Kaut varētu Adventes laikā
Tik daudz gaismas dvēselē sēt
Viens pret otru, lai mīļumā spētu
Mēs šai pasaulē uzmirdzēt!

Siltu un gaišu
šo Adventes laiku!

Piektdiena, 2018. gada 7. decembris
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5. decembris – Policijas diena
5. decembris – Latvijā šajā dienā svinēja Policijas 100. gadadienu kopš tās dibināšanas (1918. gada 5. decembrī Tautas
Padome apstiprināja „Pagaidu noteikumus par iekšējās apsardzības organizēšanu”, kas regulē policijas struktūru veidošanu un tās galvenās funkcijas). Policijas loma ir aizsargāt
personu dzīvību, veselību, tiesības, kā arī īpašumu, sabiedrības
un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem ap
draudējumiem.
Lai saprastu, kāda tad ir Rojas Pašvaldības policijas ikdiena,
devos uz policijas iecirkni, kur sastapu Rojas novada domes Paš
valdības policijas inspektoru Dzintaru Vīksni, kuru arī aicināju
uz sarunu.
„Pašvaldības policijas galvenais uzdevums ir sabiedriskās kār
tības nodrošināšana. Tas nozīmē, ka mēs sekojam līdzi ikdienas
problēmām, kas sagādā nepatīkamus brīžus novada iedzīvo
tājiem. Darba pamatā ir administratīvas lietvedības – par teri
torijas nesakopšanu, piegružošanu, sīko huligānismu, alkohola
lietošanu tam neparedzētās vietās. Tāpat tie ir izsaukumi sakarā
ar konfliktiem ģimenē, kā arī pārbaudes, vai automašīnas ir no
vietotas atbilstoši noteikumiem, vai tās nav iebraukušas neatļau
tās vietās, piemēram, kāpu zonā. Sadarbojoties ar Valsts policiju
un Valsts vides dienestu, mēs veicam regulārus profilaktiskos rei
dus, ar mērķi pārbaudīt, vai nav pārkāpts aizliegums makšķerēt
un zvejot lieguma laikā. Vasaras sezonā pastiprināti kontrolējam,
vai kāpu zonā nav uzslietas teltis un kurināti ugunskuri tam ne
paredzētās vietās. Sekojam līdzi, vai uz ielas neatrodas iereibušas
personas, kuri traucē sabiedrisko kārtību. Ir gadījumi, kad pa
līdzam šīm personām nokļūt mājās. Darba pienākumu izpildes
laikā, ja tas nepieciešams, izsaucam neatliekamo medicīnisko
palīdzību. Mums ir pilnvaras aizturēt personu un pēc tam nodot
Valsts policijas rokās.”
Mani interesēja, vai ir kādi likumpārkāpumi, par kuriem paš
valdība nevar sodīt. Uzzinu, ka pašvaldības policijai nav tiesību
izmeklēt noziegumus vai likumpārkāpumus, par kuriem atbildība
paredzēta Krimināllikumā. Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana
ir Valsts policijas un citu izmeklēšanas iestāžu kompetence. Visbie
žāk tie ir dažādi pārkāpumi ceļu satiksmē, par kuriem pārkāpumu
protokolu ir tiesīga noformēt tikai Valsts policija, šādos gadījumos
pašvaldības policijai ir tiesības likumpārkāpēju tikai aizturēt. Nav
tādu pārkāpumu, par kuru pašvaldības policists neliksies ne zinis,
jo tas ir ārpus pašvaldības policijas kompetences. Pašvaldības poli
cijai ir tiesības jebkāda pārkāpuma gadījumā reaģēt uz to, aizturēt
un gaidīt attiecīgās iestādes darbinieku ierašanos.
Sarunas turpinājumā vēlos uzzināt, vai ir viegli darīt savu
darbu, ja lielākā daļa cilvēku ir vairāk vai mazāk pazīstami, jo
novads nav liels. Policijas inspektors pastāstīja, ka tas ir atkarīgs
no situācijas. Esot gadījumi, kad likumpārkāpējs policistu neuz
tver kā varas pārstāvi, bet kā čomu un ignorē policijas prasības.
Šādos gadījumos nav viegli. Tomēr pārsvarā šāda situācija palīdz,
jo cilvēki jūtas drošāki un ir atsaucīgāki, ja policists ir pazīstams.
Uz manu jautājumu, kādam jābūt pašvaldības policistam,

inspektors atbildēja, ka
par pašvaldības policistu
var strādāt cilvēks, kurš
ir kā pīle (raksta autores
izteikts salīdzinājums) –
nokrata ūdeni (negatīvu
attieksmi) un iet tālāk.
Citādi nevar, jo darbs ik
dienā reti ir saistīts ar ko
pozitīvu, nākas nodar
boties ar citu sodīšanu.
„Cilvēku attieksmi pret
sevi kā pret pašvaldības
policistu neuztveru per
sonīgi. Par spīti visam,
mums ir jāatrod veidi,
kā tikt galā ar problē
mām, jābūt gudriem, zi
nošiem un prasmīgiem,
lai novērstu problēmas
un tiktu ar tām galā. Šajā
darbā ļoti būtiska ir
Rojas novada domes Pašvaldības policijas inspektori Raivis Puntulis un Dzintars Vīksne. 		
prasme kontaktēties ar
					
