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Rojas novads svētku gaidās
Dace Klabere

5. decembrī lau  kumā 
pie Rojas kultūras cen-
tra iemirdzējās lielā 
Ziemassvētku egle. Pa-
saulē valdošā pandēmi-
ja un valstī izsludinātā 
ārkārtas situācija mūsu 
dzīvē ienesusi dažādas 
korekcijas, tādēļ arī 
kultūras centra darbi-
nieki šoreiz noteiktā 
laikā nepulcināja kopā 
visus svētku dalībnie-
kus, bet gan deva iespē-
ju trīs stundu garumā 
katram pašam sev tī-
kamā laikā noskatīties, 
kā Rojas galvenā egle 
mostas svētkiem, rotā-
jas un svin. Pasākumu 
īpaši skaistu vērsa at-
bilstoši izvēlētā mūzika 
un baltie gaismas kūļi, 
kas izgaismojās aug-
stu debesīs. Pie egles 
bija izvietots arī Rūķu 
pasts, un mazie novad-
nieki labprāt izmantoja 
iespēju tajā iemest savas vēstulītes Ziemassvētku vecītim. Līdz ar Ziemassvētku egli 
iemirdzējās arī Rojas estrāde, pievienojoties pārējiem krāšņi rotātajiem objektiem 
un privātmājām Rojā. Tā, pateicoties Ziemassvētku gaidīšanas laikam, visapkārt 
kļūst pasakaini skaists un svētsvinīgs, liekot aizmirst par ikdienas rūpēm, un 
iegrimt tuvojošos svētku atmosfērā. Jāpiebilst, ka ne tikai Rojā, bet arī mūsu nova-
da ciemos iedzīvotāji padomājuši par to, lai šo gada tumšāko laiku vērstu gaišāku 
gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Ziemassvētki vairs nav iedomājami bez skaistā, mūžzaļā koka. Par Ziemassvētku 
egles oficiālo dzimteni ir atzīta Vācija, kur tā parādījusies jau 16. gadsimtā. Sākotnēji 
eglīte rotāta mežā, bet pēc tam par tradīciju kļuvusi egles rotāšana pilsētas galvenajā 
laukumā un baznīcās, kur tā tradicionāli rotāta ar āboliem, riekstiem, konfektēm, 
papīra vai salmu rotājumiem. Jebkurš iedzīvotājs varējis pacienāties ar eglītē iekār-
tajiem gardumiem. Tikai vēlāk eglītes sākušas parādīties arī ģimenēs, un šobrīd tā 
kļuvusi par neatņemamu tradīciju gandrīz katrā ģimenē, it sevišķi, ja tajā dzīvo mazi 
bērni. Par veselu pasākumu daudzās ģimenēs izvērtusies arī kopīga savas īstās eglītes 
meklēšana, kas arī pamazām pārvēršas par jauku un īpaši bērnu gaidītu tradīciju.

Agrāk Ziemassvētkos dāvinātas simboliskas dāvaniņas, kuru vērtībai nebija 
nekādas nozīmes – piparkūkas, pīrāgi, saldumi, pašdarināti adījumi – zeķes vai 
cimdi. Mūsdienās gan dāvanu klāsts ir ļoti liels, jo katrs grib pārsteigt tuviniekus 
ar visskaistāko un dārgāko dāvanu, tā nereti aizēnojot Ziemassvētku īsto būtību. 
Vienmēr der atcerēties, ka Ziemassvētkos galvenais nav dāvanas, bet gan ģimenes 
kopā būšanas laiks, kad par visdārgāko dāvanu var izvērsties negaidīts zvans, mīļš 
apskāviens vai pašsacerēts Ziemassvētku pantiņš. Šeit atliek tikai pievienoties tam 
mazajam cilvēkbērnam, kurš savā vēstulītē mīļajam Ziemassvētku vecītim Rūķu 
pastā Rojā bija lūdzis, lai uzsnigtu sniedziņš balts, un lai katrā mājā un katrā sirsni-
ņā ienāktu Ziemassvētku brīnums.

Lai naskais rūķis laimi nes
Līdz malām pilnu maisu,
Un pajūk visas nelaimes,
Kā putekļi pa gaisu!

Daudz priecīgu brīžu 
Ziemassvētkos, 

veselību un veiksmi 
Jaunajā 2021. gadā 

mūsu skolēniem, vecākiem, 
absolventiem, sadarbības partneriem 

 un Rojas novada ļaudīm!
Rojas vidusskolas kolektīva vārdā 

direktore Santa Veide

*  *  *
Cik dīvaina ir debess šovakar –
Ar pirkstu galiem gaismu sajust var.
Un kļūst saprotams viens noburts vārds tūlīt,
Ja vien tu spēj zvaigzni ieraudzīt.

Ziemassvētku laiks...  
Uzdāvināsim sev katram klusuma brīdi, 

lai saprastu, kas ir patiešām vērtīgs..., neieslīgsim steigā. 
Gada nogale vienmēr ir pārdomu laiks. 
Lai mūs visus šajā laikā pavada Ticība, 

Cerība, Mīlestība...
Priecīgus un gaišus svētkus vēlot,

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

*  *  *
Ir katram gadam laimes brīdis savs – 
Kā katram rītam sava gaišā mala.
Mīļš cilvēks atnāk, pieliecas pie auss,
Un pačukst tev par savu sapņu salu.
Vēl katram gadam ir savs svētvakars,
Savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:
Pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
Un egles apsnigušas pilnas baltu vēdu.

Rojas invalīdu biedrības kolektīvs vēl 
gaišus Ziemassvētkus visiem 

Rojas novada iedzīvotājiem un saka lielu paldies 
mūsu atbalstītājiem par sadarbību! 

Vēlam sirdsmieru, sirdsprieku, stipru veselību, 
darba sparu un mīlestību Jaunajā gadā!

*  *  *
Ģipkas baznīcas draudze pateicas Rojas novada domei, 

domes deputātiem, darbiniekiem, Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja darbiniekiem, firmu vadītājiem un darbiniekiem par 
piedalīšanos baznīcas jumta nomaiņā un muzeja izveidē. Pal-
dies visiem ziedotājiem, īpaši Tomasa Vonsoviča ģimenei un 
Rudītei Bārdiņai. 

Visiem novada iedzīvotājiem novēlam, 
lai mēs esam tik bagāti, ka savā nabadzībā 

vēl spējam dot viens otram! Lai esam tik stipri, 
ka savā vājumā varam uzvarēt paši sevi! 

Lai mēs esam tik gaiši, 
ka šajā tumšajā laikā gaismā starot varam! 

Mīļus un prieka pilnus Ziemassvētkus un veiksmi, 
un veselību visiem 2021. gadā!

Ģipkas draudzes vārdā Valdis Rande

*  *  *
„Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gai-

dām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā, kas sevī. Un, 
kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules 
mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties, ka 
tie ir tikai mazi, ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās 
gaismas, kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.”

/I. Ziedonis/

Lai visiem grāmatu draugiem sirsnīgi, 
miera un labestības pilni Ziemassvētki! 

Lai gaišām domām un labiem darbiem piepildīts 
Jaunais gads!

Rojas novada bibliotēka

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.

Lai Ziemassvētki ienāk katrā mājā 
un ielīksmo katru sirdi, 

kas ļaujas gada skaistākā notikuma burvībai! 
Noticiet brīnumam, dalieties labajā, 

radiet prieku līdzcilvēkos! 
Ticības un baltu domu piepildītus Ziemassvētkus 

visiem Rojas novada ļaudīm!

Rojas novada domes vārdā,
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Ziemassvētki nav iedomājami bez skaistā, mūžzaļā 
koka.                         A. Enzeļa foto

*  *  *
Lai Ziemassvētku miers ienāk Jūsu sirdīs, 

siltums un gaisma – Jūsu ģimenēs un mājās. 
Veselību, spēku un veiksmi jaunajā 2021. gadā 

bijušajiem Rojas vidusskolas pedagogiem 
un darbiniekiem!

Rojas vidusskolas kolektīvs 

*  *  *
Sirsnīgi sveicam mūsu novada rakstnieci un dzejnieci 

Dzintru Žuravsku ar jauno dzeju krā-
jumu „Uz gaismas sliekšņa”!

Lai svētku sajūta stiprina un 
ļauj izbaudīt mirkļus, 

kas dara dzīvi patīkamu! 
Lai Jaunais gads nes veselību, 

sirdsmieru un spēku ritināt dzīvi 
savā ritumā!

Rojas novada bibliotēka un lasītāji

*  *  *

Rudes pensionāru klubiņš „Rūķi” sveic 
visus novada iedzīvotājus, vēlot: mīliet savus tuvākos!  

Veltiet daudz enerģijas savai iemīļotajai profesijai! 
Palīdziet citiem! Pamēģiniet būt laimīgi, 

noskaidrojiet, kas rada labu noskaņojumu, 
kas iepriecina, un tiecieties pēc tā! Esiet fiziski aktīvi! 

Dāvājiet sev pārmaiņas! Darīt to, kam tu tici! 
Patiesā dzīve ir šeit un tagad. Ļaujies saviem sapņiem! 

Šī ir tava īstā un vienīgā dzīve tagadnē. 
Turpināt smaidīt un pateikties dzīvei par to pat tad, 
ja tā aktīvi eksaminē. Gaisma uzvar tumsu un tur, 

kur bija haoss, iestājas dievišķā kārtība.

*  *  *
Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri 
Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes, 
No mīlestības silto vārdu auras, 
lai atkal sasilst dvēseles!

Sirsnīgs paldies lieliskajiem darbiniekiem 
par kopā paveiktajiem darbiem! 

Paldies par atbalstu, atsaucību un sadarbību 
audzēkņu ģimenēm un sadarbības partneriem!

Lai Ziemassvētki atnāk ar brīnumu sirdī!
Lai Jaunais gads sniedz  

viskvēlāko sapņu piepildījumu!

PII „Zelta zivtiņa” vadītāja Iveta Pastore

*  *  *

 Gaļas nams CIMBOLIŅŠ vadītāji izsaka pateicību 
ikvienam klientam par izrādīto uzticību,  

iepērkoties mūsu veikalā, tādējādi atbalstot mūs kā 
vietējo Rojas uzņēmumu un tepat dzīvojošu ģimeni. 

Jauno gadu vēlam sagaidīt ar labu veselību un 
mierpilnu, možu, mīlestības piepildītu garu!

