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Dace Klabere

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

15. decembrī mājīgajā Kaltenes klubā notika Ziemassvētku pasākums Rojas
novada daudzbērnu un audžuģimenēm. Kopā vairāk nekā 100 bērnu tika
iepriecināti ar gardām Ziemassvētku paciņām.

Mīļie novada iedzīvotāji!

Lai Ziemassvētku laikā katrā mājā un sirdī
iemājo gaisma un siltums, saticība un mīlestība! Jaunajā gadā – lai mirdzums acīs,
veseli paši un veseli mīļie, laiks zvaigžņu skaitīšanai un laiks
rīta bučai, eņģelis uz pleca un mīļi cilvēki apkārt!
Eva Kārkliņa,
Rojas novada domes priekšsēdētāja

Kopā – prieka devēji un tā saņēmēji.
Pasākuma apmeklētājus sveica Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva
Kārkliņa, vēlot klātesošajiem gaišus,
priecīgus Ziemassvētkus un vēlot nākotnē ikvienam izjust dāvināšanas
prieku, sagādājot skaistus pārsteigumus
saviem mīļajiem. Domes priekšsēdētāja
pateicās Sociālā dienesta vadītājai Lāsmai Pūcei un viņas komandai par sagādāto prieku mūsu mazuļiem un viņu
vecākiem vairāku gadu garumā.
Savukārt Lāsma Pūce no sirds pateicas par silto, mājīgo atmosfēru un sagādātajām rotaļām un priekšnesumiem
Rojas kultūras centra darbiniekiem.
Pasākuma apmeklētāji varēja izdzīvot līdzi pasakai par lācīša nozaudēto

Albuma foto
deguntiņu, kuru atgūt palīdzēja gan
dakteris Pele ar savām medmāsiņām,
gan Ziemassvētku kārtības inspekcijas
rūķi, gan inspektors Vufs un sniegavīrs.
Kā jau visas pasakas, arī šī beidzās laimīgi. Paldies visiem, kas bija iejutušies
pasaku tēlos – Rojas kultūras centra
skatuves runas pulciņa dalībniekiem
Patrīcijai Kleinbergai, Monnai Podniecei, Kitijai Maišelei, Miķelim Gitendorfam, Evai Kiršteinei, Paulai Feldmanei,
Martai Šermukšnei un Valteram Sigai
(vad. D. Broka). Ar sirsnīgiem priekšnesumiem pasaku papildināja ansamblis „Jāņabērni (vad. J. Kalniņš) un Evas
Fricbergas modes deju studijas „Elfas”
dalībnieces.

Spēks rodas, strādājot kopā, tādēļ vēlamies pateikt sirsnīgu paldies visiem mūsu
sadarbības partneriem un atbalstītājiem
šajā gadā: Rojas novada domes kolektīvam, Bāriņtiesas darbiniekiem, psiholoģei
Svetlanai Stepulei, ergoterapeitei Mārai
Džeriņai-Tarlapai, skolotājai Ilzei Šelkovai,
pašvaldības policistiem, izglītības iestāžu –
Rojas vidusskolas, PII „Zelta zivtiņa” un
„Saulespuķe” vadītājiem un darbiniekiem,
Rojas kultūras centra darbiniekiem,
muzeja vadītājai Inesei Indriksonei, avīzes
redaktorei Dacei Klaberei, ārstiem Mudītei
Džeriņai, Rutai Bergai, Ingrīdai Miķelsonei
un viņu atsaucīgajām māsiņām, un mūsu
čaklajiem palīgiem – samariešiem. Lai darba
prieks un jauda arī nākamajā gadā!
Sociālā dienesta darbinieki
Mēs tiešām ticam brīnumiem
No sirds un ļoti īsti,
Tie vienmēr ir kaut kur tepat
Pat, ja tos nepazīsti!
Visdrūmākajos vakaros
Tie piedzimst līdz ar smaidu.
Mēs tiešām ticam brīnumiem
Un vēl arvien tos gaidām!
Gaišus Ziemassvētkus un veiksmīgu
Jauno, 2019. gadu visiem mūsu skolēniem,
vecākiem, absolventiem, sadarbības partneriem un Rojas novada ļaudīm!
Rojas vidusskolas kolektīva vārdā –
direktore Santa Veide

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, panākumiem
bagātu Jauno, 2019. gadu!
NVO „Rojas invalīdu
biedrība”
Svarīgs nav mūsu darbu lielums, bet gan mīlestības daudzums, ko mēs ieliekam savos
darbos!
Sirsnīgs paldies par kopā
strādāšanu, atbalstu un atsaucību Daigai Brinkmanei un Dinai
Čubai!
Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja
Lieli nāca Ziemassvētki,
Seģenēs tīdamies:
Balti lauki, zilas tāles,
Zaļi meži ielokos.
Priecīgus Ziemassvētkus
un sportisku Cūkas gadu!
Rojas novada Sporta skolas
kolektīvs

Visiem iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, kolektīviem
un sadarbības partneriem vēlu,
lai Jaunajā gadā mazās veiksmes
veido kopīgos panākumus, lai
drosmīgie sapņi rod piepildījumu, un lai gandarījums rosina no
jauna darboties!

Caur labu domu, caur atzinīgu vārdu, caur svētku vakaru
ikviena sirdī lai ielīst prieks, un
pārvēršas par gaismas sprīdi,
kas dos spēku labiem darbiem
2019. gadā! Vissirsnīgākie sveicieni senioru klubiņiem „Liedags” un „Rūķi”, Rojas Invalīdu
biedrībai un visai senioru saimei!