				
I. Graudiņas foto
cilvēkiem, ir jāpārzina
psiholoģiskās taktikas,
Jautāju, vai novada iedzīvotāji izmanto dienu, kad iecirknī ir
piemēram, kā runāt ar agresīvu cilvēku, lai viņš nomierinātos.”
Jautāju, kā mūsu novads izskatās no pašvaldības policista ska pieņemšanas diena. Atgādinu – Rojas novada Pašvaldības poli
tupunkta, vai pie mums ir mierīgi? Atbilde bija pozitīva – mūsu cijas diennakts telefona numurs: 28600215 un trešdienās no
novads ir uzskatāms par mierīgu salīdzinoši ar citiem, lielākiem 9.00 līdz 12.00 Pašvaldības policijas iecirknī ir pieņemšanas
novadiem. „Cilvēki ir korekti, zina ko drīkst un ko nedrīkst. Pie laiks, kad novada iedzīvotāji var sastapt inspektorus uz vietas.
mēram, par alkohola lietošanu tam neparedzētās vietās pārsvarā Izrādās, ka šo iespēju iedzīvotāji tiešām izmanto. Jo policists to
ir jāaizrāda tieši iebraucējiem. Mierīgi ir arī lielajos kultūras pa mēr reizēm ir arī savā veidā kā psihologs. „Cilvēki parasti vēlas
sākumos, kur pārsvarā notiek preventīvais darbs – patrulējam, izrunāties, ja viņiem ir kāda sāpe.”
Pēc sarunas ar inspektoru Dzintaru Vīksnu secinu, ka nevar
lai radītu drošības sajūtu un mazinātu vēlmi pārkāpt likumu. Ak
tīvāka darba diena ir Zvejnieksvētkos, bet tik lielos pasākumos par Pašvaldības policista darbu spriest tikai pēc tām pāris rin
parasti kārtību palīdz uzturēt arī apsardzes darbinieki un Valsts diņām, ko varam lasīt mūsu rubrikā „Policija ziņo”. Tā ir tikai
policija. Vairāk darba ir vasaras sezonā – nesakārtotas teritorijas, darba redzamā daļa. Darba ikdienā ir jāspēj patstāvīgi pieņemt
patrulēšana kāpu zonā, nepieskatīti dzīvnieki, izsaukumi. Parasti dažādus lēmumus, jāprot runāt ar cilvēkiem un jāsaglabā miers,
uz izsaukumu dodamies divatā, īpaši, ja ir informācija par agresī jo policiju jau neizsauc pozitīvos brīžos. Jāpārzina un jāizprot
vu vai lielāku kompāniju. Nekad nevaram zināt, kas mūs sagaida, likumi, lai pieņemtu pareizo lēmumu. Ir nekavējoties jāreaģē
kā situācija atrisināsies. Rudens un ziemas sezonā parasti pie un jāuzņemas atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Polici
vēršam uzmanību lietām, kuras ir palikušas nemanītas iepriekš – jas darbs, tas ir arī darbs kabinetā, jeb kā mēdzam sarunvalodā
piemēram, tās pašas māju zīmes. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka tā teikt – darbs ar kaudzi papīriem.
nav mūsu iegriba. Ir svarīgi, lai šī māju zīme ir novietota labi
Policisti ikdienā saskaras ar sabiedrības tumšāko pusi, tas
redzamā vietā, jo, ja, nedod Dievs, būs vajadzīga ugunsdzēsēju
vai ātrās palīdzības palīdzība, tieši šai zīmei var izrādīties liela ir smags darbs. Tāpēc novēlu spēku un izturību, veselību un
nozīme. Šajā, nosacīti klusajā periodā tiek pārskatīti arī noslēgtie možu garu, iedzīvotāju cieņu un uzticēšanos! Lai jūsu veiktais
atkritumu izvešanas līgumi vai, pareizāk būtu teikt, nenoslēg nozīmīgais un svarīgais darbs jums dotu gandarījumu! Lai
tie līgumi. Pietiekami regulāri atrodas šādu līgumu neslēdzēji, jums ikdienas rūpēs un steigā, rūpējoties par mums visiem,
uzskatīdami sevi par gudrākiem nekā ir tie, kuri šādus līgumus izdotos saglabāt sirds gaišumu un optimismu!
ir noslēguši. Atkritumi tiek izmesti tiem neparedzētās vietās vai
Iluta Graudiņa
konteineros, par kuriem kāds cits jau ir samaksājis.”

Apskati jaunas izstādes Rojas bibliotēkā
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Gaidot Ziemassvētkus un turpinot lasītāju vaļasprieku un
kolekciju izstāžu veidošanu, decembrī Rojas bibliotēkā piedāvājam skatīt divas jaunas izstādes.
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Tamborētas sedziņas – autore Anna Ivanovska. Šoreiz tā ir klasika, kas priecēs ikvienu rok

darbu fanu, taču mūsdienās tamborēto sedziņu pielietojums mēdz būt daudz plašāks un interesantāks
nekā tas bija vēl pirms dažiem gadu desmitiem. Šādas sedziņas var izmantot ne tikai kā galdautiņus, bet arī
veidot no tām glītus interjera vai dāvanu iesaiņojuma rotājumus, atjaunot apģērbu vai pat veidot no tām
elegantus vakartērpus. Atliek vien likt lietā fantāziju un, protams, jābūt skaisti tamborētām sedziņām.
Ziemassvētku karstvīna krūzes – Gunitas Artamonovas kolekcija. Skaitā 17, katra no tām
atceļojusi kopā ar Gunitu tieši no Ziemassvētku tirdziņiem Vācijā, Holandē vai Beļģijā, kur karstvīns tiek
tirgots šādās krūzēs, kuras iespējams arī iegādāties.
Līdz gada beigām būs skatāma arī foto mirkļu izstāde „Mēs Latvijas simtgades gadā” par notikušajiem
pasākumiem mūsu bibliotēkā un mūsu dalību izbraukumu semināros, kā arī Edgara Liepiņa dzimšanas
dienai veltīta grāmatu un periodisko rakstu izstāde.
Irēna Svitiņa

Foto: D. Dambīte
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Rojas novada 20. novembra domes sēdē tika izskatīti 23 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2018
„Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības
17.05.2016. saistošajos noteikumos Nr. 7/2016
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bēr
nam, kurš palicis bez vecāku gādības””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2018
„Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības
19.02.2013. saistošajos noteikumos Nr. 7/2013
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas at
zīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociāla
jiem pabalstiem Rojas novadā””.
• Apstiprināt Rojas novada Sporta skolas attīs
tības plānu 2018./2019.–2020./2021. mācību gadam.
• No 2019. gada 1. janvāra noteikt Rojas no
vada pašvaldības teritorijā maksu par sadzīves

atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves at
kritumu reģenerāciju) – EUR 10,61 un pievienotās
vērtības nodokļa apmērā par 1 (vienu) m3 (kubik
metru) cieto sadzīves atkritumu.
• Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, veikt
iepirkumu un noslēgt operatīvā līzinga (nomas)
līgumu uz četriem gadiem par jaunu septiņvietīgu
pasažieru automašīnu.
• Iznomāt zemes vienības daļu 6126 m² platībā
(vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā)
tūrisma un atpūtas organizēšanas uzņēmējdarbī
bas vajadzībām.
• Anulēt adreses inženierbūvēm.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Dambiņi”, Rudē,
Rojas novadā, zemes vienībai zemes lietošanas mērķus.

• Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunķirķragi”,
Rojas novadā, zemes vienībai zemes lietošanas
mērķus.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Mazdreimaņi”,
Rojas novadā, zemes vienībai zemes lietošanas mērķus.
• Noteikt nekustamā īpašuma Silupītes ielā 10,
Rojā, Rojas novadā, zemes vienībai zemes lietoša
nas mērķi.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Tomari”, Ģip
kā, Rojas novadā, zemes vienībai zemes lietošanas
mērķus.
• Piešķirt adresi zemes vienībai – Selgas iela 43,
Roja, Rojas novads, LV – 3264.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mūrnie
ki”, Rojas novadā.

