajiem zaudējumiem, atbilstoši 
Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteiku-
mu Nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku 
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koor-
dinācijas komisijām” 1. pielikumam.

Medību koordināciju komisija un pašvaldība 
risina jautājumu, lai SIA „Vēris Z” mednieku ko-
lektīvs noslēgtu sadarbības līgumu ar citiem me-

dību tiesību īpašnieku lietotājiem Kaltenes ciema 
tuvumā, tā radot iespēju Kaltenes ciema tuvumā 
veikt dzinēju medības, kuras varētu atbaidīt meža 
cūkas no ciema. 

Medību koordinācijas komisijā tika pārrunāti 
arī jautājumi, kas jārisina sakarā ar Āfrikas cūku 
mēra izplatību, kurš strauji pietuvojas Rojas nova-
da robežām. Rojas novada pašvaldībā ir skaidrs rī-
cības plāns, aizsargtērpi, dezinfekcijas līdzekļi un 
iespējas slimo dzīvnieku utilizācijai.

Sēdē tika pieņemts lēmums, ka ar plašsaziņas 
informācijas līdzekļu starpniecību jāinformē iedzī-
votāji par veicamajām darbībām, lai novērstu meža 
cūku „viesošanos” Kaltenes ciematā. Arī pašiem 
iedzī votājiem jābūt atbildīgiem un neradīt labvēlī-
gus apstākļus, piebarojot meža cūkas. Sēdē komi-
sijas locekļi izstrādāja arī turpmākās sadarbības 
plānu, lai  institūcijas veiksmīgāk komunicētu savā 
starpā un netiktu tērēti resursi, gatavojot atbildes uz 
identiski vienādiem iesniegumiem un situācijām.

  Marita Pāvuliņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība meklē risinājumu meža cūku invāzijas problēmai Kaltenē

Biedrība „Stiprai ģimenei” realizē projektu ģimenēm ar bērniem
Sadarbībā ar Rojas novada domi un Talsu rajona partnerību, 

biedrība „Stiprai ģimenei” Lauku atbalsta dienestam iesniedza pro-
jekta iesniegumu Nr. 16-09-AL35-A019.2201-000014 „Stipras ģime-
nes pamati”. Projekta iesniegums tika iesniegts  Eiropas Lauksaim-
niecības fondu lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Lauku 
atbalsta dienests ir izvērtējis biedrības „Stiprai ģimenei” projekta 
iesnie gumu un pieņēmis lēmumu par tā apstiprināšanu. 

Projekta „Stipras ģimenes pamati” mērķis ir nodrošināt Rojas 
novada ģimenēm ar bērniem neformālu mācīšanās vidi, kur tās 
apgūs jaunas un pilnveidos esošās prasmes, iemaņas un zināšanas 
savas ģimenes emocionālai, garīgai un fiziskai stiprināšanai un 
dzīves kvalitātes uzlabošanai.  Projekta ietvaros vecākiem, kuri 

audzina bērnus vecumā no 0–6 gadu vecumam, būs iespēja 
apmeklēt bezmaksas izglītojošas bērnu fizioterapeites S. Vilkastes 
lekcijas. Lekcijās vecāki tiks iepazīstināti ar normālu bērna fizisko 
attīstību līdz 2 gadu vecumam un bērna fizisko attīstību līdz 
6  gadu vecumam, vecākiem tiks sniegta informācija par labas 
stājas profilaksi un vēlamajām aktivitātēm šajā periodā. Jaunajām 
māmiņām, kuras audzina bērnus vecumā no 0–2 gadiem, būs 
iespēja bez maksas piedalīties izglītojošā nodarbību ciklā, kuru 
vadīs profesionāla dūla un zīdīšanas konsultante Jana Biezā. 
Nodarbību laikā tiks sniegtas vērtīgas zināšanas par bērna 
emocionālo un fizisko attīstību, viss par zīdīšanu, prasmju un 
iemaņu attīstīšanu bērna ģērbšanā, velšanā, celšanā, vannošanā. Ir 
plānoti divi nodarbību cikli.

Projekta ietvaros tiks organizētas arī apmācības ģimenēm kopā ar 

bērniem. Apmācību ietvaros vecākiem tiks organizētas izglītojošas 
lekcijas, kuras vadīs pediatrs un ģimenes ārsts Guntars Kuklis. Tiks 
organizētas interesantas radošās nodarbības visai ģimenei, kā arī 
kopējas ģimeņu sadraudzības un sporta aktivitātes. 

Projekts „Stipras ģimenes pamati” tiks realizēts, sākot no 
2017. gada janvāra līdz 2017. gada 30. oktobrim. 

Bērnu fizioterapeita lekcijām un dūlas/zīdīšanas konsultantes 
nodarbībām savu dalību lūdzam pieteikt jau laicīgi, zvanot pa 
tālruni: 27234287. Pieteikšanās līdz 2017. gada 18. janvārim.

Turpmākai informācijai par projekta aktivitātēm lūdzu sekot 
Rojas novada mājas lapā www.roja.lv vai Rojas novada informatīvajā 
izdevumā „Banga”.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Iveta Briede

Dace Klabere

Saskaņā ar MK prasību, līdz 2017. gada 
1. janvārim visiem suņiem, kas pirms šī datuma 
sasnieguši sešu mēnešu vecumu, obligāti 
jāimplantē mikroshēma un dzīvnieks jāreģistrē 
Lauksaimniecības datu centrā. Pēc 2017. gada 
1.  janvāra suņu īpašniekus varēs sodīt par šī 
likuma neievērošanu.