Lai Jaunajā gadā piepildās skaistākie Ziemassvētku sapņi! Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt,
daudz labu darbu plānot un veikt, daudz labu vārdu dzirdēt un teikt! Sveicu enerģiskos un čaklos
daudzdzīvokļu māju vecākos – Ernu Grīnvaldi,
Virgīniju Mūrnieci, Jāni Petroviču, Ģirtu Zanderu, Gati Simanoviču un Gunāru Reinholdu, kā arī
SIA „Rojas DzKU” kolektīvu! Paldies par kopīgi
paveikto 2018. gadā!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu vēl – domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Ziemassvētku prieku katrā no mums,
Sirds siltums lai sasilda katru,
Ko satiekam savā ceļā!
Lai acis saskata gaišumu,
Kas paveras, dāvājot labu,
Lai Jaungada brīnums
Vispirms notiek mūsos…
Visiem atbalstītājiem, apmeklētājiem
un draugiem gaišus, prieka un mīlestības
piepildītus Ziemassvētkus un veiksmīgu
Jauno, 2019. gadu!
BLPJC „Strops” kolektīva vārdā –
vadītāja Inga Lēmane
Kāds egles zaru manā logā kar.
Svēts miers uz zemes un svēts vakars.
Vai tas bij tikai zars, kas sirdi skar,
Vai jaunā sveiciens sirdī prieku dar?
Paldies par sadarbību Rojas novada domei, novada kultūras organizatorei Dacei
Brokai, Ritmai Zālītei par „Baltā galdauta”
svētkiem, Indrai un Egilam Zigatiem par
simtgades zaļumballi, Dinai Čubai par
garšīgo zivju zupu! Paldies Rojas dzejas
meitenēm un Brigitai par dejām! Paldies
ikvienam bibliotēkas apmeklētājam un
atbalstītājam! Lai mums visiem sirdī gaiši
Ziemassvētki un veselīgs, saticīgs un mīlestības pilns Jaunais gads!
Tava Kaltenes bibliotēka
Ziemassvētki nenāk no
Noplēstas kalendāra lapiņas,
Bet no sirsniņas nāk, –
Jau tad, kad krīt pirmais sniedziņš,
Jau tad, kad pārsliņas viz –
Baltas, baltas top domas,
Balta, balta top sirds.
Ziemassvētki nenāk no kalendāra lapiņas,
Ziemassvētki nāk tad,
Kad tu man pasaki kaut ko labu,
Kad es tev izdaru kaut ko labu –
Tad Ziemassvētki ir klāt.
Lai katrā mājā ienāk Ziemassvētku brīnums! Veiksmīgu un panākumiem bagātu
Jauno gadu!
Rojas PII „Zelta zivtiņa” kolektīvs

Radīšana vispirms ir iecerēšana.
Ja gribi radīt sev pilnīgu un skaistu dzīvi – ieceri to!
Tāpēc Jaunajā gadā lai ir arvien modri mūsu gara un dvēseles spēki.
Nepiekūstiet cerēt!
Lai mums visiem kopā izdodas mūsu novadu radīt par labāko vietu pasaulē, kur dzīvot, strādāt, rūpēties, mīlēt un būt laimīgiem! Vērtīgākās dāvanas nebūs zem eglītes, tās nāk no sirds: vairāk smaidīsim, teiksim labus un
sirsnīgus vārdus, pateiksimies, ieklausīsimies un sniegsim palīdzīgu roku
viens otram!
Sociālā dienesta kolektīvs
Jūgsim atkal sapņu zirgus
Zeltītās kamanās.
Brauksim ciemos tuvos, tālos
Ziemassvētku vakarā.
Rojas Tūrisma informācijas
centrs pateicas par sadarbību un
kopā būšanu 2018. gadā Rojas Jūras zvejniecības muzejam, Rojas
kultūras centram un visiem Rojas
novada tūrisma uzņēmējiem!

Ar gaisām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
Lai saprastu – vien mīlestība prot
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu un veselīgu 2019. gadu
visiem bijušajiem, esošajiem un topošajiem senioru kluba „Liedags”
biedriem!
Senioru kluba „Liedags”
padome
Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekam savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos!
Gada nogalē Rojas muzeja kolektīva vārdā ikvienam saku lielu paldies
par sadarbību, atbalstu un kopā būšanu gan muzeja darba ikdienā, gan
mūsu pasākumos un svētku reizēs! Priecīgus Ziemassvētkus, veselību,
veiksmi un sapņu piepildījumu Jaunajā gadā!
Inese Indriksone, Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja
…Ieklausies Ziemassvētkos…
Ieklausies sirdī…
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu
Sevī…
Un tici…
Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!
Gašus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu piepildījumu vēl Rojupes PII
„Saulespuķe” kolektīvs.
Īpašie svētku paldies: Raula un Adeles Lembergu vecākiem, Lotes Brenčas opītim, Armanda Frīdenvalda omītei, Lūkasa un Luīzes Tomasas vecākiem, Elzas Petrovičas vecākiem, Ralfa Nakmaņa
vecākiem, Alisei un Sandim un katram, kas domās
ir kopā ar mums! Lai miers Jūsu sirsniņās!

Tāds klusums dziļš,
Vien gaisā virmo gaidas.
Tūlīt jau brīnums nāks,
Tūlīt.
To ļoti gaidām.
Lai mums visiem
gaišām domām piepildīts Ziemassvētku
laiks! Lai mums visiem veiksmīgs Jaunais gads!
Rojas novada
bibliotēkas kolektīvs
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Rojas novada 18. decembra domes sēdē tika izskatīti 16 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 9/2018 „Grozījumi 16.01.2018. saisto
šajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Rojas
novada domes 2018. gada budžeta plānu”.
• Apstiprināt aktualizēto Rojas
novada attīstības programmas 2015.–
2021. gadam Rīcības plānu un Investī
ciju plānu 2018.–2021. gadam.
• Ar 01.01.2019. likvidēt Adminis
tratīvās nodaļas IT speciālista štatu un
izdarīt grozījumus Rojas novada domes
2017. gada 19. decembra sēdes lēmumā
Nr. 249 „Par amatu un mēnešalgu sa
raksta apstiprināšanu”.
• Apstiprināt Rojas novada domes
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumu un apstiprināt jaunā redak

cijā ar Rojas novada domes 2011. gada
18. janvāra sēdes lēmumu Nr. 18.2.
(protokols Nr. 3) apstiprinātā „Noliku
ma par darba izpildes plānošanas un
novērtēšanas kārtību Rojas novada do
mes struktūrvienībās un iestādēs” pie
likumu Nr. 5.5. „Rojas novada domes
struktūrvienību un iestāžu vadītāju un
darbinieku darba izpildes līmeņi un in
dividuālās mēnešalgas līmeņi”.
• Apstiprināt noteikumus „Par at
algojuma noteikšanu Rojas novada vidus
skolas, pirmsskolas izglītības iestāžu un
Rojas novada Sporta skolas medmāsām”.
• Apstiprināt ar 2019. gada 1. janvā
ri Rojas novada domes struktūrvienību
amatu un mēnešalgu sarakstus.