• Sadalīt nekustamā īpašuma „Zāles”, Rudē,
Rojas novadā, zemes vienību atbilstoši zemes ie
rīcības projektam divās atsevišķās zemes vienībās
un piešķirt tām nosaukumus un adreses.
• Atļaut nekustamo īpašumu „Mežgulbji”, „Le
jieši” un „Saktas” zemes vienību robežas pārkārto
šanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu, saglabā
jot esošās adreses un nosaukumus.
• Dot atļauju Rojas kultūras centram, publiskā
pasākuma „Ziemassvētku tirdziņš” rīkošanai.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece /
Domes sekretāre
Gunta Dambiņa

Iznācis Rojas novada kalendārs
2019. gadam

Aicina Rojas novada rokdarbniekus veidot
kopīgu izstādi

Ar prieku paziņoju, ka nu jau otro gadu pēc kārtas Rojas novadam ir savs kalendārs.
Kalendārs tapis, pateicoties tiem atsaucīgajiem mūsu novada cilvēkiem, kuri pada
lījās ar savām fotogrāfijām kalendāra veidošanā. Paldies Daigai Brinkmanei par kalen
dāra māksliniecisko noformējumu un kopā salikšanu.
Jauno Rojas novada kalendāru ir iespējams iegādāties Rojas tūrisma informācijas
centrā, Selgas ielā 14e, Rojā un Rojas Jūras zvejniecības muzejā, Selgas ielā 33, Rojā.
Šim notikumam par godu, tāpat kā pagājušajā gadā, vēlamies veidot kalendāra at
vēršanas pasākumu, uz kuru aicinām ikvienu interesentu.
Kalendāra atvēršanas pasākums notiks 7. decembrī 18.00 Rojas Izstāžu un radošo
darbnīcu centrā.
Īpaši uz pasākumu gaidīsim visus atsaucīgos fotogrāfus, kuri iesūtīja vai padalījās ar
savām fotogrāfijām Rojas novada kalendāra tapšanā.
Lai šogad katrā mājā sienu rotā mūsu pašu kalendārs!

Tuvojoties gada nogalei, Rojas tūrisma informā
cijas centrs aicina čaklos novada iedzīvotājus kopīgi
veidot rokdarbu un smukumlietu tirdziņu.
Šī kopīgi veidotā izstāde nu jau kļuvusi par tradī
ciju, kad vienuviet iespējams apskatīt dažādus rokdar
bus, smukumlietiņas un meistarstiķus, ko veidojuši
mūsu novada cilvēki. Izstādes apmeklētāji var ne tikai
apskatīt visus smukos darbiņus, bet arī iegādāties kā
das – lielākas vai mazākas – dāvaniņas sev vai saviem
tuviniekiem.
Tāpēc, lai arī šogad šī izstāde varētu notikt, aicinu
visus čaklos novada iedzīvotājus līdz 10. decembrim
uz Rojas Tūrisma informācijas centru atnest savus
veidotos darbiņus vai mājražojumus – adījumus, tam
borējumus, rotas, Ziemassvētku rotājumus, interjera
dekorus, izstrādājumus no koka. Varbūt kāds gatavo
pašu gatavotas garšvielas vai kosmētikas līdzekļus?
Piedāvājiet jebko, ko pats esat izdomājis un radījis!
Atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri vēlētos ar saviem
darbiņiem piedalīties izstādē, lūgums sazināties pa te
lefonu 28630590 (Kristīne).

Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja

SIA „Rojas DzKU” informē
SIA „Rojas DzKU” informē, ka sākot
no š. g. 13. decembra uzņēmums veiks
ūdensskaitītāju pārbaudes daudzdzīvokļu
namos un privātīpašumos. Lai nodrošinā
tu piekļuvi ūdensskaitītājiem, uzņēmums
skaitītāju pārbaudi veiks arī pēc plkst.
17.00 darba dienās, kā arī Sestdienās un
Svētdienās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta
skaitītāju verifikācijas termiņiem un skai
tītāju plombām. Nepieciešamības gadīju

mā šo pasākumu veikšanai tiks piesaistīta
Rojas novada pašvaldības policija.
Atgādinām mūsu klientiem, ka mak
sājumi par ūdenssaimniecības pakalpoju
miem ir jāveic regulāri par katru mēnesi
līdz mēneša beigām.
Aicinu Rojas novada iedzīvotājus būt
atsaucīgiem un saprotošiem.
SIA „Rojas DzKU” Valdes loceklis
J. Podnieks

Par nekustamā īpašuma nodokli
2018. gadā Rojas novada dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas (to daļas),
bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, kā arī palīgēkām, kurās
notiek saimnieciskā darbība. NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais
dienests ir piešķīris trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, daudz
bērnu ģimenēm un politiski represētām personām, atbilstoši likumam „Par nekustamā
īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 495.
Atvieglojumus varēs pieprasīt personas, kuras ir 1. un 2. grupas invalīdi, un perso
nas, kurām pieder nekustamais īpašums un 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 2019. gadu, jāiesniedz Rojas novada domē, klāt pievienojot invaliditātes apliecības
kopiju. Ja invaliditātes statuss noteikts bez pārbaudes, tad klāt iesniegumam nepiecie
šams pievienot attiecīgo lēmumu. To lūdzam izdarīt līdz 2019. gada 1. martam.
Aicinām izmantot arī portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties
atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvoša
nos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).
Nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore
A. Lakšmane

Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja

Pagājušā gada rokdarbu izstāde.

K. Voldemāres foto

Foto konkurss „Mana zeme skaistā”
Latvijas valsts simtgades pasākuma ietvaros jau pagā
jušajā gadā tika izsludināts projekts „Latvijas skolu jau
natnes foto konkurss „Mana zeme skaistā””. Projekta mēr
ķis – stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un
mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām
iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. No Rojas novada
startēja astoņpadsmit 1.–12. klašu autoru darbi. Skolē
ni bija aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas,
izmantojot mobilos telefonus un foto aparātus. Konkursa
darbi bija jāiesniedz interneta vietnē, kur bija arī iespēja
nobalsot par sev tīkamākajiem darbiem.
Darbi, par kuriem bija vislielākais balsu skaits katrā
novadā, tika izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti skolā.
Pagājušajā nedēļā Rojas vidusskolas direktore Santa Vei
de atklāja foto izstādi, kurā redzami desmit autoru dar

bi. Skolas direktore gan atzina, ka balsotāji varēja būt at
saucīgāki. Vislielāko balsu skaitu izpelnījās Keita Nikola
Kučinska (2.b klase), 2. vieta Alisei Elizabetei Reinholdei
(11. klase), bet 3. vietā Beate Šteinberga (2.b klase). Vēl
atzinību ieguva Henrijs Bedre (6.b), Ralfs Gleglu (9.b),
Laima Līduma-Reinholde (6.b), Linda Melānija Strautiņa
(9.a), Ieva Grīnīte (8.a), Dārta Valdemāre un Estere Sīpli
ņa (pagājušajā gadā 12. klase).
Foto gleznas kā dāvinājums nonāca skolas īpašumā,
dalībnieki saņēma kalendāru ar savu foto darbu.
Foto gleznu izgatavošanai ir piesaistīts finansējums no
Latvijas uzņēmumiem, savu artavu ieguldījuši arī mūsu
novada uzņēmēji.
Antra Ozollapa

Uzmanību Rojas novada zvejniekiem!
Iesniegumus par zvejas tiesību limitu piešķiršanu un zvejas rīkiem 2019. gadam
lūdzam iesniegt līdz šī gada 21. decembrim Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3,
Rojā, Rojas novadā.

