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Kuram gan negribas ieskatīties nākotnē – Ziemas
svētku tirdziņā zīlnieces vilinājumam ļaujas Broku 
ģimene.        M. Balodes foto

Dace Klabere

12. decembra sestdiena Rojā bija 
īpaša. Neskatoties uz skarbajiem lai
ka apstākļiem, uz aktīvu iepirkšanos, 
sportošanu un dažādām jautrām iz
darībām aicināja Ziemassvētku tir
dziņš, bet vakara kulminācijā sekoja 
Rojas lielās egles iedegšana, kas no
slēdzās ar grandiozu uguņošanu pļa
viņā pie kultūras centra.

Gandrīz 20 tirgotāji no malu malām 
bija ieradušies ar savu produkciju Zie-
massvētku tirdziņā. Piedāvājuma klāsts 
bija gana plašs, lai katrs tirdziņa apmek-
lētājs varētu izvēlēties sev tīkamu dāva-
niņu vai gardumu. Šeit piedāvātās lietas 
krasi atšķīrās no lielveikalos nopērka-
majām spožajām, bezpersoniskajām 
mantām, jo šeit katra lieta bija ar pie-
vienoto vērtību – gari vakari pavadīti, 
adot siltas zeķes, gatavojot rotaslietas, 
lejot sveces, cepot piparkūku sirdis un 
sklandraušus. Pašā tirgošanās karstumā 
nežēlīgi lija lietus, draudot izjaukt visu 
jauki iecerēto pasākumu, tādēļ kā glā-
bēji notiekošajā iesaistījās dinamiskie 
un atraktīvie Liepājas ceļojošā cirka 
mākslinieki, izraisot vispārēju jautrību 
un iesaistot savās atrakcijās pasākuma 
dalībniekus, tā ļaudami uz brīdi aiz-
mirst par nemīlīgajiem nokrišņiem. 
Savu kārt visi nosalušie varēja sasildīties 
ar Dinas Čubas vārīto gardo ziemas 
zupu. Zupas cienītāji kopā bija saziedo-
juši 109 eiro cilvēku labākajiem draugiem 
Tukuma dzīvnieku patversmē.

Paralēli kultūras centra telpās darbojās 
radošās darbnīcas Ilzes Šelkovas vadībā, 
kā rezultātā tapa dažādi Ziemassvētku 
laikam atbilstoši dekori un vaska sveces, 
bet, tirdziņam beidzoties, visi klātesošie 
tika aicināti kultūras centrā, kur uz lielā 
ekrāna varēja vērot kustīgās bildes.

Vēlāk, iestājoties krēslai, cilvēki 
straumēm plūda uz laukumu pie kultū-
ras centra, lai piedalītos Ziemassvētku 

gaidīšanas galvenajā notikumā – lielās 
egles iedegšanā. Notikuma centrā – divi 
sniegavīri, kuri, uzzinājuši, ka svētkos 
jāiet ciemos, apciemoja piparkūkas, 
sniedziņu, svecīšu liesmiņas, rūķu mei-
tiņas, Saeimas deputātus un citas amat-
personas, kurās klātesošie nešaubīgi 
atpazina  gan rudmataino ūjinātāju, 
gan valsts prezidentu, kurš atzina, ka 
„laikam no sākuma jāierauj”, gan depu-
tātu, kurš rosināja „labāk aizvērt muti”. 
Un tad jau klāt arī maģiskais mirklis, 
kad, Ziemassvētku virsveča vadībā 
skandinot leģendāro „Lai Rojas egle 
gaiši mirdz, un līdz ar egli tava sirds”, 
Rojas egle uzmirdzēja visā savā krāš-
ņumā. Bet ar to vēl nekas nebeidzās, 
jo pēc dažām minūtēm turpat pļaviņā 
pie kultūras centra uzziedēja krāšņas 
ugunspuķes.

Visā jautrajā pasākumā atpazi-
nām Evu Fricbergu un Jāni Petroviču, 
„Elfas” dejotājas, Kristīnes Insbergas 
zumbas dejotājas, Daces Tapiņas vokā-
lās studijas audzēknes, Rojas kultūras 
centra amatierteātra kopas dalībniekus. 
Pasākuma idejas un scenārija autores 
Dace Broka un Ārija Veide no sirds 
pateicas ikvienam, kurš piedalījās un 
atbalstīja Ziemassvētku vecīša biroju – 
Dinai Čubai un viņas zupas un tējas 
brigādei, Ilzei Šelkovai, Jurim Viļamas, 
Gundegai Balodei, Marekam Štālam 
un Arnim Enzelam, Jānim Nutovcam, 
tējas un zaptes gādātājiem un visiem 
pārējiem, kuri nežēloja savu laiku un 
darbu, lai iepriecinātu un padarītu gai-
šāku Ziemassvētku gaidīšanas laiku ik-
vienam no mums.

