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Rojas stadiona! 

Atver vārtus, atver durvis 
Ziemassvētki klāt!
Katru gadu tie kā burvis
nāk mūs visus mierināt
Lai tie atmirdz katrā sirdī,
katrā dvēselē
Un kā balta sniega pārslas
atnes mieru pasaulei!

Smeliet gaismas un prieka mirkļus 
Ziemassvētkos, tveriet laimi, 

veiksmi un iespējas Jaunajā gadā!
Rojas PII „Zelta zivtiņa” kolektīva vārdā 

 vadītāja Iveta Pastore

*  *  *
Gaišus un mierpilnus 

Ziemassvētkus 
un uzvarām bagātu Jauno gadu! 

Rojas novada Sporta skolas kolektīvs

*  *  *
Kur sagaidīšu Ziemassvētkus? Mājās.
Ar savējiem. Kā vienmēr klusi.
Cik labi, ka ir savējie un savas mājas!
Ar savu zemi, savu dzimto pusi.
Un svētā klusībā lai lūdzam Dievu:
Ļauj dzīvot mūsu zemei tā, kā klājas.
Liec, lai ir mazāk neauglīgu nievu,
Lai esam un lai jūtamies, kā mājās!

Priecīgus, miera un  
mīlestības piepildītus Ziemassvētkus!

Laimīgu, veselīgu, veiksmīgu Jauno gadu 
visiem novada iedzīvotājiem novēl 

Sociālā dienesta kolektīvs

*  *  *
Šajā Ziemassvētku laikā sakām sir-

snīgu paldies visām iestādēm un visiem 
labas gribas cilvēkiem, ar kuriem šogad 
esam veiksmīgi sadarbojušies! Īpašs 
paldies Pensionāru apvienības pado-
mei par sadarbību, iepriecinot seniorus 
Ziemassvētkos! Paldies Latvijas Sa-
mariešu apvienībai par atsaucību un 
kvalitatīvu novada veco ļaužu aprūpi, 
personīgi  – Lolitai Grīnvaldei un Zanei 
Leitendorfai! Paldies arī Kultūras centra 
darbiniekiem – Dacei Brokai, Ārijai Veidei, 
Marekam Štālam, 
Arnim Enzelam par 
kopīgo darbu, or-
ganizējot Ziemas-
svētku Labdarības 
pasākumus! 

Sociālā dienesta 
darbinieki  

Dace Klabere

17. decembra pēc
pusdienā Rojas kul
tūras centrā notika 
kārtējais labdarības 
pasākums „Kas dār

gāks ir par zeltu”, ar mērķi popularizēt audžu
ģimeņu nozīmi bez vecāku gādības palikušo 
bērnu dzīvē. Kā, atklājot pasākumu, teica tā 
vadītājs Valters Krauze – ne visi bērni vēl ir 
ar mieru smaidīt, un ne visiem ir, kam smai
dīt. Latvijā vēl ir ļoti daudz bērnu, kas ilgo
jas pēc mājām, un nav būtiski, cik viņiem ir 
gadu. Ģimenes siltums, māmiņas un tēta rū
pestiem, kam ir ģimene, liekas tik pašsapro
tami, taču tā, diemžēl, nav visiem bērniem, 
tādēļ vislabākā dāvana ne tikai Ziemassvēt
kos, bet visā dzīvē šiem bērniem būtu ģime
ne. Ģimene, kurai viņš būtu vajadzīgs, kurā 
viņu mīlētu, lolotu un par viņu rūpētos.

Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce uzsvēra, 
ka šī problēma ir aktuāla ne tikai Sociālajam die-
nestam un citām valsts un pašvaldības iestādēm, 
bet patiesībā tā ir ikviena cilvēka, visas Latvijas sa-
biedrības atbildība, lai mēs terminu bērnunams va-
rētu aizmirst uz visiem laikiem. „Arī Rojas novadā 
ir bērni, kuri dzīvo audžuģimenēs. Rojā ir tikai vie-
na audžuģimene, tādēļ mūsu novada bērni spiesti 
dzīvot audžuģimenēs Tukuma, Kandavas novadā 
un Priekulē. Mēs priecātos, ja šādu audžuģimeņu 
Rojas novadā būtu vairāk. Ikvienam no mums va-
jadzētu atvērt savas sirdis, apstāties un padomāt, 
kā jūtas bērns, kurš atrodas bērnunamā. Arī viņš 
grib būt laimīgs un mīlēts, tādēļ padomāsim, ko 
mēs katrs varētu darīt, lai palīdzētu šiem bērniem”, 
aicināja Lāsma Pūce. Protams, audžuģimene vien-
mēr būs tikai alternatīva, jo vislabāk bērnam ir 
būt savā ģimenē, pie saviem vecākiem. Naivi būtu 
cerēt, ka pēc labdarības pasākuma pie bāriņtiesas 
durvīm stāvēs rinda cilvēku, kuri vēlēsies kļūt par 
audžuģimenēm, tāpēc Rojas novada domes priekš-
sēdētāja Eva Kārkliņa aicināja ikvienu līdzcilvēku 
pavērot apkārtni, paskatīties uz savu radu, drau-
gu un kaimiņu ģimenēm un vajadzības gadījumā 
pielikt savu plecu, palīdzēt un atbalstīt, lai vispār 
nerastos situācija, kad no ģimene ir jāizņem bērni. 
Aicinot ikvienu būt vērīgākiem, domes priekšsē-
dētāja pateicās visām tām audžuģimenēm, kuras ir 
uzņēmušās rūpes par dzīves pabērna lomā nonā-
kušajiem bērniem, uzsverot, ka viņi ir dabas doti 
cilvēki ar ļoti plašām sirdīm. „Varbūt tiešām klusie 
Ziemassvētki arī mūsu sirdis darīs priecīgākas un 
mēs paši kļūsim vērīgāki. Nevajag jau nemaz tik 
daudz, tikai saņemt drosmi un dalīties ar to, kas 
jau mīt mūsu sirsniņās”, aicināja Eva Kārkliņa.

Par esošo situāciju informēja arī Rojas nova-

da bāriņtiesas priekš-
sēdētāja Inta Zaķe. 
Viņa pateicās tām 
audžuģimenēm, kurās 
atrodas Rojas novada 
bērni, kuriem bija ne-
pieciešamas mājas un 
vecāku sirds siltums. 

Pavisam 13 
Rojas novada 
bērni atrodas 

audžuģimenēs. Kā jau tika teikts, Rojas novadā 
ir tikai viena audžu ģimene, tāpēc arī bāriņtiesas 
vadītāja aicināja ikvienu klātesošo padomāt un 
varbūt spert šo būtisko un svarīgo soli, kļūstot 
par audžuģimeni. Ceļš līdz bērna nonākšanai ģi-
menē ir ilgstošs, taču, ja vien ir tāda vēlme – kļūt 
par audžu ģimeni, ir tikai jāsper pirmais solis – jā-
uzraksta iesniegums bāriņtiesai, un tad jau sekos 
tālākās formalitātes. Domāju, ka klātesošiem labs 
piemērs bija Bērziņu ģimene no Talsiem, kura 
dalījās savā pieredzē, kā kļuvusi par audžuģimeni 
divām meitenītēm un apgalvoja, ka nekas nav ne-
iespējams, ja vien ir tāda vēlme.