Kā pastāstīja vetārste Inga Maksakova, 
patiesībā jau suņu čipošana nav nekāds jaunums – 
šķirnes suņi, kuri brauc uz izstādēm, tiek čipoti 
jau vismaz gadus desmit. Vienīgā atšķirība, ka līdz 
šim tas bija brīvprātīgs process, bet no 2017. gada 
1. janvāra tas noteikts ar likumu. Inga domā, ka 
no čipošanas izbēgt varētu vienīgi kāds vecs suns, 
kas visu laiku ir bijis potēts un ir saņēmis arī 
divgadīgo vakcīnu. Jaunajiem suņiem šis process 
būs automātisks – suns tiek čipots, viņam tiek 
izsniegta jauna pase, tad vēl atliek dzīvnieku 
piereģistrēt Lauksaimniecības datu centrā 
Talsos vai Rojas novada pašvaldības KAC. Suņa 
saimniekam šis process izmaksās 23,50 EUR  – 
20,00 EUR čipošana plus 3,50 EUR reģistrācija. 
No 1. janvāra nečipotus suņu potēt nedrīkstēs.

Vai kaķi nebūs jāčipo?
Tas varētu būt nākošais, ko prasītos sakārtot. 

Apkārt klīst tik daudz bezsaimnieku kaķu! Starp 
citu, tieši kaķi ir tie, kas pārnēsā trakumsērgu. 
Cilvēki ļoti grēko ar kaķu potēšanu, bet ir 
jāatceras, ka tieši kaķi visvairāk klaiņo pa mežiem 
un pārnēsā slimības. Tagad gan jau ilgāku 
laiku trakumsērga nav konstatēta ne meža, ne 
mājdzīvniekiem, bet tieši tādēļ jo cītīgāk jāpotē 
mājdzīvnieki.

Kā izskatās čips? Vai mana suņa ausi tagad 
rotās glīts žetons?

Nē, čips ir līdzīgs potei, to iepotē zemādā, un 
tikai ar čipa lasītāju varēs nolasīt tā numuru. Ar to, 
ka suņa pasē būs ierakstīts, ka viņš ir čipots, suņa 
identitāti pierādīt nevarēs – tam būs vajadzīgs čipa 
lasītājs. Suņus čipojot, notiek arī viņu godprātīga 
vakcinācija pret trakumsērgu, jo čips un pote ir 
viens komplekts.

Nesen masu informācijas līdzekļos izskanēja 
kārtējā ziņa par suņa uzbrukumu bērnam, kā 
rezultātā bērns gāja bojā. Kā jūs komentētu 
šādu gadījumus?

Aicinu cilvēkus izturēties pret sev piedero-
šajiem dzīvniekiem ļoti atbildīgi, jo viss ir atkarīgs 
no cilvēka. Diemžēl, gan pieaugušie, gan bērni ir 
neaprēķināmi. Suns ir draudzīgs dzīvnieks un es 
domāju, ka arī šajā gadījumā tas notika spēlējoties. 

Neticu, ka suns uzbruka bērnam, lai to nokostu. 
Viņi spēlējās un neaprēķināja spēku atšķirību – cik 
var mazs bērns un cik – suns. Ja suņa saimnieks 
laicīgi būtu suni apsaucis, traģēdija nebūtu 
notikusi. Mums vienmēr jāatceras, ka tas tomēr 
ir dzīvnieks, kas domā savādāk, tāpēc nekādā 
gadījumā nedrīkstētu atstāt bērnus vienus ar 
suņiem.

Kādēļ vajadzīga dzīvnieku apzīmēšana?
Apzīmēts dzīvnieks ir identificējams (piemē-

ram, dzīvnieku vakcinējot, veterinārārstam ir 
iespēja pārliecināties, ka tiek vakcinēts konkrēts, 
pēc mikroshēmas identificējams suns). Apzīmēts 
un reģistrēts dzīvnieks ir identificējams ar konkrē-
tu personu, kura ir atbildīga par dzīvnieku.

Dzīvnieku īpašniekam – sava dzīvnieka 
īpašum tiesību aizsardzībai. Dzīvnieka noklīšanas 
gadījumā ātrai tā atgūšanai, zādzības novēršanai 
un tml.

Dzīvniekam tā ir piesaiste konkrētam cilvēkam, 
kurš ir par dzīvnieku atbildīgs. Dzīvnieka atrašanas 
gadījumā pēc reģistra datiem ātri noskaidrojams 
tā īpašnieks.

Pārtikas un veterinārajam dienestam – uzrau-
dzības un kontroles dzīvnieku labturības jomā 
nodrošināšanai, policijai – sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai un cietsirdības pret dzīvniekiem 

novēršanai, pašvaldībām – dzīvnieku turēšanas 
kārtības nodrošināšanai savā administratīvajā te-
ritorijā.

Sabiedrībai – apzīmēts un reģistrēts dzīvnieks 
paaugstina  dzīvnieka īpašnieka atbildību par 
dzīvnieka turēšanu, dzīvnieka uzvedību utt., tā-
dējādi uzlabosies sabiedriskā kārtība, jo apzīmē-
ta dzīvnieka īpašniekam būs faktiski neiespējami 
izvairīties no atbildības (piemēram, par dzīvnieka 
nodarītiem kaitējumiem, par dzīvnieka klaiņoša-
nu u.c.). 

Dace Klabere

Pagājušajā vasarā skaistu dzīves un darba jubileju atzīmēja Kalte-
nes bibliotēkas vadītāja Egita Jansone. Tā kā vasarā Egitai ir darba pil-
nas rokas ne tikai bibliotēkā, bet arī savā piemājas saimniecībā, svētku 
atzīmēšana pie kafijas tases notika pavisam nesen. Egitu sveikt bija 
ieradušās Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle, metodiķe 
Biruta Lorence un Rojas bibliotēkas vadītāja Irēna Svitiņa.

Kaltenes bibliotēka jau sen vairs neaprobežojas tikai ar grāmatu 
un prese izdevumu izsniegšanu. Šī vieta ir kā mazs kultūras centrs, 
kurā  var satikt un iepazīt Latvijā cienījamus literātus, kurā satiekas 
vietējie ļaudis, lai atcerētos pagājušos laikus un pārrunātu aktuālos 
notikumus, izrunātu sasāpējušus jautājumus, nopirktu atkritumu 
maisus utt. Bet, kā atzīst pati Egita, vislielākais gandarījums viņai ir 
tad, kad cilvēks no bibliotēkas aiziet ar labu grāmatu rokā un viņam 
no prieka mirdz acis. 