Domāju, ka ikviens pasākuma ap-
meklētājs aizgāja mājās ar gaišu lies-
miņu sirdī, klausīdams Rojas novada 
domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas  
šajā vakarā izteiktajam novēlējumam 
„daudz vairāk priecāties par to, kas 
mums ir, un mazāk skumt par to, kā 
mums nav”. 

Roja Ziemassvētkiem gatava Laiks kā vienmēr tālāk steidzas, 
Jaunā gada gaitās sauc.
Lai nekas nav nepaveicams,
Lai ir prieka, laimes daudz!

Rojas novada domes kolektīvs 
vēl daudz radošu ideju,

kas, pārkāpjot gadu mijas slieksni, 
pārtop labos darbos!

Ja vien tic brīnumiem, tad viss ir iespējams – arī sniegavīru parādīšanās lai
kā, kad sniega nemaz nav.                A. Zemela foto

Dace Klabere

Jau vairāk kā 10 gadus īsi pirms 
Ziemassvētkiem Rojā ciemojas mūsu 
draugi no Valdemārsvīkas (Zviedrija). 
Arī šis gads nebija izņēmums – tālo ceļu 
bija mērojis Petri Eskilssons ar kundzi. 
Ar pašu sarūpētajām dāvaniņām cie-
miņi kopā ar sociālā dienesta darbinie-
kiem viesojās pie mūsu novada vientu-
ļajiem un maznodrošinātajiem ļaudīm 
gan viņu ģimenēs, gan Laucienes un 
Ārlavas pansionātos. Savukārt 13. de-
cembrī uz svētku eglīti kultūras centrā 
bija aicināti Rojas novada daudzbērnu 
ģimeņu mazuļi ar vecākiem. Pēc neliela 
koncerta, kurā uzstājās gan  mūsu pašu 

elfiņas, gan bērnu popgrupa Nando no 
Rīgas, sekoja rotaļas, kurās arī mūsu 
zviedru draugi apguva latviešu tūdaļiņ, 
tāgadiņ soļus, un tad jau klāt bija bērnu 
visvairāk gaidītais Ziemassvētku vecītis 
ar zviedru draugu sarūpētajām saldu-
mu pakām.

Kā pastāstīja Rojas novada sociālā 
dienesta vadītāja Lāsma Pūce, šobrīd ir 
grūti pateikt, kā veidosies mūsu turp-
mākā sadarbība ar zviedru partneriem, 
bet pašlaik ir sajūta, ka viens šīs sadar-
bības posms ir noslēdzies. Arī zviedru 
draugi redz un priecājas, ka pa ilgajiem 
sadraudzības gadiem situācija ir kriet-
ni mainījusies, un mūsu ļaudīm vairs 
nav vajadzīgs līdzšinējais materiālais at-

balsts – cilvēki dzīvo labāk. Taču zviedru 
draugi ir gatavi finansiāli atbalstīt sociā-
los projektus, kas saistīti ar izglītošanu, 
dažādu prasmju mācīšanu. Atzinīgi tika 
novērtēts šovasar realizētais sociālais 
projekts – ģimeņu vasaras skola, kurā 
tika stiprinātas ģimenes, pilnveidotas 
viņu līdzšinējās spējas un prasmes, kā 
arī apgūtas jaunas iemaņas, kā rezultātā 
ģimenes iemācās veiksmīgāk tikt galā ar 
savu dzīvi, mammas un tēti mācās būt 
vēl labāki un atbalstošāki vecāki saviem 
bērniem. Pēc zviedru draugu novēroju-
ma, mūsu sociālais dienests ir komanda 
ar savu redzējumu un misiju, kura, pro-
fesionāli strādājot, ir virzījusi ģimenes 
nepalikt tikai palīdzības saņēmēju lomā, 
bet gan arī pašiem kļūt par devējiem. Un 
tam ir jau pirmie rezultāti – šogad pēc 
audžumammas Justīnes Valteres recep-
tes tika ceptas garšīgas piparkūkas, ar ko 
iepriecināt vientuļos seniorus. Pašas ģi-
menes arī ciemojās pie vairākiem novada 
vecajiem ļaudīm, lai viņus iepriecinātu 
svētkos. Arī šī gada labdarības koncertā 
tiks vākti līdzekļi ģimeņu vasaras skolai, 
kas norāda, ka mēs vairs negaidām pa-
līdzību tikai no zviedru draugiem, bet 
gan visa mūsu sabiedrība iesaistās aktī-
vā darbībā. Mēs saprotam, ka ieguvums 
ģimenei ir ieguvums visai sabiedrībai, jo 
ģimene  ir stiprāka, jo tā ir vairāk spējīga 
dot sabiedrībai. Ģimeņu vasaras skolas 
laikā varēja manīt būtiskas pārmaiņas ik-
vienā no ģimenēm. Tajā pieaugušie mā-
cījās no pieaugušajiem un rezultāts bija 
fantastisks – tāds nav iegūstams kabinetā 
konsultāciju laikā.  