• Piešķirt 2019. gadā SIA „Zie
meļkurzemes reģionālā slimnīca” fi
nansējumu veselības aprūpes pieeja
mības nodrošināšanai iedzīvotājiem
EUR 1000,00 apmērā.
• Piešķirt Rojas novada domes
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai prēmiju
70% apmērā no Rojas novada domes
priekšsēdētājas mēnešalgas.
• Izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Skandenieki”, Ro
jas novadā, piešķirot atdalītajam zemes
gabalam jaunu nosaukumu un apstip
rināt zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumus.
• Apstiprināt zemes ierīcības pro
jektu nekustamam īpašumam Krasta

Dāvana dzejas mīļotājiem
16. decembra pēcpusdienā Rojas novada
bibliotēkā notika atvēršanas svētki Dzintras
Dzeguzes dzeju krājumam „Rītausmas zie
dos” un poētisku pārdomu un dzeju kop
krājumam „Debesu asaras”, kurā ietverti arī
mūsu novada autoru Dzintras Dzeguzes un
Martas Lāces darbi. Abi krājumi iznākuši iz
devniecībā www.domuperles.com.
Dzintras Dzeguzes dzeja periodiskajos iz
devumos publicēta jau no 1998. gada. Sākot
ar 2003. gadu, savus darbus publicējusi vai
rākos kopkrājumos. Pirms trim gadiem iz
nāca viņas pirmais dzeju krājums „Neatrauj
roku no manējās”, šogad varam lasīt jau otro
autores krājumu, kuru viņa pati dēvē par li
riskām pārdomām vārsmās.
Martas Lāces darbi līdz šim publicēti gan
preses izdevumos, gan Rojas novada rakstošo
klubiņa „Dzintarlāse” deviņu dalībnieku
dzeju kopkrājumā „Dzintarlāses pieskāriens”.
Kopkrājumā „Debesu asaras” ietverti gan
Liels prieks, ka varam līdz ar Martu lasīt viņas
Dzintras
Dzeguzes (no kreisās), gan Martas Lāces
darbus jaunajā kopkrājumā „Domu pērles”.
D. Dambītes foto
Atvēršanas svētkos kā parasti sveicām darbi.
abas autores un klausījāmies krājumos
ietvertos darbus pašu autoru lasījumā. Tā kā bibliotēkas tehnoloģijas papildinājis jauns teleekrāns,
varējām slaidrādē vērot fotomirkļus un klausīties Dzintras Dzeguzes stāstījumu par kadros tverto
vēstījumu.
Vienmēr esam priecājušās par ikvienu mūsu pasākuma viesi, bet vienmēr lielāks prieks gan
mums, gan darbu autoriem ir tad, ja grāmatas atvēršanas svētkos piedalās arī izdevēji. Šai pēcpusdienā
ar mums kopā bija Laimdota Vištarte – dzejniece, grāmatas idejas autore, izdevniecības www.domuperles.com projekta koordinatore, teksta apstrādātāja un korektore. Kopkrājuma izdevniecības ziņās pat
piebilsts, ka korekcija tiek veikta, ņemot vērā autora vēlmes, kas ne vienmēr atspoguļo gramatikas
likumu noteiktās normas. Otra tālā viešņa bija Rūta Sakne – dzejniece no Saldus, ar kuru Dzintra
Dzeguze iepazinusies Dzejas dienās Liepājā. Paldies abām par mīļajiem un iedrošinošajiem vārdiem!
Ticam pasākumā teiktajiem vārdiem, ka šie krājumi nebūs pēdējie un vēlam gan iedvesmu, gan veiksmi,
lai teiktais piepildītos. Un visiem kopā – mums pašām, autorēm, pasākuma dalībniekiem, lasītājiem –
vēlam ik dienu „dzīvot tā, kā sev atvēlēto laiku dzīvo puķe – smaržīgi un skaisti” /Dz. Dzeguze/.
Irēna Svitiņa

iela 20, Roja, Rojas novads.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
“Turaidas”, Rojas novadā. Atdalītai ze
mes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu.
• Noteikt nekustamā īpašuma “Prie
žukrasti”, Rojas novadā, zemes lietoša
nas mērķus.
• Atcelt 11.07.2006. Rojas novada
domes lēmumu Nr. 19 “Par Rojas pa
gasta nekustamo īpašumu zemes lieto
šanas mērķu maiņu”, nolēmuma daļu
Nr. 36, zemes lietošanas mērķu maiņu
un noteikt nekustamā īpašuma „Silzie
di”, Melnsilā, Rojas novadā zemes lieto
šanas mērķus.
• Apstiprināt SIA „Rojas DzKU”
pamatkapitāla palielināšanas noteiku

mus un palielināt pamatkapitālu par
EUR 95000,00.
• Atdalīt no Rojas novada pašval
dībai piekrītošās zemes vienības jaun
izveidojamu zemes vienību starp ne
kustamā īpašuma „Paegļi”, Rojas nov.,
zemes vienībām ar kadastra apzīmēju
miem 8882 007 0021 un 8882 007 0022,
0,1012 ha platībā. Atdalīto zemes vie
nību atzīt par starpgabalu un izveidot
no tās jaunu nekustamo īpašumu, kam
piešķirt nosaukumu un noteikt nekus
tamā īpašuma lietošanas mērķi.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja
vietniece / domes sekretāre
Marita Pāvuliņa

2019. gada Rojas novada
kalendāra atvēršana
Ü

7. decembra vakarpusē Rojas Izstāžu un radošo darbnīcu centrā notika 2019. gada Rojas novada kalendāra atvēršanas pasākums.
Šis jau ir otrais gads, kad Rojas novadam ir iz
veidots un izdots pašam savs kalendārs. Līdzīgi kā
pagājušajā gadā, arī šoreiz pasākumā vēlējāmies
teikt paldies iesūtīto fotogrāfiju autoriem, dāvinot
viņiem jauno kalendāru.
Šoreiz aicinājumam iesūtīt savas fotogrāfijas
jaunā kalendāra tapšanai atsaucās Arnis Enzels,
Normunds Indāns, Ieva Haselbauma, Inga Nilso
ne, Arta Mitenberga, Karmena Bankovska, Kristī
ne Maslovska, Alise Lūse, Laima Landmane, Toms

