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Dace Klabere

Jau 28 gadus ilgst sadraudzība starp 
Rojas evaņģēliski luterisko draudzi un 
luterāņu draudzi Heikendorfā (Vāci-
ja). 2016. gadā, atzīmējot sadraudzī-
bas 25.  gadadienu, rojenieki viesojās 
Heikendorfā, nākamajā gadā vācu 
draugi viesojās pie mums, bet tikko 
kā daļa Rojas draudzes locekļu un mā-
cītājs Juris Veidenieks atkal viesojās 
Heikendorfā.

Lidostā Hamburgā mūs sagaidīja 
Rojas grupas vadītāja Doroteja Pozere ar 
vīru Vilhelmu, un Dorotejas vadīto busiņu 
saucām par savējo visu ciemošanās laiku.

Heikendorfas ielās izvietotie plakāti 
vēstīja, ka 1. septembris pilsētā ir Rojas 
diena. Šī diena bija īpaša gan Heikendor-
fas draudzes locekļiem, gan mums – viņu 
viesiem. Rīts sākās ar svētbrīdi dievnamā, 
kuru vadīja Heikendorfas draudzes mācī-
tāja Andrea Šmidte ar prāvestu, piedalo-
ties arī Rojas draudzes mācītājam Jurim 
Veideniekam. Pēc dievkalpojuma sekoja 
emocionāls brīdis, kurā mūsu mācītājs 
Juris Veidenieks pateicās vācu draugu 
draudzei par izrādīto laipnību un silto 
uzņemšanu, dāvinot heikendorfiešiem 
paša sarūpētu dāvanu – ierāmētu foto-
grāfiju, kurā redzams Rojas baznīcas al-
tāris. Savā uzrunā klātesošajiem mācītājs 
atzīmēja, ka šis altāris simbolizē vietu, 
kurā mēs, Rojas draudzes locekļi, lūdzam 
Dievu arī par viņiem – saviem draugiem 
no Heikendorfas. Lai arī konkrētais al-
tāris atrodas baznīcā Rojā, kā uzsvēra 
mācītājs, būtībā uz pasaules ir tikai viens 
altāris, un tas ir lielāks par laiku, telpu, 
attālumu un mūsu saprašanu, un, ja tur 
būs pats Dievs, tad mēs vienmēr būsim 
vienoti pie šī vienīgā altāra.

Pēc kopīgā dievkalpojuma sekoja 
Rojas dienas atzīmēšana blakus esoša-
jā draudzes namā. Tradicionāli drau-
dzes čaklās saimnieces uz to ieradās ar 
pašceptām kūkām, savukārt Rojas gru-
pas galvenā saimniece Gerdas kundze 
šai dienai bija pagatavojusi auksto biešu 
zupu latviešu gaumē. Spriežot pēc izēs-
tajiem šķīvjiem, vācu draugiem itin labi 
garšoja latviskajām garšas kārpiņām tik 
iecienītā zupa, savukārt mēs nesmādējām 
vācu saimnieču ceptās kūkas. Tieši otrā-
di – mums bija žēl, ka no milzīgā kūku 
daudzuma vairāk par 2–3 gabaliņiem no-
degustēt nespējām.

Pēc pusdienām mūsu tulks, ikdienā 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja 
Inese Indriksone, uzstājās ar sagatavoto 
prezentāciju par Roju, savukārt mācītājs 
Juris Veidenieks iepazīstināja klātesošos 
ar draudzes darbu Rojā un atbildēja uz 
interesentu jautājumiem. Rojas draudzes 
vārdā mācītājs pateicās Heikendorfas 
draudzei par draudzību un materiālo at-
balstu, kurai pateicoties, Rojas dievnams 

ir atjaunots un labi uzturēts. Savukārt pēc 
vakariņām sekojošajās partneru sarunās 
jau tika iztirzāti konkrēti mērķi, kuros 
Heikendorfas draudze vēlējās mūs mate-
riāli atbalstīt.

Katrā šādā viesošanās reizē esam gai-
dīti arī pilsētas domē. Arī šoreiz tieka-
mies ar pilsētas birģermeistaru, kurš mūs 
iepazīstina ar galvenajām norisēm pilsētā 
un tās nākotnes plāniem. No birģermeis-
tara uzzinām, ka Heikendorfā pašlaik 
dzīvo 8400 iedzīvotāju, bet viņš cer, ka 
2–3 gadu laikā iedzīvotāju skaits sasniegs 
9000, jo vieta ir iemīļota, un uz to labprāt 
pārceļas arvien vairāk ļaužu. Savā uzru-
nā klātesošajiem birģermeistars uzsvēra, 
ka laiks, kad vācu draugi mums palīdzēja 
ar lietotu apģērbu un autobusiem, ir pa-
gājis. Latvija vairs nav aiz dzelzs priekš-
kara, bet gan strauji augusi savā attīstībā, 
dažviet pat aizsteidzoties priekšā Vācijai, 
piemēram, digitalizācijas jomā. Pēc bir-
ģermeistara domām, noteikti ir jāturpina 
attīstīt sadarbību arī starp mūsu pilsētām, 
un viens no sadarbības veidiem varētu 
būt kaut vai sadarbība starp skolām, attīs-
tot skolēnu apmaiņas programmu. Starp 
citu, heikendorfieši pamatoti lepojas ar 
savu jauno skolu, ar kuru arī mēs tikām 
iepazīstināti. Skolai rit pirmais mācību 
gads, tās apkārtnē vēl notiek labiekār-
tošanas darbi, stadiona būve, bet skolas 
telpās jau notiek mācību darbs. Plašas, 
gaišas telpas, ar modernāko aprīkojumu 
iekārtotas mūzikas, dabas zinību, mājtu-
rības un citas klases. Ekskursijā pa skolu 
mūs pavada bijušais birģermeistars Alek-
sandrs Oerth, bet ar klašu telpām un to 
aprīkojumu iepazīstina skolas saimnieks. 
Mani visvairāk pārsteidza mājturības kla-
se, kurā katram audzēknim ir sava plīts, 
izlietne, skapītis, tvaiku nosūcējs. Zēni 
droši vien būtu sajūsmā par darbmācības 
klasē redzēto, kuras aprīkojums līdzinā-
jās augstas klases darbnīcām. Savukārt 
dabas zinību klase iekārtota tā, lai, tikai 
pamainot aprīkojumu, tajā varētu mācī-
ties gan fiziku, gan ķīmiju un bioloģiju.