Kopā ar mazuļiem rotaļās labprāt iesaistījās arī mūsu zviedru draugi. 
D. Klaberes foto

Stipras ģimenes – ieguvums visai sabiedrībai

Lai Ziemassvētki atklāj labāko kat-
rā no mums un visu labo, kas mūsos 
kopā!

Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu 

mūsu klientiem, 
sadarbības partneriem un visiem 
Rojas novada iedzīvotājiem vēl

SIA „Rojas DzKU” kolektīvs

Nāk Ziemassvētki no sniegota sila 
Un baltu mieru pār pasauli klāj, 
Un debesis svēta ikvienu šai naktī, 
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.

Priecīgus, gaišus un mīlestības 
piepildītus Ziemassvētkus!

Veiksmīgu, bagātu un 
 laimīgu Jauno, 2016. gadu, 

visiem novada iedzīvotājiem vēl:
Rojas novada 

sociālā dienesta kolektīvs

Mirdzumu acīs un siltumu dvēselē, 
laiku zvaigžņu skaitīšanai, 
drosmi noticēt sev, 
mīlestību pret sevi pašu un mīlestību 
pret pasauli aiz loga!

Gaišus Ziemassvētkus un 
patīkamu pārsteigumu pilnu 

Jauno, 2016. gadu,
visiem kolektīvu un pasākumu 

atsaucīgajiem dalībniekiem, 
skatītājiem, labvēļiem, sadarbības 

partneriem un draugiem  vēl –
Rojas kultūras centrs
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Pēdējā laikā daudzos plašsaziņas in
formācijas līdzekļos izskan viedokļi par 
nesakārtoto izglītības sistēmu valstī, 
par pedagogu algām, par nepārdomā
tajiem mācību priekšmetu standartiem 
un daudzām citām negācijām, kas ar to 
saistītas. Līdz šim mazāk tika diskutēts 
par pirmsskolas izglītību un iespējām 
bērniem to apgūt un kur apgūt – privā
tajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai 
pašvaldībai piederošā, tuvāk ģimenes 
dzīves vietai vai tur, kur no vecākiem 
tiek prasīts mazāks līdzfinansējums un 
tā tālāk. Protams, aktuāls ir pirmssko
las izglītības iestāžu (turpmāk – PII) 
pedagogu atalgojuma jautājums, jo 
pirms daudziem gadiem visiem PII pe
dagogiem algas tika maksātas no valsts 
budžeta, bet, laikam ritot, valsts savu 
daļu samazināja un pašreiz no valsts 
mērķdotāciju saņem tikai tie pedagogi, 
kuri strādā ar piecgadīgajiem un sešga
dīgajiem bērniem, bet visas izmaksas, 
kas attiecas uz pārējo pedagogu algām, 
vadītāju un tehniskajiem darbiniekiem, 
kā arī iestāžu uzturēšanu un mācību 
materiālu iegādi, gulstas uz pašvaldības 
budžetu.

Neskatoties uz finansiālajiem aspek

tiem, Rojas pašvaldībā pirmsskolas iz
glītību bērniem ir iespēja apgūt 2 PII – 
„Zelta zivtiņa” (Rojā) un „Saulespuķe” 
(Rudē). Mūsu pašvaldībā rindas uz šo 
pakalpojumu nav, jo pilnībā ir piepil
dīta Rojas PII, bet vēl brīvas vietas ir 
Rudē. Priecē fakts, ka pēdējos gados 
palielinājies mūsu novadā dzimušo 
bērnu skaits. 2012. gadā tie bija 27, 
2013. gadā  – 24, 2014. gadā – 32, bet 
2015. gadā – 32 bērni. Izvērtējot statis
tikas datus, visvairāk dzimušo ir tieši 
Rojā, mazāk apkārtējos ciematos un tas 
ir loģiski, jo lielākais iedzīvotāju skaits 
ir koncentrējies tieši Rojā. Šis dzimušo 
bērnu skaita pieaugums priecē, bet no 
pašvaldības puses tas prasa sapratni, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu 
pēc iespējas tuvāk ģimeņu dzīves vietai.

