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      Sveiks,  mūsu  „Melns  uz  Balta  ”  avīzītes 
lasītāj! Šis ir jau otrais izdotais avīzes numurs šā 
mācību gada laikā,  un tas tiek  veltīts  mīlestībai 
pret  mūsu  valsti  –  novembra  svētkiem  un 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku.
     Veidojot šo avīzi, mēs esam domājuši par to, 
kādi tad mēs latvieši esam. Atskatoties uz visiem 
pasākumiem,  kuri  tika  rīkoti,  kuri  tika  labi 
apmeklēti, mēs varam spriest par to, ka mēs vēl 
joprojām  esam  ļoti  saliedēta  tauta.  Mēs 
lepojamies  ar  to,  ka  mūsu  senči  izcīnīja  brīvu 
Latviju!  Mēs  par  godu  tam  rotājām  skolas 
pagalmu  ar  svecītēm,  skolas  ņiprākie  puikas 
cīnījās  Stipriniekā,  divas  komandas  no  mūsu 
skolas  piedalījās  „Vīru  spēlēs”,  svētku  nedēļā 
staigājām  ar  sarkanbaltsarkanām  lentītēm  pie 
apģērba...  Mēs  esam savas  valsts  patrioti!  Mēs 
mīlam  savu  valsti!  Novēlam  nepazaudēt  savu 
mīlestību, cieņu un gādību par mūsu Latviju! 

                           „ Melns uz Balta” komanda

       Un  atkal  klāt  ir  ziema.  Adventes 
vainagā  deg  jau  trīs  svecītes.  Katru  gadu 
gaidu  šo  jauko  sajūtu,  kad  eglītēs  deg 
svecītes  un  logos  lampiņas.  Šogad  arī 
sniegs mūs lutina, kas liek cilvēkiem sajust 
Ziemassvētku sajūtu ātrāk nekā pagājušajā 
gadā. Ziemas saulgriežos, kad visdziļākajai 
tumsai  seko  jauns  gaismas  pieaugšanas 
periods, latvieši svin Ziemassvētkus. Šajos 
svētkos  galvenais  nav  mantiskā  vērtība 
lietām, bet gan mīlestība, ko varam snieg. 
Mācīsimies  piedot,  mīlēt  un cienīt  sevi  un 
savus  līdzcilvēkus! 
MADARA                                     
  
    Decembris jau otrajā  pusē,  tātad gada 
baltākie  svētki  vairs  nav  aiz  kalniem. 
Ziemassvētku  laiks  katram  no  mums  ir 
īpašs,  pilns  pārdomām un  cerībām. Gada 
nogali mēs vienmēr uztveram kā laiku, kad 
pārdomājam  visu,  kas  gada  laikā  noticis. 
Novēlu visiem Rojas vidusskolas skolēniem 
sagaidīt Ziemas svētku brīnumu un piepildīt 
savus sapņus Jaunajā 2013. gadā!
                                                     ZANE



         Skolotāja Aija Rēriha  ļoti gaida baltus, 
gaišus,  mierīgus  svētkus.  Vienmēr 
Ziemassvētku  laikā   cenšas  arī  sagatavot 
skolēniem  un  tuviniekiem  pārsteigumus. 
Skolotāja  Aija  saka”:  „Galvenais  ir 
Ziemassvētkos,  lai  visa  ģimene sanāk  kopā 
un jūtas labi!”

         Skolotāja  Egija Hazena  šajā laikā jūtas 
satraukti  priecīga. Ziemassvētku sajūtu   rada ar 
dekoriem,  svecēm,  noteikti  ar  kopā  būšanu. 
Skolotāja  Egija  viesiem  novēl  atrast  sevī 
sirdsmieru,  uzburt  svētku sajūtu.  Svinēt  svētkus 
kopā  ar  ģimeni,  draugiem,  lai  televizors  nav 
sabiedrotais!

