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Rojas Invalīdu biedrībā atzīmē Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti

Šādi izrotāta egle sagaida katru apmeklētāju 
Rojas novada domē. 

D. Klaberes foto

Dace Klabere

3. decembris ir Starptautiskā In-
valīdu diena – diena, kas atvēlēta 
visu invalīdu cilvēktiesību veicināša-
nai. Šajā dienā cilvēki ar invaliditāti 
un viņu nevalstiskās organizācijas 
visā pasaulē rīko visdažādākos 
pasākumus cilvēku ar invaliditāti 
interešu aizstāvībai, un līdzīga veida 
pasākumi līdz pat 10. decembrim 
norisinās visā Latvijā, tostarp Rojas 
Invalīdu biedrībā.

Rojas Invalīdu biedrības ļaudis 
šo viņiem īpašo dienu atzīmēja jau 
1.  decembrī, uzaicinot pie sevis viesos 
Saeimas deputāti, Sociālo un darba 
lietu komisijas vadītāju Aiju Barču.

Barčas kundze Rojas Invalīdu 
biedrībā viesojās jau otro reizi, un arī 
šoreiz viņa iepazīstināja klātesošos 
ar šodienas aktualitātēm likumos par 
pensijām, jaunumiem veselības aprūpē 
un turpmāk veicamajiem darbiem un 
iecerēm. Stāsta Aija Barča.

Jau oktobrī ikviens pensijas 
saņēmējs konstatēja, ka šī gada pensiju 
indeksācija bija lielāka nekā pagājušajā 
gadā, jo no algas palielinājuma tika 
ņemti 50%, nevis 25%, un nākošajā 
gadā šīs izmaiņas turpināsies. Likums 
ir pieņemts, un nauda šim nolūkam 
paredzēta. Nākamajā gadā notiks arī 
pensiju indeksācija atbilstoši darba 
stāžam. Tiem cilvēkiem, kuriem darba 
stāžs ir līdz 30  gadiem, paliks tie paši 
50% no darba algas palielinājuma plus 
inflācija, bet tiem, kuriem darba stāžs ir 
no 30 līdz pilniem 39 gadiem, piemaksa 
būs 60% no algas palielinājuma, no 
40  gadiem darba stāža un vairāk – 
70%. Cilvēkiem, kuri ir pensionējušies 
līdz 1995. gada 31.  decembrim, 
piemaksa par viena darba stāža gadu 
tiks palielināta. Pašreiz šī piemaksa ir 
40 eiro, no nākamā gada 1. jūlija tie būs 
60 eiro – tas ir pusotras reizes vairāk. 
Pensionāru Federācija cīnījās par 2 eiro 
par darba stāža gadu, bet to panākt 
tomēr neizdevās. 

2016. gadā ir pārrēķināta 2010. gadā 
piešķirtā pensija, šogad tiek pārrēķināta 
2011. gadā piešķirtā pensija, nākamajā 
gadā tiks pārrēķinātas visas pensijas, kas 
piešķirtas no 2012. gada 1. janvāra līdz 
2015. gada beigām. 2009. gadā, sākoties 
krīzei, kapitāla indekss nokrita līdz 
0,7–0,6, tāpēc pensionāriem ar vienādu 

darba stāžu, pensionējoties 2009. gadā 
un 2010. gadā, bija ievērojama pensijas 
starpība. Līdz nākamā gada beigām 
tas tiks sakārtots un šim pārrēķinam 
paredzēti 50 miljoni eiro.

Kā zinām, šogad pensijā iet 63 gadu 
vecumu sasniegušie, nākamajā gadā 
63 gadus un 3 mēnešus veci, un tā līdz 
oficiālajam pensijas vecumam, kas 
2025. gadā būs 65 gadi kā vīriešiem, tā 
sievietēm. Pašlaik, lai sāktu saņemt valsts 
pensiju, tiek prasīts 15 gadu darba stāžs, 
2025. gadā valsts pensiju sāks aprēķināt, 
ja būs sasniegts 20 gadu darba stāžs. Ja 
cilvēkam ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, 
pensiju aprēķinās, ja būs 3 gadu 
pierādāms darba stāžs. Pārējie saņems 
sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas ir 
ļoti mazs un ilgus gadus nav pacelts, jo 
to maksā no valsts pamatbudžeta, kas ir 
ar mīnusa deficītu.

Mazliet par veselības aprūpes sistē-
mu. LNT ziņu titros redzēju uzrakstu, 
ka ģimenes ārsti atkal streikošot. Cik 
zinu, lēnais streiks notiek jau sen, die-
nā ģimenes ārstiem pieņemot ne vairāk 
kā 20 pacientu. Ar mani savā pieredzē 
padalījās ģimenes ārste Anita Liepa 
no Liepājas. Viņa ir noslēgusi līgumu 
par e-veselību savā ģimenes praksē uz 
3 gadiem. Tas nozīmē, ka no nākamā 
gada viņas praksē katru mēnesi būs par 
1000 eiro vairāk. Ar šo jauno ziņu viņa 
jau ir iepriecinājusi savas divas medmā-
siņas, kurām no nākamā gada attiecīgi 
palielināsies algas. Savukārt, kā norāda 
Nacionālais veselības die-
nests, ar tām ģimenes ār-
stu praksēm, kuras neno-
slēgs līgumus ar valsti par 
e-veselību, netiks slēgts 
līgums par ģimenes ārstu 
praksēm. Izrādās, ka ap 
piecdesmit jaunie ģime-
nes ārsti Latvijā gaida uz 
brīvajām ģimenes ārstu 
prakšu vietām, lai varētu 
likt lietā savas iegūtās zi-
nāšanas. Katrai ģimenes 
ārsta praksei bija iedalīti 
līdzekļi, lai apgūtu e-ve-
selības programmas.

Veselības aprūpes fi-
nansēšanas likumā no-
teikta kārtība, kā būs jā-
maksā iemaksas veselības 
aprūpes sistēmā, lai, sākot 
ar 2019. gadu, varētu sa-
ņemt ne tikai primāro 

veselības aprūpi, kas ir ģimenes ārsta 
apmeklējums, bet arī sekundāro, kas 
nozīmē jau nopietnākus izmeklējumus 
un teciāro – ārstēšanos slimnīcās, ope-
rācijas utt. Nākamajā gadā tas būs 1% 
no minimālās algas, tātad 4.30 eiro mē-
nesī, 2019. gadā 3% un 2020. gadā 5%. 
Tas attiecas uz cilvēkiem, kuri nav dar-
ba tiesiskajās attiecībās – nav darba ņē-
mēji. Tas nav domāts tikai mikrouzņē-
mumiem, pašnodarbinātām personām, 
bet attieksies arī uz tiem mūsējiem, 
kuri dzīvo ārpus Latvijas, bet grib šeit 
izmantot veselības aprūpes pakalpoju-
mus. Kas nodokļus nebūs maksājuši, 
varēs saņemt neatliekamo palīdzību un 
doties pie ģimenes ārsta, bet tālākie iz-
meklējumi un ārstēšanās jau būs mak-
sas pakalpojums. Tā ir izvēles iespēja. 
Arī citās Eiropas valstīs šādos gadīju-
mos bez maksas saņem tikai pirmo ne-
atliekamo palīdzību.

