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Kamēr mums ir ģimene, divas 
rokas un kājas, gaišs prāts un ātra 
gaita, neaizdomājamies par tiem, kuri 
savas dzīves nogali pavada vientulībā – 
atrauti no apkārtējās pasaules un ar 
minimāliem iztikas līdzekļiem.

18. decembrī Rojas Kultūras cen-
trā notika labdarības koncerts „Sirds 
darbi tumsu gaišu dara”, lai vāktu 
ziedojumus Rojas novada veco un 
vientuļo senioru vajadzībām. Ro-
jas novada Sociālā dienesta vadītāja 
Lāsma Pūce ir apzinājusi šādus cil-
vēkus Rojas novadā un viņu ir daudz. 
Šoreiz līdzekļi tika vākti sešiem 
novada iedzīvotājiem  – Grigorijam 
Kudrjavcevam, Mildai Bērziņai, 
Dainai Zvejniecei, Ligitai Tombergai, 
Inārai Tamborei un Gundegai 
Cielavai.

Arī šogad pasākumu vadīja Rojas 
draugi Jana Duļevska un Valters Krau-
ze. Iepriekšējā gadā labdarības koncer-
tā savāktie 708,00 eiro palīdzēja atgūt 
veselību divām māmiņām, kas audzi-
na mazus bērnus. Pateicoties saziedo-
tajiem līdzekļiem, notika   arī vasaras 
nometne Rojas novada daudzbērnu, 
maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu 
bērniem. 

„Jauni mēs vairs nebūsim, bet sirm-
galvji būsim mēs visi…” Ar šādiem 
zīmīgiem vārdiem pasākuma vadītājs 
Valters Krauze aicināja palīdzēt ve-
ciem un vientuļiem senioriem Rojas 
novadā. Palīdzība ne vienmēr prasa 
milzīgus finanšu līdzekļus, dažreiz tie 
ir silti vārdi, aprunāšanās un ikdieniš-
ķa palīdzība ikdienas ritumā. 

Lai iedegtu prieku vientuļo senioru 

Labvakar svētvakarā 
Atkal balts ceļa sākums 
Un viena pati cerību zvaigzne 
Pa visu debesi ir pietiekami 
Lai būtu tik gaišs 
Ka neiespējami paiet 
Ne saviem sapņiem 
Ne saviem draugiem garām 
Labvakar svētvakarā.

Gaišām domām bagātus Ziemassvētkus! 
Lai Jaunā gadā izdodas piepildīt lielus un 

mazus sapņus visiem novada iedzīvotājiem!
 Rojas PII „Zelta zivtiņa” kolektīvs 

*  *  *
Baltus un priecīgus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā visiem novēlam:

Rītiem – labas domas,
Dienām – darbu,  
        kas piepilda sirdi,
Vakariem – svētīgu  
nogurumu bez rūgtuma!

Rojas novada Sporta skolas kolektīvs

*  *  *
Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumiem 

un Jaunā gada cerību piepildījumiem Rojas no-
vada iestāžu darbiniekiem un sadarbības partne-
riem novēl Rojas novada domes finanšu nodaļa!

Laime vienmēr slēpjas 
vienkāršās lietās

Par to, kā atvieglot vientuļo senioru vecumdienas, allaž nomodā ir Sociālā 
dienesta vadītāja Lāsma Pūce (no kreisās). Lāsmai blakus – pasākuma vadītāja 
Jana Duļevska.                                                    Maritas Pāvuliņas foto

Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz, 
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds. 
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt, 
Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!

Paldies par veiksmīgo sadarbību 2016. gadā!

Vēlu Ziemassvētku sapņu piepildījumu Jaunajā gadā 
visiem Rojas novada iedzīvotājiem, 

Rojas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, 
kolektīviem un pašvaldības sadarbības partneriem, 

 ar kuru palīdzību, apgūstot Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļus, pašvaldības iestādes 

tiek pie skaistām, renovētām telpām!

Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa

acīs, nemaz nevajag daudz. Aicinām 
ikvienu novada iedzīvotāju palīdzēt 
ar preses izdevumiem, grāmatām, kā-
rumiem, rokdarbu materiāliem, ko 
sirmgalvji ikdienā neatļaujas iegādā-
ties. Nepaiesim ikdienā viens otram 
garām, apstāsimies un padosim viens 
otram roku, būsim kā stiprais plecs, 
kas vientuļajiem senioriem atgādina, 
ka arī ikdiena var būt priecīga, nevis 
nebeidzamu rūpju piepildīta.

Labos darbus pasākumā palīdzēja 
veikt video autores Evita Maure un 
Sanita Liepiņa, kas ļāva ieskatīties 
sirmgalvju ikdienā, Beate Olekte, 
Helga Gūtšmite, Marika Gavrona, 
sieviešu koris „Kalva”, Sandra 
Kārkliņa, deju studijas „Elfa” dejotāji, 

Anda Sīpola un mazie rūķi, sieviešu 
vokālais ansamblis „Con Vita” , Brigita 
Kvālberga, Katerīna Olekte, Ingus 
Andris Pērkons, Arvis Podiņš, Atis 
Trūbiņš, Sanita Graudiņa, senioru 
dāmu koris „Banga”, Gundega Pole 
un Latvijas Samariešu apvienība. 
Par ieguldīto darbu pasākuma 
organizēšanā paldies Rojas novada 
sociālā dienesta un Rojas kultūras 
centra darbiniekiem. 

Sirsnīgs paldies tiem ziedotājiem, 
kas apmeklēja pasākumu. Pasākuma 
laikā Rojas novada veco un vientuļo 
senioru vajadzībām tika saziedoti 
444,13 eiro! No tiem 100 eiro kāds 
labdaris ziedoja Ināras kundzes redzes 
veselības uzlabošanai!

Savu artavu senioru atbalstam 
vari sniegt arī tu Rojas novada domes 
ziedojumu kontā, norādot ziedojuma 
mērķi:  
Rojas novada dome
Reģ. nr.: 90002644930
Bankas kods: UNLA LV 2X
Konta nr.: LV53UNLA0050014892404.

Ja vēlies sniegt palīdzīgu roku 
piemājas teritorijas sakopšanas darbos 
vai palīdzēt ar sadzīviskām lietām – 
grāmatām, laikrakstiem, dziju u.c., 
sazinies ar sociālā dienesta vadītāju 
Lāsmu Pūci. 

Marita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

*  *  *
Caur  debess gaismas pieskārienu
To brīnumu lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars!

Lai svētīgi Ziemassvētki un laimīgs Jau-
nais gads mūsu sadarbības partneriem, 
atbalstītājiem, Rojas novada domei, Rojas 
novada Invalīdu biedrības biedriem un 
viņu mīļajiem!