Savā audžuģimenes pieredzē dalījās arī vienīgā 
audžuģimene mūsu novadā – Valteru ģimene. Kā 
atzina piecu audžubērnu mamma Justīne Valtere, 
bērni ir viņas labākie draugi, bet uzticības persona – 
vīrs Arvis. Par īstu pārbaudījumu ģimenei izvērties 
Justīnes slimošanas laiks, taču, veiksmīgi pārvarējusi 
krīzi, Valteru ģimene tupina rūpēties par saviem mī-
luļiem un pats galvenais – gaida ģimenes pieaugumu. 
Valteru ģimene ir nolēmusi pieņemt savā ģimenē 
zīdainīti, lai mazajā cilvēciņā varētu ieguldīt pēc 
iespējas vairāk mīlestības. Justīne vēlētos, lai viņas ģi-
menes piemēram sekotu citas ģimenes Rojas novadā. 
Tā būtu iespēja dalīties vienam ar otru pieredzē un 
drošāk iziet sabiedrībā, jo Justīne neslēpj, ka dažkārt 
ir jāsaņemas un jānorij rūgtums, jo ne visi saprot 
audžuģimenes rūpes un sūtību.

Ar videofilmas starpniecību klātesošie tika 
iepa zīstināti arī ar Ausmu Leimani no Kandavas 
novada. Ausmas kundze ir sargeņģelis vienam 
no mūsu novada bērniem, meitenei, kuras dzīvē 

viņa ir tik svarīga, ka saņēmusi meitenes 
pašas ar mīļumu veidotu atzinības rakstu – 

Ausmai Leimanei par labsirdību un mīļumu pret 
bērniem, ko nozīmības ziņā audžumamma pielī-
dzina valsts prezidenta atzinībai. Kandavas novads 
īpaši izceļas ar audžuģimeņu skaitu un, kāpēc gan 
Rojas novads nevarētu sekot viņu piemēram?

Šajā vakarā izskanēja vēl kāds stāsts. Tas bija stāsts 
par Markusu, puisi, kura sapņus piepildīt patiesībā ir 
tik vienkārši! Markus ir Rojas vidusskolas 11. klases 
skolnieks – centīgs, sportisks, draudzīgs puisis, 
kuram arī nav iespēja augt savā ģimenē. Lai veiksmīgi 
pabeigtu vidusskolu, Markusam nepieciešams 
portatīvais dators. Viņš jau netīko pēc jauna, tikko no 
veikala, tādēļ ikviens zālē sēdošais tika lūgts padomāt, 
vai viņam plauktā nestāv lieks, putekļiem klāts dators, 
kas tik lieti noderētu zinātkārajam puisim. Un šeit 
man, aizsteidzoties notikumiem priekšā, jāsaka, 
ka brīnumi notiek! Zēna lūgums tika saklausīts 
jau pasākuma laikā, un pavisam drīz viņš tiks 
iepriecināts ar pavisam jaunu datoru! 

Pasākuma nobeigumā Lāsma Pūce pateicās 
katram, kas atrada laiku atnākt, un aicināja dalīties 
priekā un mīlestībā, un atcerēties par tiem cilvēkiem, 
kas mums ir blakus, un kuriem ir vajadzīgs mūsu 
labais vārds, siltais smaids, labestība, pieskāriens 
no sirds. Labdarības pasākuma laikā tika saziedoti 
429,71 eiro, kas tiks izlietoti audžuģimeņu 
īpašajām vajadzībām.

Paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri rūpējās 
par to, lai labdarības pasākums izvērstos īpaši 
sirsnīgs – pasākuma vadītājam Valteram 
Krauzem, dziedātājiem Normundam Rutulim, 
Jānim Kalniņam, Marikai Timermanei un visiem 
Rojas kultūras centra pašdarbības kolektīviem, 
kuri kuplināja koncertu, kā arī kultūras centra 
darbiniekiem Dacei Brokai, Ārijai Veidei, 
Marekam Štālam un Arnim Enzelam.

Lai Jaunajā gadā mazās veiksmes veido kopīgos panākumus, lai drosmīgie 
sapņi rod piepildījumu, un lai gandarījums rosina no jauna tiekties! 
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu Rojas novada domes 

kolektīvs vēl visiem sadarbības partneriem, iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem un kolektīviem, SIA „Rojas DzKU” kolektīvam, Rojas ostas 
pārvaldei un ikvienam, kurš sirdī jūt piederību mūsu novadam.

 Kolektīva vārdā, 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Brīnumi notiek

Valters Krauze priecājās, redzot zālē pa
zīstamas sejas – ar Justīni Valteri viņš ir pa
zīstams vairāku gadu garumā.

Rojas novada 
Sociālā dienesta va  
dītāja Lāsma Pūce 
aicināja ikvienu 
klātesošo atvērt sa
vu sirdi, apstāties 
un padomāt par 
to, kā jūtas bērns, 
kurš atrodas bēr
nunamā.Par to, ar ko sākt, pieņemot 

lēmumu kļūt par audžuģimeni, 
informēja Rojas novada bāriņ
tiesas vadītāja Inta Zaķe.

Āra Krauzes foto



2 BANGA 2017. gada 22. decembris

Gada nogales veikums un plāni Jaunā gada sākumam
Esam godam un gana patrio-

tiski pavadījuši novembri, ko visā 
Latvijā sauc par Patriotisma mē-
nesi, un nu jau varam saklausīt 
Ziemassvētku tuvošanos un Vecga-
da vakaru, kad atkal kalsim plā-
nus Jaunajam – Suņa gadam.

Mūsu pašvaldībā esam daudz pa
strādājuši, lai Jauno gadu sāktu ar dau
dzām jaunām lietām.

Esam konstatējuši, ka ir samazinā
jies jauniešu centru apmeklētāju skaits, 
jo daudzi no šī vecuma  izauguši, citi 
savas intereses realizē citviet, bet ēkas 
pašvaldībai vienalga jāuztur, tāpēc esam 
pavēruši plašāk šo centru durvis un no
saukuši tos par brīvā laika pavadīšanas 
centriem. Kā virsuzraudzību šeit vairs 
neveiks Sociālais dienests, bet gan Inga 
Lēmane, kuras jaunais amats būs brīvā 
laika pavadīšanas un jauniešu centra 
„Strops” vadītāja, un viņas pienākums 
būs turēt rūpi arī par centriem Rudē, ko 
vadīs Māra Folkmane, un centru Meln
silā, ko turpinās vadīt Ludmila Ozola. 
Tāpat kā līdz šim, arī nākošajā gadā 
Inga Lēmane sniegs konsultācijas lauk
saimniekiem Rudē.

Kamēr vēl nebija nodots ekspluatā
cijā Rojas stadions, daudzkārt interneta 
vietnēs izskanēja bažas, ka sportot gri
bētājiem vakaros stadiona izmantošana 
tiks liegta vai ierobežota, un daudzos 

mulsumu radīja žogs. Pašreiz ar jauno 
situāciju visi ir apmierināti un piera
duši. Vakaros līdz pulksten 21.00 sta
dions ir izgaismots un ikvienam sporta 
entuziastam pieejams, tikai atsaucība 
ir maza, tāpēc aicinu iedzīvotājus pār
celties no virtuālās vides uz sportisko 
realitāti!