Zalāns, Olga Klubova, Edgars Lācis un Zane Amat
niece.
Pasākuma apmeklētājiem tika stāstīts par to, kā
tapa kalendārs, kā tika izvēlētas fotogrāfijas un ar
kādām grūtībām nācās saskarties kalendāra tap
šanas procesā. Lai cik tas neliktos dīvaini, šoreiz
grūtības sagādāja tieši bilžu izvēles trūkums vasa
ras mēnešiem. Rudenī un ziemā daba mūs vairāk
lutina un pārsteidz ar dažādiem brīnumiem – vētru
jūrā, moliem, kas ietērpti dažādās ledus skulptūrās,
vai iespaidīgiem ledus kalniem, kas mūs priecēja
pagājušajā martā. Šāda veida fotogrāfijas bija iesū
tītas visvairāk.
Viens no galvenajiem no
sacījumiem bilžu izvēlē bija,
lai fotogrāfijā būtu redzama un
atpazīstama Roja vai cita vieta
Rojas novadā.
Sirsnīgs paldies kalendāra
mākslinieciskajai autorei Daigai
Brinkmanei, par ieguldīto darbu
maketa izstrādē.
Paldies biedrībai „Rojas Poga”
par iesaistīšanos un atbalstīšanu
kalendāra tapšanas procesā! Tie
kuriem vēl nav savs Rojas novada
kalendārs, nāciet uz Rojas tūris
ma informācijas centru vai Rojas
Jūras zvejniecības muzeju, kur tos
ir iespējams iegādāties.
Krājiet savus foto mirkļus jau
tagad, lai nākamajā gadā būtu
daudz pārsteidzošu fotogrāfiju,
ar kurām papildināt nākamo
kalendāru!
Kristīne Voldemāre,
Jaunā kalendāra atvēršana pulcēja kopā Rojā dzīvojošos fotograRojas TIC vadītāja
fēšanas entuziastus.
Albuma foto
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Ziemassvētki
Ü Diena, kura pavadīta, meklējot skaistas un
kopīgās izskaņās gardas dāvanas mīļajiem un tverot svētku noskaņu,
Rojā ir izveidojusies Rojas jauniešu dome, ok
iededzot Rojas Lielo egli
Ü
tobrī tika ievēlēta arī domes vadītāja – Adreāna
Reilija Davidoviča, sekretāre – Monna Podniece.
Jauniešu dome kopā ir savedusi dažāda vecu
ma Rojas novada jauniešus, kuri vēlas ikdienu
saviem klasesbiedriem, draugiem, paziņām Rojā
padarīt interesantāku, organizējot dažāda veida
interesantus pasākumus, kuri ļautu mūsu vien
audžiem atrauties no mobilā tālruņa, pievērsties
apkārtējiem cilvēkiem un palielināt savstarpējo
komunikāciju.
BLPJC „Strops” telpās 14. decembrī Jauniešu
dome organizēja Ziemassvētku pasākumu.
Pasākums sākās ar kopīgu dziesmu. Tā laikā
tika apsveikti gada aktīvākie jaunieši – Rihards
Bramanis, Adreāna Reilija Davidoviča, Hanna
Vērdiņa, Ieva Alksne, Samanta Skujiņa, Valters
Sigai, Mārtiņš Brauns. Pasākumam bērni bija
sacepuši piparkūkas, ko pasākuma dienā rotāja ar
dažādu krāsu glazūrām. Bērniem tika izstāstīts, kas
ir Ziemassvētki, kādas ir Ziemassvētku tradīcijas.
Ziemassvētki ir ne tikai dāvanu laiks, bet arī
kopā būšanas laiks. Tika spēlētas interesantas
un atraktīvas spēles, atminētas Ziemassvētku
dziesmas, izspēlēta viktorīna un mandarīnu cīņa.
Pasākums beidzās ļoti jauki! Ar lielu prieku gaidām
nākamo, Cūkas, gadu. Lai Jaunajā gadā ir daudz
radošu domu un atraktīvu pasākumu. Laimīgu
Jauno gadu!
Kopā esam sastādījuši 2019. gada pasākumu
plānu, lai nākamajā gadā ienāktu gan kaut
kas jauns, gan saglabātos arī tradicionālais un
nemaināmais. Informācijai – tuvākais pasākums
ir Telpu orientēšanās – Rojas vidusskolā,
pasākumam tuvojoties, saņemsiet sīkāku
informāciju par dalību.
Noteikti mums seko Instagram – rojas_
jauniesu_dome, kā arī Facebook.
Jaunatnes lietu speciāliste Inga Grosbaha
Adreāna Reilija Davidoviča

Kā jums šķiet, mīļie lasītāji, kādam ir jābūt Ziemassvētku tirdziņam, lai to uzskatītu par
izdevušos, ja par tur notiekošo uzzina, uz to nemaz neaizejot?
Manā, šī raksta autores, gadījumā, es par tir
dziņā notiekošo uzzināju, neizejot no savas darba
vietas – bibliotēkas. Katrs šīs sestdienas bibliotēkas
apmeklētājs vispirms iegriezās tirdziņā, un, ienākot
bibliotēkā, mani cienāja ar tirdziņā iegādātajiem gar
dumiem. Ar pozitīvām emocijām apmeklētāji man
stāstīja par notikumiem, kuri norisinājās kultūras
centra pirmajā stāvā un laukumā pie kultūras centra.
Kā jau ierasts šādos pasākumos, preču piedāvā
jums bija raibu raibais. Pasākuma apmeklētāji stās
tīja, ka bija iespēja iegādāties saldumus, rokdarbus,
svētku rotājumus, rotas, mājās ražotu vīnu, sieru,
gaļu, sklandraušus, keramiku un daudz citu dažādu
lietu, par kurām man noteikti netika pastāstīts. Ne
bez lepnuma tika slavēti tieši mūsu novada tirgotāji,
kuru darinātās smukumlietas un gardumi bija īpašā
cieņā. Kā vēlāk sarunā teica pasākumu organizētā
ja Dace Broka, pārdevēji un pircēji galvenokārt bija
mūsu novada iedzīvotāji. Ir tik forši, ka zinām – šīs
zeķītes ir no tām mājām, tā rota no tām mājām, to
ir gatavojusi tā mamma ar savu meitu, šos cimdiņus
adījusi tā vecmāmiņa… Katrai lietiņai ir savs stāsts,
sava pievienotā vērtība. Viss pašu audzēts, pašu ra
dīts, pašu sarūpēts, viss tapis tepat – MŪSU MĀJĀS!
Uz īsu mirkli pametu savu darbavietu, lai pati
savām acīm redzētu un sajustu šo pirmssvētku tir
dziņa atmosfēru. Izrādījās, ka tirdziņā notika ne ti
kai andelēšanās, bet arī radošās darbnīcas, kurās gan
pieaugušie, gan bērni varēja no pavisam vienkāršām
lietiņām – auduma gabaliņiem un kociņiem – pa
gatavot skaistus, interesantus rotājumus, ar kuriem
rotāt eglīti vai papildināt kādu citu svētku kompo
zīciju. Par to bija parūpējušies Jana Frīdenberga un
Jānis Bērziņš ar saviem palīgiem.