Erna Grīnvalde,
Rojas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja

*  *  *
pa mazam eņģelim uz katra pleca
nāk svētvakars dedz mieru siržu svecēs
un cik daudz gaismas ir ja spējam mīlēt
un cik daudz brīnumu ja spējam ticēt  
                                                       D. Veinberga

Gaišu noskaņu 
Ziemassvētkos, ve-
selību un lasīt prieku 
Jaunajā gadā!

Rojas novada 
bibliotēka

*  *  *
Ziemassvētku vakars kad satumst  
                                              aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.

Visiem atbalstītājiem, apmeklētājiem un draugiem gaišus 
Ziemassvētkus un laimīgu, veiksmīgu, radošu Jauno gadu!

Rojupes BJIC „Varavīksne”  kolektīva vārdā – Inga Lēmane
*  *  *

Gaišas domas, prieks un labestība
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk,
Un ne tikai saņemt mīlestību,
Citiem dot, to arī sirds lai māk!
Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmī-

gu, laimīgu, mīlestības piepildītu Jauno gadu Rojas vidussko-
las kolektīvs novēl  audzēkņiem, viņu ģimenēm un visiem, kuri 
mūs atbalsta izglītības procesā!

*  *  *
Rojas apvienotā būvvalde sveic SIA „A Celtne”, SIA „Kal-

vas”, SIA „Ajor”, SIA „Lošķi”, SIA „Krasts R” un SIA „Santeh-
nika MG” Ziemassvētkos! Paldies par līdzšinējo sadarbību un 
veiksmi konkursos nākamajā gadā! Siltus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu Jauno gadu arī indivi-
duālajiem būvētājiem. Lai izdodas 
viss iecerētais un objektu nodošana 
termiņos!

*  *  *
ar gaišām liesmām, ar egļu smaržu,
ar dziesmām un piparkūku garšu,
nāks rūķis uz tavām mājām
pa taku piesnigušu…
rotaļā jautrā un smaidot,
trauc pretī tam kā gaidot
ar zvaigznēm un smiekliem piebērtu dienu,
kad vari būt kā mazs bērns 
un sapņot…

Lai Ziemassvētku skaistums ir pār-
steigums, kas atnāk ar gaišumu un 
cerībām! Lai Jaunajā gadā prātam ne-
trūkst darba, dvēselei – miera, sirdij – 
mīlestības!

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
 kolektīva vārdā – 

 direktors Jānis Kivils

31. decembrī 24.00 – 
salūts 

virs stadiona!
    Maritas Pāvuliņas  foto
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Saistošie noteikumi
Nr. 13/2016

Apstiprināts
ar Rojas novada domes 2016. gada 18. oktobra

sēdes lēmumu Nr. 211 (protokols Nr. 11)

Par grozījumiem 
Rojas novada pašvaldības 

21.02.2012.  
saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 

„Par materiāliem 
pabalstiem Rojas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 
21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 
„Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi 6/2012) ar gro-
zījumiem 2014.gada 21.janvārī (saistošie notei-
kumi Nr. 4/2014 „Par grozījumiem 21.02.2012. 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 „Par mate-
riāliem pabalstiem Rojas novadā””) šādus gro-
zījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu 
apakšpunktā 5.1. skaitli un vārdu „15,00 euro” 
ar skaitli un vārdu „20,00 EUR”;

1.2. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu 
apakšpunktā 5.2. skaitli un vārdu „145,00 euro” 
ar skaitli un vārdu „150,00 EUR”;

1.3. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu 
apakšpunktā 5.3. skaitli un vārdu „15,00 euro” 
ar skaitli un vārdu „20,00 EUR”.

2. izteikt Noteikumu 6/2012 5.  punkta 
apakšpunktus 5.5., 5.5.1., 5.5.2. šādā redakcijā: 

„5.5. Atbalstot  ģimenes ar bērniem, kuri ir 
aizbildnībā vai dzīvo audžuģimenē, vai ir adop-
tēti bērni (izņemot gadījumus, kad viens laulā-
tais adoptējis otra laulātā bērnu), un daudzbēr-
nu ģimenes, tiek piešķirts:

5.5.1. ēdināšanas pabalsts pirmsskolas iz-
glītības iestādēs bērniem, kuri apmeklē Rojas 
novada pirmsskolas izglītības iestādes – 100% 
apmērā;

5.5.2. brīvpusdienas (ēdināšanas pabalsts) 
izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai 
vispārējo vidējo izglītību Rojas novada pašval-
dības izglītības iestādē. Pusdienu maksas ap-
mēru vienam izglītojamajam vienai dienai ar 
lēmumu nosaka Rojas novada dome.

3. Saistošie noteikumi publicējami informa-
tīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Nr. 15/2016
Apstiprināts

ar Rojas novada domes  
2016. gada 15. novembra

sēdes lēmumu Nr. 230  (protokols Nr. 12)

Par grozījumiem Rojas novada 
pašvaldības 21.02.2012. saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2012 
„Par materiāliem pabalstiem 

Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 
21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 
„Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi 6/2012) ar grozī-
jumiem 2014. gada 21. janvārī (saistošie notei-
kumi Nr. 4/2014 „Par grozījumiem 21.02.2012. 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 „Par mate-
riāliem pabalstiem Rojas novadā””) šādu gro-
zījumu: izteikt Noteikumu 6/2012 5.  punkta 
apakšpunktus 5.4., šādā redakcijā: 

„5.4. vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna 
dzimšanu EUR 100.00 (viens simts eiro) ap-
mērā, vienam no Rojas novada administratīvā 
teritorijā dzīves vietu deklarējušiem jaundzi-
mušo bērnu vecākiem,  kuru bērnu dzimšana 
reģistrēta Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā.”

2. Saistošie noteikumi publicējami infor-
matīvajā izdevumā „Banga” un stājas spēkā 
2017 gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Sadziedāšanās svētki „Mazputniņš”
30. novembrī Talsu pirmsskolas izglītības ies-

tādē „Pīlādzītis” salidoja 15 mazāki un lielāki maz-
putniņi no Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga 
novadiem, lai piedalītos sadziedāšanās svētkos. 
Mūzikas skolotāji ar bērniem bija sagatavojuši 
vienu latviešu tautasdziesmu. No Rojupes 
pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” 
piedalījās piecgadīgā Mia Ožarovska ar latviešu 
tautasdziesmu „Zvirbul’s brauca kaņepēs”. Mūsu 
dalībniecei Miai šī bija pirmā uzstāšanās ārpus 
bērnudārza, dziedot vienai pašai. Un jāsaka, no 
malas skatoties, to nemaz nevarētu nojaust – 
dziedājums bija skanīgs un drošs!