Līdz nākamā gada martam iedzīvo
tājiem sadzīves atkritumu apsaimnie
košanas pakalpojumus turpinās sniegt 
SIA „Eco Baltia vide”, bet no aprīļa to 
veiks atkritumu apsaimniekošanas sa
biedrība „Piejūra”. Tuvākajā laikā iedzī
votāji tiks aicināti noslēgt līgumus, 
tāpēc aicinu sekot līdzi jaunākajai in
formācijai!

Lielu darbu paveikusi SIA „Rojas 
DzKU” administrācija, iesniedzot 
Finanšu institūcijā „Altum” pieteiku
mus uz septiņu Rojas daudzdzīvokļu 
māju renovāciju. Visi septiņi pietei
kumi ir akceptēti un, pamatojoties 
uz māju vecāko un iedzīvotāju vēl
mēm, pašlaik tiek veiktas izmaiņas 
jumta vai fasāžu materiālu izvēlē un 
citās sadaļās. Pēc projektu izmaiņu 
saskaņojumu saņemšanas no Altum, 
nākamā gada sākumā tiks izsludināti 
iepirkumi uz būvdarbu vadītāja darbu 
veikšanu un būvniecību. Lai īstenotu 
šo ieceri, darba būs daudz, un paldies 
iedzīvotājiem par sapratni un vēl
mi dzīvot skaistā, estētiski pievilcīgā 

vidē, protams, neaizmirstot par ener
goefektivitāti!

Pašreiz vēl gan nav skaidri nosa
cījumi, bet nākošajā gadā būs iespēja 
veikt nelielus ieguldījumus infrastruk
tūrā, jo visām 19 piekrastes pašvaldī
bām būs iespēja apgūt Eiropas Savie
nības finansējumu par kopējo summu 
200 000.00 EUR. Vēl neesam atmetuši 
cerību, ka varētu izdoties labiekārtot 
peldvietu pie Rudes dīķa. Vērtēsim, 
kāds būs pieejamais finansējums, un ko 
par šo naudu varēsim paveikt!

Vēl ir dažas idejas par nākamo 
gadu, jo, mūsuprāt, tāds pakluss ir 
Kaltenes ciems un Valgalciems. Sanā
cām kopā neliela interesentu grupiņa 
un vienojāmies par aktivitātēm šajos 
ciematos: 23. jūnijā plānota Kaltenes 
kluba ēkas nodošana ekspluatācijā 
pēc renovācijas un Līgo vakara zaļum
balle, bet 21.  jūlijā esam ieplānojuši 
Kaltenes svētkus kopā ar kino vakaru. 
11. augus tā, kad visā Latvijā notiks 
Latvijas simtgades zaļumballes, mūsu 
novada ļaudis varēs ballēties Valgal
ciemā. Esmu priecīga, ka kultūras un 
sabiedriskās dzīves organizatores pie
nākumus uzņēmusies Skaidrīte Kučā
ne. Pēc Kaltenes kluba ēkas remonta 
ieplānots, ka šeit būs gan radošās 
darbnīcas, gan izvietoti izzinoši stendi 
par Kaltenes un Valgalciema vēsturi, 
ciematu veidošanos un zvejniecības 

tradīcijām, gan  iespēja 
jubilejām vai citiem pa
sākumiem izmantot zāli, 
tiks labiekārtots sanitā
rais mezgls, kas līdz šim 
šeit bija liela problēma, 
kā arī būs iespēja orga
nizēt atpūtas nometnes.

Nākamajā gadā tiks 
turpināta tradīcija, sā
kot no 70 gadu vecuma, 
sveikt seniorus apaļajās 
un pusapaļajās jubilejās. 
Sveikšana uzticēta senio
ru klubiņiem un Rojas 
invalīdu biedrībai. Daži 
jubilāri interesējušies, vai 
nepastāv iespēja dāvanu 
naudu ieskaitīt viņu kon
tā, jo dzimšanas dienā 
gaviļnieks savās mājās var arī nebūt. Par 
to ir padomāts, un, ja vien ir iespējams, 
jubilāram savlaicīgi jāiesniedz pašvaldī
bā iesniegums, kurā norādīts konta nu
murs. Diemžēl ziedi gan šādā gadījumā 
izpaliks!

Pašreiz notiek darbs pie jau iesāk
tajiem projektiem un, tā kā ieceru ir 
daudz, esiet cītīgi informatīvā izde
vuma „Banga” lasītāji, jo gan šeit, gan 
mūsu pašvaldības mājaslapā informē
sim iedzīvotājus par jaunumiem un no
tikumiem mūsu novadā.

Paldies visiem un ikvienam, kurš 

piedalījās Labdarības koncertā 17. de
cembrī gan kā dalībnieks, gan skatītājs, 
gan ziedotājs! Šoreiz saziedotā naudiņa 
tiks tām audžuģimenēm, kuras dalās ar 
savu mīlestību un rūpējas par tiem mūsu 
novada bērniem, kuru bioloģiskajiem 
vecākiem pietrūkusi mīlestība un labes
tība. Paldies kultūras centra darbinie
kiem par ieguldīto darbu, radot ikvie
nam svētkus un iespēju šajā steidzīgajā 
pirmssvētku laikā baudīt labu mūziku, 
dziesmas un Ziemassvētku noskaņu.

Rojas novada domes 
 priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

SIA „Rojas DzKU” saņem 
veicināšanas balvu

Šī gada 6. decem
brī Salaspils Nacionā
lajā botāniskajā dārzā 
Valsts vides dienests 
un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīs
tības ministrija go
dināja uzņēmumus 
un pašvaldības, kas 
visaugstākajā līmenī 
ievēro vides aizsardzī
bas normatīvo aktu 
prasības, kā arī pēc sa
vas iniciatīvas veic pa
sākumus, kas mazina 
ietekmi uz vidi. Šogad 
iekļaušanai Valsts vi
des dienesta veidotajā 
„zaļajā sarakstā” tika 
vērtēti gan uzņēmumi, kas ir A, B vai C 
kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, 
gan uzņēmumi, kuri veic darbības ar joni
zējošā starojuma avotiem un pašvaldības.

Rojas novada iedzīvotāji var būt pār
liecināti, ka viņi saņem viskvalitatīvāko 
ūdeni visā reģionā. Ar šādiem vārdiem 
beidzās Valsts vides dienesta pārstāves 
pieteikums uzņēmumam SIA „Rojas 
DzKU” saņemt veicināšanas balvu 
„Izaicinājums ceļā uz „Zaļās izcilības 
balvu””.  Valsts vides dienests uzņēmu
mu „zaļajā sarakstā” iekļauj uz trim ga
diem, tā apliecinot lielu uzticēšanos un 
labvēlības statusu no Dienesta puses. 
Jāpiebilst, ka no sabiedrisko ūdens
saimniecības pakalpojuma sniedzējiem 
starp laureātiem tika izvirzīti divi uzņē

Kopīgs foto pēc balvas saņemšanas. No kreisās – 
Ventspils Reģionālās vides pārvaldes direktora vietnie-
ce Anna Ādamsone, Rojas novada izpilddirektors Jānis 
Pūce, SIA „Rojas DzKU” valdes loceklis Ivars Jaunozols, 
Valsts sekretāra vietnieks Aivars Draudiņš.    Albuma foto

mumi no Latvijas – SIA „Rojas DzKU”, 
aiz sevis atstājot SIA „Jelgavas ūdens” ar 
mazāk iegūto vērtējamo punktu skaitu.