 Skol
o tājai 

Santai  Veidei  šis  Ziemassvētku  gaidīšanas 
laiks  ir  ļoti  darbiem  bagāts.  Mēģinājumi, 
scenāriju rakstīšanas un pārrakstīšanas laiks, 
jo  katru dienu kaut  kas mainās  – tad kāds 
skolēns slims, tad dziesma labi neskan, tad 
kāds aizmirsis atnākt uz mēģinājumu .... Kad 
skolā  svētki  pavadīti,  tad  skolotāja  jūtas 
atvieglota,  jo  beidzot  var  parūpēties arī  par 
saviem tuviniekiem!
   
     1.b klases skolnieks  Pēteris Alkšbirze
Ziemassvētkos jūtas forši. Kopā ar ģimeni
 izgrezno  eglīti,  dzied  dziesmas,  skaita 
pantiņus un saņem dāvanas! Ziemassvētkos 
tomēr visjaukākais ir izrotātā eglīte!

   
     Skolotāja Anda  Sebre -L īkopa  
Ziemassvētkos jūtas jauki. Kad ārā ir balts, 
skaists sniedziņš, kad tiek ceptas piparkūkas, 
rodas lieliska Ziemassvētku noskaņa. Skolotājas 
ģimenē ir tradīcija braukt uz mežu izrotāt eglīti, 
braukt visiem kopā ar ragavām. Svētki tiek 
pavadīti ģimenes lokā -  sirsnīgi un skaisti.
 
     1.a klases skolniece Paula Fjodorova  
Ziemassvētkos  jūtas  laimīga.  Viņai  patīk,  ka 
Ziemas svētkos ir visskaistākais baltais sniegs, ka 
mājās smaržo eglīte un piparkūkas. Tad visi gaida 
Ziemassvētku vecīti!

     Sept īto klašu  skolēniem šis laiks ir ļoti gaidīts. 
           Mūsu klases biedri visvairāk priecājas par 
   gaidāmo brīvlaiku un dāvanām.

   Kristapam Ziemassvētki  saistās  ar  štovētiem 
kāpostiem  un  cepeti,  Alisei  un  Unai  ar  kopā 
būšanu ģimenē, Keitai – ar dāvanām un mīļumu. 
Estere  uzskata,  ka  Ziemassvētki  ir  ticības, 
mīlestības un piedošanas laiks. Sandrai visvairāk 
patīk,  ka  visur  apkārt  valda  piparkūku  un 
mandarīnu  smarža,  savukārt,  Kristai  šis  laiks 
atgādina,  ka  ir  Jēzus  Kristus  dzimšanas  diena. 
Dārtai  patīk,  ka  visi  vakari  tiek  pavadīti  sveču 
gaismā.

7.klašu  skolēni  visiem  novēl  priecīgus,  mīļus, 
gaišus Ziemassvētkus! Lai visiem daudz dāvanu 
un sirdī ienāk sirsnība un labestība!

             Visiem nov ēlējumiem pievienojas

                        Marta, El īna un Adriana

 

                          



                               
            
                                                                                                         

       Tuvojoties Ziemassvētkiem, intervējām 
Rojas Kultūras Centra pasākumu organizatori 
un vadītāju Daci Broku.
Mēs uzdevām dažādus jautājumus par 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Uzzinājām 
daudz interesanta.
       Dace mums pastāstīja, ka  mājās Ziemas 
svētku sajūtu rada Adventes vainags un dažādi 
rotājumi- bumbulīši, zvaigznītes, eņģelīši, 
svecītes, savukārt, darbā  tā ir lielā egle pie 
Kultūras centra.  Lielās egles rotāšana ir ļoti 
nopietns un atbildīgs darbs, jo Rojas novada 
iedzīvotāji un arī Rojas viesi  nāk skatīties 
Ziemassvētku koncertus un izstādes.
    Ziemassvētkos Dacei vissvarīgākais ir būt 
kopā ar ģimeni un visiem mīļajiem.
   Dace ar mums kavējās atmiņās par to, kā 
radusies ideja par lielās egles iedegšanu. Dace 
ar kolēģiem ēdusi pusdienas. Tad pēkšņi viņi 
izdomājuši, ka vajag iedegt egli pie Kultūras 
centra. Apkārtējiem kolēģiem šī ideja patika. 
Tātad palīgi un atbalstītāji jau bija,  atlika 
ķerties pie darba! Un tā jau daudz gadus mēs 
visi kopā svinam Lielās egles iedegšanas 
svētkus.