Pilsētā apskatām arī vietējo lepnu-
mu  – speciāli iekārtoto peldvietu, kur 
peldēšanas treneru vadībā bērni un 
jaunie ši var apgūt peldēt prasmi, speciā-
li iekārtotās telpās pārģērbties, uzspēlēt 
galda spēles, iedzert tēju un uzcienāties 
ar kārumiem. Vācu draugi vairākkārt uz-
svēra šādas būves nepieciešamību Rojā. 
Ideja vienkārši lieliska un ļoti vajadzīga, 
bet līdz tam mums vēl tāls ceļš ejams…

Kā katru reizi, heikendorfieši bija pa-
domājuši arī par to, lai mūs pēc iespējas 
vairāk iepazīstinātu ar savu zemi, un tā 
dažu dienu laikā pirmoreiz vaigu vaigā sa-
stapāmies ar Ziemeļjūru, pabijām Kāpostu 
muzejā, iepazinām marcipānu pilsētu Lī-
beku. Lībekā Svētās Marijas baznīcā, kas 
ir trešā lielākā baznīca Vācijā, mūs gaidīja 
gids, kura vadībā, pārvarot milzīgās bailes 

no augstuma (šoreiz runāju tikai par sevi), 
visi kopīgi pievārējām 360 pakāpienus un 
nokļuvām zvanu telpā. Tur mūsu skatam 
pavērās 6 milzīgi  un vairāki mazi zvani, 
kuri, sākot zvanīt, vismaz manī izraisīja 
absolūtu nerealitātes sajūtu, vēl kādam 
aizkrita ausis, bet kādi stāvēja aizvērtām 
acīm, laimes pārņemti. Tūdaļ pēc šī skais-
tā piedzīvojuma, ar īstu alpīnistu veiklību 
kāpjot vēl augstāk, nonācām pašā baznīcas 
torņa augšā izvietotajā skatu laukumiņā. 
Atzīšos, cīnīdamās ar panikas lēkmēm, 
braši turējos visiem līdzi, bet iziet pa ma-
zajām durtiņām, lai no putna lidojuma 
augstuma paskatītos uz lejā dunošo pilsē-
tu, man tomēr spēka nepietika… Paldies 
visiem maniem līdzcilvēkiem, kuri bija tik 
saprotoši un neko man neuzspieda. Lai 
arī nespēju iziet skatu laukumā, ekstrēmo 
piedzīvojumu, ložņājot pa baznīcas bēni-
ņiem un zvanu torni, nenožēloju ne mir-
kli. Laimīgi nokļūstot lejā, mūsu skaistā 
ekskursija noslēdzās baznīcā ar skaistāko 

ērģeļmūzikas koncertu, kādu man gadī-
jies dzirdēt. Marijas baznīca unikāla arī 
ar to, ka tās pakājē uz baļķēna sēž velniņš. 
Leģenda vēsta, ka velns palīdzējis dievna-
mu celt, domādams, ka top krogs. Pieska-
roties velna ragam, piepildoties jebkura 
vēlēšanās.

Mūsu viesošanās laiks Vāczemē pa-
skrien neticami ātri. Vienā no pēdējiem 
kafijas vakariem, kurā mūs savās mājās 
uzņēma Valtrauta, aicināju dalīties ie-
spaidos un pārdomās Rojas grupas dibi-
nātāju Ingeborgas kundzi, tagadējo vadī-
tāju Doroteju Pozeri un Rojas draudzes 
vecāko Maiju Zembahu.

Doroteja atzīst, ka šo gadu laikā ne-
apšaubāmi ir iegūta daudz lielāka sav-
starpējā uzticība, lietišķās attiecības pār-
augušas ciešā draudzībā, un tai ir daudz 
lielāka nozīme kā materiālajai palīdzībai. 
Ingeborga savukārt atcerējās laiku, kad 
2003.  gadā viņi pirmoreiz četratā at-
braukuši uz Roju. Ingeborga ir karalai-

Spītējot rudens lietutiņam un mazliet piekusu-
šiem saules stariem, Rojupes PII „Saulespuķe” jau-
nais mācību gads iesācies krāsaini! 

Atkalredzešanās prieks Zinību dienas svētkos 
bija manāms gan bērnu, gan pieaugušo acīs. Arī 
mūsu ciemiņš, darbīgā bite, ne tikai palīdzēja nu jau 
tradicionāli iešūpināt mazos saulpuķēnus, kuri tikai 
šogad uzsāk savas gaitas pirmsskolā, bet arī sveica 
jauno iestādes vadītāju Lindu Kleinbergu, nākamos 
skolēnus, sniedza visiem kopā iespēju piedalīties in-
teresantās spēlēs, rotaļās un sarūpēja patiesi gardu 
svētku kliņģeri. Paldies par to Aijai Mitenbergai.

Balstoties uz jauno pirmsskolas izglītības prog-
rammu un kompetenču pieejā balstītu mācību un 

audzināšanas procesu, bērni devās radošajā mi-
nipārgājienā „Pa rudens taciņu” ar orientēšanās 
elementiem, pašiem izsecinot, kā nokļūt līdz vēla-
majam galapunktam. Smalkās lietus lāses nespēja 
nobiedēt un aizkavēt bērnos esošo izzināšanas un 
pētīšanas prieku. Un kāpec gan ne – ja ir piemērots 
apģērbs, tad sliktu laikapstākļu vienkārši nav! 

Košas krāsas ikkatram bija iespēja saskatīt izvei-
dotajās rudens ziedu gleznās ūdenī. Paldies bērnu 
vecākiem par atsaucību, visi kopā iekrāsojām rudeni!

Mācību gads tik tikko sācis savu ritējumu, bet 
jau var nojaust, ka tas būs pārsteigumiem, jautriem 
smiekliem un interesantiem atklājumiem piepildīts! 

Sanita Maure-Burkova

Draudzība, kurā dominē sirds siltums un patiesas rūpes vienam par otru

Rojas luterāņu draudzes mācītājs Juris Veidenieks tūlīt  pasniegs dāvanu Rojas 
grupas vadītājai Dorotejai Pozerei (no kreisās). Uz kartītes rakstītos veltījuma vār-
dus nolasīja Dina Petroviča, visu tulko Inese Indriksone.

Pēc dievkalpojuma draudzes namā notika saviesīgs pasākums kopā ar Heiken-
dorfas draudzes locekļiem.

Viena no šaurajām Lībekas ieli-
ņām. Kā stāstīja mūsu gids, sākot pie-
trūkt apdzīvojamai platībai, pilsētā 
sākuši celt nelielas dzīvojamās mājas 
jau esošo māju pagalmos. Lai nokļūtu 
šajās mājās, izbūvētas speciālas ieli-
ņas. Vienīgais nosacījums bijis – ielai 
jābūt tik platai, lai pa to varētu iznest 
zārku.                               D. Klaberes foto

ka bērns, daudz ko pārdzīvojusi, un pēc 
viesošanās Rojā, sapratusi, ka viņas sirds 
pieder austrumiem nevis rietumiem, un 
ka tieši Roja ir tā vieta, kuras ļaudīm 
viņa labprāt sniegtu atbalstu. Ar pateicī-
bu viņa atceras nu jau mūžībā aizgājušo 
Hedvigu Krūkliņu, kura viesus uzņēmusi 
savās mājās. Tieši Hedviga bijusi tā, kas 
parādījusi pareizo ceļu sadraudzībai, tās 
virzienus un palīdzību, kāda bijusi nepie-
ciešama. Ar labu vārdu tiek pieminētas 
arī Mērija, Agrita un ikviens, kurš allaž 
gādājis par to, lai arī vācu viesi pie mums 
justos tikpat labi un aprūpēti, kā mēs, 
ciemojoties Heikendorfā. „Galvenais, ka 
esam kopā domās, darbos un Dieva sla-
vināšanā”, vienbalsīgi uzsver namamātes.

Arī Rojas draudzes vecākā Maija 
Zembaha ir pateicīga heikendorfiešiem 
par viņu rūpēm, atbalstu un uzsver, ka 
dažkārt sirds siltums, laipns vārds un pa-
tiesa draudzība ir pat svarīgāka par mate-
riālajām vērtībām.

Nākamajā Heikendorfas draudzes 
saiešanā Rojas grupas vadītāja Doroteja 
Pozere stāstīs, kā gājis, uzņemot viesus 
no Rojas, un, kā apgalvo Doroteja, tas 
būs ļoti pozitīvs stāstījums, kas varbūt 
kalpos kā stimuls iesaistīties Rojas grupā 
jauniem cilvēkiem.