No nākamā gada gan strādājoša-
jiem, gan darba devējiem palielināsies 
iemaksas sociālajā nodoklī katram par 
0,5%, lai nodrošinātu ārstiem atalgo-
juma palielināšanu. Šis 1% nākamajā 
gadā papildus maksās 85 miljonus. Šie 
85 miljoni tiks sadalīti ģimenes ārstu 
praksēm, slimnīcām, poliklīnikām. Lai 
par šīm iemaksām vairs nebūtu nekādu 
diskusiju un strīdu, valsts prezidents ir 
izsludinājis likumu par sociālo apdro-
šināšanu, kas stāsies spēkā no nākamā 
gada 1. janvāra.

Tikšanās noslēgumā ikvienam klāt-

Ernu Grīnvaldi (no kreisās) Sociālā dienesta vārdā sveic Baiba Trūbiņa.

Vairāki klātesošie izmantoja izdevību uzdot jautājumus Saeimas deputātei 
Aijai Barčai (no labās) personiski.

Uzstājas Rojas Mūzikas un mākslas skolas trio. 
D. Klaberes foto

„Mazputniņa” dziedātprieks!
 
Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” jau trešo reizi norisinājās Talsu, Rojas, Mērsraga 

un Dundagas novada mazo dziedātāju konkurss „Mazputniņš 2017”. 
No 16 mazputniņiem tajā piedalījās arī Marta Jansone no Rudes PII „Saulespuķe” (skolotāja Sani-

ta Maure) ar latviešu tautasdziesmu „Jūgsim cūciņu silītē” un Amēlija Mičurova no Rojas PII „Zelta 
zivtiņa” (skolotāja Baiba Muskare) ar latviešu tautasdziesmu  „Kur, vilciņi, čunčināji?”. 

Ar satraukumu sirsniņā un reizē arī ar drosmi, pārliecību un prieku katrs mazais dziedātājs ne 
tikai nodziedāja vienu dziesmu bez mikrofona, bet arī papildināja savu priekšnesumu ar skaņu rīku 
spēli, kustībām un pat deju soļiem. Kad pasākuma muzikālā daļa bija izskanējusi, turpinājumā bērni 
varēja baudīt, nu jau par tradīciju kļuvušo, gardo saldējuma kokteili un svētku torti, un no laimes 
akas izzvejot sarūpēto pārsteiguma dāvaniņu. 

Mājupceļā abas meitenes atklāja, ka no dienā piedzīvotā vislabāk patikušas dāvaniņas un, pro-
tams, arī pašu sniegtais priekšnesums. Bet domāju, ka mums, vecākiem un skolotājām, vislielākā 
dāvana ir bērnu vēlme un prieks muzicēt.

Paldies Martas un Amēlijas vecākiem par sadarbību un atbalstu, Rojas novada domei par trans-
porta nodrošinājumu, Talsu PII „Pīladzītis” kolektīvam un mūzikas skolotājai Baibai Bricei, kā arī 
pārējiem klātesošajiem un mājās palikušajiem maziem un lieliem līdzjutējiem! Lai skanīgs un gaišs 
svētku gaidīšanas laiks mums visiem!

Rudes PII „Saulespuķe” mūzikas skolotāja Sanita Maure
Mazputniņi kopā ar savām skolotājām un konkursa organizatori – Talsu PII „Pīlādzītis” mūzikas 

skolotāju Baibu Brici (pirmā no kreisās).                                                                                                 Albuma foto 

esošajam bija iespēja Barčas kundzei 
uzdot jautājumus, uz kuriem tika sa-
ņemta tūlītēja atbilde.

Kā jau svētku reizē, nopietnas runas 
mijās ar svētku koncertu, ko Rojas 
Invalīdu biedrības ļaudīm veltīja Rojas 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, 
un apsveikumiem. Rojas Invalīdu 
biedrības priekšsēdētāju Sociālā 
dienesta vārdā sveica Sociālā dienesta 
darbiniece Baiba Trūbiņa, savukārt 

Rojas novada domes vārdā  – Liāna 
Bērziņa. Liāna Bērziņa ar ziediem 
pateicās par sadarbību arī Mārītei 
Strāderei, Skaidrītei Galmanei un Dacei 
Lagzdiņai. Savukārt Invalīdu biedrības 
priekšsēdētāja Erna Grīnvalde ar 
nelielām piemiņas veltēm pateicās 
visiem saviem atbalstītājiem un 
palīgiem – brīvprātīgā darba veicējiem, 
bez kuru ieguldītā darba Invalīdu 
biedrības darbība nebūtu iespējama. 
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Novada domē
Rojas novada 21. novembra domes sēdē tika izskatīts 31 darba 

kārtības jautājums, kur deputāti lēma:
•	 Apstiprināt Rojas novada domes Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumus.
•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saistošos noteikumus 

Nr. 13/2017 „Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 20.05.2014. 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2014 „Rojas novada pašvaldības noli-
kums””.

•	 Apstiprināt Talsu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības ko-
misijas sastāvu.

•	 Iesniegt projekta pieteikumu „Dabas vides estētikas studija”, 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtā, Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības inicia-
tīvas”, ko izsludinājusi Biedrība „Talsu rajona partnerība”.

•	 Iesniegt projekta pieteikumu „Vieta sportiskām aktivitātēm”, 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtā, Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.„Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, 
ko izsludinājusi biedrība „Talsu rajona partnerība”.

•	 Iesniegt projekta pieteikumu „IV Vieglās un džeza mūzikas 
ansambļu konkurss „Rojas ritmi 2018”” Valsts Kultūrkapitāla fonda 
izsludinātajā projekta konkursā „AS „Latvenergo” un AS „Latvijas 
valsts meži” atbalstītās Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogram-
mas „Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi” ietvaros.

•	 Atbalstīt Ģipkas evaņģēliski luterisko draudzi ar līdzfinansēju-
mu EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši euro un 00 centi) projektam „Ģipkas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas vietējās nozīmes arhitektūras piemi-
nekļa saglabāšana” (projekta kopējās izmaksas EUR 30 000,00).