SIA „Rojas DzKU” informē
SIA „Rojas DzKU” informē daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 

īpašniekus, ka, sākot no 2017. gada 1. janvāra, maksa par sa-
dzīves atkritumiem tiks aprēķināta atbilstoši dzīvoklī deklarēto 
personu skaitam. Pamatojums - Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 1013. 

Papildus informējam, ka maksa par atkritumiem tiks aprēķi-
nāta neatkarīgi no tā, vai deklarētā persona reāli mājokli izman-
to vai nē. Norādām, ka gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki uzskata, 
ka noteikumos paredzētais atkritumu apsaimniekošanas maksas 
aprēķins nav piemērojams, tad tikai dzīvokļu īpašnieki var pie-
ņemt lēmumu par cita aprēķina kārtības noteikšanu. Lai lēmums 
būtu saistošs visiem mājas iedzīvotājiem, nepieciešams dzīvokļu 
īpašnieku lēmums ar balsu vairākumu (50% +1) „par” noteiktā 
lēmuma pieņemšanu. Dzīvokļu īpašnieku lēmums (t.i. lēmumu 
protokols ar saistītajiem pielikumiem) iesniedzams SIA „Rojas 
DzKU” administrācijai Selgas ielā 8, Rojā.

Namu apsaimniekotājs Māris Daubars
Tālr.  26539095

Līdz 1. janvārim jāveic suņu čipošana

Kaltenes bibliotēkas vadītājai Egitai Jansonei – 
dzīves un darba jubileja

Pirmā no kreisās – Biruta Lorence, Vija Nagle, Irēna Svitiņa. 
Priekšā – Egita Jansone.                                                 D. Klaberes foto

Vetārstei Ingai Maksakovai suņu čipošana 
nav nekāds jaunums. Uz galda atrodas šprice, ar 
kādu dzīvnieka zemādā tiek ievadīta mikroshē
ma. 

D. Klaberes foto
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Jau aptuveni mēnesi 
pirms Ziemassvētkiem 
visapkārt valda patī-
kama svētku noskaņa 
un rosība. Bērnu sapņi 
un pieaugušo domas 

pievēršas Zie massvētkiem.  Skolā virmo piparkūku 
smarža, reizēm arī rūgtenā piedeguma, bet tas jau viss 
pieder pie lietas, jo kas gan tās par piparkūkām, kuras 
nepiedeg. Pirmo  Adventes sveci aizdedzinājām skolā 
visi kopā draudzīgā pulciņā. Divpadsmito klašu pīta-
jā vainagā skolas direktore Gundega Pole pirmo sveci 
aicināja iedegt klašu audzinātājas Raidu Koroļovu un 
Svetlanu Mediņu. Otro sveci aizdedza mūsu absol-
venti – 12. klases, trešo sveci aizdegs Skolēnu pašpār-
valde, bet ceturto – skolas mācību spēks – skolotāji.  

Adven tes laiks aicina dalīties savā labestībā, žēlsirdībā 
un mīlestībā, priekā ar citiem, kuriem tā visa varbūt 
pietrūkst. Tāpēc arī skolā tiks veidotas dāvaniņas, lai 
iepriecinātu kādu vientuļu vai skumju sirdi.

25. novembrī mūsu skolēniem bija iespēja savas 
zināšanas parādīt Starpnovadu bioloģijas olimpiādē, 
kura notika tiešsaistē. No Rojas vidusskolas piedalījās 
14 skolēni no 9.–12. klasei, un mēs varam apsveikt 
Dārtu Valdemāri ar iegūtu otro vietu.

Vēl priekšā smags darba periods – ieskaites, kon-
troldarbi, atzīmju uzlabošana, lai uzzinātu, kuri tad 
šogad iekļūs  TOP 10 uzvarētāju godā. Un pēdējās 
dienas pirms lielā Ziemassvētku brīvlaika paies, dziedot 
Ziemassvētku dziesmas, 5.–8. klases gatavosies lielajam 
karnevālam, sākumskolas skolēni jau visu mēnesi 
gatavojas svētku koncertam, bet Ziemassvētku ballē 

tiks gaidīti 9.–12. klašu audzēkņi.  Visus priekšdarbus 
veic ārpusklases darba organizatore Ingrīda Maķinska 
ar savu Rūķu komandu – skolēnu pašpārvaldi un 
pārējiem brīvprātīgajiem palīgiem. Lai viņiem pipar-
kūku pilnas saujas un prieks par padarīto!  

Arī klusajā Adventes laikā ienāk prieks un mīles-
tība. Prieks jāsaskata katrā acumirklī, tas uzplaukst ik 
uz soļa: dabā, kultūras un gara pasaulē, ģimenē, drau-
gos. Prieka avoti ir tikpat daudzveidīgi kā pati dzīve, 
tikai tie jāmāk ieraudzīt! Lai jums visiem tas izdodas, 
un ticēsim, ka ar katru sveci, ko iedegsim Adventes 
vainagā, mēs tuvosimies kaut kam lielam un brīniš-
ķam.

Rojas vidusskolas bibliotekāre  
Antra Ozollapa

Izsole
Rojas novada dome rīko kus-

tamās mantas – pasažieru auto-
busa MAN A 54 izsoli. Izsoles 
noteikumus var saņemt Rojas 
novada domē, Zvejnieku ielā 3, 
Rojā, Rojas novadā vai interne-
ta mājas lapā www.roja.lv. Izsole 
notiks Rojas novada domes sēžu 
zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas 
novadā 2016. gada 14. decembrī, 
plkst. 11.00. 