Vēlreiz paldies mūsu vācu draugiem 
par sirsnīgo uzņemšanu, laipnību, atsaucī-
bu un patiesajām rūpēm par mums visas 
ciemošanās laikā! Uz tikšanos Rojā!

Prieks kopā būt 

PII „Saulespuķe” kolektīvs Zinību dienā.               Albuma foto

Baraviku laika dullums atkal ir klāt! 
24. septembra guvums, lasot trijatā – 
45o baraviku. D. Klaberes foto
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Rojas novada domē

Ziņo Rojas DzKU

Rojas novada domes 17. septembra 
sēdē tika izskatīti 16 darba kārtības 
jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Piekrist, ka SIA „Rojas DzKU” noslēdz ar 
SIA „Zītari LZ” vai Rojas vidusskolu vienošanos 
uz diviem gadiem par kompensācijas apmēru un 
tās samaksas kārtību, notekūdeņos konstatējot 
augstāku piesārņojošo vielu koncentrāciju nekā 
noteikts Ministru kabineta 2016. gada 22. marta 
noteikumos Nr. 174 vai līgumā. Kompensācijas 
apmērs samazināms par 50%, ar nosacījumu, ka 
paredzētais galīgais kompensācijas apmērs nevar 
būt mazāks par faktiski radītajām izmaksām pa
pildu piesārņojuma savākšanai un attīrīšanai.

•	 Apstiprināt Rojas novada pašvaldības saisto
šos noteikumus Nr. 7/2019 „Rojas novada kapsētu 
darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” un 
saistošos noteikumus Nr. 8/2019 „Par grozīju
miem Rojas novada pašvaldības 20.05.2014. sais
tošajos noteikumos Nr. 6/2014 „Rojas novada paš
valdības nolikums””.

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldī
bai piederošo nekustamo īpašumu „Dravas”, Rojas 
novads, ar kadastra Nr. 8882 009 0540 1,1000 ha 
platībā,  nosakot izsoles nosacīto cenu – EUR 5600 
un apstiprināt atkārtotas (ceturtās) izsoles notei
kumus.

•	 Dzēst nekustamā īpašuma pamatparādu un 
soda naudu kopā EUR 3624.39.

•	 Palielināt SIA „Rojas DzKU” pamatkapitā
lu, veicot finansiālu ieguldījumu EUR 15000,00 
apmērā un apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla 
palielināšanas noteikumus.

•	 Uzdot Rojas novada domes priekšsēdētā
jai Evai Kārkliņai vienoties ar SIA „Smilšu pilis” 
par līguma (07.07.2018. Nr. RND/2018/L170) at
celšanu un atcelt Rojas novada domes 2018. gada 
17. jūlija domes lēmumu Nr. 121 „Par Rojas nova
da Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

•	 Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekus
tamo īpašumu – Selgas ielā 10, Rojā, Rojas novadā.

•	 Noslēgt ar SIA „Melnsilkrasts” par nekusta
majā īpašumā „Melnsila stāvlaukums”, Rojas no
vadā, esošajām zemes vienībām apbūves tiesību 
līgumu uz laiku līdz 2053. gada 31. decembrim.

•	 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekus
tamā īpašuma „Strautiņi”, Kaltene, Rojas novads, 
sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās, pie
šķirt/saglabāt tām nosaukumus un adreses, mainīt 
zemes lietošanas mērķus.

•	 Nekustamā īpašuma Selgas ielā 17, Rojā, Ro
jas novadā, zemes vienības sadalīšanai, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu, saglabājot esošo adresi 
un nosaukumu paliekošajai zemes vienībai un 
piešķirt jaunu nosaukumu un adresi atdalītajai ze
mes vienībai. Apstiprināt zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumus.

•	 Nekustamā īpašuma „Brāļtīrumi”, Rojas 
novadā, zemes vienības sadalīšanai, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu, saglabājot esošo adre
si un nosaukumu paliekošajai zemes vienībai un 
piešķirt jaunu nosaukumu un adresi atdalītajai ze
mes vienībai. Apstiprināt zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma Silupītes ielā 8, 
Rojā, Rojas novadā zemes vienībai zemes lietoša
nas mērķi.

•	 Atcelt Rojas novada domes 19.05.2015. lē
mumu Nr. 133 par zemes ierīcības projekta apstip
rināšanu nekustamajam īpašumam „Jauntīrumi”, 
Melnsilā, Rojas novadā un noteikt zemes lietoša
nas mērķus.

•	 Apstiprināt SIA „Atkritumu apsaimniekoša
nas sabiedrība „Piejūra”” valdes locekļa nomināci
jas komisijas nolikumu.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/

domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Nekustamā īpašuma izsole
Rojas novada dome rīko atkārtotu (ceturto) izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam 

„Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmē
jumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, kas uz Rojas 
novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841. 

Sākumcena – EUR 5 600, solis – 50 EUR, drošības nauda – 560 EUR, reģistrācijas maksa – 
30,00 EUR. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes kontā LV95HA
BA0551022109166 AS „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 31.10.2019. 
plkst. 16.00. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes sēžu zālē Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.roja.lv.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas 
novada domē viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pretendenti atkārtotai izsolei 
var pieteikties un reģistrēties līdz 2019. gada 31. oktobrim, plkst. 16.00, darbdienās no pirmdienas 
līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. 
Izsole notiks 2019. gada 1. novembrī, plkst. 12.00, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, domes zālē. 
Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29421943.

Noslēgusies Rojas brīvdabas 
estrādes – vasaras koncertzāles 
pirmā sezona

Ir sācies lapu krišanas un vākšanas periods. SIA 
„Rojas DzKU” atgādina, ka „Rojas novada terito
rijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 
Nr.  18/2011 paredz teritoriju īpašniekiem piegu
lošās teritorijas kopšanu – zālienu nopļaušanu, 
ietvju tīrīšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu. 
SIA „Rojas DzKU” neveic bezmaksas lapu aizveša
nu un privātmāju dārza atkritumu savākšanu. Par 
iespējām savākt privātmāju nevajadzīgās „rudens 
veltes”, lūdzam interesēties SIA „Rojas DzKU” 
Selgas ielā 8, Rojā.

Rudens tirgus Rojā – 
diena, kurā praktiskums 
mijās ar izklaidēm
Dace Klabere

14. septembrī simtiem ļaužu pulcējās Rojas Jū
ras zvejniecības muzeja rīkotajā rudens tirdziņā, 
degustējot, iepērkoties vai vienkārši baudot bur
vīgo atvasaras dienu un tirgus atmosfēru. Atmo
sfēra – pacilājoša un apetīti rosinoša. Es uz tirdzi
ņu gāju ar domu tikai paskatīties, bet, kā gadījās, 
kā nē – mājās aizgāju ar pilnu somu labumiem. 
Gardie našķi tika notiesāti pāris dienu laikā, glī
tā bļodiņa ar zilajiem sivēniem sānos pēc pāris 
dienām tika pasniegta jubilāram, bet ontlīgā (tā 
to nosauca puķes saimniece) eremūra sakne drīz 
vien tiks stādīta puķu dobē, lai nākamgad tā kļū
tu par manas dobes karalieni, kā apsolīja mutīgā 
eremūra saknes pārdevēja. Lai organisms spētu tu
rēties pretī rudens un tuvojošās ziemas vīrusiem, 
somā iegūla smiltsērkšķu sulas pudeles un dažādu 
medu burciņas. Medus ar kaltētām pīlādžogām – 
„kas var būt labāks par šo”, teiktu slavenais Mār
tiņš Rītiņš! Kamēr priecājos par amatnieku dari
nājumiem un degustēju našķus, nokavēju pēdējā 
sklandrauša pirkšanas brīdi. Garšīgo raušu tirgo
tāja Elma Zadiņa arvien ir gaidīta mūsu tirdziņos, 
un, lai man piedod visi pārējie sklandraušu cepēji, 
Zadiņas kundzes ceptos sklandraušus pārspēt ne
izdodas nevienam. Kā smējās pati cepēja, lai cik 
sklandraušu arī neizceptu, tie vienmēr pietrūkstot.