      Daces darbā ir bijuši daudz kuriozi. 
Vislielākais ir bijis ar Sniega māti un mākslīgo 
sniegu. Uzvedumā bija nepieciešams sniegs, jo 
kā tad Sniega māte bez sniega! Nolēmuši  
sagādāt mākslīgo sniegu un to uzpūst 
uzveduma laikā. Tā nu palaidusi mākslīgo 
sniegu, un tikko sniegu izpūtuši, tā sācis snigt 
īstais sniegs un nepārstājis snigt vēl  ilgi pēc 
pasākuma. Tas bija kā Ziemassvētku brīnums.
Dace  neatceras, cik Ziemassvētku pasākumus 
vadījusi un organizējusi, bet atdzīst, ka to ir bijis 
ļoti daudz. Visspilgtāk atmiņā ir palikusi pirmā 
egles iedegšana.
  Rojas Kultūras centra menedžere Dace  
Ziemassvētkos novēl -  „Lai visiem 
Ziemassvētki ir balti un sirdī gaiši!”
     Mums – skolēniem, kā arī mūsu ģimenēm 
ļoti patīk Rojas kultūras centra organizētie 
svētki, sevišķi, „Lielās egles iedegšana”, tāpēc 
visiem kultūras centra darbiniekiem novēlam 
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un sevišķi 
radošu un veiksmīgu Jauno 2013.gadu!

Adriana Zembaha 
Elīna Zembaha 

                                 

Rojas kult ūras centra foto no Liel ās egles iedegšanas sv ētkiem 



     Rojas vidusskolā jau septīto gadu Lāčplēša 
dienā    tiek  organizētas  sporta  sacensības 
zēniem „Ņiprais puika 2012” un „RV Stiprinieks 
2012”.

   Šogad sacensības organizējām 9.novembrī. 
Sacensībās pavisam piedalījās 98 zēni.  
Visaktīvākie bija 2.-3. klašu zēni, jo konkursā 
piedalījās  25 skolēni.Viskūtrākie šogad izrādījās 
6.-7. klašu  zēni, jo sacensībās piedalījās tikai 9 
zēni no 26.

 Šogad  sacensībās  1.klašu  grupa  vislabāk 
veicās  –  Rihardam  Bramanim-  1.vieta, 
Eduardam  Siliņam  -2.vieta,  Ansim  Ozolam-
3.vieta.  Tikai  par  puspunktu  no  Anša  atpalika 
Pēteris Alkšbirze - 4.vieta.

  2.-3. klašu grupā 1.vietu ieguva  Miks Kristians 
Kilmits,  2.vietu  ieguva  Ričards  Adrians 
Dreimanis, bet 3.vietu – Rainers Toporkovs. 

 

   4.-5. klašu  grupā  šoreiz  1.vieta  Rūdolfam 
Siliņam,  2.vieta  –Emīlam  Krontālam,  3.vieta  – 
Kristeram  Poberežnijam.  6.-7. klašu  grupā 
pirmie  trīs  bija  –  Kristaps  Gražinskis  (1.v.), 
Artūrs  Krūze(2.v.)  un  Toms  Kolosko(3.v.).8.-9. 
klašu  grupā  1.  vietu  ieguva  Jānis  Kolosko, 
2.vietu – Edgars Dravnieks, bet 3. vietu – Toms 
Ģirts Bērziņš.