Kontaktpersona:
Jānis Pūce, tālr. 63220836.

Kokdarbnīca, kurā nesmaržo pēc koka
Dace Klabere

Lai arī dzīvojam laikā, kad veikalu plaukti 
vai lūzt no preču pārpilnības, cilvēki arvien 
biežāk izvēlas iegādāties savam mājoklim ko 
oriģinālu – tikai viņa vēlmēm un dzīvokļa in
terjeram atbilstošu. Runājot par mājokļa ap
mēbeļošanu, talkā var nākt mēbeļu meistars, 
rojenieks Egons Kļaviņš, kurš ar mēbeļu izga
tavošanu nodarbojas jau gadus divdesmit.

Egons ir individuālais uzņēmējs un galve-
nokārt strādā viens pats. Viņa jājāmzirdziņš ir 
virtuves mēbeles, iebūvētie skapji, mēbeles vei-
kaliem, kafejnīcām, bērnudārziem – nestandar-
ta mēbeles, ko veikalā nevar nopirkt. Kādreiz 
kopā ar tēvu viņš izmēģinājis roku arī mēbeļu 
restaurācijā, bet tagad šis darbs palicis vien ho-
bija līmenī brīvākiem brīžiem. Egons uzskata, 
ka mēbeļu restaurācija ir ļoti laikietilpīgs un 
sarežģīts darbs. Tas esot līdzīgi kā nopirkt vecu 
koka māju – vienmēr būs kādi zemūdens akme-
ņi, ko iepriekš nevar paredzēt. Process ir arī ļoti 
dārgs, tādēļ lai ar to nodarbojas speciālās res-
taurācijas darbnīcas.

Pēc Egona pieredzes, pasaule ir kļuvusi tik 
maza – daudz viņa gatavoto mēbeļu aizceļo arī 
uz ārzemēm. Un kāds gan tur brīnums – mū-
sējie taču izklīduši pa visu pasauli. Vasarās viņi 
atbrauc uz mājām, pastāsta savas vēlmes, caur 
internetu viņiem tiek nosūtīti rasējumi, jau ga-
tavas mēbeles rūpīgi sanumurētas un ar kurjeru 
nosūtītas uz attiecīgo valsti. „Aizsūtīt šodien 
mēbeles uz Angliju ir tikpat vienkārši kā Rojā 
pāri ielai”, atzīst Egons.

Vai gadās arī kādi savdabīgi pasūtījumi?
Jā, piemēram, guļamistaba, kurā gulta vei-

dota laivas formā, bet plaukti sakārti striķos. 
Arī jaundzimušā bērna gultiņa tika veidota kā 
laiva, kuru pielika blakus lielajai laivai. Dēļi tika 
speciāli liekti, lai imitētu laivas sānus, arī mat-
racītis tika speciāli šūts.

Modes tendences mainās…
Jā, noteikti. Par savu darbnīcu varu teikt, ka 

man ir kokdarbnīca, kurā nesmaržo pēc koka. 
Tajā, piemēram, ir daudz stikla. Tagad modē 
ir stikla un paneļu apdruka. Cilvēki izvēlas uz 
stikla sev patīkamu zīmējumu, ko izgaismo ar 
LED gaismām. Pie virtuves sienām flīzes vairs 
tikpat kā neizmanto. No pēdējām 10 virtuvēm, 
ko izgatavoju, vismaz 8 pie sienām bija stikls. 
Tas gan sadārdzina cenu, bet, kas nu kuram ir 
dārgi. Zīmējumus var veidot ne tikai uz stikla. 
Tos var uzprintēt arī uz lamināta, tādējādi uz 

visiem virtuves skapīšiem veidojot vienu attēlu 
kā foto tapetei – saliek programmu un izprintē 
uz katra skapīša savu fragmentu, lai kopā vei-
dotos attēls, piemēram, ainava. Tā nav plēve, 
mēbeles tiek izlaistas kā caur kopētāju. Tas 
pašlaik ir ļoti modē, tāpat kā spīdīgais akrils – 
uzliek slānīti uz virtuves durvīm un tās spīd 
kā stikls. Iespējas ir milzīgas, bet tās reti kurš 
var atļauties.

Par darba trūkumu nesūdzies.
Pa šiem 20 gadiem klientu loks ir izaudzis, bet 

vienalga iet kā pa viļņiem. Laikā, kad Rojā inten-
sīvi pirka dzīvokļus maskavieši, darba bija vis-
vairāk. Pēc tam atkal iestājās mierīgāks periods. 
Maskavieši nebija tie, kas pasūta vienu skapīti. 
Viņi pirka vismaz pa diviem dzīvokļiem, un visu 
vajadzēja apmēbeļot – uzreiz bija jūtams apjoms. 
Vietējie iedzīvotāji visbiežāk var atļauties vienā 
gadā pasūtīt virtuves iekārtu, otrā – skapi.

Vai tavs darba laika ir no 8.00 līdz 17.00?
Pēdējā laikā it kā jā, bet parasti jau nekādos 