Paldies Rojas invalīdu biedrības dāmām par 
garšīgajām ābolmaizēm! Viņas ar savu čaklumu 
un prasmīgajām rokām arvien lieliski papildina 
tirgus piedāvājumu! Paldies arī saimniecei Dinai 
Čubai ar komandu. Mācība nākamajai reizei – uz 
vietām, kur Dina gatavo pusdienas, neiet ar pilnu 
vēderu! Savukārt tie, kuri bija gudrāki par mani, 
baudīja Dinas gatavotās reņģes pienā un rūšrāce-
ņus pilnām mutēm un nebeidza vien slavēt vien
kāršo, sātīgo paēdienu.

Skaļi un jestri tirgus laukumā iesoļoja folkloras 
kopas „Turki” dalībnieki. Nākdama no Līvānu pu
ses, folkloras kopa, tāpat kā „Latgolys golds” šiverī

gie pārdevēji, ātri 
vien ar savu lat
gaļiem raksturīgo 
atraktivitāti, at
bruņoja atturīgos 
kurzemniekus 
un iekaroja viņu 
sirdis. Tā 14. sep
tembris Rojā iz
vērtās par lustīgu 
dienu, kurā lat
vieša praktiskums 
mijās ar vēlmi iz
klaidēties un iegu
vēji bija visi. 

Vienmēr šķitis, ka vasara ir vienīgais gadalaiks, 
kas Latvijā ir salīdzinoši īsu laika sprīdi. Varbūt 
man tas saistās ar to, ka tieši vasarā interesentiem 
tiek piedāvāts plašs kultūras pasākumu piedāvā
jums, ka tieši vasara ir tas laiks, kad gribas savu 
brīvo laiku pavadīt pie dabas?! Iespējams tāpēc, 
lai to visu apvienotu, Latvijas iedzīvotāji un valsts 
viesi vasarās tik daudz apmeklē dažādus brīvdabas 
kultūras pasākumus dažādās Latvijas vietās.

Rojai un tās novadam šī vasara paliks atmiņā ar 
to, ka šī gada 29. jūnijā tika piepildīts sen lolotais 
sapnis – atklāta jaunuzceltā Rojas brīvdabas estrā
de – vasaras koncertzāle. Tā ir viena no četrām 
brīvdabas kultūras telpām Latvijā, kas visā sezo
nas garumā atrodas zem jumta seguma, ar plašu 
skatītāju zonu un vienu no lielākajām skatuvēm 
Latvijas teritorijā.

Atskatoties uz Rojas brīvdabas estrādes – va
saras koncertzāles – pirmo sezonu, var teikt, ka 
tā ir izdevusies. Ņemot vērā konkurenci, vasaras 
koncertzālē notikušie pasākumi kopā pulcējuši 
gandrīz 9000 apmeklētājus.

Šovasar jaunajā estrādē varēja izbaudīt senti
mentu un nostalģiju, apmeklējot muzikālā iestu
dējuma „Čikāgas piecīši – leģendu atgriešanās” 
pirmizrādi. Apmeklētāju skaits liecina, ka muzi
kālais iestudējums izpelnījies ievērojamu atzinību, 
padarot to par apmeklētāko sezonas pasākumu. 
Otro vietu apmeklētības ziņā ieņem Aijas Andre
jevas un draugu koncerts, savukārt trešajā vietā – 
leģendārās grupas „Pērkons” koncerts.

Sezonas laikā Rojas brīvdabas estrādes apmek
lētāji domās varēja aizceļot uz Itālijas romantis
kākajām vietām, klausoties itāļu opermūzikas 
skaistākās ārijas koncertā „Arrivederci, Roma”, 
ieklausīties latviešu tautas dziesmās ar etno fol
ka pieskārienu grupas „ElektroFolk” koncertā, 
izdziedāt līdzi romantiskākajām latviešu teātra 
mīlas dziesmām koncertā „Mīlestība”, kārtīgu 
smieklu devu gūt, apmeklējot izrādi „No saldenās 

pudeles”. Savukārt „Baltijas ceļa” 30gadē ikvie
nam bija iespēja ielūkoties kultūrvēstures spogulī 
un salīdzināt šodienu ar vakardienu koncertuzve
dumā „Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”. 

Pirmo sezonu noslēdzām ar lustīgu apdziedā
šanos kurzemnieku un latgaļu izloksnē koncertā 
„Lustīga ziņģu un danču andele”. Zaļumballes 
šarmu šovasar estrādei sniedza grupu „Zvaigžņu 
lietus”, „Roja” un „Miera vējos” izpildītās dzies
mas. Tik žanriski raiba un dažādā ir bijusi Rojas 
brīvdabas estrādes pirmā sezona!

Paldies visiem, kuri šovasar apmeklēja estrādē 
notiekošos pasākumus. Liels paldies visiem tiem 
uzņēmējiem un cilvēkiem, kuri piekrīt teicie
nam „Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz 
priekšu iet”, ieguldot savu darbu un laiku, atbals
tot estrā des pasākumus un darbību. Īpašs paldies 
Aldai Vecbērzai, Kražovsku ģimenei Rudē, SIA 
„Stagarēni” un personīgi Andai Maslobojevai, vei
kalam „Ķipītis”, Rojas stadiona vadītājam Arman
dam Indriksonam, „Rojas DzKu” un personīgi 
Jānim Podniekam un Gaitim Grīnītim, Andrim 
Rutkovskim. Paldies par atbalstu un padomiem 
Rojas Kultūras centra kolēģēm Ārijai Veidei un 
Dacei Brokai, Rojas Jūras zvejniecības muzejam 
un īpaši vadītājai Inesei Indriksonei. Liels paldies 
estrādes mazajai vasaras komandai: Ilmāram Ta
manim, Ivetai Neimanei, Elīnai Paulai, Līgai Bri
ģei, Baibai Rezefeldei un Rutai Sīpolai! Vislielākais 
paldies Rojas novada pašvaldībai, kura ar lielu 
mērķtiecību un neatlaidīgu darbu spēja uzcelt jau
no estrādi un turpina strādāt pie estrādes teritori
jas attīstības un labiekārtošanas.

Lai mums visiem krāsaini, kultūras piedzīvoju
miem un pasākumiem piepildīti Latvijas „garākie” 
gadalaiki: rudens, ziema, pavasaris. Uz tikšanos 
Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles –
jaunajā sezonā 2020. gadā!

Madara Aizgrāve, Rojas brīvdabas estrādes 
mākslinieciskā vadītāja

Kas šogad jāzina par pensiju indeksāciju
Kā katru gadu, arī šogad 1. oktobrī notiek pen-

siju indeksācija. Tas ir ļoti svarīgs notikums, kas 
skar ievērojamu sabiedrības daļu. Šogad pensiju 
indeksācijā ir vairāki jaunumi, kurus būtu derīgi 
zināt cilvēkiem, uz kuriem tas attiecas. Publicējam 
Labklājības ministres Ramonas Petravičas skaid-
rojumu par gaidāmo pensiju indeksāciju.