Lai atrisinātu problēmu, ka mazie 
bērni (vecumā līdz 3 gadiem) no rīta ar 
transportu no Rojas, Kaltenes vai Val
galciema jānogādā Rudē, jo Rojas PII 
nav brīvu vietu, Rojas novada izglītības 
speciāliste Sarmīte Engīzere un Rojas 
vidusskolas direktore Gundega Pole 
vērsās domē ar priekšlikumu, ka tiem 
bērniem, kuri apgūst sešgadīgo prog
rammu „Zelta zivtiņā”, būtu iespēja to 

darīt Rojas vidusskolas sākumskolas 
telpās. Tā tiktu atrisināta telpu piepil
dījuma problēma Rojas vidusskolā un 
atbrīvotos telpas vienas mazo bērnu 
grupiņas atvēršanai „Zelta zivtiņā”. Pro
tams, saglabāsim sešgadīgo apmācību 
„Saulespuķē”. 

Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
tika aptaujāti PII piecgadīgo bērnu ve
cāki, un no 9 aptaujātajiem vecākiem 
„Saulespuķē”, 8 atbildēja, ka vēlas, lai 
viņu bērni turpinātu mācīties šajā PII, 
bet no 12 aptaujātajiem „Zelta zivti
ņā” – 8 atbildēja, ka viņi vēlas, lai viņu 
bērni turpinātu apgūt sešgadīgo prog
rammu „Zelta zivtiņā”. 

Par šo jautājumu tika diskutēts Ro
jas novada domes Izglītības, kultūras 
un sporta komitejā. Diskusijā piedalījās 
„Zelta zivtiņas” vadītāja Iveta Pastore, 
izglītības speciāliste Sarmīte Engīzere, 
Rojas vidusskolas direktore Gundega 
Pole, 7 deputāti un domes atbildīgie 
darbinieki. Izanalizējot gan ieguvumus, 
gan zaudējumus, Komitejā nolēma 
kopumā jautājumu atbalstīt un virzīt 
uz domes sēdi, un decembra sēdē tika 
nolemts, ka no 2016. gada 1. septembra 
Rojas vidusskolā tiks atvērta pirmssko

las izglītības sešgadīgo bērnu apmācī
bas programma.

Pie zaudējumiem būtu minams tas, 
ka piecgadīgajiem bērniem gadu ātrāk 
būtu jāmaina ierastā uzturēšanās vide 
PII, palielināsies konkurence starp iz
glītības iestādēm (varbūt, ka tas būtu 
minams pie ieguvumiem?), vasaras 
periodā, ja Rojas vidusskolas telpas būs 
nepieciešamas nometņu vajadzībām, 
vajadzēs pārorganizēt darbu dežūr
grupiņai un par aptuveni 7547.00 EUR 
palielināsies 2016. gada pašvaldības 
budžeta izdevumi, jo būs nepieciešams 
atalgojums 3 darbiniekiem, vajadzēs ie
gādāties inventāru un mācību materiā
lus jaunatvērtajai grupiņai.

Pie ieguvumiem jāmin pats galve
nais ieguvums – vecākiem, kas dzīvo 
Rojā, Kaltenē, Valgalciemā un iero
bežoto vietu dēļ spiesti savus bērnus 
vest uz Rudi, nebūs mazie divgadīgie 
un trīsgadīgie bērni jātransportē rīta 
agrumā  uz Rudi, bet viņi varēs PII ap
meklēt šeit pat Rojā. Sešgadīgie bērni, 
kuri mācīsies un dienu pavadīs Rojas 
vidusskolas telpās, pēc nodarbībām, 
pusdienām un kluso stundu, varēs tur
pat apmeklēt  Sporta skolu, jo jau tagad 

visi Rojas PII sešgadīgie sporto Sporta 
skolā, nodarbībām būs iespēja izmantot 
stadionu, plašo sporta zāli, Zaļo klasi, 
mūzikas klasi un telpas, kas aprīkotas 
ar jaunajām tehnoloģijām. Rojas vidus
skolas mērķdotācija atļauj interešu iz
glītībai plānoto finansējumu novirzīt 
svešvalodu, vides mācību un citu, pēc 
vecāku izvēles, pulciņu apmaksai. Tā kā 
no 2016. gada septembra šiem bērniem 
būs daudz vairāk iespēju saturīgi pava
dīt pēcpusdienas cēlienu.

Ar 2017. gadu plānots, ka uz Rojas 
vidusskolas telpām pārceltos arī tie, kas 
apgūst piecgadīgo apmācību program
mu.

Esmu pārliecināta, ka vecāki būs 
ieinteresēti un pietiekami atvērti šai 
novitātei un saprotoši pret mazo bērnu 
ģimenēm, jo tikai tā, saprotot, izprotot 
un diskutējot, mēs varam virzīties uz 
priekšu.