Pieaug ar apkuri saistītajos ugunsgrēkos bojāgājušo skaits
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) apkopotā informāci
ja liecina, ka šogad ir pieaudzis ar ap
kures iekārtu nepareizu ekspluatāciju,
bojājumu un to nepareizu izbūvi saistī
tajos ugunsgrēkos bojāgājušo skaits. Ja
2017. gadā ar apkuri saistītos ugunsgrē
kos gāja bojā 18% no visiem bojāgāju
šajiem, tad šogad jau – 21%.
VUGD statistika liecina, ka šogad
kopumā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši
67 cilvēki, kur daļa gājusi bojā ar apkuri
saistītos ugunsgrēkos. Šiem traģiska
jiem ar apkuri saistītajiem notikumiem
raksturīgs tas, ka gandrīz visi bojāgāju
šie bija pensijas vecumā, un ugunsgrēki
lielākoties izcēlušies vēlā pēcpusdienā
un vakarā, kad cilvēki virtuvē uz plīts
gatavo vakariņas vai arī silda māju
pirms došanās gulēt.
Apkures iekārtas bojājuma, neparei
zas izbūves vai ekspluatācijas noteiku
mu pārkāpumu dēļ katru gadu izceļas
gandrīz desmitā daļa no ugunsgrēkiem.
Papildus tam vairāk nekā 500 gadī

jumos ugunsdzēsēji glābēji dodas uz
dūmvados degošiem sodrējiem. Ņemot
vērā to, ka tiek prognozēta gaisa tempe
ratūras pazemināšanās, kad tradicionā
li pieaug ar apkuri saistīto ugunsgrēku
skaits, VUGD aicina iedzīvotājus rūpī
gi izvērtēt savu apkures ierīču tehnisko
stāvokli un to lietošanas paradumus.
Jānovērtē apkures iekārtu tehniskais stāvoklis un jāveic dūmvadu tīrīšana!
Ja pirms apkures sezonas sākuma
nav veikta dūmvadu tīrīšana, tad to
nepieciešams izdarīt apkures sezonas
laikā, lai dūmvadā nenotiktu degšana.
Degošie sodrēji rada augstu tempera
tūru, kas dūmenī var radīt plaisas, kā
rezultātā karstuma un liesmu ietekmē
var aizdegties ēkas konstrukcijas. Ie
dzīvotājiem jāņem vērā, ka privātmāju
īpašnieki paši var veikt dūmvadu tīrī
šanu, ja ir tam nepieciešamās zināšanas
un aprīkojums.
Lai izvairītos no nelaimes un varē
tu droši uzturēt siltumu, kurinot mal

kas, gāzes vai cita veida apkures ierīci,
reizi piecos gados jāapseko dūmvadu,
dūmeju un dūmkanālu tehniskais stā
voklis. To drīkst veikt atbilstoši sertifi
cēti speciālisti.
Lietojot malkas plīti, jāatceras, ka
plītis laika gaitā nolietojas – var izdegt
cepeškrāsns metāla apšuvums un plīts
virsmā parādīties spraugas. Lai novēr
stu to, ka liesmas un dzirksteles pa plīts
spraugām nokļūst uz degtspējīgiem
priekšmetiem, tām periodiski nepie
ciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērē
jot radušās plaisas, savlaikus nomainot
izdegušo cepeškrāsni un nostiprinot
durtiņas.
Jāievēro drošas apkures ierīču lietošanas noteikumi:
 aizliegts novietot kurināmo un
citus degtspējīgus materiālus kurtuves
atveres priekšā tuvāk par 1.2 metriem;
 nedrīkst atstāt bez uzraudzības
degošas apkures ierīces, ja to neatļauj
tehniskās ekspluatācijas noteikumi;
 uz apkures ierīcēm novietoti degt

spējīgi priekšmeti un materiāli (drēbes,
apavi, dvieļi utt.), sakarstot var aizdeg
ties un izraisīt ugunsgrēku;
 krāsnis un plītis atļauts kurināt ar
malku, kuras garums nepārsniedz kur
tuves izmērus;
 ieteicams krāsni iekurināt vairā
kas reizes dienā nevis to pārkurināt;
 cietā kurināmā krāsns, piemēram,
virtuves plīts, kurtuves priekšā degtspē
jīga materiāla grīda ir jāpārklāj ar ne
degošu loksni, piemēram, skārdu, lai
nodrošinātu to, ka no krāsns izkritušas
ogles vai dzirksteles neizraisa uguns
grēku;
 bojātu apkures iekārtu un dūm
vadu lietošanas rezultātā var izcelties
ugunsgrēks.
Dūmu detektora ierīkošana samazina bojāgājušo skaitu!
Ņemot vērā to, ka lielākā daļa no
ugunsgrēkos bojāgājušajiem nosmok
dūmos nevis sadeg, VUGD aicina
iedzīvotājos savos mājokļos uzstādīt
dūmu detektorus, kas ar spalga skaņas

signāla palīdzību brīdina par mājoklī
izveidojušos sadūmojumu.
Dūmu detektorus var iegādāties jeb
kurā mājsaimniecības preču veikalā. Tā
izmaksas atšķiras no papildus funkciju
klāsta, bet vidēji to cena nepārsniedz
10 eiro. Dūmu detektorus var uzstā
dīt gandrīz jebkurš cilvēks, jo nepie
ciešams sienā vai griestos izurbt pāris
caurumu un ar skrūvju palīdzību pie
stiprināt dūmu detektora korpusu. Visa
nepieciešamā informācija ir norādīta
lietošanas instrukcijā.
VUGD aicina iedzīvotājus parūpē
ties par sava mājokļa drošību, lai auk
stajā laikā apkures ierīces varētu darbi
nāt droši, neuztraucoties par iespējamo
ugunsnelaimi.
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250
inta.palkavniece@vugd.gov.lv
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Ģimenes sestdiena „Gaidām Ziemassvētkus” Rojas muzejā
Adventa laiks ir saistīts ar diviem atslēgas vārdiem: atnākšana un
gaidīšana. Tā ir gatavošanās Ziemassvētkiem, ar kuriem beidzas šis
laiks.