*  *  *

Viesnīcas un kafejnīcas ČIEKURS vadītāji 
vēlas izteikt lielu, sirsnīgu PALDIES visiem 

šīs sezonas čaklajiem darbiniekiem par kopīgu, 
draudzīgu komandas darbu, vēlot panākumus, 

labu veselību un prieku jaunajā 2021. gadā!

Lai veiksme mūs pavada Jaunajā, 
2021. – Vērša gadā!
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Šis ir laiks, kad „Covid  – 
19” ienesis izmaiņas daudzās 
dzīves sfērās, tai skaitā arī 
mācību darba procesā un or-
ganizēšanā. Attālinātās mā-
cības   – tas ir darbs ar sevi. 
Ar savu apņēmību, slinkumu 
un dienas režīmu. Ir jāatrod 
spēks motivēt sevi, jāprot sa-
balansēt darbu un atpūtu. Šo-
brīd komunikācija ar skolotā-
ju notiek tiešsaistē ar „Zoom”, 
e-klases vai ar virtuālās skolas  
palīdzību.  Bet mācību olim-
piādes notiek arī šajā pandē-
mijas laikā. Novembra sāku-
mā 3 mūsu skolas audzēkņi 
piedalījās angļu valodas 
50.  valsts starpnovadu olim-
piādes otrajā posmā, kurš 
norisinājās tiešsaistes režīmā. 
Godam mūsu skolu pārstāvē-
ja Laima Simona Grīnberga 
(12. klase), Oto Veinbergs un Eva Šulce 
no 10. klases, kura ieguva arī 3.  vietu. 
Paldies dalībniekiem un skolotājām 
Lāsmai Jaunozolai un Ilzei Krišjānei 
par atbalstu un palīdzību.  Novembra 
beigās, skolotājas Raidas Koroļovas 
uzrunāti, Valsts bioloģijas olimpiādes 
otrajā posmā piedalījās mūsu skolas 
9. klašu skolēni – Līna Jaunozola (9.a), 
un no 9.b klases skolēns Dāvids Liepa, 
Vairis Trūbiņš un Mārtiņš Vīksne, kurš 
nopelnīja vislielāko punktu skaitu un 
ieguva 3. vietu. Sakām paldies skolotā-
jai un skolēniem par apņēmību.

Lai popularizētu svešvalodu apgu-
vi un tulkošanu, 26. novembrī Eiropas 
Savienības dalībvalstīs norisinājās Bri-
seles organizētais tiešsaistes tulkošanas 
konkurss „Juvenes Translatores”. Kon-
kurss tika organizēts 2003. gadā dzi-
mušajiem. Jau iepriekš elektroniski tika 
izvēlētas skolas no dažādām Eiropas 
Savienības valstīm, un šogad lielais lai-
mests krita arī Rojas vidusskolai. Mūsu 
skolu pārstāvēja 11. klases jaunieši 
Megija Janševica, Kristers Straumers 
un Patriks Upners. Konkursa galvenā 
balva – iespēja doties uz Briseli, kur no-
tiks lielā apbalvošana. Pilnībā konkursa 
rezultāti būs zināmi februārī. Konkursa 
izvirzītais mērķis ir attīstīt angļu valo-
das zināšanas ne tikai sarunvalodā, bet 
arī loģiskā tulkojumā. Konkursantiem 
bija iespēja jau iepriekš sagatavoties, 
izmantojot iepriekšējo gadu uzvarētāju 
iztulkotos tekstus. Sakām paldies sko-
lotājai Lāsmai Jaunozolai par iniciatīvu 
un jauniešu iedrošināšanu izmēģināt 
savus spēkus šajā starptautiskajā kon-
kursā.

Bez vēstures zināšanām neiztikt. 
Lai sekmētu izglītojamo interesi un 
pilnveidotu izpratni par Latvijas, Eiro-
pas un pasaules vēsturiskās attīstības 
problēmām, 10. decembrī tiešsaistes 
režīmā notika vēstures valsts 27. olim-
piāde 9. un 10.–12. klasei. Savus spēkus 
vēstures zināšanās izmēģināja Mārtiņš 
Vīksne (9.b klase), Eva Šulce (10. kla-
se), Megija Janševica un Patrīcija Klein-
berga no 11. klases, Kristaps Ričards 
Freimanis un Laima Simona Grīnberga 
no 12. klases. Liels jo liels prieks par 
skolēnu apņēmību un vēlmi nepalikt 
malā. Tas ir vainagojies ar labiem panā-

kumiem – 9. klašu grupā 1. vieta Mār-
tiņam Vīksnem, 10.–12. klašu grupā 
1.  vieta Kristapam Ričardam Freima-
nim un 2. vieta Patrīcijai Kleinbergai. 
APSVEICAM! Un paldies skolotājai 
Ingai Puntulei par palīdzību un skolēnu 
sagatavošanu.

Rojas vidusskolas Skolēnu pašpār-
valde atsaucās Bērnu klīniskās slim-
nīcas izsludinātajai labdarības akcijai 
„Drosmes kaste”. Tās pamatideja ir 
iepriecināt onkoloģijas nodaļas mazos 
pacientus pirms ķīmijterapijas. Bērni 
dodas pie „Drosmes kastes” un izvēlas 
sev iepatikušos rotaļlietu. Šī dāvana 
daudziem palīdz veikt šo nepieciešamo, 
bet sāpīgo procedūru. Skolēnu pašpār-
valde izsaka lielu paldies par tik daudz 
saziedotajām rotaļlietām mazajiem, 
drosmīgajiem pacientiem, paldies kat-
ram, kurš piedalījās „Drosmes kastes” 
piepildīšanā. Uz Rīgas jauno tehniķu 
centru, un pēc tam tālāk uz Bērnu klī-
nisko slimnīcu, aizceļoja divas pilnas 
„Drosmes Kastes”. 

Šis laiks nobremzējis arī gandrīz 
visas projekta „Latvijas skolas soma” 
piedāvātās ekskursijas, teātra izrā-
des un citus pasākumus. 2. decembrī, 
ievē rojot visus epidemioloģiskos ietei-
kumus, Rojas vidusskolas 1.–5. klašu 
skolēniem  notika izzinoši radošas no-
darbības „Koka daudzveidīgā dzīve”. 
Nodarbību laikā skolēni iepazina un 
praktiski darbojās ar koku – vienu no 
vērtīgākajiem Latvijas dabas resursiem.  
Interaktīvā sarunā ar raksturīgu kok-
snes paraugu smaržošanu un taustīša-
nu, neparastu un dizainiski interesantu 
kokamatniecības izstrādājumu apskati, 
bērni iepazina liepu koka abru, kadiķu 
koka smaržu, koka olas, varēja izmēģi-
nāt sēdēšanu zaru krēslā, apskatīt liepu 
lūku vīzes un mēģināt izvilināt skaņas 
no bērza tāss taures. Praktiskajās no-
darbēs kopā ar pieredzējušiem koka-
matniekiem varēja izmēģināt veco labo 
zāģi, kuru sauc par divroci, nomizot 
baļķi ar slīmestu un izgatavot suvenīru 
sev, kā arī uzbūvēt guļbūvi un izgrebt 
sili, kura palika kā dāvana skolai, lai 
vasarā to piepildītu ar krāšņiem puķu 
stādiem. Nodarbības noslēgumā varē-
ja kārtīgi izvicoties ar skaidu maisiem. 
Paldies programmai „Latvijas skolas 

soma”, „Namdara darbnīcai” un  meis-
tariem par jaukajiem mirkļiem šajā 
tumšajā un saspringtajā laika posmā.  
Portālā „Uzdevumiem.lv” pieejama 
teorija, uzdevumi un testi 1.–12. klasei 
dažādos mācību priekšmetos. Skolēni 
portālā var patstāvīgi apgūt mācību tē-
mas un sagatavoties ieskaitēm un valsts 
pārbaudes darbiem. „Uzdevumiem.lv” 
izmantošanā Rojas vidusskolas 9.a kla-
se ieguvusi 1. vietu, 10. klase 2. vietu 
un 3. vietā 5.b klase, bet Talita Zārda 
individuālajos apmeklējumos ieguvusi 
1.  vietu. Prieks par uzcītīgiem skolē-
niem! 

Mācību semestris ir noslēdzies, ap-
kopoti mācību rezultāti, un varam ap-
sveikt Rojas vidusskolas TOP 10 labā-
kos sasniegumus mācību darbā. 

5.–9. klašu grupā: 1. Paula Feldma-
ne – 9.69 7.b klase

2. Līna Jaunozola – 9,50 9.a klase
3. Elza Sprince – 9,31 8.b klase
4. Luīze Amola – 9,27 5.a klase
5. Patrīcija Freimane – 9,06 7.b klase
10.–12. klašu grupā: 1. Eva Šulce – 

9,25 10. klase
2. Kristaps Ričards Freimanis – 9,15 

12. klase
3. Patrīcija Kleinberga – 9,00 

11. klase
4. Ieva Alksne – 8,92 10. klase
5. Patriks Upners – 8,56 11. klase
Šis laiks būs izaugsmes lēciens gan 

individuāli, gan visiem kopā. Šajos ap-
stākļos ir jāmācās pielāgoties un piln-
veidoties visām pusēm – skolotājiem, 
skolēniem un viņu vecākiem, lai mācī-
bu process neapstātos un neparādītos 
arī milzīgs nogurums.

Esiet izturīgi, lai mums visiem laba 
veselība un Ziemassvētku sajūta un 
prieks nepaiet garām mūsu mājām! Mē-
ģinām atrast līdzsvaru šai laikā, sa-
prast, ko ir vērts paņemt līdzi, kas 
ir jāatstāj pagātnē un ko ir vērts 
atrast un pilnveidot no jaun a. Lai 
mums kopā un katram individuāli 
izdodas!

Antra 
Ozollapa

Iespēja radīt ko jaunu

Reta iespēja bērniem – izmēģināt veco 
divroci zāģi.

Izgrebtā sile paliks kā dāvana skolai.
Albuma foto

Iedzīvotāju uzmanībai
Dace Klabere

Turpinoties ārkārtas stāvoklim valstī, Rojas novada dome, tās struktūrvienības un klientu apkalpošanas centrs slēgts 
līdz 11. janvārim. Pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti. Maksājumus varat veikt ar pārskaitījumu Rojas novada domes 
kontos.