Vai šogad pensiju indeksācijā ir kādi būtiski 
jaunumi?

Jā, šī būs lielākā pensiju indeksācija pēdējo gadu 
laikā. To nodrošina Latvijas ekonomikas attīstība. 
Svarīgi, ka novērtēti būs tie seniori, kuriem ir vislie
lākais darba stāžs. Katrs, kaut neliels, pensijas pieau
gums ir atbalsts mūsu senioriem, lai uzlabotu viņu 
dzīves kvalitāti.

Bet, šogad – no 1. oktobra – ar indeksāciju tiks 
palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, 
kas nepārsniedz 420 eiro. Vienkāršāk sakot, ja cilvēks 
saņem pensiju, kas nav lielāka par 420 eiro, tad viņam 
tiks indeksēta visa pensija. Bet, ja seniors, pemēram, 
saņem 500 eiro lielu pensiju, tad viņam indeksēs tikai 
jau pieminētos 420 eiro, bet atlikušos 80 eiro, pensiju 
indeksējot, nepārskatīs. Izņēmums ir politiski repre
sētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalīb
nieki. Viņiem tiks indeksēts viss pensijas apmērs, ja 
arī tas pārsniedz 420 eiro.

Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka 
zaudējuma pensijas un atlīdzības palielināsies par 
7,19 procentiem. Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad 
vecuma pensijas pieaugums būs atkarīgs no cilvēka 
uzkrātā apdrošināšanas stāža. Ja apdrošināšanas stāžs 
senioram ir līdz 29 gadiem, pensija palielināsies par 
7,19 procentiem, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 
39 gadiem, kā arī, ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos 
un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba 
apstākļos – pensija palielināsies par 8,05 procentiem, 
ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44  gadiem – 
pensija palielināsies par 8,91 procentu bet, ja cilvēka 
apdrošināšanas stāžs būs vairāk nekā 45 gadi, tad jau 
pensija palielināsies par 9,77 procentiem.

Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs 
ir 350 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu 
līdz 29  gadiem no oktobra pensijas apmērs būs 
375,17 eiro – par 25,17 eiro lielāks. Ja apdrošināšanas 
stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – pensijas apmērs būs 
378,18 eiro – jau par 28,18 eiro lielāks. Tie, kuriem 
apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – 
pensijas apmērs būs 381,19 eiro jeb par 31,19 eiro 
lielāks. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi 

un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 384,20 eiro, 
tātad – par 34,20 eiro lielāka.

Turklāt šogad, 1.oktobrī, pirmo reizi indeksēs 
arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes 
pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 
31. decembrim. Proti, no oktobra tiks noteikts jauns 
piemaksas apmērs par katru apdrošināšanas stāža 
gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, tam piemērojot 
indeksu 1,0719. Līdz ar to, ja persona iepriekš par 
vienu apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 
31. decembrim saņēma 1,00 eiro, tad pēc indeksācijas 
tās apmērs būs 1,07 eiro, bet, ja saņēma 1,50 eiro, tad 
pēc indeksācijas tās apmērs būs 1,61 eiro.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas 
apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
kas samazina izmaksājamo summu.

Vai pensionāram ir kaut kas jādara pašam, 
lai saņemtu pensijas indeksāciju?

Nē, pensionāriem pašiem nekas jādara nav! Pensi
ju indeksāciju nodrošina VSAA un tā notiek automā
tiski – katru gadu 1. oktobrī. Tas nozīmē, ka arī šogad 
no oktobra ikviens, kam pienākas pensija, saņems to 
jau noindeksētā apmērā. Un nevajag arī uztraukties 
par to, vai VSAA zinās, cik kuram pienāksies pēc 
pensiju indeksācijas. VSAA rīcībā ir visi nepiecieša
mie dati – pārrēķins notiek automātiski. Taču savu 
pensijas apmēru cilvēks var uzzināt, vēršoties jebkurā 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 
nodaļā klātienē vai internetā – (http://www.vsaa.lv/
lv/kontakti/kontaktinformacija). To var izdarīt arī 
portālā www.latvija.lv.

Vai rudenī indeksācijas rezultātā 
palielināsies visas pensijas?

Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma pen
siju, invaliditātes pensiju, izdienas pensiju un apgād
nieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem tās ir 
piešķirtas vai pārrēķinātas līdz šī gada 30. sep tembrim.

Lai nodrošinātu 2019. gada pensiju, piemaksu pie 
pensijām un atlīdzību indeksāciju, pēc provizoris
kiem aprēķiniem, šogad tiks izlietoti 41,6 milj. eiro, 
savukārt 2020. gadā – tie jau būs ap 166 milj. eiro.

Vēlos piebilst, ka pensiju indeksācijas mērķis ir 
nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirkt
spējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu. 
Tas tiek darīts, lai cilvēkiem piešķirtās pensijas būtu 
salāgojamas ar esošo inflāciju un reālo dzīves līmeni. 
Ceru, ka atbalstu senioriem nākamgad būs iespējams 
palielināt, kaut vai paaugstinot minimālās pensijas lī
meni. Tā ir mana nākamā gada prioritāte. 

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
Sakarā ar apkures sezonas tuvošanos, šī gada 

28. septembrī (sestdien) tiks atjaunots ūdens 
spiediens apkures sistēmā. Bojājumu gadījumā 
zvanīt SIA „Rojas DzKU” avārijas dienestam pa 
telefonu 25439414.
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Ģipka – ciems, kurā, izbāžot kājas pa mājas logu, tās var pamērcēt jūrā
Ģipkā viesojos pašā vasaras pilnbriedā. Laukā spoži spīdēja saule un termometra rādītājs tuvojās plus 30 grādu at-

zīmei. Mani sagaidīja šīs dienas pavadone Ieviņa, un pirms došanās iepazīt ciema ļaudis, viņa atcerējās laiku, kad dzīve 
Ģipkā sita augstu vilni – tajā bija savs zivju apstrādes cehs, klubs, pasts, feldšerpunkts, veikals un daudz ļaužu. Šobrīd 
(pēc datiem uz 24. septembri) Ģipkā dzīvo 77 iedzīvotāji. Kad, braucot pa Ģipku, minu Ieviņai, ka daudzas mājas uz-
celtas pašā jūras malā, viņa man atbild, ka tā jau nav māja pie jūras, ja, izbāžot kājas pa logu, tās nevar pamērcēt jūrā.

 Paulu Līkopu sastopam sēžam piesaulītē un baudām vasa
ru. Sirmajam vīram rit jau 93. dzīves gads, tādēļ dienas tiek vadītas 
pavisam rāmi. Jau septīto gadu Paulonkulis dzīvo viens, tādēļ allaž 
ciemos tiek gaidīts dēls, mazbērni, vedekla. Viņi arī palīdz gan māju 
sakopt, gan pagalmā zāli nopļaut. Paulonkulis pastāsta, ka šajā mājā, 
ko cēluši viņa tēvs ar tēvatēvu, viņš dzīvo jau 80 gadus. Sākumā mā
jas vietā bijusi vien necila būdiņa, kas vēlāk pārtaisīta. Līdz 1941. ga
dam ģimene uzcēlusi arī otru māju, bet to kara laikā vācieši node
dzinājuši. 1944. gadā vācieši visus vietējos no jūrmalas izdzinuši, 
un kad 1945. gadā pēc kapitulācijas atbraukuši atpakaļ, mājas vairs 
nebijušas. Pēc kara beigām jaunietis iesaukts armijā un nodienējis 
piecus ar pusi gadus. Dienesta laiks pagājis Sovetskā. Armijas laikā 
Pauls trīsreiz nāvei acīs skatījies, bet katru reizi, lai arī par mata tiesu, 
no nāves tomēr izglābies. „Visādi dzīvē bijis”, rāmi nosaka Paulonku
lis. Jau sen kā smiltainē arī abas Paula sievas. Pirmā sieva nomirusi 
45 gadu vecumā, atstājot Paulu vienu ar diviem dēliem. Ar otro sievu 
viņš nodzīvojis garu kopdzīvi – 36 gadus, bet nu jau arī viņa vairākus 
gadus kā mirusi.  