sestdiena muzejā”. Ideja šādam pasāku
mu ciklam radās, kad, analizējot mūsu
apmeklētāju vecumu, secinājām, ka mu
Sestdien, 1. decembrī Rojas Jūras Arī es, šī raksta autore, ņēmu sevi pie zeju visbiežāk apmeklē cilvēki gados un,
zvejniecības muzejs aicināja ņemt tētus, rokas un devos uz muzeju. Kopā darbo protams, skolēni, jo ir ļoti laba sadarbī
mammas, opīšus, omītes, krustmātes ties gribētājus sagaidīja muzeja vadītāja ba ar Rojas vidusskolu. Vidējā paaudze,
un krusttēvus pie rokas un steigties uz Inese Indriksone, un viņu es arī aicinā diemžēl, muzeju apmeklē krietni retāk.
muzeju, lai kopā uzsāktu šo Ziemas ju pastāstīt par to, kas šeit notiks. „Šajā Iespējams, ka tas ir saistīts ar sabiedrībā
svētku gaidīšanu, gatavojot apsveikuma gadā uzsākām jaunu pasākumu ciklu valdošo stereotipu, ka muzejā ir tikai
kartiņas mīļajiem un cepot piparkūkas. „Ar ģimenēm uz muzeju jeb ģimenes senas lietas un tur nenotiek nekas in
teresants. Iespējams, ka vidējā
paaudze muzeju neapmeklē arī
tādēļ, ka viņus ir skārusi mūs
dienu aktuālā problēma – visu
savu brīvo laiku ir interesantāk
pavadīt, klejojot interneta vidē
savos tālruņos un datoros. Lai
vai kā, ar šādiem pasākumiem
mēs cenšamies uzrunāt jaunos
vecākus atnākt uz muzeju kopā
ar saviem bērniem. Un nevis
vienkārši atvest bērnus uz mu
zeju un nodot viņus muzeja
darbinieku rokās, lai tie viņus
pieskata un izklaidē. Mēs aici
nām vecākus ar bērniem dar
boties kopā. Šajos pasākumos
vienmēr ir kāds izzinošs uzde
vums, kas saistīts ar novada vēs
Kamēr vieni cep piparkūkas, citi kopā ar Zani veido Ziemassvētku apsveikuma kar- turi, un noteikti ir kādas inte
tiņas.
Foto: I. Indriksone resantas un jautras aktivitātes.

Pirmais šāds pasākums notika pavasarī,
Lieldienu laikā, nākamais bija vasarā,
un nu ir Ziemassvētku gaidīšanas laikā.”
Kā sauc zvejniekciemu, kurā 20.
gadsimta sākumā, J. Dambekalna zivju
fabrikā izgatavoja augstākā labuma ķi
lavas „Bauda”? Kas ir viens no senāka
jiem un svarīgākajiem navigācijas ins
trumentiem uz kuģa? Kāds burinieka
veids attēlots uz Latvijas Bankas īpašās
10 latu sudraba monētas? Kā sauca pir
mās Latvijas naudas zīmes (1919.)? Šie
ir daži no vēstures jautājumiem, uz ku
riem atbildes lielie un mazie pasākuma
apmeklētāji varēja rast Rojas muzejā,
staigājot un pētot muzeja eksponātus
un lasot tiem pievienotos aprakstus.
Uzrunāju 6. klases skolēnu Mārtiņu,
kā viņam klājās ar gudrības spēles jau
tājumiem. „Jautājumi bija dažādi. Da
žiem es zināju atbildes pats, piemēram,
atminēju mīklu „Kad vajag, tad izmet,
kad nevajag – paceļ”. Zināju arī, kas ir
viens no svarīgākajiem un senākajiem
navigācijas instrumentiem uz kuģa un
kā sauca zvejnieku kolhozu Rojā. Uz
grūtākajiem jautājumiem atbildes man
palīdzēja atrast mamma un muzeja
darbinieces.”
Zanes Valbakas vadībā tika gatavo
tas Ziemassvētku apsveikuma kartiņas.
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Te nu tiešām varēja vērot, ka tāda kopī
ga darbošanās patika gan bērniem, gan
pieaugušajiem. Kā papildus bonuss šai
aktivitātei bija sarunas. Sarunas par to,
kā katrs līdz šim ir gatavojies svētkiem,
par to, kā katrs mēs jūtamies šajā laikā.
Tomēr pats interesantākais, manuprāt,
bija pašas Zanes stāstījums par zvaig
znēm, jo viņas lielā aizraušanās ir vērot
debesis. Uzzinājām, ka ir zvaigznes,
kuru spožums ik pa laikam pulsē no
tajās notiekošajiem procesiem.
Ar savām zināšanām dalījās arī
saimniece Dina Čuba. Viņas vadībā tika
ceptas piparkūkas, gatavota glazūra un,
protams, tās tika arī dekorētas. Gribat
zināt ideālās glazūras recepti? Lūdzu –
olas baltums un pūdercukurs. Samaisīt
visu kopā, un krāsai var pievienot Jupi
suliņas. Jā, viss ir tieši tik vienkārši!
Kopīgi darbojoties, laiks ir pagājis
nemanot. Ir tapusi neliela izstāde no
pašu veidotajiem darbiņiem – skais
tām, nē, ļoti skaistām Ziemassvētku
kartiņām un arī garšīgām un košām
piparkūkām.
Uz atvadām muzeja vadītāja Inese
saka: „Tā nu viss šajā reizē pie mums
notika! Gaidīsim atkal kādā citā „Ģi
menes sestdienā” jau nākamajā gadā!”
Iluta Graudiņa

Pats savas laimes kalējs
Pirmdien Rojas vidusskolā Karjeras projekta (Nr. 8.3.5.0/16I/01)
ietvaros skolotāja Inta Plāte bija noorganizējusi lekciju 9.–12. klašu skolēniem ar apmācību treneri un uzņēmuma „Karjeras Konsultācijas” īpašnieku un lektoru Aleksi Daumi.
Atraktīvais, ar labu humora izjūtu apveltītais lektors ātri atrada
kopīgu valodu ar pusaudžiem. Viņš atzina, ka braukājot pa skolām,
sarunājoties gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem, viņš ir nonācis pie
secinājuma, ka no mūsu sabiedrības ir izslēgts viens svarīgs posms –
iniciācija kā sekmīga pāreja no viena attīstības līmeņa nākamajā.
Tas ir vērtīgs instruments, un vajag izdomāt veidu, kā psiholoģis
kā veidā šo procesu atgriezt atpakaļ sabiedrībā. Tālāk lektors stāsta
dažādus atgadījumus no savas dzīves un savu draugu pieredzētā,
atsevišķi vispirms pievēršoties puišu iniciācijai. Viņš pieminēja fi
lozofisku jēdzienu „liminālā telpa”, kas apzīmē kādu slieksni cilvēka
dzīvē. „Kad nācāt pa durvīm, jūs pārkāpāt pāri slieksnim. Slieksnis
ir draņķīgākā vieta, kur atrasties. Aiz muguras drūzmējas citi, tie
tevi grūsta, bet tu esi iesprūdis. Tu esi kavēklis, nepopulārs cilvēks.
Iniciācijas jeb iesvētību procesi apzināti sagatavo tevi tikt pāri šim
slieksnim. Tu neesi bērns, bet neesi pieaugušais. Tu neesi civilais,
bet kareivis arī tu vēl neesi. Un ir jābūt kādam cilvēkam, kurš tev
palīdzēs tikt pāri šim slieksnim un pieņemt pareizos lēmumus. „Li
monidālā telpa”, savukārt, ir mūžīgie svētki. Tas ir tas, ko jūsu klases
audzinātāji cenšas sniegt jums – kur vēl jūs aizvest, ko vēl jums pa
rādīt. Bet jums neko negribas, jo viss jau tāpat ir OK. Bet tā nav, un
tu sāc darīt debilas lietas.”
A. Daume uzsvēra, ka puišu iniciācijai ir trīs sastāvdaļas. Pirmā –
jaunietim vajag sastapties ar visiem iespējamiem spēkiem – badu,
slāpēm, miega trūkumu. Vēl lielāks spēks, ar kuru jauniešiem nākas
sastapties, nezinot ko ar to iesākt, ir seksuālā dziņa. „Testosterona
līmenis pieaug. Tas nozīmē galējības – visu vai neko, dzīvot vai mirt.
Pienāk stadija, kad jūs iemīlaties visās meitenēs. Nākamā stadija –
jūs visās viļaties. Ko tu dari, kad redzi pa gaiteni nākam savu sim
pātiju? Ieskrienies, iebelz viņai ar somu un aizskrien. Tev liekas, ka
esi izrādījis viņai uzmanību, bet viņa nodomā „Debils, kas debils!”
Testosterons ir tas, kurš liek jums ārdīt un postīt. Tāpēc atrodiet savu
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Svētku karuselis
Rojupes PII „Saulespuķe”