Dienas turpinājumā katrs mazputniņš varēja 
mieloties ar gardu saldējuma kokteili un kūku, 
kā arī ar lielo makšķeri izvilkt sev patīkamu 
pārsteiguma dāvaniņu no laimes akas.

Nominācija „Pīlādzīša mazputniņš”, kuru 
pagājušo gadu saņēma mūsu  audzēkne Luīze 
Elza Bertholde, šoreiz aizlidoja uz pasākuma 
mājvietu  – pirmsskolas izglītības iestādi 
„Pīlādzītis”.

 Paldies Mias vecākiem par atsaucību, vadītājai 
Ilonai Klāviņai par atsaucību un transportu, 
Talsu PII „Pīlādzītis” kolektīvam, kā arī visiem 
pārējiem par laba vēlējumiem un līdzi jušanu!

Lai ģimenisks, gaišs un brīnumu pilns 
Ziemassvētku laiks!

Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes 
„Saulespuķe” mūzikas skolotāja  Sanita Maure

  Mia kopā ar mūzikas skolotāju Sanitu 
Mauri. 

Albuma foto

Ģimenes ar bērniem 
piedalās pasākumā 
„Pretī Ziemassvētkiem” 

Ar Rojas novada domes finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Rojas 
kultūra centru, Rojas novada Sociālais dienests 11. decembrī organizēja 
svētku  pasākumu „Pretī Ziemassvētkiem!”. Savu prieka artavu un 
apsveikumus saņēma 32 ģimenes ar bērniem.

Uz pasākumu tika aicinātas Rojas novada daudzbērnu ģimenes, 
audžuģimenes un trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes ar bērniem. 
Sirsnīgajā pasākumā katram no klātesošajiem dāvaniņas pasniedza pats 
Salatēvs. Ģimenes ar bērniem ar prieku iesaistījās dažādās rotaļās un dejās, 
kurās aicināja piedalīties pasākuma vadītāji – jautrais Lācis un Rūķis.

Ģimenēm ar saviem priekšnesumiem iepriecināja Rojas kultūras centra 
pašdarbības pulciņi: Evas Fricbergas deju studija „Elfas”, Jāņa Kalniņa 
vokālās studijas grupa „Jāņabērni”, Andas Sīpolas vadītais bērnu tautisko 
deju kolektīvs, kā arī Rojupes PII „Saulespuķe” audzēkne Luīze Bertholde, 
kuru atbalstīja pedagoģe Sanita Maure. 

Mīļš paldies visiem, kas sagādāja svētku noskaņu Rojas novada 
daudzbērnu ģimenēm – pašvaldību pulciņu vadītājiem, Salatēvam, 
Lācim un Rūķim – gaidīsim jūs atkal nākamajā gadā! Īpašs paldies Rojas 
kultūras centra darbiniecēm Dacei un Ārijai par iesaistīšanos pasākumu 
organizēšanā un plānošanā.

 
Lai gaiši un priecīgi 
šie svētki ikvienai 
ģimenei un katram no mums!

Marita Pāvuliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Novada domes priekšēdētāja Eva Kārkliņa un izpilddirektots Jānis 
Pūce pasniedza Kurzemes plānošanas reģiona sarūpētās dāvanas Jan-
sonu un Grosbahu daudzbērnu ģimenēm. 

M. Pāvuliņas foto

Paziņojums
Rojas novada domes Zvejniecības un licen-

cēšanas komisijas sēde, kurā tiks lemts par zve-
jas tiesību nomu un zvejas rīku limitu piešķirša-
nu komerciālajai un pašpatēriņa zvejai iekšējos 
ūdeņos un Rīgas jūras līča piekrastē Rojas nova-
da teritorijā 2017. gadam, notiks 05.01.2017. g. 
pulksten 12.00 Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas no-
vadā, telpā Nr. 17 (sēžu zālē). 

Rojas evaņģēliski luteriskā  
baznīca piedzīvos vērienīgu pārbūvi

28. oktobrī Lauku atbalsta dienests informēja, ka ir apstiprināts Reliģis-
kās organizācijas „Rojas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta iesniegums 
Nr. 16-08-AL35-A019.2202-000007 „Rojas luterāņu baznīcas sakrālā mantojuma 
saglabāšana”, kas tika iesniegts Lauku atbalsta dienestā Eiropas lauksaimnie-
cības fonda finansētās lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas  
2014.–2020.  gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta ietvaros Rojas evaņģēliski lu-
teriskai baznīcai tiks veikta vēsturiskā jumta, ēkas fasādes, torņa un ieejas mezgla 
pārbūve. 

Rojas baznīcas pārbūvei jau ilgu laiku tiek meklēts finansējums, un tagad, ar 
Eiropas Savienības atbalstu, daudzu cilvēku sapnis piepildīsies. Baznīcai tiks veikta 
jumta pārbūve, demontējot bojātās, trupējušās jumta sijas un nomainot esošo 
jumta segumu pret skārda jumta segumu. Fasādei tiks veikta bojātā apmetuma 
un pagaidu cementa labojuma nokalšana un virsmas attīrīšana, lai bojātās fasādes 
vietas apmestu ar kaļķa javu, kurā iestrādātas granīta šķembas. 

Šī gada decembrī tiks veikta tirgus izpēte un izsludināts iepirkums par 
būvprojekta izstrādi, bet 2017. gada pavasarī izsludinās iepirkumu par pārbūves 
uzsākšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 50  000 EUR, no kuriem 45  000 EUR finansē 
Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), 2 500 EUR līdzfinansē 
Rojas novada dome un 2 500 EUR finansē Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca.

Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Rojas vidusskolas skolēnu mācību 
sasniegumu TOP-10 

2016./2017. m. g. I semestrī
5.–9. klašu grupā

Viss tavās rokās
5. decembrī Rojas vidusskolā ciemojās uzņēmējs Nauris Graudiņš – 

„Cimboliņa” īpašnieks. Tikšanās mērķis bija uzrunāt un iedrošināt 
9.–12. klases skolēnus saredzēt iespējas, kas atrodas mums visapkārt. Uz 
pasākumu bija ieradušies arī vidusskolas mazie uzņēmēji, kuri ir iesaistī-
jušies skolas mācību uzņēmumos.

Nauris dalījās savā pieredzē par to, kāpēc ar ģimeni atnācis dzīvot 
uz Roju kāpēc ir izveidojis savu biznesu. „Viss sākās ar to, ka Rojā bija 
problēma iegādāties gaļu vakariņām, ilgi nedomādams, nolēmu defektu 
pārvērst efektā”, Nauris stāsta.