Kā informēja novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, sazinoties ar ģimenes ārstiem, ir noskaidrots, ka situācija no-
vadā ar Covid-19 saslimšanu ir stabilizējusies, un pašizolācijā un karantīnā esošās personas pamazām sākušas atgriezties 
darbā. Ir apzināti visi ar vīrusu saslimušie, un ir jau pierādījies, ka iepriekš pieņemtais lēmums visiem strādāt attālināti, ir 
bijis pareizs. Attālināti līdz 11. janvārim turpinās strādāt arī visas pārējās pašvaldības iestādes. Izņēmums ir pirmsskolas 
izglītības iestādes, jo tajās nav konstatēti saslimšanas gadījumi ne bērniem, ne ģimenēm. Iestāžu vadītājiem ir aizliegts 
veidot tā saucamās dežūrgrupas. Katra grupiņa strādās savā telpā, un strikti būs nodalīta arī vecāku plūsma un pašu 
darbinieku pulcēšanās. Vecāki tiek aicināti iepriekšējā dienā informēt audzinātāju, vai bērns apmeklēs PII, lai saplānotu 
ēdināšanu. „Situāciju monitorēsim, un, ja ģimenes ārsti ziņos par kādu apdraudējumu, tad tiks pieņemts cits lēmums”, 
informēja Eva Kārkliņa.

Rojas vidusskolas piedalīšanās 
„Drosmes kastes” akcijā

Pēc Rojas vidusskolas Skolēnu paš-
pārvaldes iniciatīvas Rojas vidusskolā 
tika organizēta akcija, lai Rīgas Bērnu 
klīniskās universitātes onkoloģijas no-
daļas bērniem tiktu saziedotas rotaļ-
lietas. Akcija ar nosaukumu „Drosmes 
kaste” Rojā noslēdzās 4. decembrī, bet 
visā Latvijā 8. decembrī. Rezultātā no 
visas Latvijas tika saziedotas tik daudz 
mantiņas, ka tās tiks piešķirtas ne ti-
kai onkoloģijas nodaļai, bet arī citām 
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
nodaļām. 

Doma par radīto prieku, mūs mo-
tivē un stiprina. Nezinām nevienu 
drosmīgāku un stiprāku par šiem bēr-
niņiem! Viņi ir eņģeļi saviem vecākiem, 
mums un Latvijai. Ar šo akciju ceram 
viņu sirdīs ieviest optimismu un nevil-
totu prieku. Turpmākajos gados šādu 
akciju realizēšanu vēlamies ievest Rojas 
vidusskolā kā tradīciju.

Esam neizsakāmi pateicīgi ikvie-
nam, kurš šo akciju atbalstīja gan savos 
sociālajos tīklos, gan ar savu ziedoju-
mu. Paldies Rojas vidusskolas Skolēnu 
pašpārvaldes dalībniekiem – Megijai 
Janševicai, Laurai Dīriņai, Ancei Kirš-
teinei, Tīnai Luīzei Bernānei, Patrīcijai 
Kleinbergai, Rojas vidusskolas sko-
lotājiem – Raidai Koroļovai, Undīnei 
Lembergai, Ingridai Ķauķei, Anitai 
Kurmiņai, Elīnai Memrikovai, kā arī 
1.a klasītei un audzinātājai Ilgai Maz-
kalniņai, 1.b klasītei un audzinātājai 

Jolantai Švarcbahai! Paldies Rojas Jūras 
zvejniecības muzejam par dalību akcijā 
un sniegto atbalstu! 

Rūpēties vienam par otru, sniegt at-
balstu un nepazaudēt cerību ir svarīgi 
ne tikai šajā sarežģītajā laikā, bet arī 
ikdienā, kurā nepastāv vīrusa ierobe-
žojumi. Novēlam nezaudēt cerību un 
prieku, kuru varam sniegt tikai ar mīļu 
smaidu. Ticiet, jo visneiedomājamākie 
sapņi mēdz piepildīties! Mierpilnus, 
gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus!

Rojas vidusskolas Skolēnu pašpār-
valdes vārdā – PALDIES! 

Patrīcija Kleinberga, 
Rojas vidusskolas Skolēnu pašpār-

valdes priekšsēdētāja

Saziedotās mantas tiks ne tikai on-
koloģijas nodaļas mazajiem pacien-
tiem, bet arī citām Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas nodaļām.

 Albuma foto

Par nekustamā īpašuma 
nodokli 

Kā līdz šim, arī 2021. gadā Rojas 
novada dome paredzējusi neaplikt 
ar NĪN palīgēkas, kuru platība ir līdz 
25 m2, bet nodoklis tiks aprēķināts 
garāžām un dzīvojamām mājām, kā 
arī palīgēkām, kurās notiek saim-
nieciskā darbība. NĪN atvieglojumi 
tiks saglabāti tiem, kuriem Sociā-
lais dienests ir piešķīris: trūcīgās vai 
maznodrošinātās personas vai ģime-
nes statusu, daudzbērnu ģimenēm 
un politiski represētām personām, 
atbilstoši likumam „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” un Ministru ka-
bineta 2006. gada 20. jūnija noteiku-
miem Nr. 495. 

Atvieglojumus joprojām varēs 
pieprasīt personas, kas ir 1. un 2. gru-
pas invalīdi un personas, kurām pie-
der nekustamais īpašums un kurā ir 
deklarēts 1. vai 2. grupas invalīds, 
kas ir šīs personas pirmās pakāpes 
radinieks un ir deklarēts īpašumā, 
par kuru tiek pieprasīts atvieglojums. 
Atvieglojumi tiks piešķirti tikai par 
nekustamo īpašumu, kas ir īpašnieka 
deklarētā dzīvesvieta un zemi zem 
mājas, ja īpašumā nenotiek saimnie-
ciskā darbība, kā arī atvieglojums tiks 

piešķirts tikai gadījumos, ja nav NĪN 
nodokļa parādu un nav kavēts ne-
viens maksāšanas ceturksnis. 

Iesniegums, lai saņemtu atvieg-
lojumu par 2021. gadu, jāiesniedz 
Rojas novada domē, klāt pievieno-
jot invaliditātes apliecības kopiju. 
Ja invaliditātes statuss noteikts bez 
pārbaudes, tad klāt iesniegumam 
nepieciešams pievienot attiecīgo 
lēmumu. To lūdzam izdarīt līdz 
2020. gada 1. martam. Ārkārtas si-
tuācijas laikā dome apmeklētājiem 
ir slēgta, bet esam izveidojuši iespē-
ju iesniegumus atstāt ārpusē. Arī 
iesnieguma veidlapas fiziskā formā 
ir iespēja saņemt un aizpildīt pie 
domes ārdurvīm, tos atstājot tiem 
norādītā vietā.

Īpaši aicinām izmantot arī por-
tāla www.epakalpojumi.lv sniegtās 
iespējas un pieteikties atgādinājumu 
saņemšanai par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksas termiņa tuvoša-
nos e-pastā vai īsziņas veidā uz mo-
bilo tālruni (SMS). 

Nekustamā īpašuma speciāliste/
NĪN administratore

A. Lakšmane

Senioru priekam
Gatavojoties Ziemassvētkiem, 

Rojas vidusskolas skolēni izgata-
vojuši 274 apsveikumu kartiņas. 
Katrā no kartiņām ielikts sirds 
siltums, lai iepriecinātu Rojas no-
vada seniorus. Rojas novada so-
ciālais dienests kopā ar Rojas Brī-
vā laika pavadīšanas un jauniešu 
centra „Strops” jauniešiem karti-
ņas komplektā ar domes sagādāta-
jām  konfekšu paciņām nogādāja 
novada senioriem. Kartiņas izde-
vušās patiešām brīnumainas, par 
ko paldies ikvienam bērnam, ve-
cākam un skolotājam, kuri pieda-
lījās šajā labdarības akcijā!

Dace Klabere
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Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsra-
ga novada pašvaldības ir sākušas darbu 
pie administratīvās struktūras projekta 
izstrādes, kas ir būtiska administratīvi 
teritoriālās reformas sastāvdaļa, jo līdz 
ar 2021. gada 1. jūliju Talsu novadā bez 
jau esošajām teritoriālajām vienībām 
ietilps arī Dundagas, Kolkas, Rojas un 
Mērsraga pagasts.

Par administratīvās struktūras pro-

jekta izstrādi atbildīga ir Talsu novada 
pašvaldība, taču projekta izstrādē aici-
nātas piedalīties visas jaunveidojamā 
novada pašvaldības. Lielākās projekta 
izstrādes izmaksas segs no valsts pie-
šķirtās mērķdotācijas, bet tā izstrādi 
par 19602,00  EUR veiks  SIA „Ķemers 
Business and Law Company”, kas izvē-
lēta iepirkuma procesa rezultātā.

Administratīvās struktūras pro-

jekta mērķis ir nodrošināt pamatotu, 
optimālu jaunveidojamā Talsu novada 
administratīvās struktūras veidošanu, 
ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, 
kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāci-
ju; nodrošināt pamatotu un ilgtspējīgu 
investīciju plānošanu; kā arī nodrošinā-
tu atklātu, efektīvu un saprotamu jaunā 
Talsu novada apvienošanās procesu

Pirmajā vadības sapulcē, attāli-

nāti piedaloties visiem jaunā novada 
pārstāvjiem, tika apspriests tuvāko 
veicamo darbu plāns. Ņemot vērā, ka 
projektā jāiekļauj informāciju par jaun-
veidojamā novada pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, 
biedrību un nodibinājumu, kā arī citu 
pašvaldības institūciju turpmākās dar-
bības modeli, kā arī jaunveidojamā no-
vada domes administrācijas pārvaldes 

modeli, būtiskākos jautājumus izskatīs 
nozaru darba grupās, kurās iekļaus spe-
ciālistus no visiem novadiem.

Projekta izstrāde notiks līdz 
2021.    gada aprīlim, kad ar to plānots 
iepazīstināt Talsu, Dundagas, Rojas 
un Mērsraga pašvaldību iedzīvotājus, 
deputātus, pašvaldību darbiniekus un 
citus interesentus.

Dana Felkere-Bērziņa

Rojas zivju konservu ražotājs SIA „Banga Ltd” šogad spēris 
nozīmīgu soli, uzstādot pašpatēriņam lielāko saules parku 
Kurzemē. Taču tā ir tikai daļa no uzņēmuma uzsāktajiem 
modernizācijas darbiem – procesā ir ambiciozs projekts, rūpnīcā 
ieviešot robotizētus mehānismus, kā arī vēl lielāka uzmanība 
pievērsta darbinieku izaugsmei un profesionāļu piesaistei.