Ü

Ü

ru reizi tomēr pavisam citāds pasākums. Šķiet, egle
tāda pati kā iepriekšējos gadus un tai pašā vietā, bet,
vai spējat iedomāties, ka tā tur nebūtu? Pēc krāšņā
uzveduma ar tradicionālo rittuālu Lielā Rojas egle
tiek iedegta. Nu tā atkal mūs priecēs visu gada no
gali un vilinās iziet kādā vakara pastaigā, lai baudītu
svētku noskaņu izgaismotajās Rojas ielās.
Paldies svētku organizētājiem, mazajiem dejotā
jiem, dziedātājiem un viņu vecākiem, kā arī kolek
tīvu vadītājiem – Evai Fricbergai, Aigai Sīpolai un
Jānim Kalniņam! Paldies viesmāksliniekiem – Kas
hera (kurš taču arī ir drusku mūsējais) eglītēm un
pasākuma apmeklētājiem!
Iluta Graudiņa

Pārdevēju un pircēju acīs bija redzams prieks, un
esmu droša, ka tas bija arī folkloras kopas „Atštau
kas” nopelns, kas uzturēja možu, lustīgu un pozitīvu
gaisotni. Un jā, kaut arī tirdziņā bija iespējams ie
gādāties daudz gardu un sātīgu lietu, ir patīkami, ja
nemīlīgajā laikā kāds piedāvā jau pagatavotu ēdienu,
protams, visiem iecienīto un garšīgo Ziemas zupu.
Saimniecei Dinai vislielākais kompliments – zupa
šajā reizē bija izdevusies tik garda, ka katls tika iz
ēsts tukšs līdz pēdējai pilītei. Un vēl – Ziemassvētku
laiks dod iespēju katram izbaudīt brīnišķīgo došanas prieku. Arī šoreiz uz Talsu
dzīvnieku patversmi aizceļoja
rojenieku sarūpētā pārtika un
segas, lai mūsu četrkājainajiem
draugiem nekurkstētu vēderi
un nesaltu ķepas.
Tomēr diena nebeidzās ar
pirkšanas un pārdošanas prie
kiem. Vēl priekšā pasākums,
kas ir tradicionāls, bet tāpēc ne
mazāk gaidīts ne tikai bērnu,
bet arī pieaugušo vidū – Ro
jas Lielās egles iedegšana. Un,
ticiet vai nē, par spīti lietum
un decembrim neraksturīgi
slapjajam laikam, esmu patie
šām ielīksmota, jo, kaut esmu
pieaudzis cilvēks, ticu Ziemas
svētku vecītim. Ir tik brīnišķīgi
dzirdēt mūsu vecīša balsi, ir tik
jauki redzēt mūsu pašu bērnus,
kuri dejo un dzied. It kā viss
Viss radīts un gatavots ar mīlestību un gādību, viss tapis tepat –
zināms un paredzams, bet kat mūsu mājās.
I. Graudiņas foto

Ü

Ü

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

Ziemassvētku
dievkalpojumi

„JAUNGADA TAKSOMETRS”
Režisors Māris Martinsons. Tikšanās ar režisoru pēc pir
mā un pirms otrā seansa.
Lomās: Lauris Reiniks, Nauris Brikmanis, Valdis Melderis, Zane Dom
brovska, Dita Lūriņa-Egliena, Dārta Daneviča, Andris Bulis, Ieva Floren
ce, Māra Sleja, Valters Krauze, Baiba Sipeniece-Gavare u.c.
Ieeja 2.00 EUR.

Ü

26. decembrī plkst. 13.00
kino mazajiem skatītājiem – animācijas filma

Ü

Ü

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

Ü
Ü

„ZIEMAS SKAŅA”

Ü

30. decembrī plkst. 13.00
kino mazajiem skatītājiem – animācijas filma

Savā septītajā dzimšanas dienā princese Barbara atrod burvju grāmatu
un ar tās palīdzību nokļūst Brīnumzemē – pasakainā vietā, kur dzīvo pūķi
un citi ērmoti radījumi. Tas būs savāds un neaizmirstams ceļojums, kurā
viņu pavadīs jauniegūtais draugs – pūķītis.
Ieeja 2.00 EUR.
Vietas uz kino seansiem varat rezervēt arī pa tālruni 29196478, kā arī
biļetes iegādāties iepriekš vai tieši pirms seansa.

Ü

Rojas invalīdu biedrības
(Rojas kultūras centrā, Zvejnieku ielā 5)

pasākumu plāns janvārim
Pasākuma, nodarbību nosau
kums

Rojas stadiona novusa zālē
notiks atklātās sacensības novusā
individuāli „Rojas kauss 2018”.

No 16.30
Ziemassvētku mūziku izpildīs
ērģelniece Ilze Rūse.

Ja nākas kaut ko ļoti tuvu zaudēt,
Tad nākas gluži cilvēcīgi skumt..

Pieteikšanās līdz
24. decembrim plkst. 18.00,
zvanot 29287082 Imantam.

Ü

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilzei un Janai, tēvu un vecotēvu
zaudējot.
Darba kolēģi

Nolikumu var skatīt Rojas mājaslapas
sadaļā „sports”.

29. janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 ROJĀ, SELGAS IELĀ 2 (pie veikala)

Policija ziņo

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes ārsta
nosūtījums nav nepieciešams)

Laika posmā no 21.11.2018 līdz
18.12.2018 Rojas pašvaldības policija:
Saņēmusi un reaģējusi uz 6 izsau
kumiem, par savām tiesībām un pie
nākumiem konsultēti 4 klienti, izteikti
4 mutiski brīdinājumi, izpildīti 2 atse
višķie uzdevumi, uzrakstīti 2 rakstiski
uzaicinājumi sakopt īpašumus. Kopā
ar Valsts policiju aizturēta 1 persona.
Sastādīts 1 Administratīvā pārkāpuma
protokols.

* KARDIOGRAMMA 5.00 EUR
(bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
* D vitamīna noteikšana 4,50 EUR

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!“
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044)

semināru/mācību/citu pasākumu grafiks
2019. gada janvāra mēnesim
Nr. p.
k.