nišu, kur varat izpausties – sports, tūrisms, jebkas, kur jūs varat izlā
dēt savu spēku un varenību.” A. Daume stāstīja situāciju, kāda radās
Āfrikā, kur ziloņi uzbruka vietējiem ciemiem, iznīcinot visu savā
ceļā. Tas notika tādēļ, ka malumednieki bija iznīcinājuši lielāko daļu
veco ziloņu, kuri izskolotu jaunos. Līdzīgi ir cilvēku dzīvē. Katram
vīriešu kārtas pārstāvim ir jāatrod savs „vecais zilonis”, kurš viņu ie
vadīs iniciācijas rituālos un nostādīs uz dzīves takas.
„Jaunietim jāsaskaras ar visiem spēkiem un jāuzveic tie. Ja tev
ir bada sajūta, pabaro sevi. Ja tev slāpst, meklē ūdeni. Ja tev ir miega
bads – sāc domāt, kā tu vari sakārtot savu režīmu. Ja tevi nomāc
seksuālā dziņa, labi, ja blakus ir kāds „vecs zilonis”, kurš tev palīdz
iztrakoties un fiziski nogurt. Jums, jaunieši, ir fiziski jāpārgurst un
jārāpo mājās aiz noguruma, lai ar pēdējiem spēkiem ieveltos gultā”,
tik skarbs bija A. Daume.
Otra lieta, kas svarīga vīrieša pieaugšanā – bagātināt viņa dvēseli.
Pieaugušu vīrieti varot atpazīt pēc spējas sevi izpaust. Viņam neva
jag būt daiļrunīgam, bet jāspēj vismaz īsumā pateikt, ko viņš domā,
jūt, par ko sapņo. Viņam jāsaduras ar svētumu. Kas ir svētums? Tas,
kas sniedzas pāri visam, kas tev šķiet normāls, piedzīvots, saprasts.
Kaut kas tik atšķirīgs, ka to sastopot, gribas kliegt. A. Daume to salī
dzina kā saduršanos ar vilcienu, jo pēc tā tu vairs nepaliec tāds, kāds
esi. Kad lasi grāmatu, tas ir svētums, jo sniedz atsevišķu pieredzi.
Kad satiec cilvēkus ar citādu domāšanu nekā tev, tas ir svētums.
Trešā iniciācijas procesa sastāvdaļa – sastapšanās ar nāvi jebkurā
tās formā. „Mirst ne tikai kaķīši un papagailīši, bet arī mammas, tēti,
brāļi un māsas, tuvi draugi pamet, zūd uzticība, mīlestība – arī tā ir
nāves forma. Ejiet uz bērēm, un mirušais cilvēks iedos jums lielāku
mācību nekā universitāte kopumā”. Tādu uzskatu pauž A. Daume,
noslēdzot iniciācijas pamatus puišiem ar piecām galvenajām atziņām:
1. Dzīve ir grūta.
2. Tu neesi svarīgs.
3. Tu neesi galvenais.
4. Tu nekontrolē visu šajā pasaulē.
5. Tu nomirsi.
Un puisis, kurš sapratīs šīs būtības un pārkāps pār svētuma
slieksni, nekad neiesitīs savai mammai, nepasūtīs skolotāju un cienīs
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Tā vien liekas, ka tik tikko iesācies jaunais mācību gads. Bet laiks ir paskrējis
nemanot, un aiz loga jau lēni danco sniegpārslas, kas atgādina par Ziemassvētku
tuvošanos.
Pa šo laiku Rojupes PII „Saulespuķe”, balstoties uz latviskajām tradīcijām, jautri
pavadīti ne tikai Miķeļi un Mārtiņi, bet arī izgaršota „Putras diena” un nominētas
mūsu vidū visgardākās putras – griķu, zirņu, grūbu un auzu pārslu.
Tāpat pozitīvām emocijām un mīļuma piepildīts bijis pēcpusdienas pasākums
kopā ar vecvecākiem, ritinot pasaku kamoliņu un atceroties pasaku nozīmi mūsu
katra paša ikdienā, kā arī svētku koncerts par godu mūsu Latvijas valsts 100. dzim
šanas dienai. Šo dienu īpašu padarīja arī mūsu ģimeņu veltītie sirsnīgie novēlējumi.
Mūsu svētku karuselis turpinās ar gaišo svecīšu iedegšanu lielajā „Saulespuķes”
Adventes vainagā, ar eglītes izgreznošanu pie iestādes un, protams, ar kluso Ziemas
svētku gaidīšanas laiku.
Paldies visām čaklajām rociņām, kuras palīdz piedzīvot skaistus brīžus un mīļus
svētkus!
Lai mums visiem mierpilns un gaišs šis svētku laiks!
S. Maure-Burkova,
Rudes PII „Saulespuķe” mūzikas skolotāja
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katru savā apkārtnē, jo varbūt tieši tas nepopulārākais cilvēks tev
kādreiz izglābs dzīvību.
Lekcijai atvēlētais laiks – viena mācību stunda – paskrējusi ātri. Jau
niešu uzmanība ir uzkurināta, un uzmanību sev pieprasa arī meitenes.
„Ar meitenēm viss ir citādi. Tagad es taisīšu gudru seju, jo nav
lemts vīrietim saprast, ko jūt sieviete. Es atsaukšos uz franciskāņu
mūka Ričarda Rora teikto, ka vīrietis ir kā lauks, ko vajag art un ecēt,
bet sieviete ir kā ūdens, kam vajag gultni. Ja šī gultne ir sekla, ūdens
sastāvas un sāk smirdēt, jeb sākas zāģēšana – par jebko. Un jūsu
kopdzīve ir beigusies. Meitenes jau no bērnības spēlē skolās, dakte
ros, jau rotaļās jūs iemācāties risināt jebkuras problēmas. Sievietes
iniciācijas process ir saistīts ar asinīm – mēnešreizes, pirmā seksuālā
pieredze un bērna dzemdēšana. Neviens jums, meitenes, pat atļauju
neprasa, ja puiši var izvairīties no saviem pārbaudījumiem, jums nav
izvēles. Tas vienkārši notiek. Un spēkā stājas ierobežojumi”.
Vēl lektors aizrautīgi ilustrē situāciju, kur puiši skolā ātri pama
na, ka meitenes skolotājām labāk patīk, ka meitenes ir gudrākas, ap
ķērīgākas, ātrākas reakcijā. Eksistē divu veidu pasakas – puišu un
meiteņu. Visas pasakas par pamātēm ir meiteņu pasakas, jo mam
mas agrāk vai vēlāk pārvēršas par pamātēm, kuras neļauj darīt to
un to, kuras meitu nesaprot un nezina, kā viņa jūtas. Puišu pasakas
ir par trešo tēva dēlu. Puišiem ir svarīgi sacensties, skriet, viņiem ir
vajadzība tikt pamanītiem un uzlielītiem. Ja matemātikā četrinieku
saņem, par to svētki jātaisa! Bet ir meitenes, kuras ir gudrākas, ko
munikablākas, un tad puiši ieslēdz trešo tēva dēlu – es neko nesapro
tu. Un tad abi izaug, un meitenēm noteiktā vecumā sākas ierobežo
jumi, kuri māca pakļauties. Cik grūti ir meitenei – sievietei, kurai
jau no mazotnes ir intuīcija un attapība, pakļauties būtnei, kurai viss
lēni pielec. Meitenes ir spiestas ieklausīties sevī, savā ķermenī. Tā
meitenes kļūst pieaugušas, gatavas rūpēties un arī pakļauties.
Noslēgumā lektors meitenēm novēlēja neaizmirst, ka viņas ir dzi
mušas princeses – karalienes, lai arī laiku pa laikam viņas to aizmir
sīs. Un tādēļ svarīgi, lai blakus būtu gudrs vīrietis, kurš spēj atgādināt
viņai par to, ka tu esi princese, ka tev vajag svētkus, jo sāpes un iero
bežojumi tavā dzīvē būs pietiekami.
Lektora teikto pierakstīja Antra Ozollapa