Šobrīd katrs varam baudīt uzņēmēja radošo pieeju. Ieguvējs ir pats 
Nauris ar ģimeni un arī mēs. 

Priecēja tas, ka skolniekiem bija iespēja ieraudzīt to faktu, ka mūsu 
priekšā ir vieni un tie paši apstākļi, kuros vieni saredz šķēršļus, grūtības, 
bet citi – iespējas un problēmu atrisinājumus. 

Nauris uzsvēra, ka Roja ir brīnišķīga vieta, kur sevi pilnveidot un radoši 
attīstīties. Uzskats, ka visas iespējas ir tikai Rīgā, ir tikai stereotips. Aktuāls 
ir tikai jautājums, kā tu redzi sevi un to, kas tev dots?

Noslēgumā tika izteikts piedāvājums sadarboties kopā, iemācīties 
strādāt kopsolī, kas ar laiku atnesīs redzamus rezultātus. Nauris dalījās 
ar savu sapni, kurā viņš ir iecerējis nākamgad Rojā uzrīkot starptautisku 
video konferenci. Tajā piedalītos vairāki Latvijā pazīstami cilvēki un 
sadarbības partneri no ASV, kas mācējuši savus mērķus sasniegt, ejot soli 
pa solim.

Ingrīda Maķinska, ārpusklases darba organizatore

Vārds, uzvārds Klase Balles
Līna Jaunozola 5.a 9,55
Dāvids Liepa 5.b 9,09
Rūta Jaunozola 9.a 9,01
Paula Fjodorova 5.a 9,00
Kristaps Ričards Freimanis 8. 8,94

10.–12. klašu grupā
Uzvārds Klase Balles

Paula Kučinska 12.a 9,08
Līga Vecbērza 12.a 8,77
Lelde Veinberga 12.a 8,71
Elīna Paula 12.a 8,62
Adriana Zembaha 11. 8,60

Ar vidējo vērtējumu virs 8 ballēm I semestri pabeidza: 10. klasē Annija Šulce;  
11. klasē Estere Sīpliņa un Una Dravniece; 12.b klasē Elvita Dubure un Zane Auk-
mane; 5.a klasē Tīna Luīze Bernāne un Laura Dīriņa; 5. b klasē Pēteris Alkšbirze 
un Estere Slavika; 6.a klasē Enija Paula Mitenberga, Aleksandra Māra Tarlapa, Eva 
Šulce; 6. b klasē Kerija Elena Kronberga; 7.b klasē Patrīcija Kleinberga, Patriks Up-
ners, Jaloliddins Makhmudovs; 8. klasē Sintija Balode, Eva Kiršteine, Kitija Maiše-
le, Paula Feldmane; 9.a klasē Alise Elizabete Reinholde; 8.b klasē Katerīna Olekte 
un Laura Celova.   

Pēc skolas domes ierosinājuma semestra beigās  ceļojošo kausu un dāvanu sa-
ņem klases ar augstāko vidējo vērtējumu. Šoreiz tās ir 4.–6. klašu grupā 4. b klase 
ar vidējo vērtējumu 7,80; 7.– 9. klašu grupā 7. b klase (6,90) un 10.–12. klašu grupā 
12.a klase (7,47).  

Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kamera (LTRK) aicina uzņēmē-
jus no Kurzemes reģiona pašvaldībām 
pieteikties dalībai izstādē „Uzņēmēju 
dienas Kurzemē 2017”, kas notiks 
02.–03. jūnijā Ventspils Olimpiskajā 
centrā. 

2017. gadā pasākuma programmā 
plānota izstāde, biznesa iespēju forums, 
sestdienā arī kultūras programma uz ska-
tuves zālē, kā arī dažādas Latvijas Labuma 

aktivitātes. Lielāku uzmanību vēlamies 
veltīt ražojošo uzņēmumu piesaistei, tos 
pozicionējot kā pašreizējo skolēnu un 
studentu potenciālās darba vietas. 

Ņemot vērā lielo dalībnieku intere-
si, aicinām laikus rezervēt vietas zālē. 
Papildu informācija par pasākumu pie-
ejama, kontaktējoties ar LTRK Valdes 
padomnieci reģionālos jautājumos pa 
tālruni 29141693 vai e-pastu

                         ilze.brice@chamber.lv

Aicinājums Rojas novada uzņēmējiem
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26.12. plkst. 16.00

„ELFU” Ziemassvētki.
Savus draugus ielūdz E. Fricbergas 

modes deju studija „Elfas”.
Ieeja brīva.

28.12. plkst. 19.00
pozitīvs piedzīvojums klausītājiem -

grupas „FRAMEST” koncerts

„ZIEMĪŠI”.
„Ziemīši’’ ir laiks, kad ikviens – gan bērni, gan pieaugušie – var sastapt Zie-

massvētku brīnumu! Vokālās grupas Framest „Ziemīšu” koncertprogrammā 
apvienotas tradicionālās Ziemassvētku, populārās džeza melodijas, kā arī tautā 
iemīļotas latviešu autoru dziesmas.

Ieeja 5.00 EUR.  Biļešu iepriekšpārdošana.

31. decembrī 
pusnaktī 24.00 – sagaidām Jauno gadu kopā!

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

JAUNĀ GADA BALLE –  
DISKONAKTS „ZEM  GAIĻA SEKSTES”.

Ieeja 5,00 EUR.
Gaiļa un Sekstiņa uzvārda nēsātājiem ieeja brīva!  

Dreskods – spožs un spilgts!
Galdiņu iepriekšēja rezervācija.  

Rezervētās vietas jāiegādājas līdz 30. decembrim.

Rojas kultūras centra pasākumu apmeklētāju priekam 
mazajā zālē apskatāma 

Ainas Liepas tekstīliju 
IZSTĀDE.

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Sēru vēsts

LīdzjūtībaPolicijas ziņas

Pateicība

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada 

„Rauciņos”. Telefons 29253411.

28. decembrī 10.30 tiek organizēts brauciens 
uz Laucienes pansionātu un Ārlavas pansiju. Tu-
vāka informācija pa tālruni 26078711.

Pagurst ceļā bezdelīga,
Pagurst ceļā ūbeļpāris –
Tik tu, dvēs’le, nepagursti,
Trauc tiem garām, lido pāri!

Ar mīlestību un dziļām sērām paziņojam, ka 
pēc gara un skaista mūža 105 gadu vecumā mū-
žībā aizgājusi mīļotā mamma un dievinātā omīte 
Helēna Okmane.

Meita Vija Ausma Okmane,  
znots Elmārs un mazmeitiņa Diāna

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot,
Dod man, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

Rojas invalīdu biedrība izsaka visdziļāko līdz-
jūtību Maigai un pārējiem tuviniekiem, no Rai-
monda Laura atvadoties.