darba laikos neiekļaujos. Ļoti daudz ir jābraukā 
apkārt. Aizbraucu uz kādu pilsētu uzstādīt mē-
beles, dzīvoju viesnīcā, un tad nevaru atļauties 
gulšņāt, jo tās visas ir izmaksas – jāstrādā ātri. 
Latvijā ir mazs tirgus un maza pirktspēja. Sā-
kotnēji gribēju paplašināties, bet reizēm jūtos 
tik nedroši, ka šo domu atmetu. Vienā uzrāvie-
nā gan nomainīju visus darbagaldus, lai vieglāk 
un ātrāk strādāt. Man visas mēbeles nāk kā sa-
gataves. Pats mēru, rasēju un montēju. Mēbeļu 
izgatavošana notiek Rīgā un tas ir daudz ātrāk, 
lētāk un vienkāršāk, nekā uzturēt cilvēkus, pirkt 
darbagaldus. Rīgā 24 stundas diennaktī strādā 
robots. Gala cenu tas nemaina. Man ir klientu 
kategorija Mežaparkā, kas dzīvo vecajās mājās 
ar augstiem griestiem. Tajās ir krāsoti skapji ar 
karnīzēm, vīnogu ķekariem. Kādreiz tās deta-
ļas amatnieki ar kaltiņu taisīja, tagad tās visas 
izgatavo robota roka. Atliek tikai sastādīt prog-
rammatūru un ielikt sagataves. Pasūtīt dekoru 
pie amatnieka iznāk ļoti dārgi, bet pasūtīt to tur, 
kur robots tās izgatavo miljonu dienā, nemaksā 
neko. Tāds ir kapitālisms – savā ziņā cilvēks ir 
problēma – roku darbs dārgi maksā, viņš mēdz 
saslimt, kavēt darbu. Lielu jēgu neredzu arī 
koka mēbelēm – tās ir tik dārgas, ka reti kurš 
var atļauties. Mazajās kokdarbnīcās privāti pa-
sūtījumi koka mēbelēm beigās iet pa nullēm, 
viņi var izdzīvot tikai pēc lielajiem pasūtīju-
miem, kur ir apjoms. Kad arī pats biju uztaisījis 
pirmo virtuvi no simtprocentīga koka, sapratu, 
cik tas ir dārgi, laikietilpīgi, un ka ar steigu ir 
kaut kas jāmaina.

Vai jūti valsts atbalstu mazajiem uzņēmējiem?
Ne īpaši. Jau reģistrējoties vien, man bija jā-

iemaksā noteikta summa avansā, kaut es pat ne-
zināju, vai vispār kaut ko nopelnīšu. Citās valstīs 
vairākus gadus mazajiem uzņēmējiem nekas nav 
jāmaksā. To jau pateiks jebkurš uzņēmējs, ka 
mūsu valstī nodokļu slogs kļūst arvien smagāks.

Kaut kā virs ūdens tomēr turies.
Jā, jau 20 gadus. Savulaik pabeidzu Rīgas 

būvamatniecības vidusskolu, mācījos arī in-
terjera un mēbeļu dizainu. Man ir klienti, pie-
mēram, no Krievijas, kas īsti nesaprot, ko grib. 
Viņš aiziet pie dizainera, tas atnāk, visu uzzīmē, 
un man šie zīmējumi ir jāsaprot. Tas ļoti atvieg-
lo darbu. Tagad, interneta laikmetā, ir daudz 
vieglāk strādāt. Dizainers Maskavā visu uzzī-
mējis pēc mājas plāna, atsūta man elektroniski 
un es rasēju. 

Vai tev ir gadījies, ka klients izsaka savas vēl
mes, bet tu saproti, ka tas izskatīsies draus
mīgi?

Diezgan bieži. Tas mums tāds postpadomju 
sindroms, kad iepriekš cilvēkam nekas nav bijis, 
nu ir uzradušies līdzekļi, un tad viņš vēlas kaut 
ko tik spožu un dārgu, ka iebrauc otrā grāvī. 
Tikko bija Rīgā gadījums – uzmontējām vien-
kārši drausmīgu virtuvi – spožs akrils elektro-
oranžā krāsā ar spožiem, lieliem rokturiem, tam 
visam virsū milzīga bilde ar zemūdens zivīm. 
Vienkārši apžilbst acis. Cilvēks ir tā sasparojies, 
viņam liekas, ka tas būs visam atlikušajam mū-
žam, bet tas jau nav ozolkoks. Un savukārt ir 
cilvēki, kas ir kā balta lapa, un tad man ir jāmē-
ģina saprast vismaz virzienu, kādā viņš domā. 
Kā kurā ģimenē. 98% gadījumu virtuvi izvēlas 
sievietes, jo viņas tur uzturas visvairāk. Visbie-
žāk cilvēki pārspīlē ar krāsām, viņiem visu gri-
bas ārkārtīgi spožu. Ārzemēs dažkārt dizainers 
pusgadu dzīvo ģimenē, lai saprastu klienta vēl-
mi. Bet arī pārlieku liela uzticēšanās dizaineram 
ir risks. Cilvēkam, protams, gribas ko skaistu. 
Ventspilī maza dzīvoklīša saimniece pateica, ka 
viņa savā virtuvē grib justies kā cariene. Viņa 
pasūtīja sarkankokā tonētu virtuvi, kas mazajā 
dzīvoklītī neizskatījās ne pēc kā. Tādai virtuvei 
vajadzēja lielu māju. Katrai lietai ir sava vieta. 
Tagad daudzi pasūta arī akmens darba virsmas. 
Tās ir dārgas, bet materiāls ir tik auksts! Reizēm 
cilvēki seko modes kliedzieniem, bet reizēm 
kaimiņiem… Arī man jāseko līdzi visam, kas 
nāk modē, visā jāielaužas. Tāpēc man arī nav 
klasiskās kokdarbnīcas, manā darbnīcā vairāk 
ir dizaina lietas.  Pasaule mainās un, ja gribu 
pastāvēt, man jāmainās tai līdzi.  

Patvēruma meklētāji no Sīrijas ierodas iepazīt Roju

Dace Klabere

Mūsdienu pasauli pārpludina patvēruma mek-
lētāji no karadarbības pārņemtām valstīm, kur 
valda nemiers, ģimenes ar bērniem ir bez iztikas 
līdzekļiem, viņu dzīvības apdraudētas dažādu bru-
ņoto grupējumu savstarpējās kaujās.