•	 Atbalstīt Rojas Romas katoļu draudzi ar līdzfinansējumu 
EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) projektam 
„Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana” (projekta 
kopējās izmaksas EUR 30 000,00).

•	 Atbalstīt biedrības „Rojas tūrisma biedrība”, ELFLA (Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „dar-
bības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratē-
ģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”) projekta 
konkursa ietvaros iesniedzamo projektu „Apmācības novada esošajiem 
un jaunajiem uzņēmējiem”, (projekta kopējās izmaksas 1936,73 euro), 
garantējot projekta apstiprināšanas gadījumā Rojas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu 193,67 euro apmērā no projekta izmaksas.

•	 Grozīt Rojas novada domes un SIA „Rojas DzKU”, reģistrācijas 
Nr. 49003000396, 17.10.2017. Pārjaunojuma līguma Nr. RND/2017/
L183 12. punktu, izsakot to šādā redakcijā: „12. Līguma darbības ter-
miņš ir līdz 2023. gada 31. decembrim.”

•	 Ar 01.01.2018., likvidēt Rojas novada domes Labiekārtošanas 
nodaļas sētnieku štata vietas.

•	 Ar 01.01.2018. izveidot Rojas novada domes struktūrvienību – 
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs (BLPJC) „Strops” (ar sa-
ieta vietām Rudē un Melnsilā).

•	 Ar 01.01.2018. izdarīt izmaiņas Rojas novada Sociālā dienesta 
štatu sarakstā.

•	 No 2018. gada 01. janvāra uz laiku līdz 2018. gada 27. martam 
noteikt Rojas novada pašvaldības teritorijā maksu par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) – 
EUR 10,79 un pievienotās vērtības nodokļa apmērā par 1 (vienu) m3 
(kubikmetru) cieto sadzīves atkritumu.

•	 Piešķirt Rojas novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim Sel-
gas ielā 3-6, Rojā, Rojas novadā, sociālā dzīvokļa statusu.

•	 Piešķirt Rojas novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim 
„Rude” – 4, Rude, Rojas novadā, sociālā dzīvokļa statusu.

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu Peldu iela 20, Roja, Rojas novads.

•	 Piešķirt zemes vienībai un uz tās esošai ēkai adresi: Kāpu iela 
4A, Roja, Rojas novads.

•	 Piešķirt nekustamā īpašuma „Dālijas”, Kaltenē, zemes vienībai 
un uz tām esošām ēkām nosaukumu un adresi: „Dālijas”, Kaltene, 
Rojas novads, LV-3264.

•	 Piešķirt nekustamā īpašuma „Līvas”, Valgalciemā, zemes vienī-
bai adresi: „Līvas”, Valgalciems, Rojas novads, LV-3284.

•	 Izveidot būvju īpašumu Dzintaru ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 
sastāvošu no dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, šķūņa un piešķirt 
būvju īpašumam nosaukumu Dzintaru iela 3, Roja, Rojas novads.

•	 Apstiprināt grafisko pielikumu „Jāņa kroga ceļš”, Rojas novadā.
•	 Atkārtoti nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piede-

rošo nekustamo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kas sa-
stāv no zemes vienības 0,1656 ha platībā, un uz tā esošās dzīvojamās 
mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba.

•	 Mainīt zemes lietošanas mērķus nekustamam īpašumam „Za-
riņi”, Rojā, Rojas novadā.

•	 Mainīt zemes lietošanas mērķus nekustamam īpašumam „Lā-
sītes”, Valgalciemā, Rojas novadā.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Cīrulīši”, Rojas novadā.
•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ūpji”, Rojas novadā.
•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ausekļi”, Kaltenē, Rojas novadā.
•	 Precizēt Rojas novada domes 15.08.2017. lēmumu Nr. 161 „Par 

nekustamo īpašumu „Mazdārziņi 6”, Rojā, Rojas novadā”.
•	 Piekrist pārņemt Rojas novada pašvaldības īpašumā bez atlī-

dzības nekustamo īpašumu Ostas ielā 5, Roja, Rojas novads.
•	 Iesniegt projekta pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondā mērķ-

programmas „Latvijai 100” ietvaros izsludinātajā projekta konkursā.
•	 Piekrist pieņemt bezatlīdzības lietošanā zemes gabala daļu 

0,7274 ha kopplatībā, tajā skaitā inženierbūvi (servitūta ceļu), kas atro-
das Rojas novadā un ietilpst nekustamā īpašuma „Valsts mežs Melnsils”.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Krūmāji”, Rojas novadā zemes 
vienībai lietošanas mērķus.

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/domes sekretāre 
Gunta Dambiņa

Pārejas posms – 
atkritumu 
apsaimniekotāja maiņa

Informējam iedzīvotājus, ka, sākot ar 2018. gada 
27. martu, pašvaldības noslēgtais līgums ar „Eco Bal-
tia VIDE” par sadzīves atkritumu izvešanu, beigsies. 

Meklējot risinājumus turpmākajām darbībām, Rojas 
novada dome pieņēma lēmumu, ka atkritumu apsaim-
niekošana turpmāk (sākot ar 2018. gada 29. martu) tiks 
uzticēta pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””. Līgums ar jauno 
apsaimniekotāju ir noslēgts uz septiņiem gadiem.

Sākot ar janvāra mēnesi, iedzīvotāji tiks aicināti 
noslēgt līgumus ar jauno atkritumu apsaimniekotāju. 
Plašāka informācija par līgumu slēgšanu tiks izziņota 
ar pašvaldības informatīvā izdevuma „Banga” vai mā-
jas lapas starpniecību.

Vēršam uzmanību, ka līdz šim laikam iedzīvotā-
jiem jānokārto visi maksājumi un saistības ar līdzši-
nējo atkritumu apsaimniekotāju „Eco Baltia vide”.

SIA „AAS „Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, kuras da-
ļas pieder deviņām pašvaldībām – Jūrmalas pilsētai, 
Engures, Kandavas, Tukuma, Jaunpils, Rojas, Talsu, 
Dundagas, Mērsraga novadam. Uzņēmums nodibi-
nāts 2001. gada 2. janvārī ar mērķi realizēt atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas Piejūras atkritumu ap-
saimniekošanas reģionā.