Ziemassvētku dievkalpojumi
 Rojas evanģēliski luteriskajā 

baznīcā Kristus piedzimšanas svēt-
vakars 24. decembrī 16.00, Kristus 
piedzimšanas svētku – pirmo Zie-
massvētku dievkalpojums 25. de-
cembrī 13.00.

 Ģipkas evanģēliski luteriskajā 
baznīcā 24. decembrī 17.00. Ziemassvētku melodijas 
baznīcā skanēs no 16.30–17.00. Melodijas atskaņos 
un dziesmas dziedās ērģelniece Ilze Rūse. Visi būsiet 
mīļi gaidīti Kristus dzimšanas svētkos Ģipkas baznīcā.

 Kaltenes evanģēliski luteriskajā baznīcā 24. de-
cembrī 18.00.

 Rojas katoļu draudzē 25. decembrī 9.00.

No sirds pateicamies ģimenes ārstei Mudītei Dže-
riņai un Rojas Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas kolektīvam par atsaucību un palīdzību Raimonda 
slimības laikā. Paldies visiem radiem, draugiem un 
kaimiņiem, kas bija kopā ar mums, Raimondu Lauru 
mūžībā pavadot.

Sieva, dēli

NVO „Rojas invalīdu biedrība” 

Pasākumu plāns janvārī
Diena,  
datums

Pasākuma, nodarbības 
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

03.01.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde
26078711

04.01.
Trešdiena

NVO sanāksme, biedru 
tikšanās ar MFC „Strops” 

vadītāju B. Trūbiņu
10.00–14.00 NVO valde

05.01.
Ceturtdiena

Radošās darbnīcas
Pērļošana, tamborēšana, 

adīšana
10.00–14.00 B. Rozefelde

26326557

06.01.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

10.01.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

11.01.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 D. Čuba

26563689

12.01.
Ceturtdiena

Radošās darbnīcas
Pērļošana, tamborēšana, 

adīšana
10.00–14.00 L. Semičenkova

28740147

13.01.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

17.01.
Otrdiena

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana

09.00–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

18.01.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Dekupāža

Galda spēles
10.00–14.00 A. Reinholde

29354294

19.01.
Ceturtdiena

Radošās darbnīcas 
Darbs ar adāmmašīnu,

pērļošana
10.00–14.00 B. Rozefelde

L. Semičenkova

20.01.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

24.01.
Otrdiena

Veselības stunda 
Veselības grupa – nūjošna

09.00.–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

25.01.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 Dina Čuba

26.01.
Ceturtdiena

Radošās darbnīcas
Floristika 10.00–14.00 B. Rozefelde

27.01.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

28.01.
Sestdiena

Sporta diena Rojas  
vidus skolas sporta zālē 11.00–15.00 E. Grīnvalde

T. Kirilova
31.01.

Otrdiena
Veselības stunda

Veselības grupa – nūjošana
09.00–10.00
15.00–17.00 E. Grīnvalde

„Rojas kauss 2016” 
novusā individuāli Rojas stadiona zālē 

25. decembrī pulksten 10.00.

Dalībniekus aicinām pieteikties līdz 
23. decembrim pa tālruni 29287082.

Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās gaidāmas 
izmaiņas reģionālajos autobusu maršrutu

Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās, no 24. līdz 26. decembrim, kā arī 
31. decembrī un 1. janvārī, gaidāmas izmaiņas aptuveni 500 reģionālo vietējo 
un starppilsētu maršrutu. Atsevišķos maršrutos tiks norīkoti papildu reisi vai, 
tieši otrādi, samazināts autobusu kursēšanas biežums. Ņemot vērā vērienīgās 
izmaiņas maršrutu tīklā, aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai 
interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar pasažieru 
pārvadātāju. 

No 28. decembra līdz 7. februārim
Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā Rojā, 

Selgas ielā 14e atvērta
GEORGA AVETISJANA izstāde

DZIMTENE
Valstī garākais ciems.

Izstādes atklāšana 28. decembrī 18.00.
Izstāžu zāles darba laiks darba dienās no 9.00–17.00.

Labākais pasaulē
Imants Ločmels tikko atgriezies no Lasvegasas, kur tika ielūgts 

uz čempionu turnīru novusā „Labākais no labākajiem pasaulē – 
2016”. Sacensībās piedalījās novusisti no Austrālijas, ASV, Kanādas, 
Latvijas, Krievijas. Sacensību dienā Imants izspēlēja 13 spēles, no 
kurām priekšsacīkstēs bija divi neizšķirti rezultāti. Uzvarot visās 
izslēgšanas spēlēs, un finālā uzvarot ar rezultātu 4:2 pagājušā gada 
čempionu, Imants izcīnīja godpilno nosaukumu „Labākais no labā-
kajiem novusistiem pasaulē 2016”. Sirsnīgi sveicam mūsu novad-
nieku ar tik augstu sasniegumu! Vēlam arī nākošajā gadā veiksmīgi 
aizstāvēt šo titulu! Sacensību finālspēle tika nofilmēta, un to var 
skatīt mājas lapā – www.novussusa.com

Sporta organizatore T. Kirilova

Ceturtdien, 8. decembrī, multifunk-
cionālajā centrā „Strops” Kopienas 
sociālā darbiniece Lienīte Voronova 
pasniedza pateicības deviņiem Rojas 
novada brīvprātīgajiem jauniešiem, kas 
izvēlējušies savu brīvo laiku veltīt brīv-
prātīgajam darbam un pieredzes gūša-
nai, iegūstot jaunas prasmes.

Atklāšanas runā Lienīte jauniešiem 
vēlēja jaunas idejas nākamajam gadam, 
būt tikpat čakliem un galvenais – spēku 
un izturību, turpinot iesāktos labos dar-
bus. Pie svinīgi klāta galda kā aktīvākās 
un darbīgākās brīvprātīgo darbu veicē-
jas pateicības saņēma Marta Šermuk-
šne par nostrādātām 69 stundām un 
Kate Krista Kalniņa par nostrādātām 
64  stundām. Meitenes ar entuziasmu 
strādāja gan Rudes Bērnu un jauniešu 
iniciatīvu centrā (BJIC) „Varavīksne”, 