Es kā uzņēmuma vadītājs izsaku 
vislielāko pateicību SIA „Rojas DzKU” 
ūdenssaimniecības vadītājam Haraldam 
Valdemāram, darbiniekiem Nikolajam 
Šeinam, Vilnim Pētersonam, uzņēmuma 
administrācijai un visam kolektīvam par 
ieguldīto darbu. Paldies arī Rojas nova
da domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, 
izpilddirektoram Jānim Pūcem, domes 
deputātiem par morālo un finansiālo 
atbalstu mūsu darbā, lai Rojas novada 
iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus ūdens
saimniecības pakalpojumus.

Ivars Jaunozols,
SIA „Rojas DzKU” valdes loceklis

Jaunieši saņem starptautiskus apbalvojumus
2017. gada 1. decembrī atjauno-

tās VEF Kultūras pils Kamerzālē jau 
11. reizi Latvijā notika Valsts izglītības 
satura centra organizētā Edinburgas 
hercoga starptautiskās jauniešu pašau-
dzināšanas programmas Award apbal-
vojumu pasniegšanas ceremonija.

Šogad Edinburgas hercoga starp
tautisko apbalvojumu saņēma 53 jau
nieši no dažādām Latvijas vietām, tai 
skaitā Rojas novada. Tie ir jaunieši, 
kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās 
bronzas, sudraba vai zelta individuālās 
izaugsmes programmas un tādējādi 
sasnieguši individuālos mērķus. Visi 
programmā iesaistītie jaunieši veikuši 
brīvprātīgo darbu, apguvuši vai piln
veidojuši kādu prasmi, veltījuši laiku 
fizikām aktivitātēm un devušies pašu 
orga nizētā vairāku dienu piedzīvojumu 
ceļojumā.

Edinburgas hercoga starptautisko 
bronzas apbalvojumu šogad saņēma 
36  jaunieši, tostarp 3 jaunietes no Ro
jupes bērnu un jauniešu iniciatīvu cen
tra „Varavīksne” Award vienības – Kate 
Krista Kalniņa, Marta Šermukšne un 
Tīna Znamenska. 

Programmas Award apbalvojumu 
pasniegšanas ceremonijā svētku uzrunas 
teica un balvas aktīvajiem un zinātkā
rajiem jauniešiem pasniedza Neformā
lās  izglītības departamenta direktore, 
programmas Award nacionālā direktore 
Agra Bērziņa, Lielbritānijas vēstnieks 
Latvijā Kīts Šenons, Kokneses fonda 
valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa, Rī
gas „Lattelecom” maratona  organizators 
Aigars  Nords, ceļotājs Kārlis Bardelis, kā 
arī grupa „Ārzemnieki”. Ar video sveicie
na starpniecību apbalvojumu saņēmējus 
un viņu Award vadītājus sveica 1. decem

bra gaviļniece, programmas Award Latvi
ja aizbildne dr. Vaira VīķeFreiberga. 

A. Nords, kurš šopavasar bija va
dījis iesildīšanās treniņu apvienotajai 
programmas Award un Lielbritānijas 
vēstniecības Latvijā skrējēju komandai, 
savā uzrunā jauniešiem atklāja formu
lu, ko izmantot, izvirzot jaunus mērķus: 
„Pareiziniet savu sākotnējo mērķi ar 
divi, un jūs iegūsiet īsto mērķi, uz kuru 
tiekties”.

Savukārt Britu padomes pārstāv
niecības Latvijā vadītāja Zane Mateso
viča savā uzrunā uzsvēra programmas 
Award vadītāju nozīmīgo atbalstu 
daudzpusīgu un mērķtiecīgu personību 
veidošanā. Simboliskus pateicības ap
liecinājumus saņēma 13 Award vadītā
jas, to vidū arī Award vadītāja no Rojas 
novada – Māra Folkmane.  

Apbalvošanas ceremoniju vadīja 

Markus Riva un Signe Aiz
upiete. Pasākuma apmek
lētājus ar saviem priekš
nesumiem iepriecināja un 
pārsteidza iluzionisti Edžus 
un Ieva, ielu vingrotāju 
priekšnesumu komanda 
„Street Warriors” un deju 
studija „Gemstones”. Uz 
skatuves kāpa un Award 
vadītājiem Imanta Ziedoņa 
dzejoli veltīja programmas 
Award dalībnieki no Kan
davas. Muzikālus sveicienus 
pasākuma dalībniekiem vel
tīja grupa „Ārzemnieki” un 
Signe Aizupiete. 

Programmas Award nacionālā ko
ordinatore Katrīna Sprudzāne: „Mūsu 
misija ir palīdzēt jauniešiem sagatavo-
ties patstāvīgai dzīvei un darbam. Ap-

balvošanas ceremonija ir mirklis, kad 
mums visiem kopā ir iespēja nosvinēt 
jauniešu individuālos panākumus, pa-
stāstot par tiem arī citiem.” 

Dace Klabere

Kopš vasaras vidus pašā Rojas 
centrā atvērts konditorejas veikaliņš 
„Rita”. Šī pusgada laikā rojenieki jau 
paspējuši iecienīt omulīgās telpas, 
kurās kārdinoši smaržo kafija un uz 
mēles kūstošas smalkmaizītes. Par to, 
kā pagājis pirmais pusgads un nākot-
nes iecerēm stāsta „Ritas” īpašniece 
Rita Grigorjeva.

Man vienmēr ir bijis kluss sapnis par 
savu konditoreju. Protams, ka risks un 
ieguldītie līdzekļi ir lieli. Jau ilgi pirms 
veikaliņa atvēršanas biju reģistrējusies 
kā mājražotāja – pieņēmu pasūtījumus 
un cepu mājās. Pasūtījumu bija ļoti 
daudz, un tas radīja pārliecību par to, 
ka ideja par savu konditorejas veikali
ņu varētu izdoties. Cept man patīk jau 
kopš bērnības, mana mīļākā lasāmviela 
bija recepšu grāmatas un lielākais ne
darbs – mēģināt kaut ko izcept, kamēr 
mammas nebija mājās.

Kā visur, arī konditorejas jomā ir 
plašs piedāvājums un konkurence, tāpēc 
vienmēr mēģinu izmēģināt ko jaunu. 
Gadu gaitā sortiments ir ļoti mainījies. 
Jau labu laiku modē ir siera kūkas, ko 
kādreiz nemaz nepazinām. Ļoti iecienī
tas ir arī šokolādesplūmju kūciņas, sni
kera kūciņas, rabarberu maizītes, nekad 
pāri nepaliek biezpiena stūrīši. Cepam 
arī tik sen zināmās trubiņas un pum
perniķeļus, un tas ir tik aizkustinoši, ka 
cilvēki atzīst, ka tie viņiem atsauc atmiņā 

bērnības garšu. Pumperniķeļi reti vairs 
kur ir nopērkami. Cilvēki un gaumes 
ir tik dažādas, un mēs ar to rēķināmies 
un cenšamies izpatikt visām gaumēm. 
Tuvojas Ziemassvētki, tāpēc tirgojam 
arī piparkūku sirdis, rūķīšus, mājiņas, 
piparkūku mīklu.