Projekta „Palīdzēsim patvēruma meklētājiem 
iepazīt mūs, mums – viņus”, ko īsteno „Mazirbes 
draugu kopa” un „Kurzemes NVO atbalsta centrs” 
ietvaros, novembra beigās Rojā ieradās grupa bēg-
ļu no Sīrijas. Projekta mērķis ir tuvāk iepazīt arābu 
bēgļus, kas mīt Muceniekos, tiem organizējot tik-
šanos ar Kurzemes skolu jauniešiem, ļaut viņiem 
stāstīt par savu kultūru, iepazīstināt tos ar mūsu tra-
dīcijām un skaisto Kurzemes dabu, tādējādi iepazīs-

tot vienam otru un mazinot baiļu sajūtu no svešā. 
Ierodoties Rojā, viesi apskatīja mūsu pludmali 

un ostu, bet pēc tam ieradās nelielā vizītē Rojas 
vidusskolā. Pēc sātīgām pusdienām visi devās uz 
semināru telpu, kur viesiem dziesmu par Latviju 
veltīja mazie pirmsskolnieki Daces Tapiņas un 
Aigas Sīpolas vadībā. Nelielās videofilmās skolas 
direktore Gundega Pole iepazīstināja viesus ar no-
risēm gan Rojas novadā, gan skolas dzīvē. Pēc tam 
sekojošajā sarunā ar bēgļu ģimenēm uzzinājām, ka 
ģimenes bēgušas no karadarbības skartās Sīrijas. 
Vienai no ģimenēm bumbas sprādziens nolīdzinā-
jis māju līdz ar zemi, un, lai glābtu savu ģimeni, 
viņi izvēlējušies nebūt ne vieglo bēgļu likteni. Kā 
pastāstīja ģimenes galva Husans, katru dienu viņa 
dzimtenē mirst nevainīgi cilvēki, tai skaitā  bērni, 
ir izpostīta viņa dzimtā Damaska, iznīcināti vēstu-
res pieminekļi. Husanam sāp sirds arī par saviem 
tuviniekiem – vecākiem, brāļiem un māsām, kas 

joprojām mēģina izdzīvot kara 
skartajā valstī.

Kad skolas direktore viesus 
aicināja laukā, lai bērni varētu 
parotaļāties pie skolas esošajā 
bērnu laukumā, viņi izvēlējās 
labāk palikt telpās, jo viņiem ir 
auksti. „Pie jums vasarā ir tik 
auksti, kā pie mums ziemā”, smej 
Husans. Tikšanās nobeigumā 
skolas direktore katram bērnam 
uzdāvināja no diegiem darinā-
tu lelliti un vēlēja labu ceļavēju, 
lai kur viņi dotos. Kā pastāstīja 
projekta vadītāja Lilita Kalnāja, 
bēgļu grupa, kas ciemojās Rojā, 
Latvijā ieradusies no nometnes 
Grieķijā un viņu galamērķis ir 
Vācija.

Adventes laiks

Riteņbraukšana un motocikli – Egona lielā aizrauša
nās kopš bērnības.

Pie savas jaunās kumodes pozē Emma Lēnertes 
jaunkundze.

Pēc apmēram 100 gadiem pie tās paša kumodes, kas 
prasmīgajās Egona un Roberta Kļaviņu rokās atguvusi 
otro elpu, pozē Lēnertes jaunkundzes radinieki piektajā 
pa audzē – Kārlis (no kreisās) un Leo. Arī uz kumodes 
redzamā vāze turpina dzīvot savu ilgo mūžu. 

Albuma un D. Klaberes foto

Pateicībā par viņiem veltīto laiku Rojā, Husans, atgriežoties 
pagaidu mājvietā Muceniekos, izteicis vēlmi no sirds paspiest 
roku katram no projektā iesaistītajām personām. 

D. Klaberes foto



4 BANGA 2016. gada 9 decembris

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

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

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

Bezmaksas izdevums. 
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iznāk 2 reizes mēnesī. 

10.12. laukumā pie Rojas KC plkst. 12.00–14.00
Ziemassvētku našķu un dāvanu tirdziņš.

Būs gan sklandrauši, gan piparkūkas, sukādes un 
sīrupi, gardi vīni un sulas, māla podi un pinumi, linu 
un vilnas darinājumi, knipelējumi un citādi smalki 
roku darbi, mazpulku audzēkņu veidojumi un vēl 

citas neēdamas un ēdamas lietas! Atbalstām vietējo preci – pērkam un 
dāvinām savējo!

Ziemas jautrās spēles lieliem un maziem.
Plkst. 13.30 kustīgās bildes uz lielā ekrāna bērniem – Rojas KC.
Tieši plkst. 17.00 

Rojas Lielās Egles iedegšanas svētki.
Kā vienmēr – gaidāmi pārsteigumi! Būs arī silta tēja un zaptsmaizes!  

Neaizmirsti paņemt līdzi krūzīti!

11.12. plkst.13.00 Rojas KC
Pasākums Rojas novada daudzbērnu ģimenēm

„Pretī Ziemassvētkiem”. 
Ieeja ar ielūgumiem.

17.12. plkst. 17.00 
Rojas KC kora „Kalva” Ziemassvētku ieskaņas koncerts

„Šī nakts ir debess vārtus atvērusi”.
Diriģentes – Jolanta Rauga un Baiba Muskare, koncertmeistare – 

Sandra Kārkliņa.
Koncertā piedalās Laura Kļaviņa – dzejas lasījumi, Anda Konstan

te – vijole, Una Lielanse – alts.
Ieeja brīva.

18.12. plkst. 15.00
LABDARĪBAS KONCERTS

„SIRDSDARBI TUMSU GAIŠU DARA”
ar mūsu labajiem draugiem Valteru Krauzi un Janu Duļevsku, kā arī 

talantīgajiem Rojas novada pašdarbniekiem.
Būsim atsaucīgi un palīdzēsim mūsu vientuļajiem senioriem! Lai 

arī viņus sasniedz Ziemassvētku brīnums!
Ieeja par ziedojumiem.

20.12. plkst. 15.30
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU EGLĪTES PASĀKUMS.