Datums

Norises laiks

(dd.
mm.gggg.)

(plkst. no – līdz)

1.

25.01.2019.

09 30–10 30

Īstenošanas vieta

Nosaukums

(adrese)

Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs „Strops”,
Strauta iela 8–33, Roja, Rojas novads
Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs „Varavīksne”,
„Rude’’, Rude, Rojas novads
Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs Melnsilā, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums –
Fizioterapijas nodarbības „Kusties brīvi!’’

Nodarbību
vadītājs

2.

25.01.2019.

11 00–12 00

10.00–14.00

Biedrības biedri
Kuratori
26078711

3.

25.01.2019.

13 00–14 00

4.

08.01.2019.
15.01.2019.
22.01.2019.
29.01.2019.

14 00–15 00
15 00–16 00

Stadiona vingrošanas zāle,
Miera iela 13, Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums,
fizioterapeita grupu nodarbības bērniem
„Esi vesels kustībā no dzimšanas’’ – 2 bērnu grupas

5.

28.01.2019.

16 30–18 30

Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu centrs „Strops’’,
Strauta iela 8–33, Roja, Rojas novads

Slimību profilakses pasākums
„Pasākums par mutes veselību’’

Biedru tikšanās
Galda spēles

03.01.2019.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana,
tamborēšana
Galda spēles

V. Žurovska
10.00–14.00 L. Semičenkova
B. Heinberga

04.01.2019.
Piektdiena

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00 L. Semičenkova

08.01.2019.
Otrdiena

Radošā nodarbība – adīšana
Veselības grupa – nūjošana

10.00–14.00 K. Sauškina
15.00–17.00 L. Semičenkova

09.01.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles

10.00–14.00 Biedrības biedri

10.01.2019.
Ceturtdiena

Adīšana, pērļošana, tamborē
šana
Galda spēles

V. Žurovska
10.00–14.00 L. Semičenkova
B. Heinberga

Veselības grupa – nūjošana

26. decembrī,
trešdien, plkst. 10.00

KALTENES BAZNĪCĀ 24. decembrī 18.00

Ü

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem,
IRĒNU GUSTAVSONI
kapu kalniņā guldot.
Vecie darba kolēģi
bijušajā Ģipkas ZAC

Pulksteņa
laiks

02.01.2019.
Trešdiena

11.01.2019.
Piektdiena
15.01.2019.
Otrdiena
16.01.2019
Trešdiena

Atlaides sākot no 10% līdz 20%
spēkā no 17. līdz 30. decembrim.

Kristus piedzimšanas svētvakara
dievkalpojums ROJAS LUTERĀŅU BAZNĪCĀ
24. decembrī 16.00.

ROJAS KATOĻU DRAUDZĒ
24. decembrī 17.30
25. decembrī 9.00.

Par to, ka blakus bijām,
Kopā kādu gabalu gājām,
Paldies par to sakām
Un klusām vēlam brīdī šajā
Saldu dusu mūža mājā.

Lūdzam veikt PIERAKSTU uz noteiktu laiku pa tālruni 20014393 (Latvijas aptiekā)

„PRINCESE UN PŪĶIS”.

Diena,
datums

Rojā, Bangu ielā 2

lielais cenu kritums!

Adventes ceturtās svētdienas
dievkalpojums ROJAS LUTERĀŅU BAZNĪCĀ
23. decembrī 13.00.

„ĪGŅAS VALSTĪBA”

Ieeja brīva.

Ü
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Līdzjūtības

Veikalā „Master”

ĢIPKAS BAZNĪCĀ 24. decembrī 17.00.

Terijs ir gluži parasts pusaudzis, kurš brīnumainā kārtā pēkšņi nonāk
savas omes fantastiskajā un krāšņajā pasaku valstībā. Taču tur nebūt nav
tik jautri kā omes stāstos, jo ļaunais burvis Īgņa nobūris pasaku zemi ar
nīgruma burvestību. Lai burvestība tiktu lauzta un pasaku karaļvalstī at
grieztos prieks un laime, ir jāatrod kristāla atslēga. Nejauši iepazinies ar
princesi Blāzmu, Terijs apsola viņai palīdzēt uzveikt Īgņu, lai gan patiesībā
viņš tikai vēlas atrast ceļu mājup.
Ieeja 2.00 EUR.

Ü
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15.00–17.00

E. Grīnvalde

Radošā nodarbība – adīšana 10.00–14.00
Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00
Biedru tikšanās
10.00–14.00
Galda spēles
Adīšana, pērļošana, tamborē
17.01.2019.
šana
10.00–14.00
Ceturtdiena
Galda spēles
18.01.2019.
Veselības grupa – nūjošana 15.00–17.00
Piektdiena
Strauta iela 8-33, „Strops”
Veselības stiprināšanas nodarbība
10.00–11.00
22.01.2019. Radošā nodarbība – adīšana
11.00–14.00
Galda spēles
Otrdiena
15.00–17.00
Veselības grupa – nūjošana
23.01.2019.
Biedru tikšanās
10.00–17.00
Galda spēles
Trešdiena
24.01.2019. Adīšana, pērļošana, tamborēšana
10.00–14.00
Galda spēles
Ceturtdiena
Fizioterapijas nodarbība –
25.01.2019.
09.30–10.30
Kusties brīvi
15.00–17.00
Piektdiena
Veselības grupa – nūjošana
Veselības stiprināšanas nodarbība
10.00–11.00
29.01.2019.
Marmorēšanas māksla
11.00–14.00
Galda spēles
Otrdiena
15.00–17.00
Veselības grupa – nūjošana
30.01.2019.
Kulinārijas nodarbība
10.00–14.00
Galda spēles
Trešdiena
Adīšana,
31.01.2019.
pērļošana,tamborēšana
10.00–14.00
Ceturtdiena
Galda spēles

E. Grīnvalde
K. Sauškina

Šogad rudenī seši Rojas novada basketbolisti
komandas „Marketmegood.com/Roja” sastāvā pie
dalās OlyBet basketbola līgas izaicinājuma kausā.
Komandas treneris ir Roberts Kreicbergs, bet ko
mandas kapteinis – Dāvis Šteinbergs. Komandā vēl
spēlē rojenieki Roberts Jaunozols, Jānis Dombrovs
kis, Toms Kilmits, Reinis Rozefelds. Roberts Jauno
zols ir otrais rezultatīvākais spēlētājs šajā līgā, vienā
spēlē vidēji gūstot 31,5 punktus. Pašreiz 17 koman
du konkurencē komanda „Marketmegood.com/
Roja” tabulā atrodas 4. vietā.