Darba ir ļoti daudz, tāpēc priecājos, 
ka man ir tik laba komanda – pārdevē
jas Elīne Slavika, Mārīte Grietēna un 
mans palīgs ceptuvē – Daina Jaņķevica. 
Daina arī savu darbu dara ar mīlestību, 
jo savādāk nekas nesanāktu. Pirms tam 
viņai nebija nekādas saistības ar kondi
toreju, bet tagad viņa ir apguvusi visus 
amata noslēpumus. Konditorejā liela 
nozīme ir labam raugam, lai mīkla labi 
uzrūgtu. Ir jāprot sataustīt, kad mīkla ir 

uzrūgusi, un tagad 
arī Daina to prot – 
sataustīt mīklas 
gatavību. Cepam 
mēs Rojupē savā 
īpašumā – pārtai
sījām iepriekšējo 
vistu kūti par cep
tuvi. Visu sākām 
no nulles, bez ne
kādas iepriekšējas 
pieredzes. Ieņēmu
ma dienests, SES – 
tam visam esmu 
gājusi cauri, bet 
nekas nebija ne
iespējams. Tagad 
saprotu, ka vajag 

tikai sākt, un tad viss notiks. Protams, 
uz tūlītēju peļņu nav ko cerēt, bet šis 
ir darbs, kas man patīk, tāpēc esmu 
gatava ķepuroties arī grūtākos laikos. 
Esmu gatava tam, ka ziemā nebūs tāds 
apgrozījums kā vasarā, kad darba bija 
tik daudz. Vēl gan par darba trūkumu 
nesūdzamies. Cepam piparkūkas, to 
smarža tā uzlādē!

Vēl Rita informē, ka no 1. janvāra 
konditoreja „Rita” uz mēnesi būs slēg
ta, jo visas darbinieces baudīs atvaļi
nājumu. Pēc Ziemassvētkiem un Jaunā 
gada, kad cilvēki ir tik ļoti iztērējušies, 
iestājas nosacīts klusums, tāpēc tas tiks 
izmantots atpūtai, lai februārī atkal at
sāktu darbu ar jauniem spēkiem un jau
nām idejām. 

„Rita” – konditoreja, kurā var sajust 
bērnības garšu

Konditorejas īpašniece Rita Grigorjeva (no kreisās) un 
pārdevēja Elīne Slavika.                                  D. Klaberes foto

Markus Riva kopā ar balvas saņēmējām Tīnu 
Znamensku (no kreisās), Martu Šermukšni, Kris-
tu Kalniņu un vadītāju Māru Folkmani.

Edmunda Mickus foto
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Policija ziņo

Sludinājumi

Līdzjūtības

Humānās palīdzības punktā
Rojā, Selgas ielā 7 

(ambulances 2. stāvā, ieeja no sētas puses) 
vēl visu janvāri otrdienās no 11.00–14.00 

jebkurš Rojas iedzīvotājs var saņemt 
humāno apģērbu.

IZĪRĒ
 Telpas kafejnīcas un salona izveidošanai 

Rojā, Bangu ielā 2. Telefons 29276180.

PĀRDOD
 Malku.  Zvanīt 29286523.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

DAZĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada 

„Rauciņos”. Telefons 29253411.
 Juridiskie pakalpojumi. Telefons 27115535.

PIEDĀVĀ DARBU
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga 

Ltd”, reģ. nr. LV41203031343, Rojā – ceha iekārtu 
mazgātājam (darbs vakaros) un kastu mazgātā-
jam. Tālrunis 20234751.

31. janvārī 11.00 Rojas kultūras centra mazajā 
zālē senioru kluba „Liedags” biedru kopsapulce. 
Aicinām uz sapulci arī seniorus, kuri vēlas iestāties 
klubā 2018. gadā!

Uzmanību 
Rojas novada zvejniekiem!

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

Restorāns-bārs „Mare”
Rojā klāj galdus un izīrē 

telpas  pasākumiem. Telefons 29169490.

Rojā, būvmateriālu veikalā Masters  
pensionāriem sestdienās 

visām precēm atlaides līdz 10%.

Līdz janvāra beigām 
 Rojas KC apmeklētāju priekam 

Talsu mākslinieces ELITAS BLUMBAHAS 

gleznu izstāde 
 „KAD ATSKATOS…”.

 

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

„Frenks Sinatra Ziemassvētkos”.
Mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis.

Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana.  
Lūdzam savlaicīgi iegādāties rezervētās biļete!

Darbosies kafejnīca.

26. decembrī plkst. 15.00
Evas Fricbergas modes deju studijas „Elfas”   

Ziemassvētku koncerts

„IELŪDZ ELFAS”!
Ieeja brīva.

31. decembrī no 23.00-05.00

VECGADA VAKARA GROZIŅBALLE.
Muzicēs lustīga grupa ar lustīgu nosaukumu

„LUSTĪGAIS BLŪMĪZERS”.  
Ieeja 10.00 EUR.

Ierašanās no plkst. 22.30
Galdiņu iepriekšēja rezervēšana un biļešu iegāde līdz 29. decembrim.

SAGAIDĪSIM JAUNO, 2018. GADU, KOPĀ! 
31. decembrī 24.00 

SALŪTS VIRS ROJAS STADIONA!

Pasākumu kalendārs

Ziemassvētku 
dievkalpojumi 

 Kristus dzimšanas svētku sā
kums Ģipkas dievnamā 24. de-
cembrī 17.00. Dievkalpojumu vadīs 
mācītājs Armands Klāvs. Pie ērģelēm 
Ilze Rūsa. Dievkalpojuma noskaņu 
kuplinās puišu trio no Valdemārpils – 
Pauls, Elvijs un Valters. Būsiet visi mīļi 
gaidīti mūsu baznīcā! Līdzi ņemsim 
mīlestību, gaismu, prieku un svecī
ti, kuru aizdegsim, dziedot dziesmu 
„Klusa nakts, svēta nakts”. 

 Ziemassvētku dievkalpojums 
Kaltenes baznīcā 24. decembrī 18.00.

 Ziemassvētku dievkalpojums 
Rojas katoļu draudzei 24. decem-
brī 17.00.

 Adventa ceturtās svētdienas 
un Kristus piedzimšanas svētvaka
ra – Ziemassvētku priekš vakara 
dievkalpojums Rojas luterāņu baz
nīcā 24. decembrī 16.00.

 Vecgada dievkalpojums Rojas 
luterāņu baznīcā 31. decembrī 
13.00.