Lielākais pašpatēriņam izveidotais saules parks Kurzemē
SIA „Banga Ltd” ražotnē soli pa solim tiek pilnveidota infrastruk-

tūra un iegādātas jaunas iekārtas, palielinot ražošanas jaudu, rezultā-
tā pieaugot nepieciešamībai pēc alternatīviem un lētākiem enerģijas 
avotiem. Pēc esošā un plānotā enerģijas patēriņa izvērtēšanas, tapis 
skaidrs, ka izmaksas ilgtermiņā tikai palielināsies, tāpēc nolemts in-
vestēt zaļās enerģijas ražošanā. Turklāt blakus ražotnei bija pieejama 
brīva neizmantota zemes platība, ko pie reizes izdevās arī sakopt.

SIA „Banga Ltd” saules paneļu projektā, ko realizēja „AJ Power,” 
uz zemes tika uzstādīti vairāk nekā 600 saules paneļi, ar kopējo sis-
tēmas jaudu 200 kW. Saules paneļi gada laikā saražos 198 000 kWh 
zaļās elektroenerģijas, kas ir ~ 25% no ražotnes gada kopēja elek-
troenerģijas patēriņa. Uzņēmums gada laikā par elektroenerģijas 
izmaksām ietaupīs vairāk nekā 17 000 EUR. 10 gadu periodā viena 
saražotā saules paneļu kilovatstunda uzņēmumam izmaksās tikai 4,1 
centus, turpretī šobrīd, pērkot elektroenerģiju no tīkla, ir jāsamaksā 
vismaz 9,5 centi, rēķinot elektroenerģijas cenu, OIK (obligātā iepir-
kuma komponente) un AS „Sadales tīkls” tarifus. Nākamo 10 gadu 
laikā uzņēmums „Banga Ltd” ietaupīs izmaksas 185 000 EUR apmē-
rā, turklāt parkam nav nepieciešami papildus ieguldījumi un uzturē-
šanas izmaksas praktiski nav. 

Lai gan SIA „Banga Ltd” atrodas rūpnieciskajā ražošanas zonā, 
izvēloties jebkuru jaunu iekārtu vai tehniku, kā arī plānojot darbus 
nākotnē, zivju konservu ražotājs ņem vērā vides aspektu. Pēdējos 
gados „Banga” ir nomainījusi gan apkures sistēmu – izmantojot sil-
tuma ražošanai visu pieejamo siltumu, ko rada citu iekārtu darbība, 
gan tehnoloģiskā tvaika ražošanu no dīzeļdegvielas uz dabai drau-
dzīgāko – gāzi. Ražotnē tikusi pilnveidota ražošanas ūdens recirku-
lācijas sistēma – vairākkārt samazinot ūdens patēriņu, attīrīšanas 
iekārtas darbību, kā arī uzstādīta daudz modernāka kūpināšanas sis-
tēma. Saules paneļu parka uzstādīšana ir vēl viens uzņēmuma solis 
ceļā uz ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku ražošanas darbību.

„Lai arī faktiskais ieguvums būs skaidrs tikai pēc gada, jau tagad 
zinām, ka mums ir visi priekšnosacījumi, lai šis projekts būtu ļoti 
veiksmīgs. Saražoto elektroenerģiju primāri izmantosim ražotnes 
vajadzībām, savukārt tā daļa enerģijas, kas saražota brīvdienās, tiks 
pārdota „AJ Power” par elektroenerģijas biržas cenām. Līdz ar to 
strauji samazināsies rēķini par elektroenerģiju. Uzstādītajam saules 

parkam praktiski nav uzturēšanas izmaksu, tik vien kā 
zālāja nopļaušana parka teritorijā. Mēs paredzam pozi-
tīvu naudas plūsmu šim projektam jau pirmajā gadā”, 
ziņo SIA „Banga Ltd” valdes loceklis Ingus Veckā-
gans.

SIA „Banga Ltd”, meklējot iespējas realizēt lielāko 
saules paneļu parku reģionā, izmantoja „ALTUM” pie-
dāvātās iespējas un papildus piesaistīja arī LAD (Lauku 
atbalsta dienests) līdzfinansējumu, tādējādi uzņēmuma 
investīcija saules enerģijā atmaksāsies pat 4 gadu laikā.

„Izveidotais saules parks SIA „Banga Ltd” vajadzī-
bām ir lielisks piemērs tam, uz ko virzās ražošanas 
uzņēmumi, kas vēlas kļūt neatkarīgāki no svārstīgajām 
elektroenerģijas cenām, samazināt izmaksas un iesais-
tīties aprites ekonomikā. Saules paneļu uzstādīšana 
ir viena no drošākajām investīcijām, kas sevi atpelna 
samērā īsā laikā un kļūst arvien pieejamāka patērētā-
jiem.,” stāsta enerģētikas uzņēmumu grupas „AJ Power” vadītājs 
Roberts Samtiņš.

Tehnoloģijas ir svarīgas, bet jāiegulda arī cilvēkos
Saules parka izveide ir daļa no SIA „Banga Ltd” infrastruk-

tūras, resursu modernizācijas un pilnveides stratēģijas. Tās ilg-
termiņa mērķis ir palielināt ražošanas jaudu, lai automatizētu 
procesus un investētu darbiniekos to kvalifikācijas celšanai, kā 
arī lai piesaistītu aizvien jaunu darbaspēku. Uzņēmuma attīstības 
procesā vienlīdz aktīvi tiek veiktas investīcijas gan iekārtās, gan 
darbiniekos, kas ir būtiski uzņēmuma konkurētspējas palielinā-
šanai tirgū.

Ikdienā tiek veidota uz iniciatīvu balstīta personāla politika, jo 
SIA „Banga Ltd” ir svarīga darbinieku izaugsme uzņēmuma iekšie-
nē. Ir vairāki spilgti piemēri, kur darbinieki, atbraucot no ārzemēm, 
sākotnēji veic vienkāršu pamatdarbu, bet, pierādot sevi, ar laiku kļu-
vuši par speciālistiem ar pienācīgu atalgojumu.

Rūpējoties par darbiniekiem, uzņēmumā ir izstrādāti dažādi mo-
tivējoši labumi, piemēram, izpildot kopējo dienas normu, darbinie-
kiem ir iespēja piemaksā nopelnīt līdz pat 30% no dienas samaksas. 
Papildus materiālajiem labumiem, tiek atbalstīti darbinieki gan svēt-
kos, gan citos nozīmīgos dzīves notikumos, un jau gadu lielākai daļai 
SIA „Banga Ltd” darbinieku ir veselības apdrošināšana. 

Šobrīd ražotnē ir uzsākts eksperimentāls projekts, ar mērķi roku 
darbu aizvietot ar robotizētu mehānismu. Tas nebūt nenozīmē, ka 
roboti aizstās uzņēmuma vērtīgāko aktīvu – cilvēkus, gluži otrādi 
– tie optimizēs darba procesu un ļaus cilvēkresursus pārvirzīt 
uz citiem darbiem, vienlaikus veicinot darbinieku izaugsmi un 

nodrošinot konkurētspējīgāku atalgojumu, nepalielinot produkta 
cenu patērētājiem.

Tādēļ visi attīstības procesi un investīcijas ir jāvērtē kā viens ko-
pums – tehnoloģijas un cilvēkresursi, jo attīstīt tikai vienu nav iespē-
jams, tas ir jādara kopā. Ja iekārtu inovācijas var prasīt gadus, tad 
ieguldījumus personāla attīstībā mēs veicam regulāri, jo darbinie-
kiem nepārtraukti ir jāattīstās, jāiegūst jaunas zināšanas, lai kopā ar 
uzņēmumu būtu soli priekšā nozares attīstībai. Jaunas tehnoloģijas 
rūpnīcas ražošanas procesos ienāks agrāk vai vēlāk, un ar tām dar-
biniekiem būs jāstrādā.

Mārtiņš Jansons

SIA „Banga Ltd” veicina konkurētspēju, investējot darbiniekos 
un modernizācijā

SIA „Banga LtD” teritorijā uz zemes tika uzstādīti vairāk nekā 600 saules 
paneļi.

Rūpējoties par darbiniekiem, uzņēmumā ir izstrādāti dažādi 
motivējoši labumi.                                                                 Arhīva foto

Uzsākta jaunveidojamā Talsu novada administratīvās struktūras 
projekta izstrāde

Informācija par būvniecības publisko apspriešanu „Slēgta tipa pašapkalpo-
šanās automazgātuve” Upes ielā 2, Rojā

Saskaņā ar pasūtītāja – 
SIA „AMBER WAY LTD” 
projektēšanas uzdevumu, 
uz zemes gabala Upes ielā 2, 
Rojā, Rojas novadā, ar ka-
dastra Nr. 8882 008 1192, 
zemesgabala platība 300 m2, 
paredzēts izbūvēt slēgta tipa 
augstspiediena pašapkalpo-
šanās automazgātavu ar di-
vām telpām auto mazgāšanai. 
Automazgātuve ir vienstāvīga 
un projektēta no sendviča pa-
neļa konstrukcijas, ar kopējo 
ēkas platību 65.54 m2. 

Saskaņā ar COVOD-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumu, būv-
niecības publiskā apspriešanas  sa-
nāksme  notiks neklātienes formā (at-
tālināti)  no  2021. gada 4.  janvāra līdz 
2021.  gada 5.  februārim. Šajā laikā 
ikvienam būs iespēja iepa zīties ar sa-
biedriskās apspriešanas sanāksmei 
sagatavotajām prezentācijām un aiz-

pildīt aptaujas anketu, kas būs publicē-
ta www.roja.lv lapā. Interesentiem būs 
iespē ja uzdot jautājumus un saņemt 
atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: 
amberwayltd@gmail.com.

2020. gada  28. janvārī  laika pos-
mā no plkst.10.30 līdz plkst. 19.00 no-
tiks sabiedriskās apspriešanas  video-
konference, kurā būs iespēja tiešsaistē 

uzdot jautājumus ierosinātajam – SIA 
„AMBER WAY LTD”. Saite, lai pieteik-
tos dalībai videokonferencē un saņem-
tu pieslēgšanās saiti videokonferencei, 
tiks publicēta 2021. gada 28. janvārī 
mājaslapā www.roja.lv. 

Ar izstrādāto būvprojektu minimālā 
sastāvā var iepazīties arī Rojas novada 
domē Zvejnieku ielā 3, Rojā, no pirmdie-

nas līdz ceturtdienai, no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.00, bet, ņemot vērā noteik-
tos piesardzības pasākumus COVID-19 
izplatības ierobežošanai, lūdzam izvē-
lēties iespēju ar sagatavoto būvprojektu 
minimālā sastāvā un tā materiāliem ie-
pazīties attālināti www.roja.lv.