Eva Kārkliņa,
Rojas novada domes priekšsēdētāja

„Es katru dienu jūtos cits…” (Guntars Račs)
„Es varu būt laimīgs par to, ka 

liktenis man lēmis strādāt ar tik 
daudziem talantīgiem cilvēkiem, 
ar kuriem kopā radītās dziesmas 
ir daļa no manis. Ar Roju mani 
saista atmiņas par koncertiem 
kopā ar grupu, un arī mana māsī-
ca, kura joprojām dzīvo šajā skais-
tajā vietā”. Tā aizsākas tikšanās ar 
mūziķi, dzejnieku un vienu no 
Latvijas lielākās mūzikas ierakstu 
kompānijas „Mikrofona ieraksti” 
dibinātāju Guntaru Raču. Rojas 
vidusskolas semināru zālē dzies-
minieks prezentēja savu jauno 
dzejoļu grāmatu „365” 1. daļu. 
Katrs jauns gads sākas ar jaunu 
apņemšanos, jauniem plāniem, jaunām ce-
rībām. Ja skolas bērniem tā ir apņemšanās 
labāk mācīties, tad cilvēkiem gados tā ir – 
nomest svaru, atmest smēķēšanu un tamlī-
dzīgi, ironizē dzejnieks. Viņa apņemšanās 
bija katru dienu uzrakstīt pa dzejolim.  Ja no 
sākuma licies, kas gan tas ir – katru dienu 
viens dzejolis, tad secinot, ka diena ir tik pie-
sātināta, sapratis, ka laika dzejoļu rakstīša-
nai praktiski nav. Bet lai nu kā, līdz pulksten 
desmitiem vakarā Guntars Račs cenšas dze-
joli uzrakstīt un publicēt savā „Facebook” 
kontā.  Un tā nu pirmā gada puse, jeb dzejoļi 
no 1. janvāra līdz 2. jūlijam, ir ieraudzījuši 
dienas gaismu. Katrs dzejolis ir kā veltījums 
šai dienai vai cilvēkam, kurš dzimis šajā die-
nā. Dažus dzejoļus dzejnieks arī nolasa, un 
par klausītāju atsaucību sūdzēties nevar. 

„Pie simtā dzejoļa domāju, ka sajukšu 

prātā, bet apņēmība stipra, un citu ieintere-
sētība arī dod spēku, un atkāpšanās ceļa nav. 
Tā nu gaidu 31. decembri, kad varēšu beigt 
un izdot grāmatas 2. daļu”,  smaidot saka 
dzejnieks.

Dzeju Guntars Račs sācis rakstīt, māco-
ties Liepājas 1. vidusskolas sestajā klasē. Iz-
šķirošo radošo pamudinājumu devusi sko-
lotāja Aija Barča, kura kādā mācību stundā 
atļāvusi rakstīt sacerējumu brīvajā stilā  –
kaut vai dzejā. Guntars Račs uzrakstījis tam 
laikam ārkārtīgi patētisku dzejoli «Darba 
rokas». Pēc tam skolā noticis daiļlasītāju 
konkurss, kurā šis dzejolis ieguvis pirmo 
vietu. Šādi, smejot saka dzejnieks, pats sev 
par lielu izbrīnu, negaidīti plūcis laurus jau 
ar pirmo dzejoli. 

Braukājot apkārt pa skolām, Guntars 
Račs, kā jau mūzikas producents, cenšas 

saskatīt arī jaunos talantus. Tādu, 
protams, netrūkst arī mūsu skolā. 
Un tā ar Guntara Rača vārdiem 
Ulda Marhilēviča un Raimonda 
Paula dziesmas izpildīja Katerina 
Olekte, Rūta Jaunozola un Ance 
Klauža. Dzejnieks uzteica labo iz-
pildījumu, sakot, ka nebrīnītos, ja 
izdzirdētu šos solistus arī „X fak-
torā”.  Pēc Guntara Rača domām, 
galvenais ir uzdrīkstēties.

Un tad Guntars Račs aicina sa-
vus palīgus no grupas „bet bet” –
Andri Alviķi un Uģi Tirzīti, kā arī 
solisti Katrīnu Binderi, lai kopā 
atskaņotu dažas pavisam jaunas 
un citas, jau popularitāti ieguvu-

šas, dziesmas.  Guntars Račs gan saka, ka vi-
ņam vislabāk patīk dzejoļu rakstīšana, bet, ja 
vajag, tad var arī uzdziedāt. Vislabāk parasti 
atpazīstot dziesmu izpildītāju, tad kompo-
nistu un tad, varbūt kāds arī dziesmas teksta 
autoru. Tā arī Katrīnu Binderi uzrunājušas 
„Facebook” publicētās tās dienas dzejas 
rindas, un tapusi dziesma „Piespied STOP”. 
Klausīties mūziku, radīt mūziku, un 
palīdzēt citiem to radīt – tāda ir Guntara 
Rača laimes formula. Tikšanai atvēlētais 
laiks pagāja ātri. Vēl tikai grāmatu un disku 
iegāde, autogrāfi, kopīga fotografēšanās, 
un katrs varēja atgriezties ierastajā dienas 
ritmā. Bet atmiņās un sajūtās paliks jaukais 
noskaņojums un pozitīvisms, kas staroja no 
Guntara Rača un viņa palīgiem. 

Antra Ozollapa 

Uzstājas  grupa „bet bet”.                                        D. Klaberes foto

Rojenieki startē olimpiādē
1. decembrī Talsos notika angļu valodas valsts 47. olimpiādes 2. posms, kurā 

piedalījās 10.–12. klašu skolēni no Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga nova-
du skolām. No Rojas vidusskolas olimpiādē veiksmīgi startēja Emīls Riekstiņš 
(12.  kl.), Ēriks Artis Demants (12. kl.), Rihards Jānis Vaivods (11. kl.) un Alise 
Elizabete Reinholde (10. kl.). Šajā  olimpiādē visu klašu skolēniem bija jāveic vieni 
un tie paši uzdevumi. Jāatzīmē, ka Alise ieguva lielāko punktu skaitu starp dalīb-
niekiem no 10. klases. Paldies skolotājām Ilzei Krišjānei un Lāsmai Jaunozolai par 
skolēnu sagatavošanu startam olimpiādē!

Rojas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā  
Sarmīte Engīzere

Pārdod nekustamo īpašumu 
Miera ielā 72, Rojā, 
Rojas novadā

Rojas novada dome pārdod par brīvu cenu nekustamo īpa-
šumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 
8882 008 0561, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 8882 008 0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā esošās dzīvoja-
mās mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba, nosakot, ka gadījumā 
uz objektu piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole.