NVO „Rojas invalīdu biedrība”  
Strauta iela 8-33, Roja

Pasākumu plāns janvārī
Diena, 
datums

Pasākuma,  
nodarbības nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

02.01.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība 
Floristikas nodarbība

Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde 
Brīvprātīgais 
pasniedzējs

03.01.
Trešdiena 

Radošā darbnīca (tapošana)
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–14.00 L. Semičenkova
Biedrības biedri

04.01. 
Ceturtdiena

Adīšana,pērļošana,tamborēšana
Galda spēles

10.00–14.00 V. Žurovska
L. Semičenkova

05.01.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

09.01.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas  nodarbība
 Veselības grupa – nūjošana

10.10–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde

10.01.
Trešdiena 

Radošā darbnīca (tapošana)
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–14.00 Biedrības biedri

11.01.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborēšana
Galda spēles

10.00–14.00 V. Žurovska
L. Semičenkova

12.01.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

16.01.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Floristikas nodarbība

Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde

17.01.
Trešdiena

Radošā darbnīca (tapošana)
Biedru tikšanās

Galda spēles

10.00–12.00
10.00–14.00

Biedrības biedri

18.01.
Ceturtdiena

Adīšana,pērļošana, tamborēšana 
Galda spēles

10.00–14.00 V. Žurovska
L. Semičenkova

19.01.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

20.01.
Sestdiena

Dzejas pēcpusdiena 14.00–18.00 M. Ļeonova

23.01.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Floristikas nodarbība

Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde

24.01.
Trešdiena

Radošā darbnīca (tapošana)
Galda spēles

10.00–14.00 Biedrības biedri

25.01.
Ceturtdiena

Adīšanas, pērļošanas nodarbība
Galda spēles

10.00–14.00 L. Semičenkova

26.01.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00 E. Grīnvalde

30.01.
Otrdiena

Veselības stiprināšanas nodarbība
Floristikas nodarbība

Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
11.00–14.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde

31.01. 
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles

10.00–14.00 R. Žurovska

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
                      (Latv. t. dz.)
Izsakām līdzjūtību Ausmai Lei

manei, no dzīvesdrauga atvadoties.
Mājas iedzīvotāji

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Ausmu  un pārējiem tuviniekiem, 
Jāni Mīlbergu zaudējot.

Rojas Invalīdu biedrība

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Izsakām līdzjūtību Ausmai Lei
manei, dzīvesbiedru Jāni Mīlbergu 
zaudējot.

Senioru klubs „Liedags”

Pāri sirmām kāpu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām,
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Izsakām līdzjūtību Ģedeminam 

Strazdiņam, brāli zaudējot.
Senioru klubs „Liedags”

Tu esi vienīgviena,
Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec
Kā gaismu tevi jūt.
Izsakām līdzjūtību Ingaram Lem

bergam un Vilnim Vecbērzam, no 
vecmammas un sievasmātes atva
doties.

Rojas mednieku kolektīvs

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama.
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļus aiziedama.
                            (Latv. t. dz.)
Izsakām līdzjūtību Vecbērzu ģi

menei, vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Baklušinu, Otmaņu,  

Alkšbirzu ģimenes

Esi sveicināts, Rojas novada 
kaimiņ un draugs!

Aicinam jūs atbalstīt Georga Avetisjana grāmatas par Kalteni 
„Dzimtene. Valstī garākais ciems” izdošanu, kas ar fotogrāfijām, 
aprakstiem un vietējo iedzīvotāju intervijām ataino aizejošo laiku. Tas 
nav tikai kvalitatīvu fotogrāfiju albums, bet gan tautas atmiņu, tradīciju, 
vēstures un identitātes pētījums.

Georgs ir dzimis, uzaudzis un skolojies Kaltenē, Rojā un Rīgā, taču 
profesionālā interese par fotogrāfiju viņu aizveda uz studijām Braitonas 
universitātē, Anglijā. To beidzot, tapa šī grāmata – viņa maģistra darbs, 
kas tika novērtēts ar izcilību. Tagad viņš ir atgriezies tēva mājās, nodibi
nājis biedrību „Milda Books” un plāno popularizēt Baltijas un Austrum
eiropas valstu autorfotogrāfiju grāmatas ar ievirzi dokumentālajā un 
laikmetīgajā fotogrāfijā.

Līdz šim grāmata par Kalteni „Dzimtene. Valstī garākais ciems”  ir 
izdota ļoti ierobežotā skaitā kā roku darbs – viens eksemplārs glabājas 
Kaltenes bibliotēkā, bet otrs Rojas Jūras zvejniecības muzejā. Taču tagad 
būtu nepieciešams to izdot lielākā tirāžā, lai ar to varētu iepazīties vairāk 
interesentu. 

Grāmatu iecerēts izdot 2018. gada nogalē, kad šim projektam veltīta 
izstāde par godu Latvijas simtgadei, tiks iekārtota Latvijas Fotogrāfijas 
muzejā Rīgā. Plānotā grāmatas tirāža ir 750 eksemplāri.

Ir saņemta iespieddarbu tāme no Jelgavas tipogrāfijas.  Nepiecieša
mais budžets – 8’770,21 EUR.

Pateicoties Rojas novada domei par Atzinības raksta piešķiršanu 
nominācijā „Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” Latvijas Re
publikas proklamēšanas 99. gadadienā, vēlamies ikkatru no jums aicināt 
šo projektu atbalstīt arī tā turpmākai attīstībai un tālāknodošanai gan 
Latvijā, gan arī ārpus tās robežām, lai kopīgiem spēkiem turpinātu Rojas 
novada tēla stiprināšanu un tā veidošanu.

Pārskaitījumu var veikt uz biedrības „Milda Books” kontu 
AS  Swedbank LV34 HABA 0551 0441 2266 8. Biedrības reģistrācijas 
nr. 40008268408.

Maksājuma uzdevumā norādīt: „Atbalsts grāmatas „Dzimtene” izdo
šanai. Atbalstītāja epasts un/vai telefona nr.”, lai Georgs varētu pavēstīt 
par projekta realizēšanas gaitu, un kā pateicību par atbalstu arī uzdāvi
nāt kādu no saviem autordarbiem, atkarībā no ieskaitītās summas.

Vēršam jūsu uzmanību, ka biedrībai „Milda Books” ir sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss un ziedotāji – gan privātpersonas, gan uzņēmumi – var 
saņemt nodokļu atlaides: https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi

Zemāk publicējam arī grāmatas autora mājaslapu un kontaktus:
+ 371 2 8638237
georgs.avetisjans@gmail.com; georgeavetisyan.com
Paldies! 

Laika posmā no 22.11.2017 līdz 20.12.2017 Rojas pašvaldības policija 
veikusi sekojošas darbības:  

Saņemts telefona zvans ar lūgumu palīdzēt, ja tiek atrasts maks ar do
kumentiem uz E. P. vārda, kurš pazudis degvielas uzpildes stacijā Rojā, vai 
pie veikaliem „top!” Rojā. Atrašanas gadījumā zvanīt uz telefona numuru 
26416984.

Saņemts telefona zvans, ka Rudē, medību laikā, mednieka sunim uz
brukuši divi suņi no tuvējām mājām un to sakoduši. Nikno suņu īpašniecei 
sastādīts APK protokols, kurš nosūtīts izvērtēšanai pēc piekritības Rojas Ad
ministratīvajai komisijai.

Saņemts telefona zvans par to, ka kādā privātīpašumā Rojā nakts laikā pa 
īpašumu staigā un spīdina gaismu. Pārbaudot īpašumu, tajā svešas personas 
netiek konstatētas.

Saņemts telefona zvans par to, ka Rojā kādā privātmājā iegājis vīrietis, 
kurš nevēlas doties projām. Vīrietis nogādāts savā dzīves vietā.

Saņemts mutisks pieteikums par to, ka Rojā vakaros bez pieskatīšanas 
tiek palaists suns. Ar suņa īpašnieku tiek veiktas pārrunas un viņam izteikts 
mutisks brīdinājums.

Saņemts telefona zvans par to, ka Rojā, Zvejnieku ielā kāda automašīna 
nogāzusi laternu. Vainīgā vadītāja pēc laiciņa pati piesakās policijai un VP 
par pārkāpumu noformē APK protokolu.