Ü

Lielais „Saulespuķes” Adventes vainags. 
S. Maures-Burkovas foto

Ü
Ü

Ü

BANGA 2018. gada 7. decembris
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Sludinājumi

8. decembrī
laukumā pie Rojas kultūras centra
no plkst. 12.00–14.00

ZIEMASSVĒTKU KĀRUMU
UN NAŠĶU TIRDZIŅŠ

Ü

14. decembrī 16.00
Rojas novada bibliotēkā
Dzintras Dzeguzes

Varēsiet iegādāties „Ogas kāruma” garšīgos zefī
rus, dzērvenes pūdercukurā, tējas, sīrupus, sulas,
sukādes, mājas vīnus, adījumus, medu ar dažādām
garšām, ābolus, svētku dekorus un rotājumus, ro
tas, keramikas izstrādājumus, pinumus, piparkū
kas, Dundagas sklandraušus un citas jaukas un gar
das lietas. Par to, lai tirgošanās un iepirkšanās būtu
jestrāka, gādās Liepājas teātra aktrišu folkloras kopa
„Atštaukas”. Būs arī saimnieces Dinas vārītā Ziemas
zupa. Šoreiz cienājoties, gādāsim par palīdzību Talsu
dzīvnieku patversmes ķepām, noderēs arī siltas segas
(spilveni gan netiek pieņemti). Notiks jautras ziemas
sportiskas aktivitātes visai ģimenei, radošās darbnī
cas, bet plkst. 13.00 kultūras centra mazajā zālē varēs
sasildīties, skatoties „multenītes”. Ieeja brīva.

Ü

dzejoļu krājuma

„Rītausmas ziedos”
un kopkrājuma

„Debesu asaras”
ATVĒRŠANAS SVĒTKI.

Cienījamie lasītāji!
Izmantojiet iespēju bez maksas
ievietot 21. decembra novada informa
tīvajā izdevumā „Banga” apsveikumus
un laba vēlējumus Ziemassvētkos un
Jaunajā gadā saviem darba kolēģiem,
radiem, draugiem un kaimiņiem! Ap
sveikumus lūdzu atsūtīt līdz 18. decem
brim uz e-pasta adresi avizebanga@
roja.lv vai zvanīt pa telefonu 25446369.

Plkst. 17.00

ROJAS LIELĀS EGLES IEDEGŠANAS SVĒTKI
Muzikālas eglītes ar trim dažādiem raksturiem,
sapņiem un izpratni par lielo Ziemassvētku būtību
centīsies tikt galvenās egles godā. Būs dziesmas un
dejas, smaidi un prieks, un, protams, ieradīsies pats
Ziemassvētku vecītis!
Mūsu tradīcija šim aukstajam vakaram ir arī silta
tēja un zaptmaizes. Padalieties ar saviem ievārījumu
krājumiem, laikus atnesot burciņas uz Rojas KC!
Būsim kopā! Lai gaišais Ziemassvētku gaidīšanas
laiks ienāk katrā mājā!

22. decembrī plkst. 18.00 un 20.00
jauna latviešu spēlfilma – romantiska komēdija

„JAUNGADA TAKSOMETRS”

Ü

Režisors: Māris Martinsons.
Lomās: Lauris Reiniks, Nauris Brikmanis, Valdis
Melderis, Zane Dombrovska, Dita Lūriņa-Egliena,
Dārta Daneviča, Andris Bulis, Ieva Florence, Māra
Sleja, Valters Krauze, Baiba Sipeniece-Gavare u.c.
Ieeja: 2.00 EUR. Vietas varat rezervēt arī pa tālr.
29196478, kā arī biļetes iegādāties iepriekš vai tieši
pirms seansa.

Ü

Pateicības
Rudes daudzdzīvokļu māju iedzīvo
tāji pateicas Gatim Simanovičam par
ielu apgaismojuma iebūvi Rudē.
***
Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
par svecēm, egli un dāvanām,
Par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi: ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...
/M. Svīķe/
		

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrības „Piejūra””
atkritumu savākšanas
PAKALPOJUMA CENAS
no 2019. gada 1. janvāra

Sveiksim arī jubilārus
Zentu, Ilgu, Irēnu, Viesturu,
Dzidru un Oļģertu.
Senioru kluba „Liedags”
padome

Tu esi katram viena, tomēr viena.
Pie kuras kā pie saules bērni turas klāt.
Un tāpēc ir tik grūti,
zaļām skujām birstot,
Uz mūžu smagai zemei tevi atdot, māt!