Sākumcena – 19 000,00 EUR, solis – 200,00 EUR, drošības nau-
da – 10% apmērā, kas sastāda 1900,00 EUR, reģistrācijas maksa – 
30,00 EUR. Samaksa veicama divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēne-
ša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pretendenti pārdošanai par brīvu cenu vai izsolei var pie-
teikties līdz 2018. gada 09. janvārim, plkst. 11.00, darba dienās: 
no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 
plkst. 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Ja pie-
teiksies vairāki pretendenti, izsole notiks 2018. gada 09. janvārī, 
plkst. 11.00 Rojas novada domes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, 
Rojas novadā. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitā-
ma Rojas novada domes   kontā LV95HABA0551022109166, 
a/s „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 
09.01.2018. plkst. 10.00. Ar atsavināšanas noteikumiem var iepa-
zīties mājas lapā www.roja.lv.

Rokdarbu izstādes 
Rojas bibliotēkā

Decembrī Rojas novada bibliotēkā 
apmeklētājus gaida atkal rokdarbnieču 
darbi – Ausmas Andersones un Ievas 
Štūlbergas adītās zeķes, cimdi, cepurītes 
un Ineses Konušas sedziņas.

Ineses Konušas darinātās sedziņas 
tapušas īpatnējā siešanas tehnikā uz rāmja.  Šo rokdarbu tehniku ap-
guvusi pirms gadiem 25 no vīramātes. Pēc tam sanācis ilgāks pārtrau-
kums, jo nav bijis pašai sava rāmīša diegu uzvilkšanai, līdz ieraudzījusi 
tādu Valdonkulim. Iesākumā viņš nav gribējis rāmīti Inesei uzticēt, 
bet, kad ieraudzījis Ineses darināto sedziņu, atdevis rāmīti pavisam, 
sakot: „Tu vēl smukāk māki, nekā mana sieva!”. 

Musturus Inese izdomā pati – sāk no viena stūrīša un, ja strādā bez 
pārtraukuma, sedziņa top divu dienu laikā. Vīramāte savulaik strādā-
jusi ar kokvilnas diegiem, Inese izmanto tamborējamos diegus. Par 
darba gaitu Inese stāsta raiti, un es cenšos visu iegaumēt. Gala rezul-
tāts – neko nesapratu, jo pirmoreiz dzirdu par šādu sedziņu darinā-
šanas tehniku. Dažas mūsu lasītājas, apskatot izstādi, saka – agrākos 
laikos šāda rokdarbu tehnika esot bijusi vairāk zināma, tagad laikam 
tikai retais vairs to protot. 

Šonedēļ bibliotēkas apmeklētājiem piedāvājam arī ielūkoties fotoat-
tēlos „Roja ziemā”. To autors – Normunds Indāns.

Aicinām nepaiet garām, ienākt un apskatīt izstādes bibliotēkā!

Irēna Svitiņa

D. Dambītes foto
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Melnsilā 22 kilometrus no Rojas atrodas Melnsils – pēdējais Rojas novadā ietilpstošais ciems virzienā uz Kolku. Melnsilā izšķir vairākas apdzīvotas vietas – 
Ušus, Aizklāņus un Melnsilu. Kā lasām vēstures materiālos, 1935. gada pavasarī ciemā bija 307 iedzīvotāji, šodien to skaits sniedzas vien nedaudz 
pāri simtam. Pagājušā gadsimta 20. gados Melnsilā bijusi pat sava stīgu instrumentu kapella, pūtēju orķestris, kurā spēlējuši teju visi Melnsila jau-
nieši, savs teātra pulciņš, koris, skola, kuģubūvētava. Šodien no kādreiz tik dzīvīgā Melnsila pāri palicis tikai veikals. Zināma rosība ciemā vēl notiek 
jauniešu iniciatīvu centrā,  un divreiz nedēļā kaimiņi viens otru satiek pie atbraukušā autoveikala.

Ciema lielākajā ielā jau gadsimta ceturksni kā izvietojušās piecas līvā-
nietes. Pēdējā no tām – „Papardēs” dzīvo Astra Gerdiņa. Astra atceras, ka 
bijis laiks, kad no lielā mitruma visapkārt, malka šķūnī peldējusi, un arī 
zem mājas esošais pagrabs applūdis. Kopīgiem spēkiem, piedaloties gan 
pašiem, gan kaimiņiem, gan Rojas pagasta padomei, no lielajiem plūdiem 
izdevies atbrīvoties. Visu mūžu dūšīgi strādājot, Astra nosēdēt mierā  ne-
spēj joprojām – adatas tā vien ņirb viņas pirkstos, adot arvien jaunus zeķu 
pārus, no kuriem viens ticis arī man, šo rindu autorei.

 Rasma Rozefelde dzīvo „Salakās”.  Savulaik Melnsi-
lā ieprecējusies, Vidzemes meitene nocēlusi jūrmalniecēm 
ciema skaistāko puisi. Rozefeldu ģimenē izaudzināti trīs 
dēli, no kuriem vecākais un vidējais jau aizsaulē. Lielākais 
atbalsts šodien – dēls Andrejs un viņa trīs dēli – Toms, 
Augusts  un Reinis. Pa visiem gan dārziņu uzar, gan zāli 
nopļauj, gan malku sanes. Rasma Rozefelde par dzīvi nesū-
dzas, ja vien nesāpētu kājas un varētu vairāk kustēties.

 Jau vairāk nekā 40 gadus „Aizklāņus” par savējiem 
sauc kinorežisora un rakstnieka Aivara Freimaņa ģimene. 
Sākumā tā rīdziniekiem kalpojusi kā vasaras māja, līdz 
2010. gada ziemā tā ieputināti, ka nolēmuši pilsētā vairs 
neatgriezties. Aivars Freimanis atzīst, ka abi ar kundzi dzi-
muši un auguši laukos un mazpilsētā, tāpēc pilsētas dzīve 
nav domāta viņiem. Pat tirgus dienās Rojā burzma par lielu 
liekoties! Arī gadi dara savu – uz muguras jau krietna gadu 
nasta, no kuriem laulībā nodzīvoti 60 gadi. Freimaņu pāris 
lepojas ar krietnu dēlu, 4 mazdēliem un vienu mazmazdēli-
ņu. Laulātā  pāra diena paiet vienos darbos – jācērt malka, 
jāved no šķūnīša uz māju, māja jākurina. Pie mājas ir arī 
dārziņš ar divām siltumnīcām un Freimaņa kundzei izdo-
doties tādi tomāti, ka kaimiņi brīnās un vēlas nogaršot. Mā-
jastēvs atceras, ka 1971. gadā viņi nejauši braukuši šai mājai 
garām, kas tobrīd bijusi neapdzīvota, un tā slīgusi vienos ce-
riņos. „Mēs esam ceriņu lielvalsts”, smejas Aivars Freimanis. 
Kad viesojos Freimaņu ģimenes mājās, rakstnieks strādāja 
pie romāna „Katls”, un pavisam nesen man bija tas gods pie-
dalīties jaunā romāna atvēršanas svētkos Rojā.