Spēka gados Pauls Līkops strādājis „Bangā” par šoferi, 30 darba 
gadi aizvadīti zivju cehā Ģipkā.

 Uz manu jautājumu, kā klājas, Lilija Aviņa mundri atjoko
ja: „Dzīvo tik nost un tērē nodokļu maksātāju naudu”. Lilija atceras, 
ka kopā ar vecākiem Ģipkā iebraukusi 1952. gada decembra naktī.  
Pirmais iespaids – kāda nabadzība! Viss pelēks, tik dzelzszāle aug, 
piekrastē vabas, tīkli sakārti, visur laivas ar zvejas rīkiem, trūcīgas 
mājas un milzīgs smilšu klajums. Visa satiksme gājusi gar pašu jū
ras malu. Viņa redzējusi, kā tiek taisīts pirmais ceļš – sievas mežā 
klēpjiem plēsušas viršus, kas sastrādāti un likti par pamatu ceļam, 
vīri rāvuši celmus, no kuriem tecināta darva. Jaunās meitenes pirmā 
darbavieta bijusi zivju apstrādē, kaut arī līdz tam viņa nevienu zivi 
pat lāgā redzējusi nebija, tikai vēžus un dažas Daugavas zivis. „Ūdens 
Daugavā bija tik tīrs – kaut pasmel ar plaukstu un padzeries”, sapņai
ni atceras Lilija. Viņa atceras arī pirmo ballēšanos Ģipkā – Grīvānu 
mājas dižistabā. Cielavu ģimene bijusi par muzikantiem, turpat arī 
filmas rādītas. Savu laiku nostrādājusi arī ciema klubā, Lilija atceras, 
ka pašiem bijis savs teātris, bibliotēka, sieviešu ansamblis, vīru trio, 
vēlāk kluba telpās arī SPK (sadzīves pakalpojumu kombināts) pie
ņemšanas punkts. Klubu slēdza 1992. gadā. Pēc tā slēgšanas Lilija 
Aviņa vēl kādu laiku tajā strādājusi par apkopēju un kurinātāju.

 Elga un Jānis Brieži Ģipku par savējo sauc jau no 1989. gada. 
Sākotnēji, kā apgalvo mājas saimnieks, humora pēc nopirkuši no Kārļa 
Grīnpukala trešdaļu mājas, kur pa vasarām mitināties, taču nu jau divus 
gadus kā Briežu pāris šeit dzīvo pastāvīgi. „Šeit mēs gan izlādējāmies, gan 
atpūšamies”, stāsta Elgas kundze un pajoko, ka vīrs jau gan vēl piestrādā
jot – esot vīrietis uz izsaukuma (Jānis Briedis ir ārsts – D. K.).  Iesaisto
ties sarunā, Jānis Briedis atklāj, ka, Ģipkā dzīvojot, bieži jāsaskaras arī 
ar negatīvām emocijām. Viņu uztrauc motobraucēji, kuri ar saviem 
spēkratiem izbraukā kāpu zonu.  Viņš jau esot iemantojis iesau ku 
„dullais Briedis”, jo ir gatavs darīt visu, lai aizsargātu kāpu zonu. Vie
nugad visas kāpas bijušas ar kvadracikliem izbraukātas, tikai savējo 
Brieža kungam izdevies nosargāt. Jānis Briedis: „Kad pirkām māju, 
redzēju Kārļonkulim dokumentu ar Ulmaņa parakstu un zīmogu par 
dabas aizsardzību. Viņam bija 200 latu atlaide nodokļos par kāpu zo
nas aizsardzību, un cilvēki to ievēroja – katrs kociņš, ko jūra izskaloja, 
tika savākts, izžāvēts un sadedzināts.”

Briežu pāris atzīst, ka cilvēki Ģipkā ir draudzīgi un atsaucīgi. Arī 
kaimiņi viens otru pazīstot un pāri nedarot. „Šeit ir ļoti jauka dzī
vošana”, vienprātīgi atzīst „Pūliņu” saimnieki Elga un Jānis Brieži, 
kuri uztur kārtību ne tikai savas mājas pagalmā, bet arī tās tuvākajā 
apkaimē, kāpās un jūrmalā.

 Senatnes elpa joprojām jūtama Svitiņu ģimenes klētī. Te savu 
vietu atradusi ne viena vien senlieta. Arī ģimenes dzīvojamā māja 
ir vēstures lieciniece. Mājas saimniece Ieviņa zina stāstīt, ka tā celta 
1758. gadā un piederējusi Dundagas baronam Ostenzakenam. Pie 
viņa savulaik strādājusi mājas pirmās saimnieces Elmas Kalniņas ve
cāki, un kad barons braucis uz Vāczemi, tad piedāvājis māju par zel
ta naudu izpirkt. Mājai interesants nosaukums – „Joki”, tepat netālu 
arī mājas ar nosaukumu – „Muļķi”, kuros, kā apgalvo Ieviņa, dzīvo 
lieliski kaimiņi. Ieviņas atrastais senajos rakstos liecina, ka sākotnēji 
ciemā bijušas vien četras mājas un „Joki” – viena no tām. Savulaik 
mājā bijis pat veikals un kafejnīca, un, kā apgalvo Ieviņa, darbs gājis 
no rokas. Tad vēl strādājis blakus esošais zivju cehs un Ieviņa baro
jusi ap 60 cilvēku dienā. Vienai netiekot galā ar veikalu un kafejnīcu, 
Ieviņa sev atradusi lielisku palīgu Solvitu, kurai jaunais darba piedā
vājums izrādījies liktenīgs – tieši šeit viņa iepazinusies ar topošo vīru 
un nodibinājusi ģimeni.

Labi atceroties laikus, kad Ģipkā dzīve kūsāja, Ieviņa Svitiņa grib 
no jauna iekustināt ģipceniekus draudzīgām kopā sanākšanām. Ar 
savu uzticamo palīgu Ievas Krauzes, Mareka Langzama un, protams, 
ģimenes atbalstu, Ģipkā tiek svinēti Baltā galdauta svētki, atzīmē
ta pirmā Advente ar zupas vārīšanu, kopīgu eglīti un dāvaniņām, 
jūrmalā kopā ar fantastisko dziesminieku Kārli Kazāku tika svinēti 
vasaras saulgrieži, Ieviņas piemājas pļavā izrādīts teātris, lielajā šķū
nī svinēta Ģipkas jūrskolas jubileja, lībiešu krasta mājas kafejnīcu 
dienā cienāti tuvi un tāli ļaudis. „Ģipka rullē”, smej Ieviņa, priecāda
mās par katru ciemnieku, kurš atbalsta viņas idejas un pievienojas 
svinētāju pulkam.