V. Žurovska
L. Semičenkova

E. Grīnvalde
K. Sauškina
L. Semičenkova
Biedrības biedri
R. Žurovska
L. Semičenkova
D.Vieško
L.Semičenkova
L. Semičenkova
K. Sauškina
R.Žurovska
V. Žurovska
L.Semičenkova
B. Heinberga

Veselības veicināšanas pasākums –
Fizioterapijas nodarbības „Kusties brīvi!’’

OlyBet līgā

Biedrības biedri

L. Semičenkova

Veselības veicināšanas pasākums –
Fizioterapijas nodarbības „Kusties brīvi!’’

Basketbola komanda „Marketmegood.com/Roja”

Sporta organizatore
Tatjana Kirilova

Bez zaudējumiem!
Šogad Rojas volejbola komanda pieda
lās Engures novada čempionātā volejbolā.
Tajā sacenšas 10 komandas – Jaunsāti, Lap
mežciems, SK „Lauciene”, Smārde, Sloka,
SK „Slampe/ZeVid”, Engure, Irlava, Tukuma
Sporta skola un Roja. 16. oktobrī komanda
nospēlēja pirmo spēli pret Tukuma sporta
skolas komandu un uzvarēja to. Uzvaras iz
cīnītas arī pārējās 8 spēlēs. Ar 25 punktiem
turnīra tabulā Rojas komanda pēc 1. apļa at
rodas 1. vietā. Paldies komandas spēlētājam,
menedžerim, kapteinim Gatim Simanovičam
par ieguldīto enerģiju, lai sapulcinātu koman
du un aizvestu uz spēlēm. Paldies komandas
spēlētājiem, ka viņi Rojas sporta zālē priecē
mūs ar savu spēli, izcīnot uzvaru pēc uzvaras.
Novēlam Rojas volejbolistiem meistarību un
veiksmi sacensību 2. aplī!
Sporta organizatore
Tatjana Kirilova

Rojas volejbola komanda.

Albuma foto
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Gada nogales svētkos sveicu
Gunas Kārklevalkas ģimeni, Ivetu un Elmāru Rozentālus un vēlu,
lai Ziemassvētku baltumā dzimst
gaišas domas, kas, pārkāpjot
gadu mijas slieksni, vairo labus
darbus!

Viens mazs prieks
Lai jums būtu katrā dienā.
Viens labs vārds, kas dzīvi dara skaistu!
Mīļš paldies dakterei Mudītei Džeriņai par visu, ko viņa darījusi manas ģimenes labā! Paldies arī māsiņām Artai un Ilzītei!
Jaukus Ziemassvētkus, veselības bagātu Jauno gadu!
Rasma

* * *

Eva Kārkliņa

* * *
Ja brīnumam tic, tas piepildās,
Ja brīnumu gaida, tas atnāk.
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!

Vēlos pateikt paldies Rojas pasta darbiniekiem Brigitai, Agnijai, Kristīnei un pastniecei Ievai. Paldies Ingai Kalniņai, Maxima
pārdevējai Līgai par laipnu apkalpošanu. Vislabākie vēlējumi un
paldies par laipnību un atsaucību arī Vejmara pārdevējai Agnesei
un viņas kolēģiem. Pateicos arī Ingai un Raivim par garšīgo
medu. Lai spēks un izturība Jums visiem! Vismīļākie sveicieni
maniem radiem, draugiem un paziņām! Lai Jums visiem gaišas
domas un laimīgs 2019. gads!
Aurika

* * *

Jaunā gadā možu garu,
Spēku kaulos, darba sparu.
Tam, kas pats ir vienmēr kustīgs,
Arī Jaunais gads būs lustīgs!

Pateicos par atsaucību un palīdzību dakterei Mudītei Džeriņai, medmāsai Artai Maldonei, allaž draudzīgajām un izpalīdzīgajām Dzidrai Aizupei, Aneļai Brokai, Elgai Andersonei. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Rita Opolais

* * *
Baltā ziemas vakarā
Labas domas saglabāt.
Lai tās palīdz jaunā gadā
Labos darbus īstenot!
Pateicos dakterei Rutai Bergai un dakteres palīdzei Aurikai
Šukstai par vienmēr laipno pretimnākšanu! Paldies par palīdzību pastniecei Ilzei Barilo un Rojas pasta meitenēm par labo
attieksmi un pakalpojumiem. Paldies Egilam Perekrestam par
sagādāto egli Ziemassvētkos, kaimiņienei Guntai Boļševicai par
palīdzību, kad tas man ir nepieciešams. Gaišus, priecīgus Ziemassvētkus un visu cerību piepildījumu Jaunajā gadā!
Estra Melnsilā

Visiem mūsu uzticamajiem klientiem, radiem, kaimiņiem,
draugiem un paziņām! Lai mierīgi Ziemassvētki un Cūkas gadā,
lai visi pie pilnas siles!
Alda un Una Vecbērzas

* * *

Tik balts un kluss…
Tie gaidot aiztur elpu…
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars,
Un siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.

Malda Apškrūma un Bertholdu ģimene

* * *

Vissirsnīgākais paldies par palīdzību Ilzītei Niegliņai, Ernai
Grīnvaldei, Irēnai un Viesturam Grosbahiem, Lāsmai Pūcei,
Lidijai Siverskovai, Jautrītei un Laimonim Megņiem. Lai
Ziemassvētki nes dvēselē mieru un jaunais gads veselīgs un
labvēlīgs!
Ligita Tomberga

Vissirsnīgākais paldies Rojas sociālā dienesta kolektīvam,
dakterei Rutai Bergai un māsiņai
Aurikai Šukstai, Latvijas aptiekas
farmaceitēm, pastniecei Ievai un
mīļajiem kaimiņiem Judītei un
Ivaram par atsaucību un sirds siltumu. Prieka pilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Astrīda

* * *

Par katru mums un visiem kopā,
Mazs eņģelītis klusi lūdz.
Lai gaisma sirdīs, gaisma domās,
Lai miers un klusums apskauj mūs.
Vismīļākais paldies dakterei Rutai Bergai un māsiņai Aurikai
Šukstai par sirsnību, sapratni, atsaucību un palīdzību, rūpējoties
par manu veselību! Paldies par palīdzību un allaž gaišo smaidu
arī mīļajām Agritai Pakalnietei un Sarmītei Ceplēvičai! Priecīgus
Ziemassvētkus un iedvesmojošu, laimīgu un radošu domu
piepildītu Jauno gadu!
Skaidrīte Brūšniece

* * *

Paldies par allaž laipno apkalpošanu Latvijas aptieka
farmaceitei Inārai Ozolinkevičai un visam aptiekas kolektīvam!