Ja jūsu mazulis neapmeklē bērnudārzu, bet vēlaties, lai arī viņš 
no Ziemassvētku vecīša rokām saņem paciņu, tad laicīgi atnesiet to 
uz Ziemassvētku vecīša biroju Rojas KC, ar klāt pievienotu zīmīti par 
adresātu.

26.12. plkst. 16.00

„ELFU” Ziemassvētki.
Savus draugus ielūdz E. Fricbergas modes deju studija „Elfas.”

Ieeja brīva

28.12. plkst. 19.00
Grupas „FRAMEST” koncerts „ZIEMĪŠI”.

Ieeja 5,00 EUR, biļešu iepriekšpārdošana.
Šī varētu būt lieliska ideja Ziemassvētku dāvanai!

31. decembrī 
Pusnaktī 24.00 – sagaidām JAUNO GADU kopā!

SALŪTS VIRS STADIONA!
Pēc tam – ballējam, neguļam – no 00.15 līdz 05.00!

JAUNĀ GADA BALLE – DISKONAKTS „ZEM  GAIĻA SEKSTES”.
Ieeja 5,00 EUR.
Gaiļa un Sekstiņa uzvārda nēsātājiem ieeja brīva! Dreskods – spožs 

un spilgts!
Galdiņu iepriekšēja rezervācija. Rezervētās vietas jāiegādājas līdz 

30. decembrim. Pēc tam rezervācija vairs nebūs spēkā.

Rojas kultūras centra pasākumu apmeklētāju priekam, 
decembra mēnesī mazajā zālē apskatāma 

Ainas Liepas tekstīliju IZSTĀDE.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

ĪRĒ
 Dzīvojamo māju Rojā. Telefons 28671719.

DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada 

„Rauciņos”. Telefons 29253411.

Rojas Jūras zvejniecības muzejā 
no 3. decembra līdz 6. janvārim  

Māra Subača darbu izstāde
 „Jūras neredzamais skaistums”.

10. decembrī 14.00 tikšanās ar mākslinieku.
Visi laipni gaidīti!

Rojas novada bibliotēkā aicina apskatīt:
 Maijas Berganes izstādi „Fotomirkļi”;
 Ausmas Andersones stikla figūriņu kolekciju;
 Solvitas Lazdas, Ausmas Andersones un Ievas   
    Štūlbergas rokdarbu izstādes. 
Informējam, ka 16. decembrī bibliotēka būs slēgta 

– seminārs Talsu Galvenajā bibliotēkā.

Ģipkas ev. lut. baznīcā 17. decembrī 14.00 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts.

Koncertēs Tukuma Raiņa ģimnāzijas koris 
„Savējie”. Koncertā skanēs J. Lūsēna dziesmas,  

Ē. Ešenvalda Ziemassvētku kantāte un 
tradicionālās Ziemassvētku dziesmas.  

Diriģente Rasma Valdmane, koncertmeistare 
Ināra Vičmane, kormeistars Guntars Vičmanis. 

Visi laipni gaidīti!

Sporto lieli, sporto mazi
Sporto lielie, sporto mazie, spor

to Rojas novada Sporta skolas aktī
vākās ģimenes.

3. decembrī ar ļoti plašu sporta 
aktivitāšu klāstu noslēgusies Rojas no-
vada Sporta skolas organizētā ģimeņu 
sporta diena. Tika spēlēts gan ģimeņu 
florbols, gan mesti basketbola soda 
metieni un šautriņas, izpildīti metieni 
un sitieni florbola vārtos, gan arī frīs-
bija šķīvīši grozā, lēcieni ar aukliņu un 
virves vilkšana pāri basketbola lauku-
mam. Liela atsaucība bija netradicio-

nālajām sporta aktivitātēm ,,Jāņtārpi-
ņam,, un ,,Pielīdējam”. 

Pavisam šajā sporta dienā pieda-
lījās 10 ģimeņu komandas ar 30 bēr-
niem. Kopvērtējumā ,,Rūķu” grupā 
1.  vieta Feldbergu ģimenei, 2. vieta 
Bernānu ģimenei, bet 3. vieta Muskei-
tu ģimenei. Savukārt MIX grupā, cīņa 
bija tik spraiga , ka 1., 2., 3. vietu šķīra 
tikai viens punkts. Godpilno 1. vietu 
izcīnīja  Doniņu ģimene, 2. vieta Mi-
tenbergu ģimenei, 3. vieta Šeinu-Vo-
ronovu ģimenei. Ģimenes uzvarētājas 
balvā saņēma saldo kliņģeri un šoko-

lādes medaļas, un visi mazie dalībnie-
ki saldumu paciņas.

Liels paldies visiem, kas palīdzē-
ja organizēt, visiem, kas nebaidījās 
piedalīties un startēt! Tiksimies atkal 
nākošajā gadā, jo sportot gribētāju 
pulciņš kļūst arvien  lielāks. Lai jums 
gaišs un veselīgs svētku 
gaidīšanas laiks!

         Pedagogs 
Ligija Vērpēja 

 Frīsbija šķīvīti met Jolanta 
Doniņa. Tiesneša lomā Anita Raspo
pova.                                   Albuma foto

Imanta sporta trofejas šogad
Rojas novadā dzīvo trešais labākais 2016. gada novusa spēlē-

tājs pasaulē. Imantam Ločmelam sporta sezona ir noslēgusies ar 
bagātīgu kausu un medaļu klāstu. Tikko viņš atgriezies no Val-
mieras, kur notika Pasaules kausa novusā pēdējais – 10. posms. 
No desmit posmiem Imants ir piedalījies deviņos posmos. Pēc 
sacensību nolikuma vērtēja punktu summu sešos posmos. Va-
ram apsveikt mūsu novadnieku ar izcīnīto 3. vietu pasaulē sešu 
posmu kopvērtējumā novusā, un līdz ar to Imants  izcīnījis 
tiesības startēt FINSO čempionātā 2016. gada labāko spēlētāju 
kausa izcīņā. Viņam, spēlējot finālā, bija vienāds punktu skaits 
ar 2. vietas ieguvēju no Latvijas, bet sakarā ar Buholta koeficietu, 
viņš palika 3. vietā, kas ir liels sasniegums viņa sportista karjerā. 
Pavisam Imantam novusā šajā gadā ir izcīnīti 9 kausi. 