 Lai arī Anita Legzdiņa jau sen kā Ģipku sauc par savējo, viņa 
jo projām tajā jūtoties kā svešiniece. Jā, Ģipkā cilvēki esot laipni, bet 
pa savam. Pēc Anitas domām, ir liela atšķirība, vai tu dzīvo Latga
lē vai Kurzemē. Latgaliešu viesmīlību un atvērtību Kurzemē nav ko 
meklēt. Kurzemnieku atturība Anitā neizraisa ne naidu, ne nepati
ku. Viņa respektē vietējos, un ir apmierināta ar izveidojušos situāci
ju. „Izeju pie jūras un viss ir mans!”, priecājas Anita.

Anitas tagadējā mājā kādreiz bijis pasts un telefona centrāle. Viņa 
atceras, ka laikā, kamēr mājā vēl atradies pasts, viņa no rītiem mo
dusies ar stāstiem, cik kura vista olas izdējusi…

Anitā mīt nemiera gars, un viņa jau paspējusi Ģipkā trīs vasaras 
noorganizēt nometnes, kas beigušās ar labdarības koncertiem Ģip
kas baznīcā.

 Ģipkas bāka. Tai, tāpat kā visām bākām, piemīt īpaša pievilcī
ba. Tās joprojām rāda ceļu uz mājām un brīdina par briesmām jūrā 
braucējus. Par Ģipkas bākas uzraugu desmitiem gadu strādājis ģip
cenieks Ēriks Sēne. Kā atceras Ērika meita Dzintra, viņa ar brāli des
mitiem reižu dienā kāpuši bākā augšā un lejā. Liels notikums bijis 
bākas pārkrāsošana, kas bijusi jāveic ik pēc 5 gadiem. Tas tad darīts, 
piepalīdzot gan dzīvesbiedrei Marijai, gan abiem bērniem. Marija 
atceras, ka krāsošanas darbi ritējuši visas vasaras garumā. Bākā allaž 
degusi lampa. Arvien bijis jāskatās, vai lampa deg. Ja tā izdegusi, tad 
kaut nakts laikā, bet tūdaļ bijusi jānomaina. Tagad, protams, bākas 
tiek apsaimniekotas pavisam savādāk, bet interesanti būtu atjaunot 
seno tradīciju, kad uz jautājumu, kur satiksimies, allaž skanējusi at
bilde – pie bākas!

 Ģipkas baznīca, celta 1860. gadā, ir valsts nozīmes kultūras 
piemineklis. Zināms, ka 1979. gada 1. septembrī joprojām neno
skaidrotu apstākļu dēļ tajā izcēlās ugunsgrēks, pēc kura palika tikai 
izdeguši baznīcas mūri. Izglābta tika vien altārglezna un 2 lustras, 
kas vēlāk restaurētas.1990. gadā draudze savu darbību atjaunoja un 
sākās baznīcas renovācija.  Baznīcas atjaunošanā daudz spēka iegul
dījuši ģipcenieki Ūpis, Sēne, Rande. Valdis Rande ir arī Ģipkas drau
dzes priekšnieks jau kopš 2008. gada.

D. Klaberes teksts un foto

 Tradicionāli baznīcas tuvumā atradies arī krogs. Tā teikt – no 
baznīcas uz krogu. Savulaik ēkā atradusies arī skola, kas pārcelta no 
Žocenes, tad vēl 1938. gadā Dundagas korporatīvs tajā ierīkojis tir
gotavu ar pirmās nepieciešamības precēm. Ģipceniekiem vēl spilgtā 
atmiņā laiks, kad šajā ēkā atradušās kazarmas, bet tagad ēka ir pri
vātīpašums, par ko liecina arī ēkas skaisti sakoptā apkārtne.

 Ģipkas bijušās skolas un jūrskolas ēka. Ēkas pirmajā stāvā 
darbojusies skola līdz pat 1966. gadam, kad Rojā atvērta jaunā vi
dusskola. Savukārt 1867. gadā speciāli jūrskolas vajadzībām ticis uz
būvēts ēkas otrs stāvs. Jūrskola Ģipkā darbojās no 1869 līdz 1894. ga
dam, kad to pārcēla uz Mazirbi. Pašlaik ēkā izvietoti vairāki dzīvokļi.
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi 

Policija ziņo 

Līdzjūtības
Man liekas – tepat vien, jā, tepat vien…
Tu man tuvumā, kā jau arvien.
Es tevi tepat blakus jūtu, skaidri jūtu.
Vai tikai iedomas tās būtu?
Nē, nē, es tevi saredzētu pāri tām,
Ja acis nebūtu man pilnas asarām.

Mana visdziļākā līdzjūtība Miķelī
tim, Lienītei un Lauriņai, no mammas 
Helēnas Lismentes uz mūžu atvado
ties.

Astrīda

Tālu gāju savu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi,
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām līdzjūtību Lienei, mammu 
mūžībā pavadot.

Darba kolēģi muzejā un TIC

PĀRDOD
 Vienistabas dzīvokli Rojā. Zvanīt 

29443963.
 Lietotus ugunsdrošos ķieģeļus, 

krāsns  podiņus un lietotas mēbeles. Zvanīt 
26533759.

28. septembrī 18.00
Valmieras drāmas teātra viesizrāde

Tenisijs Viljamss

„KAĶIS UZ NOKAITĒTA 
SKĀRDA JUMTA”.

Režisore Inese Mičule.
Lomās: Ieva Puķe, Kārlis Freimanis, Māra Mennika, Mārtiņš Liepa, 

Skaidrīte Putniņa un Rihards Rudāks.
Ieeja 13.00; 11.00; 9.00 EUR.

19. oktobrī 19.00

„Credo – 45”.
Jubilejas koncerts. Zelta sastāvs.
Ieeja 15.00; 12.00; 10.00 EUR.

Biļetes uz pasākumiem var iegādāties Rojas novada domes kasē darba laikā, 
„Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv, kā arī 2 stundas pirms pasā
kuma Kultūras centrā. 

4. oktobrī 19.00 Jura Kursieša filma „Oļegs”.
Psiholoģiska drāma par jauna vīrieša cerībām uz labāku dzīvi – caur 

viesstrādnieka statusu un savas dzīves dziļāko bezdibeni tomēr, atro
dot spēku celties augšup. Oļegs ir krievu izcelsmes Latvijas nepilsonis, 
pēc profesijas miesnieks, kurš devies labākas dzīves meklējumos – strā
dāt gaļas kombinātā Beļģijā. Tomēr nepilsoņa statuss apgrūtina peļņas 
iespējas, Oļegs zaudē darbu, nonāk atkarībā no poļu viesstrādnieku 
mafijas un attopas dziļākajā savas dzīves bezdibenī. Kad sasniegts vis
zemākais punkts, viņam tomēr pietiek spēka atsperties un celties aug
šup – psiholoģiskā spriedze spiež galveno varoni pieņemt lēmumu par 
bēgšanu, kas sākumā šķiet neiespējama. Filmas pamatā ir patiesos no
tikumos balstīts un uz spēcīga sociāla fona veidots cilvēcīgs stāsts par 
jauna vīrieša cerībām un sapņiem izcīnīt sev labāku dzīvi.

Ieeja 2.00 EUR (biļetes pirms seansa KC).

25. oktobrī 19.00 režisora Jāņa Ābeles 
filma jauniešiem „Jelgava 94”.