Rakstiski priekšlikumus vai viedok-

ļus var sūtīt līdz 2021. gada 22.  jan-
vārim (pasta zīmogs) uz pasta ad-
resi: Rojas novada dome, Zvejnieku 
iela  3, Roja, Rojas novads, LV-3264, 
tālrunis 63232050, vai ierosinātājam 
SIA „AMBER WAY LTD” adrese: Upes 
iela 13, Roja, Rojas novads, LV-3264, 
tālr.  29180049, vai elektroniski uz  
e-pastu: amberwayltd@gmail.com.
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Īsi pirms svētkiem Rojas vidusskola saņēma 21 Izglītības un zinātnes 
ministrijas sarūpētus datorus. Par datoriem priecājas visi – skolotāji, vecā-
ki un audzēkņi, jo tagad nodrošināt attālināto mācību procesu būs daudz 
vieglāk.

Izbaudi bērnības garšu Rojas muzejā
27. novembr ī Rojas muzeja izstāžu 

zālē tika atklāta starptautiski atzīto 
meistaru Silvijas Bērziņas, Solvitas 
Baudeles un Ričarda Blagova darbu 
izstāde. Mākslinieku darbi pieaugušos 
ved bērnu dienu noskaņās, bet 
jaunākajiem apmeklētājiem sniedz 
neviltotu prieku, paviesojoties rūķu 
zemē un ielūkojoties leļļu un lāču 
pasaulē. 

Lai arī Ziemassvētku laikā 
sakarā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem Rojas muzejs 
apmeklētājiem ir slēgts, apskatīt 
brīnišķīgo sajūtu izstādi būs 
iespējams, sākot ar 11. janvāri. Lai 
jauks, veselīgs, sirsnības un mīļuma 
piepildīts šis laiks! Uz tikšanos 
janvārī!  

Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja 

vadītāja

14. decembrī SPKC, pamatojoties uz jau-
nākajiem pētījumiem par COVID-19, ir ak-
tualizējis gan COVID-19 pozitīvu personu 
izolācijas, gan COVID-19 pozitīvas personas 
kontaktpersonu karantīnas nosacījumus.

Ja Tev ir COVID-19, taču nav simptomu! 
Šajā gadījumā vienīgais veids, kā uzzināt, vai 

esi COVID-19 pozitīvs, ir testa veikšana. IZO-
LĀCIJA ilgst 10 dienas pēc LABORATORISKĀS 
apstiprināšanas. Vēlreiz – šis attiecas tikai un vie-
nīgi, ja NAV simptomu! Piemērs, skrīninga testa 
kārtā esiet uzzinājis, ka jums 10.12. ir diagnosti-
cēts COVID-19. Jūsu izolācija sākas nekavējoties 
un beidzas ar 20.12.

Ja tev ir COVID-19, ir simptomi, un ir vieg-
la vai vidēji smaga saslimšanas gaita!

Izolācija ilgst 10 dienas pēc SASLIMŠANAS 
sākuma (to nosaka ārstējošais ārsts). Respektīvi, 
par pirmo izolācijas dienu tiek uzskatīta diena, 
kad ir sākušies simptomi. Izolāciju drīkst pār-
traukt ar nosacījumu, ja pēdējo trīs dienu laikā 
nav bijis drudzis u.c. akūtas infekcijas pazīmes. 
Piemērs, simptomi sākušies 10.12, taču apstipri-
nošs tests saņemts 13.12. Izolācija ilgst līdz 20.12 
ar nosacījumu, ja pēdējo 72 h laikā nav iepriekš 
uzskaitīto simptomu.

Ko darīt, ja esi COVID-19 pozitīvas perso-
nas kontaktpersona (nosaka ārstējošais ārsts, 
darba devējs vai SPKC).

Mājas karantīna jāievēro 14 dienas pēc pē-
dējā kontakta ar personu, kurai apstiprināta 
COVID-19 infekcija. Kā, piemēram, skolā kla-
sesbiedram ir bijis COVID-19 pozitīvs, un jūs ar 
viņu esiet bijis vienā klasē 10.12., tad jums neka-
vējoties jāuzsāk 14 dienu karantīna, kura beidzas 
24.12. Ja parādās saslimšanas simptomi, sazinie-
ties ar savu ģimenes ārstu.

Kontaktpersonas vienā mājsaimniecībā! 
Ja Covid-19 pacients ārstējas mājās un tam nav iespē-

jams nodrošināt epidemioloģiski drošu izolāciju no citiem 
mājsaimniecības locekļiem, kontaktpersona ievēro 14 dienu 
mājas karantīnu pēc dienas, kad COVID-19 pacients vairs 
netiek uzskatīts par infekciozu (ārstējošais ārsts ir pieņēmis 
lēmumu par COVID-19 pacienta izolācijas izbeigšanu).

ATGĀDINU, ka ikviens saslimšanas jeb kontaktēšanās 
gadījums ar COVID-19 infekciju ir izvērtējams individuāli. 

Izolāciju vai karantīnu drīkst pārtraukt, tikai to saskaņojot 
ar ārstējošo ārstu.

Neliela piebilde – atbilde uz jautājumu, vai vecāki var sa-
ņemt darba nespējas lapas, ja izglītības iestāde atrodas karan-
tīnā, ir NĒ! Šajā gadījumā aicinu jūs iepazīties ar VSAA pub-
licēto informāciju www.vsaa.gov.lv – Aktualitātes – Slimības 
palīdzības pabalsts.

Veselību vēlot,
Dr. Māra Meldere

Dace Klabere

Trešās adventes svēt-
dienas vakarā saņēmu 
uzaicinājumu aizbraukt 
līdz Ģipkai, lai kopā ar 
Ģipkas patrioti Ieviņu 
Svitiņu izbaudītu pa-
sakaini skaisto vakaru 
un aplūkotu krāšņi iz-
rotātās ciema mājas. 
Jau, iebraucot Ģipkā pa 
ceļu, kas ved uz veika-
lu, pārņēma sajūta, ka 
esmu iebraukusi pasaku 
zemē – tik krāšņs pavē-
rās skats no izgaismota-
jām ēkām, pagalmiem 
un kokiem. Daudzi 
Ģipkas ļaudis bija pa-
rūpējušies par to, lai šo 
Ziemassvētku gaidīša-
nas laiku vērstu gaišu 
un krāsainu. Par skaistu 
Ziemassvētku rotājumu 
ciema iedzīvotājiem ir 
parūpējies arī ģipce-
nieks Mareks Langzāms. Viņaprāt, šis gads ir īpašs, tāpēc viņam gribējies 
kaut mazliet ieprie cināt vietējos iedzīvotājus ar skaistu Ziemassvētku no-
formējumu. „Svētki sākas ar mums pašiem!”, ir pārliecināts Mareks, un vi-
ņam nevar nepiekrist. 

Leļļu meistare Silvija Bērziņa.                      
                                Mario Rozes foto

Mareks prot piešķirt īpašu burvību visam, kam 
ķeras klāt. 

Albuma foto

Svētki sākas ar mums 
pašiem

Rīcības plāns Covid-19 infekcijas 
gadījumā

Dakterei Mārai Melderei jauns izaicinājums, piedaloties Covid-19 
paraugu ņemšanā. 

Albuma foto

UZLABOJUMI PIEKRASTES PĀRGĀJIENU MARŠRUTĀ „JŪRTAKA”
Iespējams, daudzi jau būs dzirdējuši par garās distances 

pārgājiena maršrutu „Jūrtaka”, kas virzās gar Baltijas jū-
ras piekrasti no Nidas ciema Lietuvā, līdz Tallinai Igaunijā. 
Apmēram 40 km no šī maršruta virzās arī gar Rojas novada 
jūras piekrasti. Šis garās distances maršruts ir iecienīts kā lat-
viešu, tā ārvalstu kājāmgājēju tūristu vidū. Un pozitīvi ir tas, 
ka šo maršrutu ir iespējams noiet ne tikai vasarā, bet principā 
visu cauru gadu. Ir iespējams izvēlēties sev saistošāko marš-
ruta posmu un sev piemērotāko datumu un dienu, kad iet 
gar jūru.

Ejot gar jūru, Rojas novadā kājāmgājējiem nākas šķērsot 
vairākas upītes – Melnsilupi, Pilsupīti un Rojas upi. Šajā ru-
denī upēs ūdens līmenis ir samērā augsts un kājāmgājējiem, 
ejot gar jūru, sagādā grūtības šķērsot ūdens tilpnes, tām ir 
jāapiet apkārt. Lai kājāmgājēji varētu pareizi apiet apkārt Pil-
supītei, novembra mēneša izskaņā tika veikti daži uzlabojumi 
„Jūrtakas” maršruta posmā no Kolkas uz Ģipku, Pūrciemā. 

Tagad, ejot gar jūras krastu no Kolkas uz Ģipku, pirms 
Pilsupītes sekojiet zilās krāsas bultiņām uz kokiem, kuras 
palīdzēs jums veiksmīgi apiet šo ūdens tilpni, nešķērsojot 
vietējo iedzīvotāju privātīpašumus! Krāsu marķējums 
kājāmgājējus ieved iekšā pašā Pūrciemā un tālāk, nogriežoties 
pa kreisi, pāri tiltiņam un Pilsupītei un tālāk atpakaļ uz jūras 
krastu.

Paldies «Brāļtīrumu» saimniecei Romēnai Namniecei par 
iesaistīšanos un palīdzību, marķējot Pilsupītes apiešanu!

Latvijas daba un jūras krasts vēl nav aizslēgts, tāpēc 
ģimenes lokā dosimies dabā, baudīsim daudz svaiga gaisa, 
bet neaizmirsīsim izturēties pret dabu saudzīgi un atbildīgi!

Rojas Tūrisma informācijas centra vadītāja
Kristīne Voldemāre

Ejot pārgājienā, sekojiet zilās krāsas bultiņām uz ko-
kiem.                                                                             Albuma foto
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NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA TALSU FILIĀLES SLIMNĪCĀ
SIA „Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca” Talsu 
filiāles kolektīvs informē, 
ka arī šobrīd slimnīcas 
Uzņemšanas nodaļā pieņe-
mam pacientus ar akūtām 
saslimšanām, traumām vai 
hronisku slimību saasinā-
šanās gadījumos visu dien-
nakti.