* * *
Liels paldies mūsu dakterītei Mudītei Džeriņai par sirds siltumu, iejūtību, mīlestību un labajiem mierinājuma vārdiem, ārstējot mūs. Lai silti, klusi, veselīgi, mīlestības pilni Ziemassvētki un
laimīgs, veselīgs 2019. gads!
Mārīte, Ilgonis

* * *

Vēlam klusus, mīļus un skaistus Ziemassvētkus un veselīgu
jauno gadu mūsu dakterei Mudītei Džeriņai un medmāsiņām
Artai Maldonei un Ilzei Kārkliņai!

Šajā baltajā klusumā – brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis…

Visām sociālā dienesta meitenēm paldies par gūtajām prasmēm, lielo sirds mīlestību, uzmundrinājuma vārdiem, iejūtību,
izmantojot Jūsu dotās iespējas būt kopā ar jums! Klusus, siltus, veselīgus, prieka pilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno,
2019. gadu! Paldies, ka esat ar mums!
Mārīte, Ilgonis

* * *

Paldies vislabākajiem darbiniekiem, audzēkņu ģimenēm
un sadarbības partneriem par atbalstu, sadarbību un gaišajām
domām!
Iveta Pastore,
PII “Zelta zivtiņa” vadītāja

* * *

Lilija Graudiņa

Paldies visiem mīļajiem, jaukajiem rūķīšiem, kas man
palīdzēja gada garumā. Uz sadarbību nākamajā gadā!

* * *

Dina Čuba

Lai gaiši sapņi piepildās,
Un sniega takās nemaldās,
Lai sirdī zvaigžņu lietus līst,
Un iecerētais atdzīvojas īsts.

Priecīgus Ziemassvētkus visam
Rojas NMPD kolektīvam! Novēlam
mirdzumu acīs un siltumu dvēselē,
šo grūto darbu darot.
Raivim apaļajā jubilejā –
eņģeli uz pleca un mīļus
cilvēkus blakus!
Pensionētie kolēģi

Televīzijas raidījumos izskan Rojas vārds
Dace Klabere

no paaudzes paaudzē pārmantotās receptes. Kulinārā mantojuma
praktiskās nodarbības notiek Kaltenes klubā, un tās vada Dina
Čuba, kura kopā ar vecākajiem novadniekiem (un ne tikai), apkopo
senās zivju ēdienu receptes. Tā televīzijas viesošanās dienā, Kaltenē tapa ikvienam pazīstamā recepte „Siļķe kažokā”, kas šoreiz bija
pārtapusi par „Šprotēm kažokā”. Kā uzzinājām, šī recepte nākot no
Melnsila puses, un to gatavo tieši tāpat, tikai siļķe tiek nomainīta
ar šprotēm. Interese par šīm nodarbībām ir liela, uz tām ierodas cilvēki ne tikai no Rojas, bet
arī Talsu novada, dažreiz nodarbībās redzamas
arī vairākas rīdzinieces. Paralēli gatavošanai,
sievietes dalās ar citiem kulināro mantojumu
stāstiem, un tā laiks paiet nemanot. Kā stāsta
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese

Sabiedrisko mediju portāls LSM.lv turpina saņemt un stāstīt kultūras ziņās par skatītāju pieteiktajām kultūrvietām, kas, viņuprāt,
būtu pelnījušas saņemt Latvijas televīzijas un Latvijas Radio gada
balvu „Kilograms kultūras”. Vienā no šādiem raidījumiem tika stāstīts par Roju, kas, nenoliedzami var lepoties ar dažādām kultūras
aktivitātēm. Šoreiz runa gāja par ROJA ART LAB – mūsu mākslinieka Māra Grosbaha izloloto mākslas festivālu, caur ko mūsu Roja
ieguvusi unikālu pilsētvides mākslas objektu kolekciju. Kā raidījumā
atklāja Māris Grosbahs, mākslinieku festivāls Rojā notiek jau vairāk
nekā 20 gadus. Festivālos tapušie tēlniecības darbi, kopskaitā vismaz 30, tagad izvietoti Rojas pilsētvidē, un katrs no tiem uzskatāms
par atsevišķu kultūrvietu. Vienu no šiem darbiem īpaši iemīļojuši
Rojas bērni, un savā valodā to nosaukuši par griezekli. Tā
autors ir pasaulē labi zināmais britu tēlnieks Rodžers Klarks,
kurš Rojā viesojās šovasar. Māris atzīst, ka pilsētvides objektu skaits aizvien pieaug, taču viņš negrasoties Roju ar tiem
pārpludināt. Otrs lielākais vasaras mākslas notikums Rojā –
kinofestivāls „RojaL”, kurš uz dažām dienām Rojā pulcē filmu
veidotājus un laba kino cienītājus ne tikai no Latvijas, bet arī
no dažādām pasaules valstīm. Abi šie kultūrnotikumi neapšaubāmi atstāj pēdas pilsētā un ļaužu atmiņā.
Tajā pašā dienā televīzijā izskanēja arī Talsu televīzijas sagatavotais materiāls par „Kulinārā mantojuma nodarbībām”
Kaltenē. Kā jau esam rakstījuši iepriekš, vasarā Rojas Jūras
zvejniecības muzejā radās ideja veidot praktiskas nodarbī„Šprotes kažokā” ne ar ko neatpaliek no „Siļķes
bas, kurās uzklausa, pieraksta un gatavo vietējo iedzīvotāju kažokā”.
Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

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

Indriskone, līdz šim brīdim apkopotas teju 40 zivju ēdienu receptes. Tās visas fotografē, apraksta un klāt pievieno arī recepšu autoru
dzīvesstāstus. Nākamajā gadā Inese iecerējusi doties ciemos pie piekrastes ļaudīm, lai papildinātu jau esošo recepšu krājumu. Kādreiz
zuši, laši, butes un luči vakariņu galdā bija pierasta lieta. Tagad tādas zivis ir retums, tādēļ, kā atzina nodarbību vadītāja Dina, „mēs
ceļam godā reņģīti”.

Vēl viss tikai tapšanas procesā. Visu pārrauga saimniece Dina Čuba.
I. Indriksones foto

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

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