Rojas PP uzrakstījusi piecus APK protokolus par īpašuma nesakopšanu, 
kā rezultātā izveidojusies kūla un vienu APK protokolu par atkritumu izme
šanu tam neparedzētā vietā.

Talsu dzīvnieku patversmē nogādāti 4 kaķi.
Rojas pašvaldības policija piedalījusies 3 dažādu cilvēku meklēšanā un 

atrašanā, no kuriem diviem bija nepieciešama mediķu palīdzība. 

Sveicam 
Zaigu Kilmiti 

ar pirmā 
dzejoļu krājuma

„Mirkļi” 
atvēršanu 
lasītājiem!

Rojas novada 
bibliotēkas kolektīvs
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

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

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

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

No sveču liesmām,
No egļu zaru smaržas,
Ņem gaismu rītdienai
Un spēku visam gadam!

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu 2018. gadu visiem bijušajiem,  

esošajiem un topošajiem senioru 
kluba „Liedags” biedriem!  

Labu veselību visiem!
Paldies par atbalstu un sadarbību 2017. ga dā 

Rojas novada domei un tās priekšsēdētājai Evai Kār-
kliņai, Rojas kultūras centra darbiniekiem, no-
vada bibliotēkas darbiniecēm, Marekam Štālam, 
ansamblim „Con Vita” un tā vadītājai Aigai kažai, 
Evai Fricbergai, deju kopai „Gaspažiņas” un tās vadī-
tājai Ārijai Veidei, Broņislavai Grīnītei.

Senioru kluba „Liedags” padome

Lai allaž kāds prieks kā eņģeļa mats
Sien dvēseli zvaigžņu starā!
Lai Ziemassvētki un Jaunais gads
Dod sirdij mīlestības tik daudz,
Ka paši gluži kā eņģeļi
To citiem dāvināt varat!

Rojas novada seniori! 
Paldies par sirds siltumu un radošu 
sadarbību, ko esat mums dāvājuši 

2017. gadā!
Senioru biedrība „Paeglis” 

Pārliecību tam, ko darāt!
Ticību tam, ko varat!

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno, 2018. gadu 
Rojas novada senioriem!  

Uz tikšanos Pāvilostā,  
ceturtajā piejūras senioru festivālā 

„Pie jūras dzīve mana”!

Biedrības „Kalngalieši” valdes 
priekšsēdētāja Gunita Dzene

Lai Ziemassvētku baltumā dzimst 
gaišas domas, kas, pārkāpjot gadu 
mijas slieksni, vairo labos darbus! 
Jaukus svētkus visiem mūsu pircējiem vēl 

konditoreja „Rita”.
Laipni gaidīti arī Jaunajā gadā! 

Būsim atkal atvērti no 1. februāra.

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus! 
Veiksmīgu, radošām iecerēm piepildītu 

Jauno gadu!
Paldies visiem sponsoriem, kuri mums snieguši 

savu atbalstu!

Rojas Invalīdu biedrība

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk vēlamies, 
bet Jaunais gads – drosmi to piepildīt!

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu visiem vēl 

Rojas kultūras centrs

Lai katram miers un gaišums mājās,
Lai svētku svētums pāri klājās!

Lai prieks, sajūsma un laime 
Ziemassvētkos visiem mūsu skolēniem, 

vecākiem un vecvecākiem!
Lai veiksmīgs 2018. gads visiem 

Rojas novada ļaudīm!
Rojas vidusskolas kolektīvs

Paldies Graudiņu ģimenei par sadarbību ar Zie-
massvētku vecīti un sarūpēto pārsteiguma dāvanu Zie-
massvētkos mūsu skolēniem!

Paldies par atsaucību un dāvinājumu Jānim Kalni-
ņam. Tu mūsu sportisko pasākumu padarīji daudz skanī-
gāku un interesantāku.

Rojas vidusskolas kolektīvs 

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet. Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir!

Lielu paldies par sadarbību un atsaucību sakām Ro-
jas novada domes darbiniekiem, Rojas Mūzikas un 
mākslas skolai, Rojas vidusskolai, pirmsskolas iz-
glītības iestādēm „Zelta zivtiņa” un „Saulespuķe”, 
Rojas kultūras centram, SIA „Rojas DZKU”, 
Rojas stadionam, Rojas invalīdu biedrībai, Rojas 
novada informatīvajam izdevumam „Banga”, paš-
valdības policijai, TIC.

Pateikties par sadarbību vēlamies ikvienam Rojas 
novada iedzīvotājam, kas ar savu darbu, padomu un 
palīdzību līdzējuši gan mūsu ikdienas darbā, gan muzeja 
izstāžu tapšanā, gan pasākumu norisēs, kā arī tiem, kuri 
ar saviem atmiņu stāstiem un dāvinājumiem papildinājuši 
mūsu novada muzeja krājumu. 

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno, 2018. gadu! 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja kolektīvs

Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” 
vārdā saku sirsnīgu paldies par sadarbību un atbalstu 
gan mūsu bērnu vecākiem, gan visiem labajiem cilvē-
kiem, kas vajadzīgajā brīdi sniedz savu atbalstu – Evitai 
Maurei Riekstiņai, Naurim Graudiņam, Khlus ģi-
menei, un īpaši Valērijai Khlus, Elīnai Mitenber-
gai, Guntim Martužānam, Kristīnei Sauškinai, par 
veiksmīgu ilggadēju sadarbību Gatim Grīnītim un Ed-
garam Grīnītim, Uldim Feldbergam un viņa vīriem, 
un speciālais paldies – Aigaram Hazenam!

Lai gaiši un sirdssilti Ziemassvētki Jums 
un Jūsu ģimenēm! Jaunajā gadā vēlu:
Laimi, kas nebeidzas,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina,
Uzvaru, kas iedvesmo,
Veiksmi, kas nepamet!

Rojupes PII „Saulespuķe” 
               vadītāja Ilona Klāviņa

Mans mīļais „Saulespuķes” kolektīv!
…Lai pasaulē gaismas un prieka vairāk, mēģināsim 

katrs tikt galā ar tumsu sevī. Varbūt, ka to var sade-
dzināt sveču liesmā, aizlaist ziemeļu vējā vai pārvērst 
gaismā, darot labus darbus, domājot gaišas domas… 
VISSKAISTĀKAIS IR SMAIDS, kurā atviz pašu iekšējais 
mirdzums – TICĪBĀ, CERĪBĀ UN MĪLESTĪBĀ.

lai visiem mīļa ziemassvētku gaidīšana 
un patiesi gaišs prieks 

arī pēc saulgriežiem! lai laimīgs, 
veselīgs un radoša dzīvesprieka pilns 

Jaunais, 2018. gads!
Jūsu Ilona

Lai Ziemassvētki nāk ar prieku sirdī 
un mieru dvēselē! 

Lai Jaunais gads bagāts radošām domām 
un piepildītām iecerēm!

Priecīgus svētkus!
Rojas Mūzikas un mākslas skolas 

kolektīva vārdā, 
direktors Jānis Kivils

Riti laimes kamolīti,
Ziemassvētku vakarā,
Satin sāpi, attin prieku
Visa gada garumā!

Priecīgus svētkus un  
daudz gaišu dienu Jaunajā gadā 
visiem grāmatu draugiem vēl 

Rojas novada bibliotēkas kolektīvs

Ģipkas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas draudze visiem 

Rojas novada iedzīvotājiem novēl 
gaišus Ziemassvētkus un 
veselību Jaunajā gadā! 