Ja vecākiem ir kādi precizējoši jau
tājumi vai priekšlikumi, labprāt uzklau
sīsim un atradīsim optimālāko risinā
jumu!

Rojas novada domes 
 priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Informācija vecākiem, kuru bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmas 

I semestris
Rojas vidusskolā

Lūk, Jaungads nāk tīriem, vēl soļu nemītiem ceļiem
Gada lielajā eglē gaišas svecītes liet. 
Es arī aizdedzu baltu liesmiņu sevī,
Tad eju pie jūsu siltuma sildīties.
    M. Laukmane

Gads jau atkal aizskrējis milzu soļiem, un palikušas vairs tikai dažas dieni
ņas, lai atkal viens otram vēlētu daudz laimes Jaunajā gadā, spulgām acīm vērtos 
augšup, priecājoties par krāšņajām uguns puķēm, kuras uzplauks tumšajās de
besīs. Rojas vidusskolā noslēdzies I semestris. Beigušies uztraukumi par pēdē
jām atzīmēm, par vidējo vērtējumu. Sākumskolas skolēni paviesojušies Snieg
baltītes skolā, kuru bija atvēruši Teātra pulciņa dalībnieki ar galveno skolotāju  
Irēnu Pīpiķi. Vides pulciņš ar skolotāju Raidu Koroļovu rīkoja labdarības akciju 
Talsu dzīvnieku patversmei. Mūsu līdzcilvēku pamestie mīluļi saņēma segas, 
rotaļlietas, pārtiku un saziedotos 150 eiro. Bet uzcītība un  centība tiek atalgota 
ar godu iekļūt Rojas vidusskolas TOP sarakstā. 

Rojas vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu TOP-10  
2015./2016. m. g. I semestrī

5.–9. klašu grupā
Uzvārds Vārds Klase Balles

Freimanis Kristaps Ričards 7. 9,00
Gegerniece Evelīna Laila 9.b 8,93
Feldmane Paula 7. 8,86
Šulce Eva 5.a 8,64
Kronberga Kerija Elena 5.b 8,64

10.–12. klašu grupā
Uzvārds Vārds Klase Balles

Kaža Amanda 12.a 9,23
Briede Sabīne 12.a 9,08
Kučinska Paula 11.a 8,67
Dravniece Una 10.a 8,67
Veinberga Lelde 11.a 8,60

Ar vidējo vērtējumu virs 8 ballēm I semestri pabeidza:
5.a klasē Enija Paula Mitenberga, Mona Podniece, Aleksandra Māra Tarlapa, 

Ieva Grīnīte; 5. b klasē Adriana Laura Gūtšmite; 6.b klasē Patrīcija Kleinberga, 
Patriks Upners, Egija Akmeņlauka; 7. klasē Sintija Balode, Eva Kiršteine, Kiti
ja Maišele, Alise Maslobojeva; 8.a klasē Nikola Lote Cepleviča, Rūta Jaunozo
la; 8.b klasē Katerīna Olekte; 9.a klasē Annija Šulce; 9. b klasē Paula Kļaviņa; 
10. klasē Adriana Zembaha, Estere Sīpliņa; 11.a klasē Elīna Paula un Līga Vec
bērza; 11.b klasē Elvita Dubure; 12.a klasē Linda Andžāne.

Noslēguma pasākumā tika godinātas arī klases ar augstāko vidējo vērtējumu 
un skolēnu pašpārvalde par aktīvu, radošu darbību. 

30. novembrī Talsos notika novadu bioloģijas olimpiāde 9.–12. klasēm. 
11.  klašu grupā 3. vietu ieguva 11.a klases skolniece Paula Kučinska. Sakām 
paldies Paulai un skolotājai Raidai Koroļovai.  

Lielum lielo paldies un milzu piparkūku bijušie un esošie skolotāji saka arī 
12. klases meitenēm Lindai Andžānei, Sabīnei Briedei, Beātei Olektei un Efejai 
Šnikvaldei par muzikālo sveicienu Ziemassvētku pasākumā. 

Katru gadu pienāk brīdis, kad mēs neapzināti gaidām Ziemassvētu brīnu
ma sajūtu. Tā saistās ar cerību piepildījumu, mīļumu, prieku un īpašo svētku 
smaržu – piparkūkām un eglīti. Un lai arī šogad mums sola zaļos nevis baltos 
Ziemassvētkus, lai arī nav pierastā baltā ziemas ainava, pārvarēsim ikdienas rū
pes, noliksim malā neatrisinātās sadzīves problēmas un mūžam nepaveicamos 
darbus, un sildīsimies savu tuvinieku mīlestībā un ģimenes siltumā. Priecīgus 
svētkus!