Ü

No 5. novembra
Rojas KC mazajā zālē apmeklētājus priecēs
Talsu tautas nama TLMS „DZĪPARS”
adīto cimdu izstāde

Izsakām līdzjūtību Saulcerītei
Vēmanei, mammu mūžībā pavadot.
SIA Zvejnieku saimniecības
„Irbe” darba kolēģi

„100 CIMDU RAKSTI LATVIJAI”.

Aktuālie speciālistu pieņemšanas laiki
un izmeklējumi Talsu filiāles slimnīcā
neiroķirurgs Stefans Rjabcevs, informējam, ka Dr. Rjabcevs
sniedz maksas konsultācijas.
6. decembrī, 13. decembrī un 20. decembrī pacientus
pieņems un konsultēs Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas
Talsu filiāles ķirurgs Agnis Ļuļēns.
Katru pirmdienu no plkst. 11.00 līdz 16.00 Talsu filiāles
slimnīcā ambulatorās pacientu pieņemšanas veic dermatoloģe Aija Šmite. Pie Dr. Šmites iespējams pieteikties gan uz
valsts apmaksātām, gan maksas konsultācijām.
Informējam, ka Talsu filiāles slimnīcā ir iespējams veikt
dažāda veida datortomogrāfiskos izmeklējumus par valsts
finansējumu jau vienas nedēļas laikā!
Uz minētajām un citu speciālistu valsts apmaksātajām
un maksas konsultācijām iespējams pieteikties zvanot uz
slimnīcas reģistratūru pa tālruni 632 59997, katru darba
dienu vai arī piesakot vizīti slimnīcas reģistratūrā klātienē.

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Iluta Graudiņa.
Tālrunis 25446369.

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

Veikalā „Master”
Rojā, Bangu ielā 2

lielais cenu kritums!
Atlaides sākot no 20% līdz 20%
spēkā no 17. līdz 20. decembrim.

Ziemassvētku
dievkalpojums
Ģipkas ev. lut. baznīcā
24. decembrī 17.00.
Pirms dievkalpojuma no
pulksten 16.30 Ziemassvētku
mūziku izpildīs ērģelniece
Ilze Rūsa.
Visi mīļi gaidīti!

PIEDĀVĀ DARBU
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA
„Banga Ltd”, reģ.nr. LV41203031343,
Rojā ceha iekārtu mazgātajam/ai – darbs katru darba dienu no plkst.
16.00, darba laiks aptuveni 4 stundas/
dienā, darba samaksa 26.70 EUR/
dienā pirms nodokļu nomaksas. Kūpināšanas krāsns rāmju un truļu
mazgātājam/-ai – darbs svētdienās,
darba laiks aptuveni 7 stundas/die
nā, darba samaksa 100.00 EUR/dienā
pirms nodokļu nomaksas. Kontakttāl
runis 29475820.

Līdzjūtības
Izsakām līdzjūtību Saulcerītei
un Sandim no mammas un omītes
atvadoties.
Darba kolēģi

„ZIEMAS SKAŅA”

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē
14. decembrī un 20. decembrī pacientus pieņems otolaringoloģe Linda Muldere. LOR speciāliste veic konsultāci
jas un tādas procedūras kā – audiometrija, timpanometrija
un deguna blakusdobumu iekaisumu diagnostika gan pie
augušajiem, gan bērniem. Savukārt LOR speciāliste Jana
Grobača pacientus pieņems 29. decembrī. Pie LOR spe
ciālistēm var pieteikties uz valsts apmaksātajām un maksas
konsultācijām.
8. decembrī un 22. decembrī pieņems ginekoloģedzemdību speciāliste Lāsma Bidiņa. Dr. Lāsma Bidiņa veic
ambulatorās pieņemšanas ginekoloģisko saslimšanas gadīju
mos, kā arī konsultē jautājumos par kontracepciju un ģime
nes plānošanu. Pie Dr. Bidiņas pieejamas gan valsts apmak
sātas, gan maksas konsultācijas.
21. decembrī Talsu filiāles slimnīcā pacientus pieņems

No sirds pateicamies Ziemassvētku eglītes iedegšanas svētku organizētājiem un dalībniekiem Ģipkā!
Īpašs PALDIES par sarūpētajām
dāvaniņām ciema vecākajiem iedzīvotājiem.
Ar mīlestību – ģipcenieki

Man liekas – tepat vien,
Tu man tuvumā kā jau arvien.

29. decembrī plkst. 18.00 mazajā zālē
jauktā kora „Norise” (Rīga) koncerts

Ieeja brīva.

„Liedags” kopsapulce.

Būsiet laipni gaidīti!

Ü

15. decembrī plkst. 18.00 un plkst. 20.00
Rojas KC Mazajā zālē
dokumentālā filma „LUSTRUM”
Stāsts par VDK arhīvu un pagātnes izvērtēšanu
atjaunotajā Latvijas valstī. Mēģinājums saprast, kas
bija tā sistēma, kas pēdējos 25 gadus traucē Latvijas
valsts pieaugšanas procesam, un mēģinājums atbildēt
uz jautājumu, vai 90. gados nenotikusī lustrācija var
izrādīties bīstama valstiskai tālākpastāvēšanai.
Režisors un scenārija autors: Gints Grūbe. Žur
nālistes: Sanita Jemberga, Ilze Jaunalksne. Filmas ga
rums: 90 min.
Ieeja: 2.00 EUR. Vietas varat rezervēt arī pa tālr.
29196478, kā arī biļetes iegādāties iepriekš vai tieši
pirms seansa.

8. decembrī pulksten 11.00
Rojas kultūras centra
konferenču zālē
notiks svinīga senioru kluba

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
Izsakām līdzjūtību Edītei Freimanei, mammu mūžībā pavadot.
SIA „Būvserviss Roja”
Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām birst.
Un no dziļas laimes akas,
Pasmelts tik, cik atvēlēts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dainai, Ērikai, Sarmītei un pārējiem piederīgajime, māmiņu
mūžībā pavadot.
Ģipkas luteriskā draudze

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

Liktenis steidzīgi dzīves grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
tas vēl starp dzīvajiem ir.
Visdziļākā līdzjūtība Jurģim
un Jēkabam, ģimenei un tuviniekiem, mūsu mīļo
GUNDEGU POLI
mūžībā pavadot.
Rojas vidusskolas
Domes vecāki
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
Skumju brīdī esam kopā ar Jēkabu, mammu
GUNDEGU
aizsaulē aizvadot.
2015. gada izlaiduma klasesbiedri
un audzinātāja
… tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš pārstāj tikai līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilgonim Rutkam un visiem tuviniekiem māsu
ZIGRĪDU JEFREMOVU
mūžībā pavadot.
Rojas invalīdu biedrība

Bezmaksas izdevums.
«BANGA» iznāk 2 reizes mēnesī:
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.
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