gan pirmskolas izglītības iestādē „Sau-
lespuķe”. Meitenes arī valsts svētkiem 
veltītajā pasākumā saņēma pateicības 
rakstus no Rojas novada domes. Nāka-
mā pateicību saņēma Nadīne Kirilova 
par nostrādātām 54.5 stundām. Viņa tā-
pat no sirds un ar prieku palīdzēja  BJIC 
„Varavīksne” praktiskajos darbos un PII 
„Saulespuķe”. Megija Janševica aktīvi 
darbojās Rojas novada bērnu bibliotēkā 
un MFC „Strops” aktivitātēs, nostrādā-
jot 46.5 darba stundas, savukārt Liāna 
Indriksone savu brīvo laiku pavadīja, 
40 stundas strādājot Rojas Jūras zvej-
niecības muzejā un palīdzot rīkot da-
žādus pasākumus MFC „Strops”. Tīnai 
Znamenskai pateicība tika pasniegta 
par 24 darba stundām, darbojoties BJIC 
„Varavīksne” un  PII „Saulespuķe”. Tīna 
bija arī viena no MFC „Strops” bērnu 

pasākuma „Dullais desmitnieks” orga-
nizētājām. Arina Khlus pateicību sa-
ņēma par 21 stundu darbošanos BJIC 
„Varavīksne” un PII „Saulespuķe”.  Vita 
Šaudena strādājusi Rojas Jūras zvej-
niecības muzejā, PII „Zelta zivtiņa” un 
MFC „Strops” , kopā 18 darba stundas, 
bet Eva Pabērza pateicību saņēma par 
nostrādātām 20  darba stundām, gata-
vojot dažādas aktivitātes MFC „Strops” 
un palīdzot bērnu bibliotēkā.

Kā uzsvēra Lienīte, šis bija pirmais 
gads, kad visi, kas gada sākumā iesaistī-
jās brīvprātīgo darbu veikšanā, izturēja 
līdz gada beigām. Arī es vēlu jaunie-
šiem darīt to, kas sirdij tuvs, spēt izturēt 
un rast jaunas idejas, jo tagad gūtā pie-
redze noderēs turpmākajā dzīvē!

Marita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Šogad brīvprātīgie strādājuši godam

15.12. Saņemts zvans par 
to, ka Rojā, daudzdzīvokļu mā-
jas pagalmā automašīnai izsists 
pakaļējais stikls. Ierodoties 
norādītajā vietā, konstatēts, ka 
auto mašīnai,  pēc avārijas defor-
mējoties, stikls izbiris  vakuuma 
spiediena rezultātā. 

17.12. Konstatēts, ka Rojā, 
Selgas ielā uz trotuāra novietots 
kādai firmai piederošs kravas 
furgons. Automašīnas vadītā-
jam izteikts mutisks brīdinā-
jums, pārkāpums novērsts.

18.12. Konstatēts, ka Rojā, 
gar Rojas vidusskolu, ignorējot 
aizliedzošās ceļazīmes, brauc 
vieglā automašīna AUDI A6. 
Automašīnas vadītājai izteikts 
mutisks brīdinājums, izskaid-
rots pārkāpums.

19.12. Saņemta informā-
cija par to, ka Rudē no daudz-
dzīvokļu mājas pazudis laikas 
sugas suns, melns ar baltu. At-

saucas uz vārda „RIKO”. Suns 
draudzīgs, nav agresīvs. Atradē-
ju lūdzam zvanīt Rojas pašval-
dības policijai.

Diennakts tumšajā laikā  
konstatēts, ka Rojā pie tilta divi 
vīrieši no Rīgas gatavojas mak-
šķerēt. Vīriešiem izskaidrots, ka 
makšķerēšana tumsā Rojas upē 
aizliegta.

Saņemts zvans no Valsts 
policijas Talsu iecirkņa dežūr-
daļas par to, ka Kaltenē kāds 
vīrietis neielaiž mājās savu sie-
vu. Ierodoties notikuma vietā 
konstatēts, ka abi kopā lietojuši 
alkoholu, pēc kā sastrīdējušies. 
Konflikts uz vietas atrisināts.

Saņemts telefonisks zvans 
par to, ka Rojā, Zvejnieku ielā 
kādā daudzdzīvokļu mājā, alko-
hola reibumā uz kāpnēm sēž vī-
rietis, kurš traucē iedzīvotājiem 
pārvietoties pa gaiteni. Vīrietis 
nogādāts viņa norādītajā adresē.

Laikā no 1. līdz 20. decembrim Rojas novadā reģistrēti 
sekojoši pārkāpumi.

Ar šīm balvām Imants atgriezās no sacensībām Lasvegasā.
 Albuma foto
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Apsveikumi un pateicības
Iededz vienu baltu sveci par mīlestību:
Par visiem, kas tev mīļi.
Un par sevi iededz, lai laime redz ceļu
                                    uz mājām.

               Pensionāru kluba „Liedags” padome 
sveic sava kluba biedrus un visus pārējos novada 
iedzīvotājus Ziemassvētkos un novēl visiem vese-
līgu, priecīgu un laimīgu 2017. gadu!

Mīļš paldies visiem, kas šajā gadā atbalstīja 
un palīdzēja kluba „Liedags” darbā: Rojas nova
da domei un tās priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, 
Rojas kultūras centra kolektīvam un Marekam 
Štālam, Dacei Klaberei, sieviešu vokālajam an-
samblim „Con Vita” un tā vadītājai Aigai Kažai, 
koncertmeistarei Brigitai Kvālbergai, invalīdu 
biedrības vadītājai Ernai Grīnvaldei, bibliotēkas 
kolektīvam, Renātei Žurovskai, Aldai Vecbērzai 
un visiem pārējiem, kas mūs atbalstījuši gan do-
mās, gan darbos.

Ziemassvētki ir laiks, 
lai atskatītos uz paveik-
to, pateiktos par labes-
tību, ticību un mīlestī-
bu. Arī Ģipkas draudze 
vēlas visus sveikt ar 
Kristus dzimšanu. Pa-

teicamies visiem, visiem, kuri 2016. gadā gan ar 
darbiem, gan ziedojumiem kalpojuši Ģipkas baz-
nīcai. Vislielākais paldies par 5169 eiro ziedojumu 
(baznīcas torņa 2. un 3. stāva atjaunošanai) ano
nīmajam ziedotājam no Ģipkas, un par 1500 eiro 
ziedojumu (baznīcas torņa apgaismojuma iz-
veidei) Rojas novada domei. Mīļš paldies visiem 
Rojas novada domes darbiniekiem par atsaucību 
un iejūtību. Sirsnīgs paldies arī visiem pārējiem 
ziedotājiem un visiem tiem, kuri ar savu darbu ir 
kalpojuši baznīcai. Paldies arī visiem mākslinie
kiem, kuri veicinājuši kultūras dzīvi mūsu ciemos. 
Paldies visiem par labajiem darbiem 2016. gadā!