Antra Ozollapa

Iepazīstieties – Madars 
Dīriņš. Ikdienā Rojas 
vidusskolas 9. klases 
skolēns, no mācībām 
brīvajā laikā – auto-
sportists. Šogad Madars 
Latvijas čempionātā su-
perrallijā izcīnīja 2. vie-
tu U18 ieskaitē, bet kar-
tingā palika 5. vietā no 
29 braucējiem, jo pēdējā 
brīdī pievīla tehnika.

Madaru ar autosportu 
saindēja viņa tētis Guntis, 
kuram šis sporta veids allaž 
bijis sirdij tuvs. Uz visām 
rallija sacensībām līdzi ticis 
ņemts arī mazais dēlēns, kurš 
jau 3–4 gadu vecumā, stāvot 
trases malā, komentējis trasē 
notiekošo, par ko bijuši pār
steigti blakus stāvošie vīri. 
Bet braukt ar mašīnu Madars 
tēta pavadībā sācis jau 
8–9  gadu vecumā. Sākotnēji 
mazais varējis tikai stūrēt, 
līdz pedāļiem kājeles vēl nesniegušās. Kad puika paaudzies, 
visi kopā nolēmuši, ka Madars varētu pievērsties kartingam. 
No sākuma tikai tā – pamēģināja, bet, kad jau āķis bija lūpā, 
vienu vasaru veltījuši tam, lai reizi nedēļā Madars apmeklētu 
kartinga skolu Rīgā pie trenera Haralda Šlēgelmiha – vienī
gā latvieša, kas pats piedalās Formula 3 sacensībās. Redzot, 
ka zēnam braukšana padodas tīri labi, treneris viņu iekļāva 
komandā, kurā piedalījās 7 braucēji no visas Latvijas, un tā 
3 gadus Madars piedalījās sacensībās kartingā ar labiem pa
nākumiem.

Šovasar Madars paralēli sacensībām kartingā, sāka pie
dalīties arī sacensībās rallijā. Tikai 3 valstīs Eiropas Savie
nībā  – Latvijā, Igaunijā un Polijā autosportā var piedalīties 
jaunieši no 14 gadu vecuma. Vispirms gan ir jāpierāda, ka tu 
proti braukt, un tas notiek, piedaloties sacensībās, kur tevi 
vērtē Latvijas automobiļu federācijas komisija. Madara pras
me tika atbilstoši novērtēta un viņš jau ir saņēmis vairākas 
godalgotas vietas sacensībās. Šobrīd Madars junioru grupā 
ieņem godpilno 2. vietu Latvijā. Līdz pirmajai vietai Mada
ram pietrūka vien 3 punkti jeb 1,5 sekundes…

Uz sacensībām kartingā ģimenes vīriešus allaž pavadījusi 
arī mamma Sanita, taču, Madaram sākot piedalīties rallijā, 
Sanita ātri vien sapratusi, ka tajā noskatīties nespēj. Šajās 
sacensībās automašīnā sēž un neprātīgā ātrumā traucas abi 
viņas ģimenes vīrieši, un Sanitai pašai tai laikā sirds gandrīz 
vai pa muti kāpj laukā, tādēļ viņa izvēlējusies labāk palikt mā
jās. Lai nedomātu un neuztrauktos par to, kas notiek trasē, 
viņa sacensību laikā intensīvi rosās pa māju vai dārzu un at
viegloti uzelpo vien tad, kad Madars ar Gunti pārrodas mājās.

Madars atzīst, ka visvairāk viņam patīk braukt ar mašīnu. 
Ja ar kartingu varot attīstīt ātrumu vien 130 kilometrus stun
dā, tad ar mašīnu – visus 180! Tiesa gan, sacensību laikā tas 
nedrīkst būt lielāks par 140 kilometriem stundā. „Jo lielāks 
ātrums, jo foršāk”, saka Madars un atzīst, ka brīžos, kad koki 
mašīnai pietuvojušies bīstami tuvu, tā drusku jocīgi jau pa
liekot. Ģimenes vīrieši jau vairākkārt piedāvājušies izvizināt 
arī mammu, taču Sanita smejas, ka labāk neriskējot. Izvizinā

šanai gan piekritusi Madara māsa, bet ar nosacījumu – lēni 
un prātīgi.