 „Ielejas” ir Vēsmas Fabriciusas dzimtās mājas, kuras 
pirms gadiem 40 būvējis vecaistēvs ar vecomammu kā savu 
vasaras māju. Vēsmas vīrs jau vairākus gadus kā miris, bērni 
izauguši un palaisti savā dzīvē. Tiesa, viena meita ar maz-
dēliņu pašlaik dzīvo kopā ar Vēsmu, un tad jau dienām ir 
pavisam cits ritums. Gar māju plūstošajā upītē 2010. gada 
28. martā bebri pārgrauzuši dambi, izraisot visā apkārtnē 
milzu plūdus. Ūdens gāzies krākdams, izskalojot pamatus 
arī Vēsmas mājai. Tad gan sirds Vēsmai bijusi pilna, gribē-
jies visu pārdot un meklēt māju citur. Labi, ka māja bijusi 
apdrošināta, tā Vēsmas ģimene paglābusies no milzu izde-
vumiem mājas remontam.

 Pie bijušā kluba, pēc tam skolas un tagadējā Melnsila Jauniešu inicia-
tīvu centra pozē bijusī skolas direktore Ilga Vīksne (no kreisās) un tagadējā 
kluba saimniece – Melnsila jauniešu iniciatīvu centra darbiniece Ludmila 
Ozola. 1992. gadā pēc Rojas pagasta valdes iniciatīvas pagasta vistālāka-
jā nostūrī – Melnsilā, tika atvērta skola. Skolā bija izveidotas trīs mācību 
klases, zāle vingrošanai un svētku pasākumiem, iekārtota skolotāju istaba, 
bibliotēka un neliela atpūtas telpa. Skolā gan skolotāji, gan bērni jutās kā 
vienā lielā ģimenē, kas ir tikai mazo skolu priekšrocība. Pēc 10 gadiem, 
dramatiski sarūkot bērnu skaitam, Melnsila skolu slēdza. Pateicoties nova-
da domei, telpas tika saglabātas, un šī jau gadiem ir vienīgā vieta Melnsilā, 
kur jaunieši var saturīgi pavadīt brīvo laiku Ludmilas Ozolas vadībā.  Normunds Gerdiņš ikdienā dzīvo un strādā Dundagā, tur 

arī izauguši un izskolojušies bērni, kuri šobrīd jau studē Rīgā. Īpa-
šums Melnsilā vairāk domāts atpūtai vasarās un nedēļas nogalēs.

 „Silziedos” notika pēdējo lapu grābšana. No Ļenas Pi-
likseres uzzinu, ka viņas ģimenē ir četri cilvēki. Meita strādā 
Kolkā, dēls ar vīru mežā, bet viņa pati vasaras sezonā – kem-
pingā. Lapu grābšanas darbos palīdz arī Lācene, kura gan 
sākotnēji ģimenē paņemta kā Lācis.

 Daina Gerdiņa visu darba mūžu nostrādājusi cehā 
Melnsilā. Nu jau pāris gadus gan veselības problēmu dēļ 
visvairāk laika paiet gultā, skatoties televizoru un minot 
krustvārdu mīklas, ar ko Daina aizrāvusies. Viņai vislabā-
kajā atmiņā zvejnieku kolhoza „Banga” laiki, kad visiem 
bija darbs un ciemā kūsāja dzīvība. Daina ar vīru, kurš jau 
gan aizsaulē, izaudzinājusi četrus dēlus, no kuriem viens jau 
miris, tagad viņa priecājas par astoņiem mazbērniem. 

 „Vizbuļu” mājās satopu Ainu Vilcmeieri, viņas 
dēļu un meitu Inu Libkovsku. Ainas kundze joko, ka atnā-
kusi izriktēt tos, kas nedara viņai pa prātam, bet ar klausī-
šanu jau esot diezgan švaki. Pati Aina dzīvo Aizklāņos un 
pie meitas atnākusi tikai paciemoties. Ina šajā dienā rok 
dāliju gumus, katram gumam tiek pierakstīts tā nosaukums. „Ja jau nevajadzētu tik smalki, tad jau es sen to būtu 
izdarījusi”, smej Inas mamma. Ina strādā Rojā veikalā „Maxima” par maiņas vadītāju.

  Vienīgajā darbavietā Melnsilā – veikalā „top!” jau devīto gadu 
strādā pārdevēja Gundega Cīrule. Rudens un ziemas mēnešos viņa strādā 
uz maiņām ar otru pārdevēju, vasaras sezonā veikala īpašnieks solījis dar-
baspēka papildinājumu.                                                 D. Klaberes teksts un foto

 Stabilu vietu iekarojis kempings „Melnsils”, kurā saimnieko brāļi 
Andis un Māris Lagzdiņi. Nakšņošanai šajās romantiskajās mucu mājiņās 
ar skatu uz jūru jāpiesakās vismaz pusgadu iepriekš lielā pieprasījuma dēļ. 
Sezonas laikā kempings nodrošina darbu vairākiem melnsilniekiem.
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Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

Sludinājumi

Pateicība

SIA „Rojas DzKU”  
piedāvā darbu sētniekiem.

Pieteikties līdz š. g. 18. decembrim SIA „Ro-
jas DzKU” kantorī Selgas ielā 8, Rojā.

Humānās palīdzības punkts
Rojā, Selgas ielā 7 

(ambulances 2. stāvā, ieeja no sētas puses) 
darbosies līdz šī gada beigām.  

Aicinām iedzī votājus, kuriem ir nepieciešams 
humānais apģērbs, to saņemt otrdienās 

no pulksten 11.00–14.00.

IZĪRĒ
 Telpas kafejnīcas un salona izveidošanai 

Rojā, Bangu ielā 2. Telefons 29276180.

PĀRDOD
 Malku.  Zvanīt 29286523.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

PIEDĀVĀ DARBU
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga 

Ltd”, reģ. nr. LV41203031343, Rojā aicina darbā 
kārbu apstrādātāju pēc sterilizācijas. Kontakttāl-
runis 20234751.

Uzmanību 
Rojas novada zvejniekiem!

Iesniegumus par zvejas tiesību limitu pie-
šķiršanu uz zvejas rīkiem 2018. gadam, lūdzam 
iesniegt līdz šī gada 29. decembrim Rojas novada 
domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā! 