Draudze mīlestībā un cieņā pateicas visiem ziedo-
tājiem un atbalstītājiem, sevišķi domes priekšsēdētājai 
Evai Kārkliņai, domes darbiniekiem un deputātiem, kā 
arī Dzīvokļu komunālajam uzņēmumam par atbalstu baz-
nīcai.

Draudzes priekšnieks Valdis Rande

Priecīgas sirdis un dvēseles 
Ziemassvētkos! Rojas vadībai jaunas 
idejas un to īstenošanu Jaunajā gadā! 

Iesim visi gaiši pretī Latvijas simtgadei!
Vilnis Paegle

Gadu mijā ir lieli prieki,
Kad no domes sūtījumu saņem nespējnieki.
Novadam attīstībā panākumus gūt,
Vienmēr citiem par paraugu būt!

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

1. grupas invalīds Oskars Strauss

Sniegpārslu lietus kad pāri līst 
Visam šai dzīvē kas patiess un īsts,
Lai spējam mēs mīlēt, ne jau nu nīst,
Lai spējam līdzēt, kad cerība vīst!
Sirsnīgi pateicos dakterei Rutai Bergai un māsi-

ņai Aurikai Šukstai par sirds siltumu, sapratni un 
palīdzību!

Aija Dāvidsone
 

Paldies Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigā
des šoferim Raivim Otmanim un feldšerēm, kuras 
man sniedza palīdzību 6. decembrī, dakterei Ingrīdai 
Miķelsonei un māsiņai Baibai Volajai, meitai 
Solvitai, dēliem Aināram, Guntaram, vedeklām 
Dainai un Sanitai un allaž izpalīdzīgajam kaimiņam 
Jānim par sniegto palīdzību manas slimošanas laikā. 

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Vilma Jaņķevica

Pie debess atkal spožo zvaigzni mana,
Ik sirdi šodien izgaismo tās stars,„
Tā Ziemassvētku baltā atnākšana,
Caur kuriem atdzimst dvēsele un gars.

No sirds pateicos, vēlot gaišus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu, dakterei Rutai Bergai 
un māsiņai Aurikai Šukstai, Sociālā dienesta 
kolektīvam, Mārītei, Ivaram Jaunozolam un 
viņa komandai, aptiekas meitenēm Janai un Inārai, 
pastniecēm Ivetai un Ievai.

Astrīda Āboliņa

Liels paldies manai ģimenes ārstei Rutai Bergai un 
medicīnas māsiņai Aurikai Šukstai par iejūtību un sir-
snību, godprātīgi strādājot.

Aina Jungfermane Rudē

Uz Ziemassvētkiem dāvināsim
Viens otram labus vārdus mēs,
Lai tie pavisam neizzustu
No steigas pilnās pasaules.

Paldies dakterei Rutai Bergai un viņas palīdzei 
Aurikai Šukstai par laipnību un atsaucību man grū-
tajos brīžos.

Lai sirsnīgi Ziemassvētki, 
un Jaunais gads lai nāk ar ticību tam, 

ko visvairāk vēlamies, ar darbiem 
bagātu ikdienu un gaišu svētku prieku!

Estra Melnsilā

Mīļš paldies Guntai Boļševičai par labestību un 
lielo palīdzību manā slimošanas laikā. 

Lai svētīts un kluss Ziemassvētku vakars un 
                     prieka pilns Jaunais gads!

Kaimiņiene Estra

No sirds pateicos sociālajai darbiniecei Ingai Gro-
sbahai, Dacei Toporkovai, kaimiņienei Ievai Fabri-
ciusai, zobārstēm Ilzei un Intai, dēlam Aigaram un 
vedeklai Sanitai par atsaucību un palīdzību.

Veiksmīgu jauno gadu!
Zinta Semičenkova

Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus 
un sportiskiem izaicinājumiem bagātu 

nākamo, 2018. gadu,
vēlam vislabākajai vingrošanas trenerei Tatjanai Kiri-
lovai, kas nenogurusi, izpildot dažādus „kobras, suņa, 
kaķa kūkuma, grāmatas un kukainīša” vingrojumus, lej 
sviedrus kopā ar mums, rūpējoties par mūsu „peļu vēde-
riņiem” un slaidajiem „lapsenes” vidukļiem. Paldies Tev!

„Vecās” vingrotājas

Kluss svētvakara prieks
Lai ienāk jūsu sirdīs,
Kad gaisma sveču liesmās
Silti pretī māj!
No sirds pateicos Neatliekamās medicīniskās palīdzī-

bas feldšerēm Evai Gegerniecei un Ritai Grendei, 
šoferim Jānim Krontālam un Gunai no aptiekas par 
operatīvo rīcību manas dzīvības glābšanā.

Priecīgus Ziemassvētkus un labiem 
darbiem bagātu Jauno gadu!

Indra

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

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus 
mūsu dakterei Mudītei Džeriņai un medmāsai 

Artai Maldonei!  
Lai Jums laba veselība un izturība!

Dzidra un Grigorijs Vasiļjevi

Viens mazs prieks,
Lai jums būtu katrā dienā,
Viens skats, viens zieds,
Viens laimes stūrītis,
Viens saules stariņš,
Un mazliet debesis,
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu!

Imantam Priediņam ar ģimeni siltus, 
gaišus Ziemassvētkus un 
laimīgu 2018. gadu!

Dzidra

Sirsnīgi sveicieni viesu nama „Šņoriņi” draudzī-
gajam kolektīvam un, lai Jaunā gada kamanās, tik 
prieka dienas vizinās!

Piektdieņi 

Sveicu savus jaukos kaimiņus Ivetu un Elmāru Rozen-
tālus un Gunas Kārklevalkas ģimeni gaidāmajos svēt-
kos un vēlu, lai Ziemassvētku baltumā dzimst gaišas domas, 
kas, pārkāpjot gadu mijas slieksni, vairo labus darbus!

Eva

Mans vislielākais paldies  dakterei Džeriņai un māsiņai 
Artai, Intai Celmai un labajam gariņam Silvijai Briedei 
par neizmērojami lielo atbalstu, sirdssiltumu, padomiem 
un praktisko palīdzību, ko no jums  esmu saņēmusi! Lai 
Jūsos mājo mīlestība pret sevi, saviem tuvajiem un pa-
sauli aiz loga! 

Mīļus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu! 

Dace Broka

Paldies aktīvajām mammām, kuras ietērpās rūķu tēr-
pos, lai  iepriecinātu bērnus. Prieks par jūsu atbalstu 
un aktīvu piedalīšanos mūsu pasākumos.

Lai katrā ģimenē iemājo Ziemassvētku 
gaišums un miers! Priecīgus svētkus!

PII „Zelta zivtiņa” sporta skolotāja Baiba

No sirds pateicos maniem dārgajiem cilvēkiem, kuri 
atvieglo manu ikdienu un ļauj dzīvot ar lielu prieku – 
Ilzei Niegliņai, Gundegai Polei, Naurim Graudi-
ņam, Ernai Grīnvaldei, Jautrītei Megnei, Lāsmai 
Pūcei, Intai Celmai, Irēnai un Viesturam Gros-
bahiem. 

Lai Jums izdodas sajust Ziemassvētku 
brīnumu un noticēt Jaunā gada veiksmei!

Ligita Tomberga 
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