Draudzes priekšnieks Valdis Rande

Kad šķietami ir sabrukušas visas cerības sagai-
dīt jaunu prieku un jaunu laimi, tad uzmanīgi uz-
meklē savā atmiņā skaistās dienas. Dienas, kad viss 
bija labi un pie debesīm nebija neviena mākonīša. 
Neaizmirsti skaistās dienas! Ja tu tās aizmirsīsi, tās 
vairs nekad neatgriezīsies.          (F. Bosmans)

Paldies manām bijušajām un esošajām 
nūjošanas klubiņa dalībniecēm par kopā nostai-
gātajiem kilometru simtiem, par pleca sajūtu 
pasākumos Vaivaros un Valgumā, par jautrajiem 
piedzīvojumiem kruīzā uz Stokholmu, par 
neaizmirstamajām, īpašajām sajūtām saietos 
pasakainajā dārzā Kaltenē un kopīgajām peldēm, 
par vienmēr atvērtajām durvīm Zvejnieku ielā, 
par silto tēju, viesmīlību un adītajām cepurēm 
Celtnieku ielā, par pūkaino šalli un gardajiem 
cienastiem Selgas ielā, par bezgala garšīgajām kūkām 
un neparastajām receptēm Strauta ielas  dzīvoklī, 
par kopīgo pavasara baudījumu Zibeņdambī un 
autoveikala sagādāto pārsteigumu. Paldies par 
kopā pavadīto laiku dziedot, dejojot un visādi 
citādi ampelējoties. Mums vēl kopā jāpievar daudz 
jaunu kilometru, jādalās priekos, veiksmēs un 
neveiksmēs. 

Dace  

Ir atkal Ziemassvētki klāt, 
Ir miers un klusums dziļš. 
Pie katrām durvīm pieklauvē 
Kāds ciemiņš gaidīts, mīļš!

                              Vissirsnīgākie un sniegotākie 
                       sveicieni un laba vēlējumi maniem
                     foršajiem kaimiņiem – Rozentālu
            ģimenei, Gunai Kārklevalkai un 

Aināram Dedzim Ziemassvētkos! Lai pietiek spēka 
labiem darbiem un optimisms – dzīvespriekam! 

Eva Kārkliņa

Ne dzīvesprieks, ne labestība,
Lai gadiem ejot nepazūd.
Ja sirdī bagāti mēs būsim,
Tad spēsim arī laimi gūt.

Mīļš paldies mūsu 
pastniecītei Natālijai Gurejevai par laipnību un 
smaidu sejā – gan lietū, vējā, sniegā un krusā.

Ilga, Hilda, Inese, Pārsla

Sirsnīgs paldies mūsu ģimenes 
ārstei Mudītei Džeriņai un medmā-
siņai Artai Maldonei. Lai Jums laba 
veselība, izturība! 

Gaišu Ziemassvētku laiku un svētīgu Jauno gadu!
Vandzbergi

Mīļš paldies Rojas Ne
atliekamās medicīniskās 
palīdzības brigādei, dak-
terei Ingrīdai Miķelsonei, 
Ingusa draugiem, ma
niem draugiem un kai
miņiem, kalteniekiem, 
rojeniekiem un visiem pā-
rējiem labajiem cilvēkiem 

par mums sniegto materiālo un morālo atbalstu.
Lai jums laba veselība, Dieva svētīti 

Ziemassvētki un bagātīgs Jaunais gads!
Ingusa mamma

Gaišus, siltus, sirdsmiera pil-
nus Ziemassvētkus Rojas nova-
da sociālā dienesta meitenēm! 
Lai arī turpmāk Jums netrūkst 
sapratnes, iejūtības un mierinā-
juma vārdu! Laimīgu 2017. gadu!

Mārīte

Invalīda statusā kad cilvēks tiek,
Bez medicīnas palīdzības neiztiek.
Aurika veic vajadzīgo darbu,
Novērš ciešanas un sāpi skarbu!

Pateicībā – Oskars

Sirsnīgi pateicos dakterēm 
Mudītei Džeriņai un Liānai 

Nāckalnei par iejūtību un rūpīgo 
ārstēšanu. Lai Jums veiksmīgs 

2017. gads!
Maija Bergane

Mīļi pateicamies dakterei Mudītei Džeriņai un 
ergoterapeitei Mārai Džeriņai par visu, ko esat da-
rījušas mūsu veseības labā, māsiņām Artai,  Ilzītei,  kā 
arī Antonam par viņa labsirdību. 

Lai Ziemassvētku mirdzums 
ienes mieru Jūsu sirdīs un 
mājās! Laimīgu, veselīgu, 
radošu Jauno, 2017. gadu!

Rasma, Ārijs

Paldies par ieguldīto darbu mūsu biedrības 
labā invalīdu biedrības vadītājai Ernai Grīnvaldei 

un viņas palīgiem! 
Gaišus Ziemassvētkus 
un laimīgu, veselīgu, 
darbīgu Jauno gadu 
visiem invalīdiem!

Rasma, Ārijs

Nemaz nevajag tik daudz,
Pavisam maz, pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!

Paldies dakterei Rutai Bergai 
un māsiņai Aurikai Šukstai par 
sapratni un palīdzību!

Baiba, Dina

Gaišus, priecīgus  Ziemassvētkus un 
veselīgu Jauno gadu  

maniem klientiem Rudē, Kaltenē, 
Liepu, Krasta un Laša ielā Rojā, 
Guntaram un Jānim Vadonim!

Pastniece Iveta

Siltus, mierīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu Imantam Priediņam 

ar ģimeni. Paldies par līdzjūtību un 
palīdzību dzīves grūtajā brīdī. 

Lai Jums visiem veselība un dzīvesprieks 
2017. gadā!

Dzidra

Mīļš paldies mūsu dakterītēm Mudītei Džeri
ņai, Mārai         Džeriņai, māsiņām Artai Mal
donei un                 Ilzītei Kārkliņai par iecietību,                 
sirds                     siltumu, sapratni, mīlestību un 
labajiem                          mierinājuma vārdiem, mūs

                                     ārstējot. Siltus, klusus 
                                   Ziemassvētkus un laimīgu
                                               2017. gadu!

Mārīte, Ilgonis

„Nebīstieties! Jo, redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas 
būs visiem ļaudīm: šodien Dāvida pilsētā jums ir piedzimis 
Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs. Un šī būs jums zīme: jūs at-
radīsiet drēbītēs ietītu un silē guldītu Bērnu.”     Lk 2,10-12

Ziemassvētki ir nekas cits kā  
Kristus Dzimšanas svētki. Šie 
svētki ir īpaši tādēļ, ka svinām 
ne tikai Jēzus atnākšanu pasaulē, 
bet arī visas cilvēces piedzimša-
nu. Piedzimšanu jaunai, mūžī-
gai dzīvei, kas sagatavota visiem 
bez izņēmuma. Jēzus ir atnācis 

pasaulē, lai mūs pārveidotu un ļautu dzīvot mūžīgi kopā ar 
Viņu. Pats Dievs kļuva cilvēks mūsu dēļ, mīlestības dēļ. 