Valsts apmaksātu neatliekamo medicīnisko 
palīdzību diennakti iespējams saņemt pie šādiem 
speciālistiem (maksājot pacienta iemaksu):

•	 Ķirurgs;
•	 Internists – speciālista kompetencē ir iek-

šķīgo slimību diagnostika un ārstēšana;
•	 Anesteziologs-reanimatologs – akūtas ār-

stēšanas procesā novēro un uztur dzīvībai svarīgas 
organisma funkcijas. 

Ārstniecības procesā tiek izmantoti diagnostis-
kie izmeklējumi (RTG, CT, laboratoriskie).

Vēršoties	pēc	palīdzības	Uzņemšanas	nodaļā,	
lūdzam	uzrādīt	šādus	dokumentus:

– personu apliecinošu dokumentu (pase, ID 
karte);

– visus dokumentus, kuri apliecina, kas perso-
na ir atbrīvotā no pacientu līdzmaksājumiem sa-
skaņā ministru kabineta noteikto kārtību; 

– veselības apdrošināšanas polisi, ja tāda ir;
– ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtīju-

mu plānveida stacionēšanai;
– iepriekš veikto izmeklējumu rezultātus un 

izrakstus, saistībā ar konkrēto saslimšanu vai trau-
mu.

Der	zināt:
– Ja personai nav pēkšņa saslimšana vai trauma 

un nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā pa-
līdzība, par saņemtiem veselības aprūpes pakalpo-
jumiem persona norēķinās saskaņā ar Ziemeļkur-
zemes reģionālās slimnīcas maksas pakalpojumu 
cenrādi – http://ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/
pakalpojumi.html 

– Ierodoties uz plānveida operāciju dienas sta-

cionārā vai stacionārā, kā arī invazīvu manipulāci-
ju, uz to jāierodas ar izziņu/testēšanas pārskatu ne 
vecāku par 48 stundu laikā veiktu negatīvu CO-
VID-19 testu.

– Ierodoties Uzņemšanas nodaļā, medicīnas 
darbinieks jums lūgs uzvilkt sejas masku, tādejā-
di pasargājot ne tikai medicīnas personālu, bet arī 
apkārt esošos cilvēkus/pacientus no iespējamības 
inficēties ar jauno infekcijas slimību. Aicinām pa-
cientus līdzi ņemt personīgi sagādātas maskas, bet 
situācijās, kad maska nav paņemta līdzi, slimnīcā 
tā tiks nodrošināta.

– Pacientu apmeklēšana nav atļauta,  izņemot 
gadījumus, kad pacienta veselības stāvoklis ir kri-
tisks. Šādos gadījumos pacientu drīkst apmeklēt 
tikai ar Talsu filiāles administrācijas atļauju.

Lai gan pacientu apmeklējumi ir stingri ie-
robežoti, ir iespējams jebkuram pacientam no-
dot nepieciešamās lietas ar slimnīcas personāla 
starpniecību. Pienesumu nodošanas kārtība 
pieejama šeit – https://bit.ly/TF_pienesumu_
nodošana 

Aicinām iedzīvotājus rūpīgi ievērot valstī no-
teiktos piesardzības pasākumus, kā arī akūtos ga-
dījumos meklēt medicīnas speciālistu palīdzību 
Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā vai, sazinoties 
ar NMPD pa tālruni 113.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 
„Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un 
samaksas kārtība” noteiktā, Neatliekamā medicīnis-
kās palīdzības dienesta brigāde nogādā personu, ku-
rai nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, 
uz tuvāko atbilstošo slimnīcu, ņemot vērā personas 
veselības stāvokli un dienesta līgumos ar ārstniecības 
iestādēm minētos nosacījumus. Hospitalizācijas plā-
nā (http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/
stacionarie-pakalpojumi/hospitalizacijas-plans) 
iekļau tās ārstniecības iestādes, kurās uzņem pacien-
tus ar aizdomām par saslimšanu ar COVID-19 vai ar 
apstiprinātu saslimšanu Kurzemē ir:

– Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Ventspi-
lī, Inženieru ielā 60;

– Liepājas reģionālajā slimnīcā, Slimnīcas 
ielā  25. 

Atbalsts 
komersantiem

Lai turpinātu palīdzēt uzņē-
mumiem iespējami ātrāk pārvarēt 
Covid-19 krīzes izraisītās grūtī-
bas, komersanti arī 2021. gadā 
varēs pieteikties Attīstības finan-
šu institūcijas ALTUM krīzes at-
balsta instrumentiem. Līdz šim 
ALTUM krīzes atbalsta instru-
mentus izmantojuši un veiksmīgi 
pielietojuši daudzi uzņēmēji, un 
visu ALTUM programmu kopējā 
pozitīvā ietekme uz ekonomiku 
kopš krīzes sākuma ir pārsniegusi 
jau 650 miljonus eiro. 

Vienlaikus ALTUM turpinās 
piedāvāt arī visas ikdienas atbalsta 
programmas dažādām uzņēmēju 
vajadzībām. 

ALTUM programmas Co-
vid-19 radīto seku pārvarēšanai 
plānots turpināt līdz 2021. gada 
vidum. Atkarībā no individuā-
lām vajadzībām, uzņēmumi ne-
atkarīgi no nozares var izmantot 
sešas ALTUM piedāvātās krīzes 
programmas  – garantijas banku 
kredītu brīvdienām, garantijas 
banku aizdevumiem lielajiem 
komersantiem, Altum aizde-
vumus apgrozāmajiem līdzek-
ļiem, Altum sindicētos (kopā 
ar banku) aizdevumus vidējiem 
un lielajiem komersantiem, eks-
porta kredītu garantijas arī uz 
Eiropas Savienības (ES) valstīm 
visiem komersantiem neatkarīgi 
no lieluma, kā arī kapitāla fonda 
finansējumu. 

Pilnu rakstu skatīt Finan-
šu ministrijas mājaslapā: https://
www.fm.gov.lv/lv/budzets_2021/
tavi_nodokli___tava_valsts/63110-
altum-programmas-covid-19-ietek-
mes-parvaresanai-uznemejiem-
pieejamas-ari-nakamgad.

Informācijas sagatavotājs 
Aleksis Jarockis 
Komunikācijas 

departamenta direktors
Tālr. 67083850

e-pasts:  
Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv

Latvijas Republikas Finanšu 
ministrija

Smilšu iela 1, Rīga, 
LV-1919, Latvija

Mājaslapa: 
www.fm.gov.lv

E-pasts: 
pasts@fm.gov.lv 

Āzijas tīģera pēdas, jeb karatē nebeidzamais ceļš Rojā
Rojas karatē aizsācējam 

Laimonim Braunam 85 gadu jubilejā 
Mēs	 esam	 maza	 tauta	 –	 sīka	 saujiņa,	 bet	 tā	 ir	

graudu	 sauja,	 tās	 nav	 sēnalas.	 To	 mums	 –	 latvie-
šiem –	vajadzētu	atcerēties.	(Ēvalds	Valters)

Pirms 40 gadiem Latvijā un citur visā PSRS 
pārdzīvoja vispārēju aizraušanos ar karatē. Sporta 
zāles bija līdz malām pārpildītas. Šis mums jaunais 
sporta veids sev piesaistīja gan pieaugušos, gan 
bērnus. Tajā bija kaut kāds noslēpums, īpaša filo-
zofija. Rojā, lai gan tolaik tā bija slēgta robežpilsēti-
ņa, dzīvoja šiverīgi un izglītoti cilvēki, kuriem bija 
sava osta, sava televīzija, savas vairākas ražotnes. 
Cilvēkiem, braucot jūrā, bija iespēja redzēt citas 
zemes. Plašo aizraušanos ar karatē nekādi šķēršļi 
nevarēja apstādināt, un nav brīnums, ka karatē no-
kļuva arī līdz Rojai. To 1982. gadā uz Roju atveda 
angļu valodas skolotājs Laimonis Brauns-Brambats 
(14.12.1935.– 06.06.2020.)

Karatē pirmsākumi Rojā  
Rojas karatē vēstures apkopojums ir radies, pa-

teicoties raksta autora vairāk nekā 30 gadu uzkrāta-
jai praktiskai un teorētiskai pieredzei.  Ar Laimoni 
Braunu iepazinos karatē treniņos 1987. gadā, kad 
kopā vienā grupā nodarbojāmies Rīgas Sen’ē karatē 
skolā. 80.-to gadu beigās iepazinu Laimoņa skolnie-
kus rojeniekus Ginti Krauzi un Normundu Červinski 
(1955.–2019.), ar kuriem bija izdevība toreiz kopā tre-
nēties. Pirmo reizi viesojos Rojā 1990. gadā, kad pie-
dalījos rīdzinieku karatē nometnē, tā iepazinos vēl ar 
daudziem Rojas karatistiem. 1990.–1991. gads bija tas 
laiks, kad Latvijas Sen’ē karatē skolas instruktori katrs 
ar savām grupām meklēja tuvāko turpmākās attīstības 
ceļu cīņu mākslās, tā mēs ar Laimoni nonācām Oki-
navas Godžju-rju karatē do pie senseja Hiromi Suzuki 
(8. dans), kurš dzīvoja Stokholmā, Zviedrijā. Suzuki 
Latvijas Godžju-rju karatē interesentus ievadīja Eiro-
pas un pasaules Okinavas Godžju-rju karatē apritē. 
Par to liecina fakts, ka jau 1993. gadā pirmo reizi Lat-
vijas karatē vēsturē pie mums notika Eiropas čempio-
nāts, tas bija Eiropas Godžju-rju karatē čempionāts 
Sporta pilī, Rīgā. Rezultātā Latvijas sportisti izcīnīja 
sešas  bronzas, pa  vienai sudraba un zelta medaļām. 

Laimonis par savu pieredzi sportā
No Laimoņa Brauna intervijas, kuru viņš sniedza 

Arnim Šauriņam 1998. gadā, un tās daļa tika publicē-
ta 1998. gada 6. augustā laikrakstā „Sports”.

„Šodien mēs parunāsim ar cilvēku, kurš savu dar-
bību karatē jomā vairāk veicis tieši nevis Rīgā vai tās 
apkārtnē, kā lielākā daļa manu iepriekšējo sarunu 
biedru, bet gan tālajā Rojā.

Tas ir cilvēks, kurš joprojām nodarbojas, neskatoties 
uz saviem 63 gadiem, ar karatē, bet vairs ne Sen’ē, bet jau 
Godžju-rju karatē un otra viņa lielākā kaisle ir angļu va-
loda, ko daudzus gadus viņš apgūst pats un māca citus.