Dīriņu vīriešiem pašiem ir gan savs kartings, gan speciāli 
aprīkota sporta automašīna „Reno Clio”. Ikdienā par spēk
ratiem rūpējas tētis Guntis, vajadzības gadījumos mašīnu 
remontē servisos, bet ar katru dienu vairāk kaut ko paķi
merēt iemanās arī pats Madars – kaut vai zibenīgi nomainīt 
riepas. Vīri spriež, ka nākamajā gadā sacensībās kartingā 
vairs nepiedalīsies, toties piedalīsies vēl vienā rallija discip
līnā – minirallijā. Šogad Madars piedalījās tikai rallija super
sprintā. Startējot abos rallija veidos, vasarā sanāks vismaz 
12 sacensības. Sestdienās, svētdienās sacensības, treniņi un 
automašīnas savešana kārtībā pirms sacensībām – par mie
rīgu nedēļas nogali vasarā Dīriņu ģimene var aizmirst. Taču 
vecākiem ir arī stingri noteikumi – nekas šeit netiek dots par 
velti. Un, pirmkārt, lai Madars varētu nodarboties ar iemī
ļotajiem sporta veidiem, viņam ir labi jāmācās. Nekādas at
laides netiek dotas. Savukārt vasarās Madara pārziņā ir zāles 
pļaušana. Gan kartings, gan rallijs ir dārgi sporta veidi, tādēļ 
viss ir jānopelna. Madara tētis smej, ka tā pa vienkāršo nekas 
nenotiek, bet pagaidām Madars neko tādu nav arī sagrēkojis, 
lai netiktu uz sacensībām. „Kamēr var noturēt grožos, tikmēr 
jātur”, smaida Guntis.

Ne vienu reizi vien esmu abus pamanījusi braucam pa 
Zibeņdambi. Guntis atzīst, ka Rojā nav pārāk daudz vietu, 
kur trenēties. Abi meklē līkumainākas vietas, jo braukt pa 
taisnu ceļu jau nav nekāda māksla. Atrodot piemērotu vie
tu, ceļš vispirms tiek izbraukts, lai pārliecinātos, ka ceļmalā 
nestāv kāda ogotāja vai sēņotāja automašīna un tad – aiziet!

Ko dara blakussēdētājs, kad puika stūrē? Neko jau īpašu, 
vien cenšoties pamācīt, kad jābremzē, kad nedrīkst bremzēt, 
kad jādod virsū… Pārsvarā jau Madars arī klausot, bet gadoties 
arī, ka pats gudrāks! Kad sarunā ieminos, ka dažkārt tēvi reali
zē dēlos savus nerealizētos sapņus, izrādās, ka arī Guntis pats 
4 gadus piedalījies rallija sacensībās, bet 2009. gadā bijis pat 
Latvijas čempions Žiguļu 2VD superklasē. „Gribētos jau vēl 
tagad, bet sieva neļauj un dēls nedod mašīnu”, smej Guntis. 

Autosportists kopš dzimšanas

Ar izcīnītajiem kausiem pamatoti var lepoties gan pats Madars, gan viņa tētis un tre-
neris Guntis Dīriņš. 

D. Klaberes foto
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26. decembrī plkst. 17.00
Ielūdz Evas Fricbergas modes deju studija „Elfas” 

un draugi – gada noslēguma koncerts 
Ziemassvētku noskaņās

ELFU DEJU KARUSELIS.
Ieeja brīva.

27. decembrī plkst. 12.00 pirmsskolas vecuma bērnu eglīte
kopā ar Spilvenu Feju un Ziemassvētku vecīti.

Ieeja brīva.
Ja vēlaties, lai jūsu bērns pasākumā saņem paciņu,

laicīgi pirms pasākuma atgādājiet to uz Ziemassvētku vecīša biroju Rojas KC.

27. decembrī plkst. 15.00
labdarības koncerts

„…ja vien tu spēj zvaigzni ieraudzīt…”.
Pasākumu vadīs Rojas draugi Jana Duļevska un Valters Krauze,

piedalīsies  Rojas novada amatiermākslas kolektīvi un solisti.
Ieeja par ziedojumiem.

31. decembrī –
Pusnaktī plkst. 24.00 stadionā – kopīga Jaunā, 2016. gada, 

SAGAIDĪŠANA AR SALŪTU!

Pēc salūta – ROJAS KC 
JAUNGADA DISKOBALLE –

visu laiku labākā mūzika kopā ar DJ Mareku un DJ Andri.
Ieeja 5.00 EUR. Galdiņu rezervēšana līdz 30.12.

Līdz  01.02  Rojas KC mazajā zālē
LĪGAS REINES DARBU PERSONĀLIZSTĀDE

„Soli pa solim”.

Gads beidzas – dzīve turpinās!
16. janvārī plkst. 18.00

Jaunā režisores Lailas Pakalniņas spēlfilma
„Ausma“.

Ieeja 2.00 EUR.

23. janvārī plkst. 18.00 Rojas KC Tijas Bangas muzikālā komēdija 
„SEPTIŅAS VECMEITAS“.