Restorāns-bārs „Mare”
Rojā klāj galdus un izīrē 

telpas  pasākumiem. Telefons 29169490.

9. decembrī, Rojas egles iedegšanas svētkos, plkst. 12.00 notiks foto orientēša-
nās pa Roju „Skrējiens pēc saldumu tūtas”. Komandā jābūt no 2–3 dalībniekiem. 
Aicinu piedalīties bērnus, jauniešus un pieaugušos novada iedzīvotājus un viesus. 
Dalībnieki ar sacensību noteikumiem tiks iepazīstināti pirms starta. Pulcēšanās pie 
Rojas Kultūras centra. Līdzi jābūt telefonam, lai var nofotografēt sameklēto objektu. 

Sporta organizatore Tatjana Kirilova

Rojā, būvmateriālu veikalā Masters  
pensionāriem sestdienās 

visām precēm atlaides līdz 10%.

9. decembrī laukumā pie Rojas Kultūras centra
ROJAS LIELĀS EGLES IEDEGŠANAS SVĒTKI. 

No plkst. 12.00–14.00 
Ziemassvētku dāvanu un našķu tirdziņš. 

Nāc un izvēlies, ko vēlies – būs rotas un rotājumi, pinumi, 
izstrādājumi no koka un  keramikas, rakstainas zeķes un cimdi, 

vaska un parastās sveces, medus un citas bišu sarūpētas lietas, sulas, sīrupi, svaigi 
un žāvēti āboli, dažādas sukādes, piparkūkas, vīns, siltie dzērieni, slavenie Dunda-
gas sklandrauši un pūteļmilti, našķim – ziemas popkorns, un kas tik vēl ne!

Būs saimnieces Dinas vārītā Ziemas zupiņa – to ēdot, gādā, lai tiek pilni 
punči arī Tukuma dzīvnieku patversmes četrkājaiņiem!

No 12.00–13.00 
Jautras ziemas spēles un stafetes ģimenēm;
Sniegavīru izgatavošanas radošā darbnīca Rojas KC mazajā zālē;
Ziemassvētku vecīša pasts – Rojas KC foajē. Te varēsi savu mājās sagatavo-

to vēstuli nodot Rūķiem, kā arī nobildēties foto stūrītī.
Plkst. 13.00 animācijas filmas „Bize un Neguļa „ un „Mūsu ome rullē”. 

Ieeja brīva.
Rojas KC mazajā zālē līdz decembra beigām būs apskatāma Adventa vai-

nagu un dekoru izstāde „Svētku prieks mūsmājās”.
Plkst. 17.00

Rojas Lielās Egles iedegšana kopā ar Rūķi Kašeru, viņa palīgiem un Zie-
massvētku vecīti !

Būs silta tēja un zaptsmaizes! Paņem līdz savu mīļkrūzīti – gan tējai būs, gan 
rokām silti! Paldies pasākuma draugiem SIA „Riesti” un veikalam „Ķipītis”!

10. decembrī plkst. 12.00
Svētku pasaka visai ģimenei – Valmieras kinostudijas izrāde

„Grinča Ziemassvētki”.
Sirsnīga muzikāla pasaka divās daļās, kurā netrūks arī jautrība un Zie-

massvētku noskaņa. Jura Kulakova mūzika, Imanta Strada vārdi. Izrādes reži-
sors Imants Strads. Galvenajā lomā Māris Bezmers. Pārējās lomās – Marģers 
Eglinskis, Madars Zvagulis, Terēza Lasmane, Agnese Kalniņa, Aigars Vilims, 
Ivars Šterns, Esmeralda Aizupiete. Ieeja 9.00 un 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdo-
šana Rojas KC un www.bilesuparadize.lv vai arī tieši pirms izrādes.

No 14. decembra līdz janvāra beigām Rojas KC apmeklētāju priekam 
Talsu mākslinieces ELITAS BLUMBAHAS gleznu izstāde 

„KAD ATSKATOS…”.

16. decembrī plkst. 13.00 pasākums Rojas novada daudzbērnu ģimenēm
„Pretī Ziemassvētkiem”.

Ieeja ar ielūgumiem.

17. decembrī plkst. 16.00 labdarības pasākums 
„KAS DĀRGĀKS IR PAR ZELTU”.

Pasākumu vadīs mūsu draugs Valters Krauze, 
īpašais viesis – dziedātājs Normunds Rutulis.

Par sirsnīgiem priekšnesumiem gādās arī mūsu novada talanti  un kolektīvi.
Šie būs ļoti personiski stāsti par audžuģimenēm, kurās arī vairāki mūsu no-

vada bez vecāku gādības palikušie bērni ir atraduši ģimeni un mājas, kļuvuši 
par savējiem. Stāsti par to, ko varam darīt, kā varam palīdzēt, lai bērniem vairs 
nevajadzētu uzaugt institūcijās, bet katram būtu vietiņa mīlošā ģimenē un vis-
maz viens pieaugušais, kurš gatavs pasniegt savu silto plaukstu un likt justies 
pieņemtam, mīlētam, savējam. Varbūt sadzirdēsiet iedrošinājuma vārdus tam, 
lai paši kļūtu par audžuģimeni…  Ieeja par ziedojumiem.

20. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku eglītes pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

„Rūķi rūķojas”.
Aicināti un gaidīti arī tie mazuļi, kuri neapmeklē bērnudārzu. Ja vēlaties, lai 

jūsu bērniņš saņemtu paciņu no Ziemassvētku vecīša rokām, lūdzam to, pievie-
nojot bērna vārdu, atnest uz Rojas KC līdz pasākuma sākumam. Ieeja brīva.

25. decembrī plkst. 17.00
Daumanta Kalniņa un Jelgavas bigbenda koncerts 

„Frenks Sinatra Ziemassvētkos”.
Mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis.

Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana. Lūdzam savlaicīgi 
iegādāties rezervētās biļetes. Darbosies kafejnīca.

26. decembrī plkst. 15.00  
Evas Fricbergas Modes deju studijas „Elfas” Ziemassvētku koncerts

„IELŪDZ ELFAS!”.
Ieeja brīva.

31. decembrī no 23.00–05.00 VECGADA VAKARA GROZIŅBALLE.
Muzicēs lustīga grupa ar lustīgu nosaukumu „LUSTĪGAIS BLŪMĪZERS”.  

Ieeja 10.00 EUR. Ierašanās no plkst. 22.30.
Galdiņu iepriekšēja rezervēšana un biļešu iegāde līdz 29.12.

SAGAIDĪSIM JAUNO, 2018. GADU, KOPĀ! 31. decembrī 24.00
SALŪTS VIRS ROJAS STADIONA!