Laimonis Brauns: „1978. gadā, kad biju Kanādā 
kā jūras braucējs, es nopirku karatē grāmatu. Nezinu, 
kāpēc to izvēlējos, tas ļoti pievilka ar savu nezināmo, 
interesanto. Atceros, šī grāmata bija ar zaļiem vākiem, 
un pirmais, ko man izdevās apgūt no tās, bija stāja 
KIBA DAČI (jātnieka stāja). Vairāk no tās es neko 
neapguvu, jo nevarēju neko saprast un iemācīties. Vē-
lāk kuģa priekšnieks bija dabūjis pārkopētu grāmatu 
trijās daļās angļu valodā. Mēs to pārfotografējām, un 
mēģinājām atšifrēt, kā jātaisa parādītā tehnika. Kad 
es atbraucu no jūras uz Rīgu, uzzināju, ka kaut kur 
nodarbojas ar karatē, bet nebija zināms – kur. Tad es 
ierau dzīju visā Rīgā reklāmas plakātus, ka tiek uzņemti 
audzēkņi karatē.

Nopirku treniņbikses, kedas un devos ceļā uz Kaln-
gali. Biju mājās aizmirsis kedas. Skrēju atpakaļ pēc 
tām, knapi paspēju uz vilcienu.

Jāteic, ka man tad bija pāri 40 un svēru 110 kg, biju 
nesen pēc ceļa operācijas un ar pārsietu kāju.  Kalngalē 
bija grandiozs ar karatē nodarboties gribētāju skaits, 
princips bija viens – kuri no katra 100 pirmie 30 at-
skrien, tie arī paliek.

Skrienot pa kāpām, zaļš gar acīm bija, pēc skrējiena 
biju tā izpumpējies, ka nevarēju paiet, vilcienā nebija 
spēka iekāpt. Es visu sevi biju izlicis, lai tikai tiktu ka-
ratē.

Atskrēju 30 cilvēku sastāvā, tā es iekļuvu karatē 
grupā, kuru trenēja Māris Abiļevs un Valentīns 
Vasiļjevs.

Sāku trenēties. Veicām kūleņus pa grīdu un citus 
vienkāršus vingrinājumus.

Bija patīkami redzēt nodarbībās cilvēkus, kam arī 
bija ap 40 gadiem.

Taisnības labad jāsaka, ka no tiem neviens nepalika. 
Kimono uzreiz bija jābūt uz pirmo treniņu. 

Jūs variet iedomāties, kas tas bija deficīta laikos. Sie-
va man visu nakti šuva kimono no palaga, es no rīta 
gāju uz treniņu, bet viņa gulēt.

Lielākais to laiku notikums man, protams, bija Štur-
mina – Sen’ē skolas izveidotāja un vadītāja atbraukša-
na.

Tas notika 1979. gada rudenī uzreiz pēc pirmās uz-
ņemšanas. Tikšanās piedalījās visi, bet treniņš ar viņu 
bija tikai vecākajiem, kas jau gadu bija trenējušies.

Reiz treniņā salauzu pēdu, kāds skrienot uzkāpa 
virsū, tad es uz treniņiem braucu ar kruķiem, lai ne-
atpaliktu. Toreiz karatē bums Rīgā bija ārprātīgs. Pēc 
pāris mēnešiem vajadzēja likt eksāmenu, lai iegūtu 
krūšu emblēmu.

Pirms tā mani Māris Abiļevs izsauca visas ierindas 
priekšā un teica, ka man tiek piešķirta emblēma par vī-
rišķību, ar kādu nodarbojos – nevienu treniņu nebiju 
izlaidis. Pats sildījos maliņā – kāja bija ģipsī, bet dar-
bojos. Kad es saņēmu emblēmu, tad sāku trenēties ar 
vēl lielāku spēku. 

Biju notrenējies jau trīs gadus, bija sākušies karatē 
aizlieguma laiki. Devos uz Roju, kur agrāk biju dzīvo-
jis, tagad jau kā angļu valodas skolotājs.

Skolas direktori interesēja, kāds ir mans hobijs. Pa-
teicu, ka karatē. To padzirdējuši, Rojas puikas lūdza, 
lai es viņus sāku trenēt. Tas bija 1982. gadā.

Tagad šie treniņi šķiet smieklīgi. Lielākā daļa – bai-
gais fiziskais, maz tehnikas.

Tā kā pilsētiņa ir maza, atradās pierobežas zonā un 
skaitījās kā slēgtā zona, par mūsu darbību sāka intere-
sēties gan milicija, gan VDK.

Mēs nodarbojāmies no rītiem skolā. Visi mūs zināja 
kā fiziskās sagatavotības grupu. Kādu rītu ieskrēja zālē 

rajona VDK priekšnieka vietnieks ar vietējo milici, tu-
rot rokas kriminālkodeksu, bļaujot un vicinot.

Pirmā mana doma bija – nosodīt viņus par cieņas neiz-
rādīšanu zālei – jūs nepaklanījāties Dodžo (treniņu zālei).

Toreiz sankcijas pieņēma uzreiz, mani pratināja, 
teica, ka 2 gadi draud uzreiz.

Tā kā es protokolu neparakstīju, pret mani sākās 
vietējā mēroga „raganu medības”.

VDK sekoja katram solim, ko es darīju, es tik un tā 
trenējos un trenēju Normundu Červinski dziļā pagrīdē.

Normunds fanātiski nodarbojās. Viņš bija atbrīvots 
no fizkultūras stundām skolā, cītīgi notrenējies, aizgā-
ja dienestā Viļņas brigādē. Pēc atnākšanas viņš trenēja 
Rojas robežsargus, jo bija iespēj a legāli trenēties.

Pagrīdes laiks ilga no 1982. līdz 1989. gadam, tad 
sāka galvu pacelt Ušu, zem kura karoga bija patvēru-
mu atradusi Latvijas Sen’ē skola. 1987.–1988. gadi bija 
otrais lielākais pacēlums.

Rojā šautuvē treniņi sākās plkst. 7.00, no rajoniem 
desmitiem kilometru tika pārvarēts, lai tiktu uz šīm no-
darbībām.

Tehnika mums varbūt nebija pārāk augstā līmenī, 
bet tik un tā nodarbojāmies ar lielu degsmi un rīkojām 
arī cīņas – sparingus. No 1988. gada sāku vienu reizi 
nedēļā braukt uz Rīgu pie Māra Abiļeva, kurš trenēja 
„Foruma” zālē.

Kad uz Ušu festivalu (autors–1988. g.) atbrauca 
Kasjanovs, viņš mani uzreiz pazina un izteica savu at-
zinību par to, ka neesmu pametis karatē. 

Rojenieki no 1988. gada piedalījās visās sacensībās, 
kas Latvijā tika rīkotas karatē cīņas veidā.

Liels pacēlums bija pēc Rojas nometnes 1990. gadā, 
kuru vadīja M. Abiļevs. Treniņus vadīja Abiļevs, Alek-
sandrs Katjukovs un Sergejs Savickis. Tajos piedalījās 
arī Rojas puiši – gan lielie, gan mazie.

Rojenieku un rīdzinieku koptreniņš Rojas sta-
dionā. Laimonis Brauns centrā trešajā rindā, 1990. 
gads 																																																			 (foto no autora arhīva)

Vēl pastāvēja Rojas slēgtā zona, vēl to sargāja pa-
domju robežsargi, bet kā atmodas vilnis pa Rojas ielām 
uz jūru skrēja puiši un meitenes baltos kimono. Man 
skolas vadība atļāva pēc nometnes vadīt karatē pulci-
ņu skolā. Rojā pēc nometnes bija ļoti labas atsauksmes, 
mūsu darbībai sekoja visa pilsēta.

Ļoti nozīmīgi bija tas, ka uz nometni bija atbraucis 
Māris Abiļevs un pats arī trenēja. 

Mazliet vēlāk es pārbraucu dzīvot un strādāt Rīgā, 
bet Rojā varonīgi nodarbības turpināja vadīt Uldis 
Veismanis.

Pašlaik dažādu apstākļu dēļ aktīvas un pastāvī-
gas karatē nodarbības Rojā nenotiek, jo galvenokārt 
trūkst cilvēka, kurš varētu uzņemties to tradīciju tur-
pināšanu, ko aizsāka Laimonis Brauns un turpināja 
Gints Krauze ar Uldi Veismani.”

Arnis Šauriņš,
Latvijas Godžju-rju karatē 

  federācijas prezidents
(Turpinājums sekos.)

Laimonis Brauns arī desmit jūras braukšanas ga-
dos rūpējas par savu fizisko sagatavotību

(Laimoņa Brauna arhīvs)
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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.

Līdzjūtības
Vēl es gribu jums dot savu ēnu,
Lai jums būtu k āds līdzgaitnieks kluss.
No tā visa, ko likten’s man lēmis,
Neko citu jau neņemsiet jūs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Skaidrītei 

Freimanei un visiem tuviniekiem, māsu mūžībā 
pavadot.

Rojas invalīdu biedrība

Lūgsim Tavai dvēselītei
Debess ceļā mieru gūt,
Lai ar Tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.

Skumju brīdī esam kopā ar Intas Avetisjanas 
ģimeni, Intu aizsaulē pavadot.

Kristīne Voldemāre un uzņēmēji 
no Rojas novada tūrisma biedrības

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt…

Jūtam līdzi lielajās bēdās Georgam 
Avetisjanam un ģimenei, no Intas Avetisjanas 
atvadoties.

Rojas kultūras centra kolektīvs

Sēru vēsts
Tuvinieki informē, ka atvadīšanās no 

mūžībā aizgājušās Intas Avetisjanas 
notiks 24.  decembrī 12.30 jūras 
krastā Kaltenē.

Pulksten 13.30 urna tiks guldīta 
Rojas kapos.

DAŽĀDI
 Piedāvāju datoru remonta pakalpojumus. 

Veicu izbraukumus. Zvanīt 20610109.
 Rojas pasta nodaļas telpās atrasta zelta ķē-

dīte. Ķēdītes īpašniecei zvanīt 29913881.

Sludinājumi 

Policija ziņo

Pateicība

PĀRDOD
 Alkšņu malku (3 m garu). Zvanīt 26154847.

IZĪRĒ
 Vienistabas dzīvokli ar ērtībām Rojā. Zvanīt 

29666837.

Sakarā ar valstī noteiktajiem pulcē-
šanās ierobežojumiem, Ziemassvētku 
dievkalpojums Ģipkas baznīcā notiks 
24. decembrī 17.00.