Filma veidota pēc tāda paša nosaukuma Jāņa Joņeva kulta romāna 
un vēsta par jaunu cilvēku, kurš ir sevis un sava ceļa meklējumos, ar 
vēlmi pretoties tik ierastajai kārtībai – nekļūt tādam, kā visi. Galve
nais varonis, pusaudzis – Jānis, vēlas tuvāk  iepazīt klases jaunpienācēju 
Kristīni, kuras interešu vadīts, ir gatavs pievērsties tā laika alternatīvajai 
mūzikai un kultūrai.

Tikšanās ar filmas radošo grupu.
Ieeja 3.00 EUR (biļetes pirms seansa KC).

9. oktobrī 11.00 
Rojas KC mazajā zālē Rojas novada 
pensionāru kopsapulce.
Aicināti visi pensionāri un Rojas in

valīdu biedrības biedri.

Pasākumu kalendārs

Jauna ģimenes ārsta prakse Rojā, 
reģ. Nr. 888300016, piedāvā darbu 
medicīnas māsai/brālim vai ār sta 
palīgam pilnā darba slodzē. Alga 
1000 EUR (bruto). Zvanīt 63269859 
vai 29382750.

27. septembrī 15.00
Rojas novada bibliotēkā

DZEJAS MĒNESIM VELTĪTA PĒCPUSDIENA
„KAD RUDENS SMEJAS”.

Aicinām uz tikšanos ar

INU ANŠEVICU
un GUNĀRU ANŠEVICU.

Laika posmā no 10.09.2019 līdz 25.09.2019 
Rojas pašvaldības policija:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsultēti 4 klienti, izteikti 
3 mutiski brīdinājumi, izpildīti 2 atsevišķie uzdevumi, apkalpoti 8 iz
saukumi. Saņemta 1 mutiska sūdzība, uz kuru reaģēts. Viena persona, 
kura nebija spējīga patstāvīgi pārvietoties, nogādāta viņas norādītajā 
adresē. Aizturēta persona, kura vadīja transporta līdzekli alkohola rei
bumā, tā nodota Ceļu policijai.

Sakarā ar Rojas muzeja
paplašināšanos, vēlamies 

savā kolektīvā aicināt 
jaunu kolēģi.

Galvenie darba pienākumi:
•	 Izstrādāt un vadīt muzejpedago

ģiskās programmas, nodarbības, lek
cijas un citus izglītojošus pasākumus 
dažādām mērķauditorijām (PII audzēk
ņiem, skolēniem, pieaugušajiem);

•	 Vadīt ekskursijas latviešu un an
gļu valodā Rojas muzejā, muzeja filiālē 
„Kaltenes klubs”, kā arī ekskursijas pa 
Roju un Kalteni;

•	 Muzejpedagoģisko un ekskursiju 
materiālu sagatavošana;

•	 Piedalīties muzeja krājuma izstā
žu veidošanā;

•	 Veikt pētniecisko darbu.

Prasības pretendentam:
•	 Augstākā izglītība humanitārās 

zinātnēs (pedagoģija un vēsture tiks uz
skatītas par priekšrocību);

•	 Teicamas valsts valodas zināšanas 
un ļoti labas angļu valodas zināšanas);

•	 Teicamas komunikācijas un orga
nizatoriskās prasmes, augsta atbildības 
sajūta;

•	 Labas datorprasmes.

Piedāvājam:
•	 Interesantu, dinamisku un atbil

dīgu darbu nelielā kolektīvā;
•	 Iespēju īstenot savas idejas un 

iegūt  jaunu pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:
•	 CV (dzīves un darba gājums) un 

motivācijas vēstule.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt 

uz epastu muzejs@roja.lv

NVO Rojas invalīdu biedrības
pasākumu plāns oktobrī

Diena, 
datums Pasākuma nodarbības nosaukums Pulksteņa 

laiks
Nodarbību 

vadītājs

01.10.2019.
Otrdiena

Dekupāža – pulksteņa veidošana
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.30–13.00
17.00–18.00 

K. Sauškina
E. Grīnvalde

02.10.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00

Kuratori
E. Grīnvalde

26078711
03.10.2019.
Ceturtdiena

Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–13.00 L. Semičenkova

04.10.2019.
Piektdiena Veselības  grupa – nūjošana 17.00–18.00 E. Grīnvalde

08.10.2019.
Otrdiena

Dekupāža – pulksteņa veidošana
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.30–13.00
17.00–18.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

09.10.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 E. Grīnvalde

Biedrības biedri
10.10.2019.
Ceturtdiena

Adīšanas, tamborēšanas nodarbības
Galda spēles 11.00–14.00 V. Žurovska

B. Heinberga 
11.10.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–18.00 E. Grīnvalde

15.10.2019.
Otrdiena

Dekupāža – pulksteņa veidošana
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.30–13.00
17.00–18.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

16.10.2019.
Trešdiena

Galda spēles
Biedru tikšanās 10.00–14.00 Biedrības biedri

17.10.2019.
Ceturtdiena

Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–13.00 L. Semičenkova

18.10.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.00–18.00 L. Semičenkova

19.10.2019.
Sestdiena

Ziemas krājumu 
degustācija 12.00–16.00 B. Rozefelde

22.10.2019.
Otrdiena

Veidosim atstarojušās piespraudes
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.30–13.00
17.00–18.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

23.10.2019.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

24.10.2019.
Ceturtdiena

Adīšanas, tamborēšanas nodarbība 
Galda spēles 10.00–13.00 V. Žurovska

B. Heinberga
25.10.2019.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 17.0018.00 L. Semičenkova

E. Grīnvalde

29.10.2019.
Otrdiena

Veidosim atstarojušās piespraudes
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.30–13.00
17.00–18.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

30.10.2019.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovsaka

31.10.2019.
Ceturtdiena

Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–13.00 L. Semičenkova

Nr. p. k. Datums 
(dd.mm.gggg.)

Ilgums 
(st.)

Norises laiks 
(plkst. no–līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1. 07.10.2019. 
10.10.2019. 1 h 11.00–12.00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs „Strops”, 

Strauta iela 833, Roja, Rojas novads 
Veselības veicināšanas pasākums –

„Nūjošanas grupu nodarbības pieaugušajiem”

2. 07.10.2019. 
10.10.2019. 1 h 13.00–14.00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs 

„Varavīksne”, „Rude”, Rude, Rojas novads
Veselības veicināšanas pasākums –

„Nūjošanas grupu nodarbības pieaugušajiem”

3. 07.10.2019. 
10.10.2019. 1 h 15.00–16.00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs Melnsilā, 

Rojas novads 
Veselības veicināšanas pasākums –

„Nūjošanas grupu nodarbības pieaugušajiem”

4. 30.10.2019. 2 h 15.00–17.00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs „Strops”, 
Strauta iela 833, Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums –
nodarbība bērniem „Veselīgs uzturs bērniem”

5. 30.10.2019. 2 h 17.30–19.30 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs 
„Varavīksne”, „Rude”, Rude, Rojas novads 

Veselības veicināšanas pasākums –
nodarbība bērniem „Veselīgs uzturs bērniem”

6.
04.10.2019. 
11.10.2019. 
25.10.2019.

1 h 11.00–12.00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs „Strops”, 
Strauta iela 833, Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums
Fizioterapijas nodarbības „Kusties brīvi!”

7.
04.10.2019. 
11.10.2019. 
25.10.2019.

1 h 14.30–15.30 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs Melnsilā, 
Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums
Fizioterapijas nodarbības „Kusties brīvi!”

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” 
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/citu pasākumu 
grafiks 2019. gada oktobra mēnesim
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