Pasākumu kalendārs
Ziemassvētku dievkalpojumi 

Kristus dzimšanas svētku sākums Ģipkas 
dievnamā 24. decembrī 17.00. Dievkalpojumu 
vadīs mācītājs Armands Klāvs. Pie ērģelēm Ilze 
Rūsa. Dievkalpojuma noskaņu kuplinās puišu 
trio no Valdemārpils – Pauls, Elvijs un Valters. 
Būsiet visi mīļi gaidīti mūsu baznīcā! Līdzi ņem-
sim mīlestību, gaismu, prieku un svecīti, kuru 
aizdegsim, dziedot dziesmu „Klusa nakts, svēta 
nakts”. 
Ģipkas draudze

Ziemassvētku dievkalpojums Kaltenes 
baznīcā 24. decembrī 18.00.

Ziemassvētku dievkalpojums Rojas katoļu 
draudzei 24. decembrī 17.00.
Dievkalpojumi Rojas luterāņu baznīcā

Adventa otrās svētdienas dievkalpojums 
10. decembrī 13.00. Dievkalpojumā muzicēs 
Talsu Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spē-
les skolotāji.

Adventa trešās svētdienas dievkalpojums 
17. decembrī 13.00. Dievkalpojumu kuplinās 
sieviešu koris „Kalva”.

Adventa ceturtās svētdienas un Kristus pie-
dzimšanas svētvakara – Ziemassvētku priekš-
vakara dievkalpojums 24. decembrī 16.00.

Ar plašu sporta aktivitāšu klāstu 2. decembrī Rojas novada Sporta sko-
las darbinieki organizēja ģimeņu sporta dienu. Tradicionāli tiek spēlēta 
kāda sporta spēle, un šogad tas bija futbols. Kā vienmēr, tika mesti basket-
bola soda metieni un šautriņas, izpildīti sitieni florbola un futbola vārtos.

Lielu patikšanu un prieku sagādāja netradicionālie sporta vei-
di. Šoreiz tika gāzti gan lieli, gan mazi ķegļi, lidināti mērķos kartona 
„šķīvīši”, mestas pasaku končas un meklēti rūķi, gājām uz pusapa-
ļajām vingrošanas bumbām aukliņā un lecām tāllēkšanu no vietas. 
Šogad dalībnieku nebija daudz, varbūt tāpēc, ka divām basketbola ko-
mandām šajā dienā bija izbraukuma sacensībās, bet varbūt, ka kādiem 
vajadzēja pārvarēt savu kūtrumu vai nedrošības sajūtu. Šī bija lieliska 
iespēja ģimenei pabūt kopā, jo zināma ir patiesība, ka dažādu pasākumu 
apmeklēšana kopā ar bērniem stiprina ģimenes saites. Vecāki ar savu 
piemēru māca bērnam veselīgu dzīvesveidu, kopā sportojot veidojas 
sirsnīgākas attiecības un ir kopīgs, patīkams notikums dzīvē. Kā pirmie 
uz sporta dienu ieradās Valteru ģimene no Valgalciema. Viņiem tika pa-
sniegta pārsteiguma balva – 2018. gada jaunais Rojas kalendārs.

Šajā dienā tika izcīnīta 1. vietas medaļa tāllēkšanā no vietas. „Rūķu” 
grupā – līdz 7gadu vecumam uzvarētāji bija Kārlis Dālderis un Alise 
Valtere. No lielajām meitenēm Annija  Ķevle – 186 cm, bet no zēniem 
Patriks Upners – 224 cm. Turpretī no vecākiem – Baiba Dāldere – 
176 cm, bet Mariuss Dālderis – 250 cm. Viņam arī visvairāk punktu 
basketbola soda metienos 5/10, bet mamma Baiba Dāldere bija vis-
veiklākā iešanā uz pusapaļajām vingrošanas bumbām – 3apļi. Precīzā-
kā šautriņu mešanā no lielajām meitenēm – Aleksa Šeina – 234 punkti, 
visvairāk konfekšu „kārajā mutē” sameta tētis Marats Šeins –13/15, no 
mammām visvairāk punkti ķegļu gāšanā Lienei Voronovai – 23. Rūķus 
visātrāk atrada komanda „2+1” – Kristaps Cielavs, Ernests Vonda un 
arī Anita Raspopova – 1 min. 40 sek., bet futbolā uzvarēja komanda 
„Kārlis & CO” – Patriks Upners  ar krustmāti Sintiju Ķevli, Kārlis, Bai-
ba, Mariuss Dālderi un Annija Ķevle.

Visi bērni saņēma saldumu paciņu, bet uzvarētājas ģimenes tika ap-
balvotas ar diplomiem un saldajām balvām, arī vecāki tika pie savām 
„zelta medaļām”.

Paldies tiesnešiem – Ilonai, Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes 
„Spārni” meitenēm Evai Kiršteinei, Sintijai Balodei un Alisei Maslo-
bojevai, stadiona vadītājam Armandam Indriksonam un, protams, 
sporta skolas treneriem Valdim, Gunāram un medmāsai Edītei par labi 
paveikto tiesneša darbu. 

Lai gaišas domas palīdz veikt lielus un mazus darbus svētkos un 
ikdienā!

        Lai visiem patīkams un jauks Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Trenere Anita Raspopova

No sirds pateicamies Kraužu ģimenēm, Zig-
māram Veinbergam, Rudītei Bārdiņai un visiem 
pārējiem, kuri iesaistījās un palīdzēja sagādāt Ģip-
kas iedzīvotājiem Pirmās Adventes svētku sajūtu. 
Paldies par skaisti noformēto galdu, izpušķoto eg-
līti, mazajām dāvaniņām, garšīgajiem cienastiem 
un sirds siltumu!

Ģipkas iedzīvotāji

Mīļš paldies Andrim Ķiršakmenim un sie-
vietei, kuri nepagāja man vienaldzīgi garām, bet 
izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

Vilma Jaņķevica

Pēc sacensībām apmierināti visi – gan lielie, gan mazie sportotāji.                                                                                                    
Albuma foto

Ģimeņu sporta diena

Cienījamie lasītāji!
Izmantojiet iespēju bez maksas ievietot 22. decembra „Bangā” 

apsveikumus un laba vēlējumus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā saviem 
darba kolēģiem, radiem, draugiem un kaimiņiem. Apsveikumus lūdzu 
atsūtīt līdz 19. decembrim uz e-pasta adresi avizebanga@roja.lv 
vai zvanīt pa telefonu 25446369. 

Dace Klabere, redaktore


	1_Banga_2017_12_08_grey
	2-4_Banga_2017_12_08