  Visgrūtākie  uzdevumi  bija  vidusskolas  klašu 
zēniem.  Sacensību  rezultātā  1.vietu  un  „RV 
Stiprinieka  2012”  titulu  ieguva  11.  A  klases 
skolnieks Gunvaldis  Engīzers,  2.vietu ieguva – 
12.A  klases  skolnieks  Mikus  Niklāvs,3.vietu 
ieguva 11.  B klases  skolnieks – Arvis  Podiņš. 
Liels prieks arī pārējiem puišiem, kuri piedalījās 
spēka vingrinājumu sacensībās – 1.vietā Reinis 
Feldmanis, 2.vietā - Anrijs Grīneizens, 3.vietā  - 
Matīss  

Feldbergs.

   Liels  paldies  visiem  dalībniekiem  par 
piedalīšanos  un  sporta  skolotājiem  par 
organizēšanu.

Elīna Zembaha, Adriana Zembaha

               

iespējams. Katrs meklē savas intereses un darbības jomu, tāpēc Rīgas Tehniskās universitātes 
Studentu parlaments un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, un RTU Robotikas klubs jau 4. 
gadu  veido  Tehniskās  jaunrades  dienas.  To  mērķis  ir  piesaistīt  jauniešus  inženierzinātnēm: 
programmēšanai, ķīmijai, enerģētikai, fizikai un robotikai. 
       Arī jaunieši no Rojas vidusskolas, pateicoties skolotājai Intai Plātei, kas organizēja braucienu, 
jau trešo gadu piedalās Tehniskajās jaunrades dienās. Pirmajā gadā braucām uz Liepāju, kur mēs 
ieguvām lielisku pieredzi un sapratām, ka vēlamies doties atkal. Nākamajā gadā izlēmām doties 
uz Jelgavu. Arī šogad devāmies uz Jelgavu. 
       Šogad bija iespēja piedalīties 4 pamatdisciplīnās: „Robotikas darbnīca”, „Ķīmijas laboratorija”, 
„Elektrostacija”  un  „Mehānikas  praktikums’’.  Robotikas  darbnīcā  bija  iespējams  veidot  gan 
līnijsekotājus, gan motorpeles. Ķīmijas laboratorijā - krāsu virpuļus un darboties metālu alķīmijā. 
Elektrostacijā  -  magnētisko  copi  un  vēja  ģeneratorus.  Mehāniskajā  praktikumā  -  veidot 
atspervāģus. Ir iespēja veidot arī spageti tiltus un uzzināt, kurš ir visstiprākais. Šogad mūsu skola 
nepalika bez godalgām: Sabīne Briede  no 9.a klases ieguva divas 1. vietas „Metāla alķīmijā” un 
„Motorpelēs”, kur uzstādīja TJD rekordu un Jēkabs J ānis Kalni ņš no 10.a klases ieguva divas 3. 
vietas šajās pašās disciplīnās. Lai labi veiktos ir tikai jāpacenšas, jākrāj pieredze, zināšanas un 
prakse. Tāpēc es aicinu visus būt radošiem un spējīgiem, lai sevi pilnveidotu. 
       Gaidīsim Tehniskās Jaunrades dienas 2013 un dosimies tur, lai parādītu savas spējas ne tikai 





                
               Talsu novada Bērnu un Jauniešu centrs organizēja vizuālās, literārās un muzikālās jaunrades
           konkursu „Manas valsts spēka un pamata stūrakmeņi”. Literārā konkursā visaugstāko atzinību un 
           dzejnieces Maijas Laukmanes simpātiju balvu saņēma 12.B klases skolnieks Kalvis Engīzers. 
           Izlasi Kalvja darbu un padomā, kas ir tavi Latvijas spēka un pamata stūrakmeņi!