Dieva atklāsme Kristū ir tikusi īstenota ar visnecilākajiem 
līdzekļiem. Mēs zinām no Svētajiem Rakstiem, ka Jēzus tika 
guldīts nevis greznā šūpulī, bet gan lopu silītē; ka pirmie, ku-
rus eņģeļi aicināja sveikt jaundzimušo Mesiju, bija ganiņi – 
atstumtie un nicinātie, bet tajā pašā laikā visvienkāršākie un 
pazemīgākie ļaudis. Viņš, būdams Dieva Dēls un vispasaules 
Karalis, piedzima kā mazs un neaizsargāts bērniņš, lai pēc tam 
tiktu piesists krustā – lai aizsargātu tevi un caur krustu dotu tev 
mūžīgo dzīvi. Kristus kā vēsturiska persona piedzima pirms 
vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu, bet garīgi Viņš vēlas 
piedzimt tavā sirdī – šie svētki ir domāti tieši tam! „Nebīstie-

ties!” vārdus, ko eņģeļi teica toreiz ganiņiem, ir aktuāli šodien 
arī mums. Nav jābaidās, kaut dzirdam tik daudz negatīvisma, 
nepatīkamu ziņu un biedējošu notikumu. Dievs vēlas, lai tu 
aizdomātos, cik ļoti katra sirdī nepieciešams Jēzus, lai pasaulē 
valdītu miers, saticība un mīlestība. Dod Viņam vietu savā sir-
dī un ļauj Jēzum tevi pārveidot!

„Mīlošais Dievs, palīdzi mums atcerēties Jēzus dzimša-
nu, lai varam ņemt dalību eņģeļu dziedāšanā, ganu izbrīnā 
un gudro pielūgsmē. Aizver durvis naidam un atver durvis 
mīlestībai visā pasaulē.”   (Roberts Luiss Stīvensons, skotu rakstnieks)

Svētīgu Ziemassvētku laiku!
Arnis Suleimanovs, Rojas katoļu draudzes priesteris

Ieliec egles zarā sveci, 
Lai par cerību tā deg. 
Pats jau zini, kas tu esi, 
Kāds ir tavu sapņu ceļš!

Sveiciens „A Celtne” kolektīvam!
Novēlu priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 

Jauno gadu! Veselību, mīlestību, mieru ģimenē! 
Veiksmi radošajā darbā!

Alfons

17. decembrī Ģipkas baznīcā skanēja Jāņa Lū-
sēna, Ērika Ešenvalda, kā arī tradicionālās Zie-
massvētku dziesmas Tukuma ģimnāzijas jauktā 
kora „Savējie” izpildījumā. Visu apmeklētāju vār-
dā izsaku vislielāko pateicību korim un vadītā-
jiem par skaisto, dvēseli aizkustinošo dziedājumu. 
Draudze no visas sirds pateicas visiem tiem, kuri 
gan no tālienes, gan tuvienes pagodināja ar savu 
klātbūtni šo brīnišķīgo Ziemassvētku ieskaņas 
koncertu. Pateicamies par atbalstu un palīdzību 
gan koncerta organizatoriem, gan pasākuma or-
ganizatoriem korim pēc koncerta – Vairai Kunst
bergai, Dainai Kunstbergai ar meitiņu Esteri, 
Marijai Sēnei, Andželai Vansovičai ar meitiņu 
Kristiānu,  Dzintrai Vīgantei, Agnesei un Mā
rim Celoviem. Koncertā tika saziedoti 188 eiro, 
bet pirms koncerta man personīgi tika nodota ap-
loksne, kurā bija 100 eiro. Ziedotāji – ģimene no 
Ģipkas, vēlējās palikt anonīma. Kopā tika saziedo-
ti 288 eiro, par ko paldies visiem, visiem. Par ilgo 
sadarbību, atsaucību un cilvēcisko attieksmi vēlos 
pateikties arī laikraksta „Banga” darbiniecei.

Ģipkas draudze visiem novada iedzīvotājiem 
novēl dvēseles mieru Ziemassvētkos,  

un lai ticība, cerība un mīlestība 
 mūs pavada visā 2017. gadā!  

Uz tikšanos Ziemassvētku  
dievkalpojumā Ģipkas baznīcā  

24. decembrī 17.00!
Ģipkas draudzes vārdā – Valdis Rande

Mīļš paldies par palīdzībai pasniegtu roku
Gundegai Polei, Lāsmai Pūcei, Irēnai un 
Viesturam  Grosbahiem, Jautrītei un Laimonim 
Megņiem, Ilzei Niegliņai, Intai Celmai un Ernai 
Grīnvaldei. 

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Ligita Tomberga

Ziemassvētku zvaigzne lai pār visiem mirdz,
Miers lai ir virs zemes, miers iekš katras sirds.

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk 
vēlamies, bet Jaunajā gadā lai ir spēks un drosme 
šīs vēlmes piepildīt. Siltus un gaišus Ziemassvētkus 
vēlam dakterei Mudītei Džeriņai, medicīnas mā-
siņām Artai Maldonei un Ilzītei Kārkliņai!

Apškrūmu un Bertholdu ģimenes

Lai aiziet prom pa baltu sniegu, 
Tās rūpes, kuras nomāc mūs, 
Lai ziemassvētki nāk ar prieku, 
Ar cerību – viss labi būs!

No sirds pateicos par 
sapratni un atbalstu Žoludu 

ģimenei, dakterei Rutai 
Bergai un māsiņai Aurikai, 
pastniecei Ivetai, frizierei Aijai, manam labajam 
palīgam Mārītei un sociālā dienesta meitenēm. 

Mierpilnus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Astrīda Āboliņa

Ja kaut ko ļoti, ļoti vēlas –  
tas piepildās! Ievēlieties, ko 

vēlaties Ziemassvētkos un – 
lai piepildās Jaunajā gadā!

Saviem sirds siltajiem atbalstī-
tājiem un sadarbības partneriem, kuplajai pašdarb-
nieku saimei un kolēģiem, pasākumu dalībniekiem 
un apmeklētājiem un tiem, kas par tādiem vēl kļūs 
vēl Rojas kultūras centra kolektīvs.

Izsaku pateicību Rojas Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigādei,  īpaši Gaļinai 
Žoludai, Silvijai Briedei un Vizmai Gitendorfai 
par manas dzīvības glābšanu.

Mārīte Krūmiņa
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