Imants šogad maijā Zviedrijā piedalījās ložu šaušanā ar da-
žāda kalibra pistolēm. Sacensības notika divās vecuma grupās. 
Ar labiem panākumiem Imants startēja grupā 50+. Ir izcīnīts 
viss medaļu komplekts –  zelts, sudrabs, bronza. Jūnijā viņš de-
vās uz Itālijas pilsētu Tiranu, lai sacenstos ar labākajiem Eiropas 
militāro vienību šāvējiem. Tur panākumi neizpalika, un Imants 
pārveda mājās sudraba medaļu individuālajā vingrinājumā ar 
karabīni. Komandas sastāvā, startējot trīs dalībniekiem, tika iz-
cīnīta 3. vieta. 

Apsveicam Imantu ar panākumiem sportā un vēlam neapstā-
ties pie sasniegtā, bet turpināt iepriecināt sevi un mūs ar jauniem 
sasniegumiem!

Sporta organizatore T. Kirilova

Zelta zivtiņas ROGAININGĀ!
Rogainings ir komandu orien-

tēšanās sporta veids āra apstākļos, 
īpaši garā distancē. Komanda, kurā 
ir 2–5 dalībnieki, apmeklē kontrol-
punktus (KP) izvēles secībā noteiktā 
laikā. Komandas uzdevums ir, brīvi 
orientējoties apvidū, ar kartes un 
kompasu palīdzību iegūt pēc iespē-
jas vairāk ieskaites punktus, kuri 
tiek piešķirti par KP apmeklēšanu.

12. novembrī sniegotajos Tuku-
ma apkārtnes mežos un pakalnos 
notika  Pašvaldību kauss Brīvības 
rogainings – 2016. Kopā 4 h dis-
tancē piedalījās 54 komandas, no 
kurām Rojas pašvaldību pārstāvē-
ja viena komanda - Baiba Dāldere, 
Andželika Dubure, Liene Voronova, 
Inga Sļepcova, Ieva Zemele. Meite-

nes saka: „Lai no rogaininga gūtu 
pēc iespējas lielāku prieku un bau-
du, visbūtiskākais laikam ir koman-
da! Tas ir cilvēks vai cilvēki, ar ko 
kopā gatavojamies pavadīt ilgas un 
fiziski grūtas stundas.” Ļoti būtiski 

ir, lai komandas biedriem ir vienots 
mērķis – kādēļ mēs vispār piedalā-
mies?  Jebkura motivācija ir laba, ja 
tā ir vienota visiem komandas da-
lībniekiem. Mūsu komandas mērķis 
bija kopīgi pavadīt laiku un iepazī-
ties ar mums nezināmo sporta vei-
du – rogainingu. Trase bija izveidota 
Tukuma apkārtnes mežos ar aug-
stiem pauguriem, plašiem purviem, 
dziļiem bebru dīķiem un dažāda ve-
cuma izcirtumiem. Neviens mums 
nesolīja, ka būs viegli, bet noteikti 
tas bija interesanti. Un ieguvējas bi-
jām mēs visas drosmīgās meitenes! 
No sacensībām noteikti  paliks atmi-
ņā sarežģītā orientēšanās, lielie snie-
gotie kalni, dziļās sniega kupenas 
un  pozitīvo  līdzcilvēku attieksme! 

Nobeigumā vēlamies pateikt paldies 
Tatjanai Kirilovai par  iespēju  mums  
to visu redzēt un iepazīt! Iespējams, 
ka piedalīsimies arī citu gadu!

Zelta zivtiņas komanda

Rojas novada iedzīvo-
tāju rokdarbu izstāde

No 25. novembra Rojas izstāžu zālē (Selgas ielā 
14E) apskatāma vietējo Rojas novada iedzīvotāju 
rokdarbu izstāde. Izstādē varēsiet apskatīt dažādus 
rokdarbus, ko darinājuši mūsu novada čaklie rok-
darbnieki. Rakstainas zeķes un cimdiņi, izadītas 
saldumu zeķītes mazajiem kārumniekiem, krāšņas 
svētku apsveikuma kartītes, lina auduma maisi-
ņi, kurā skaisti iesaiņot savu svētku dāvanu, da-
žādas rotas, cepures, šalles un plecu lakati, vestes, 
bērnu čībiņas, lupatu paklāji un daudzi citi darbi! 
Ienāc, apskaties, cik skaistas lietas veidojuši – Svetla-
na Čekstere, Pārsla Grasberga, Rudīte Cietvīra, Zane 
Valbaka, Raimonda Kārkliņa, Baiba Rozefelde, Dina 
Simsone, Līvija Semičenkova, Gita Alksne, Rojas in-
valīdu biedrības rokdarbnieki un citi novada iedzīvo-
tāji.

Kristīne Voldemāre

Rojas novadu godam pārstāvēja Baiba Dāldere (no kreisās), Liene Vo
ronova, Ieva Zemele, Inga Sļepcova un Andželika Dubure. 

Albuma foto 

Gaļas nams  CIMBOLIŅŠ 
pateicas saviem apmeklētājiem par uzticību. 

Mēs esam sagatavojuši jums svētku atlaides no 12.–31. decembrim 
dažādiem gaļas produktiem! Par atlaidēm vairāk uzzināsiet veikalā.

Aicinām laicīgi veikt pasūtījumus jūsu svētku galdam!
JAUNUMS!

Piparkūku garšvielas un dekori, garšvielas dažādiem ēdieniem.
Vēlam mierpilnus Ziemassvētkus un 

veiksmīgu Jauno gadu!
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