   
Latvija  ir  mana gaismas pils,  celta  no mūzikas 
akmeņiem un mākslas ķieģeļiem,  izgreznota ar 
svētku  rotājumiem,  spēcināta  kā  sala,  kas 
apjozta ar dzidru, mirguļojošu likumu upi, kuras 
krastos plešas brīnišķi  taisnības meži,  zeltainas 
patiesības  pļavas  un  melni,  cilvēku  apstrādāti 
zemes lauki. Jā, ikdienā ir gandrīz grūti pamanīt 
un novērtēt  šo skaistumu, bet es beidzot esmu 
atradis,  kas  ir  manas  dzimtenes  mīlestības  un 
spēka atslēga.  Tā  ir  tauta  -  krāsaina  kā  kļava 
oktobra  sākumā,  reizēm  klusa  un  mierīga  kā 
lauku sēta svētdienā, bet dažreiz - bangojoša kā 
jūra vētras laikā.
   Manuprāt,  viens  no  Latvijas  pamata 
stūrakmeņiem ir tās daba - meži, kas gada gaitā 
atmirdz visvisādās  krāsās,  ziedošas pļavas un 
varenā  Baltijas  jūra.  Manas  valsts  izskats  ir 
ceļazīme. Tā rāda visai  pasaule,  kur doties, lai 
redzētu  patiesu  skaistumu.  Dabas skaistums  ir 
vērtība,  kam jātiek  novērtētam.  Tas  jādara  arī 
pašiem latviešiem,  jo,  tikai  redzot  pašu zemes 
skaistumu, tā varēs zelt un plaukt.
  To,  cik  ļoti  Latvija  ir  augusi  un  attīstījusies, 
parāda gan māksla, gan mūzika, gan literatūra. 
Talantīgie  latvieši  spodrina  savas  valsts  vārdu 
pasaulē. Viņu darbs ir Latvijas pamats. Dziesmas 
un dejas, gleznas un grāmatas - tie visi ir valsts 
spēka  avoti.  Piemēram,  man  ļoti  patīk  Jāņa 
Lūsēna dziesma „Labvakar, Latvija!”, kurā ir par 
mūsu valsti teikts: 
 „Tavi bijām, tavi esam, tavi būsim mūžībā!”
Pēc manām domām, šajos vārdos slēpjas tik liels 
spēks,  kas varētu visu tautu vienot,  tā  stiprinot 
Latviju. 

Tas ir solījums dzimtenei. Manuprāt, ir svarīgi, 
lai mūzika un māksla spētu iedvesmot latviešus 
darīt  kaut  ko  labu,  savai  valstij  noderīgu.  Es 
domāju, ka latvieši spēcina savu valsti. Ikkatrs 
no  viņiem  ir  kā  liesma,  ogle  vai  pagale,  kas 
veido lielo Latvijas ugunskuru. Tas rada spožu 
gaismu,  kas  laistās  pasaules  tumsā.  Tautas 
nestais  starojums  ir  iemesls,  kāpēc  Latvija  ir 
gaismas pils, tā ir spožā uguns pils akmeņos un 
ķieģeļos. Latvieši paši ir skaista melodija Jāņa 
Mediņa operā „Uguns un nakts”, mirdzošs otas 
triepiens  Vilhelma  Purvīša  gleznā,  pacilājošas 
rindas Māras Cielēnas dzejolī „Mēs būsim tā”:

„Mēs būsim tā, kā tautas dziesma vakarā,
  Kā Ziemassvētki gadmijā,
  Kā rīta ausma nokrēslā,
  Mēs būsim tā.
  Mēs būsim tā, 
  Kā balta svītra karogā.”

    Mēs esam stipri, tikai pašiem tas jāapzinās. 
Mana tauta ir saule, kas silda Latviju. 
     Kultūras vērtības un dabu veido latvieši. 
Viņiem jābūt nesatricināmiem kā laukakmenim, 
jo paši ir savas valsts stabilitātes pamats. 
Nedrīkst padoties! Es arī nē! Negribu doties 
prom no Latvijas, atstāt savu gaismas pili vienu 
ar grimstošu pamatu. Es esmu un būšu kā 
Ziemassvētki gadmijā, kā balta svītra karogā! 
  Es... Nē!  Mēs esam un būsim Latvijas spēks 
un pamats.

                                              Kalvi s Eng īzers