No pulksten 16.40 baznīcā ērģelniece 
Ilze Rūsa atskaņos Ziemassvētku melodijas. 
Interesenti aicināti pieteikties pie Ģipkas 
draudzes priekšnieka Valdes Randes, zvanot pa 
telefonu 29212933. Priekšroka tiks dota draudzes 
locekļiem, kuri nokārtojuši maksājumus 
draudzei. Apmeklējot dievkalpojumu, lūgums 
neaizmirst par sejas maskām un distancēšanos. 
Maksimālais apmeklētāju skaits līdz 30 personām. 
Sargā sevi pats, un Dievs tevi sargās! 

Saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem 
valstī, 24. decembrī Rojas luterāņu baznīcā 
nebūs Kristus piedzimšanas svētvakara diev-
kalpojums, kā parasti. Baznīca būs atvērta 
no 16.00 līdz 17.00, skanēs Ziemassvētku 
mūzika ērģeļu skaņās, mācītāju varēs sastapt 
individuālām sarunām sakristejā.

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem, mūsu 
baznīcā vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk kā 
20 apmeklētāji, ievērojot noteikumus par masku 
lietošanu, roku dezinfekciju un distancēšanos. 
Būsim atbildīgi, saudzēsim sevi un apkārtējos!
„Šī ir Mīlestība – nevis mēs esam 
mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis 
mūs un sūtījis savu Dēlu – 
izlīgumu par mūsu grēkiem”
         (Jāņa 1.vēstule, 4:10)
     PRIECĪGUS 
ZIEMASSVĒTKUS!

Vislielākais paldies Mairitai par palīdzību 
grūtajā brīdī un visiem, kas juta līdzi un bija 
kopā ar mums, pavadot pēdējā ceļā mūsu mīļo 
ULDI ŠIFERI.

Sieva un dēls ar ģimeni

Laika posmā no 25.11.2020 līdz 
17.12.2020 Rojas pašvaldības 
policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul-
tētas 7 personas, izpildīti 3 atsevišķie uzdevumi, 
apkalpoti 9 izsaukumi, izteikti 8 aizrādījumi, sa-
ņemta un izskatīta 1 mutiska sūdzība. Kāda perso-
na, kura nespēja patstāvīgi pārvietoties, nogādāta 
viņa uzrādītajā adresē. 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 
COVID-19 pandēmijas dēļ, no 2020. gada 7. de-
cembra līdz 2021. gada 11. janvārim:

•	 SIA „AAS „Piejūra”” klientu apkalpošanas 
centrā Tukumā un Talsos apmeklētāji tiks pie-
ņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

– pierakstīties iespējams, zvanot pa tālruni: 
+371 63123306 vai, rakstot e-pastu: info@pieju-
raatkritumi.lv

Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, 
obligāti jālieto sejas maska!

•	 Marķētos maisus nešķirotiem sadzīves at-
kritumiem un bioloģiskajiem atkritumiem iespē-
jams iegādāties SIA „AAS „Piejūra”” klientu ap-
kalpošanas centros – iepriekš piesakot ierašanos, 
kā arī norādītajās tirdzniecības vietās:

– https://piejuraatkritumi.lv/pakalpojumi/
sadzives-atkritumu-apsaimniekosana/marketie-
maisi/

•	 Līgumu slēgšanu par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu iespējams pieteikt 
attālināti, izmantojot uzņēmuma mājasl apā pie-
ejamās formas:

– privātpersonām: https://piejuraatkritumi.lv/
ligumu-slegsana/e-pieteikums-privatpersonam/

– juridiskām personām: https://piejuraatkri-
tumi.lv/ligumu-slegsana/e-pieteikums-uznemu-
mam/

•	 Klientu apkalpošana tiek nodrošināta arī 
attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski (+371 
63123306) vai ar e-pasta (info@piejuraatkritu-
mi.lv) starpniecību

SIA „AAS „Piejūra””  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Larsena

Apmeklētāji SIA „AAS „Piejūra”” 
klientu apkalpošanas centros tiks pieņemti 
tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Paldies saku Dieviņam,
Nu atnāca Ziemassvētki,
Dievs, lai dod veselību
Jaunā gadā ieejot.

Lai Ziemassvētku mirdzums nes mieru un 
siltumu ikvienā mājā, ģimenē, draugu lokā un 
darba kolektīvā, dāvājot veselību, veiksmi un 
daudz gaišu notikumu 2021. gadā!

No sirds pateicamies ikvienam mūsu apmeklētā-
jam un sadarbības partnerim par kopā būšanu, 
palīdzību, atbalstu, siltajiem vārdiem un sadarbību 
šajā gadā. Tiekamies atkal Jaunajā gadā, kad gaidīsim 
ciemos Rojas muzejā gan muzeja organizētajos pa-
sākumos – izstādēs, atmiņu pēcpusdienās, lekcijās, 
muzejpedagoģiskajās nodarbībās, „Ģimenes sestdie-
nās”, novada vēsturi izzinošās pastaigās, gan arī 
aicinām ikvienu paciemoties sava novada muzejā. 
Izzināsim, turēsim godā, saglabāsim un nodosim nā-
kamajām paaudzēm mūsu novada vēsturi kopā! 

Rojas Jūras zvejniecības muzeja kolektīvs

Mīļā lielo un mazo pašdarbnieku saime un kolek-
tīvu vadītāji, kolēģi, sadarbības partneri, pasākumu 
dalībnieki, atbalstītāji un apmeklētāji!

Esam ļoti noilgojušies pēc jums, pēc rosības, 
radošuma, kņadas, aplausiem un ceram, ka drīz va-
rēsim atkal to visu piedzīvot!

LAI BALTS CEĻŠ jŪSU ZIEMASSVĒTKU 
BRĪNUMAM UN JAUNĀ GADA CERĪBĀM!

Jūsu Rojas kultūras centrs

Es novēlu daudz baltu domu,
Ko šajā naktī ritināt.
Es novēlu daudz baltu zvaigžņu,
Ko saviem draugiem dāvināt!

Paldies par atsaucību, sirsnību un mīļus Ziemas-
svētkus, un veiksmīgu Jauno gadu pastniecei Ievai, 
māsiņai Janai un dakterei Rutai Bergai, sociālā 
dienesta darbiniecei Lindai Geruckai un visiem 
maniem bijušajiem darbabiedriem Ģipkā!

Astrīda Āboliņa

Paldies Rojas novada domei un Rojas DzKU dar-
biniekam Gaitim Grīnītim par Kļavu ielas apgais-
mojumu. Lai gaiši Ziemassvētki!

Anita Paeglīte, 
Marats Šeins

Rojas vidusskolas direktore, 
skolotāji un darbinieki!

Radīt savu dzīvi un ikdienu. Radīt krāsas un 
prieku sev apkārt. Radīt labestību, radīt sirsnību, 
pateicību, radīt mandalu vai kādu mākslas darbu, 
radīt mīlestību, radīt to, kas iedvesmo! Lai tas pie-
pildītu un celtu spārnos! Lai varētu sajust patīka-
mās radīšanas prieka trīsiņas. Uzdrošinies un esi 
radītājs!

Veronika Grosbaha

Aigai Kažai
Dziesmas laikā man ir bijuši tādi brīži, kad es 

sastāvu tikai no mīlestības. Nav svarīgi, pret ko tu 
jūti mīlestību. Tā ir pati mīlestība, kas plūst cauri 
tev un piepilda tevi ar prieku un uzmundrinājumu. 
Mīlestība ir varens spēks šajā Visumā. Paldies par 
visu labu un skaisto, kas bijis un kas vēl būs!

Veronika Grosbaha

Laimai Landmanei
Ko radām, esot skaistā apziņas stāvoklī? Tādu 

pasauli, kurā dzīvot nākamajām paaudzēm. Tiek pie-
ņemti radoši, augšup vērsti un visus ietveroši lēmu-
mi, kas nesāpina vai nenodara pāri ne cilvēkiem, ne 
dabai, ne zemei. Lai sāktu pastāvīgi dzīvot skaistajā 
esībā, vispirms jāapzinās, ka vienalga būs brīži, kad 
nonāksim ciešanu stāvoklī, bet, tos apzinot, ātri 
spējam atgriezties skaistās esības mājās. Mums ir jā-
rada gaisma ap sevi – iekurt un uzturēt garīgo ugu-
ni. Tās gaisma mūs silda, iedvesmo un maina, liekot 
atbrīvoties no bailēm un nedrošības. Viss labais, 
kas notiks, mums vēl ir priekšā. Mainām savu apziņu 
un attieksmi pret pasauli! Paldies par visu skaisto!

Veronika Grosbaha

Vislielākie, mīļākie, sirsnīgākie paldies mūsu dak-
terītēm Mudītei un Mārai Džeriņām par lielo 
mīlestību, labsirdību un iejūtību mūs, vecīšus, ār-
stējot. Lai silts, kluss un mīlestības pilns Zie-
massvētku laiks! Veselību, veselību, veselību!

Mārīte un Ilgonis

Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā.

Vēlot siltus Ziemassvētkus, no sirds pateicamies 
dakterēm Rutai Bergai un māsiņai Janai Birnbaumai, 
Mudītei Džeriņai un māsiņai Artai Maldonei un dak-
terei Ingrīdai Miķelsonei par atsaucību un iejūtību, 
mūs ārstējot.

Grigorjevu ģimene Kaltenē

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos!

Liels paldies dakterei Rutai Bergai un māsiņai 
Janai Birnbaumai par laipnību un atsaucību, rūpē-
joties par mūsu veselību!

Vija Lēnerte,
Ērika un Andris Freiji

Labvakar  svētvakarā – 
Atkal balts ceļa sākums un viena 
pati cerību zvaigzne pa visu 
debesi ir pietiekama, lai būtu 
tik 
gaišs, ka nav iespējams paiet ne 
saviem sapņiem ne saviem 
deaugiem garām– 
labvakar svētvakarā

(M. Laukmane)

Priecīgus un jaukus  
Ziemassvētkus!

Anita

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

Sirsnīgi pateicos dakterei Rutai Bergai un māsiņai 
Janai par sirdssiltumu, sapratni un palīdzību! 

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Aija Dāvidsone

Priecīgus 
Ziemassvētkus!

Sirsnīgs paldies par atsaucību 
un rūpību ģimenes dakterei Mārai 
Melderei un ārsta palīgam Jānim 
Gailītim! 
Lai neapsīkst darbaspars un enerģija 
arī nākamā gada garumā, bet Jānim 
Gailītim – tikpat viegla roka un 
atsaucīga sirds arī turpmāk!

Dace un Edmunds Klaberi
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