Vecmeitu lomās iejutīsies Latvijā labi pazīstamās un leģendārās aktrises 
Olga Dreģe, Velta Straume, Raimonda Vazdika, Laila Kirmuška, Jūlija 
Ļaha, Dace Makovska, Ginta Krievkalna vai Liene Šomase, Maija Romaško 
un vienīgais vīrietis rožu dārzā – Juris Jope vai Emīls Kivlenieks.

Pie klavierēm Gints Žilinskis.
Biļetes: 12.00; 10.00; 9.00; 8.00 EUR. Iepriekšpārdošana, rezervēšana.

29. janvārī pklst. 19.00 
DĀMU SAKSAFONU KVARTETS N[ex]T MOVE KONCERTS.

Pārdomu, sirsnības un joku pilna daudzveidīga programma, kuras pamatā 
kino mūzika. Dāmas caur mūziku veido stāstus, sākot no Šerloka Holmsa un 
Erkila Puaro līdz pat Džekijam Čanam un Simpsoniem. Horeogrāfija tapusi 
sadarbībā ar Jāni Purviņu. Aranžējumus veidojusi kvarteta vadītāja Inga 
Meijere.

Ieeja – 5.00 EUR.
Biļetes jau pieejamas www.bilesuparadize.lv

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtības

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.
 Rudē pārdod kvalitatīvu vasaras, ziedu un ru-

dens medu. Cena par 0,5 l – 3,50 EUR.
Telefons 29426315
 Šūpuļkrēslu (koka, virpotu).
Telefons 26601705.

PĒRK
 Klavieres. Zvanīt 63269310, 29913881.
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 29286523.

SIA „Metko” iepērk visa veida melnos un 
krāsainos metāllūžņus. Pērk un noraksta 
automašīnas. Licences nr. 2006-06/103. 

Telefons 26337366.

Ikvienai dziesmai reiz ir jāizskan,
Pat diena kvēlākā sev rietu līdzi nes.
Izsakām līdzjūtību Vērdiņu ģimenei, Aldi 

mūžibā pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi

No tuviem cilvēkiem mēs
Neaizejam projām
Krīt viņu gaisma
Mūsos.

Izsakām līdzjūtību Anitai Vērdiņai, no vīra 
atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūtu atvert to, cik zudums liels.
Skumjās esam kopā ar Arvi Vērdiņu, no tēva 

atvadoties.
Rojas jahtu klubs

Mums zināms ir tāds vārdiņš – turies!
Ko saka tad, kad citi vārdi lieki,
Kad ceļā pēkšņi uznākusi tumsa,
Uz pagātni ir aizcirtušies vārti.
Skumstam kopā ar tuviniekiem, no Alda 

Vērdiņa atvadoties.
Bijušie darba biedri Rojas ostā

Ikviens kā zvaigzne savu gaismu dod,
Ko citu spožums nespēj atkārtot.
Izsakām līdzjūtību Ilgai Stranderei, dēlu pēk

šņi zaudējot.
Kāpņu telpas kaimiņi

Un tā mēs aizejam
Pēkšņi un pavisam
Bez ceļa atpakaļ…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rihardam Vēr

diņam un piederīgajiem, no vectēva atvadoties.
2.b klases skolēni,  

audzinātāja, vecāki

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Ilgu Stranderi, 

no dēla atvadoties.
Pensionāru klubs „Liedags”

Tai brīdī, kad ceļš divus cilvēkus šķir,
Kaut nieku, bet piemiņai dodam.
To līdzi var paņemt, lai vienmēr ir klāt,
Gan rokās, gan domās, gan krūtīs.
Skumju brīdī esam kopā ar Tevi, Anita, un Ta

viem mīļajiem, no Alda atvadoties.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

No sejas sejā vējš dzen rūgtu lāsi.
Mums pietrūkst vienas dzērves kāsī
Ikvienai dvēselei.
Skumstam kopā ar Ilgu Stranderi un pārējiem tuviniekiem, 

no dēla, tēva un brāļa atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Kalnā priedes šalko klusi,
Vēji skumju dziesmu dzied.
Izsakām līdzjūtību Ievai Geruckai un viņas ģi

menei, audžutēvu zaudējot.
3.b klases skolēni,  

audzinātāja, vecāki

Visi ceļi, manis alkti,
Paliek jums, kas tālāk iet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Verneram, Fēliksam un viņu 
tuviniekiem, tēti un vīru zaudējot.

Grupiņu bērni,  vecāki, audzinātājas

Rojas bibliotēkā – izstāde kaķumīļiem
Rojas novada bibliotēkā nākošo gadu kopā ar bibliotekārēm sagaidīs vairāk 

nekā 120 kaķi no lasītājas Olgas Valdmanes vaļasprieka kolekcijas.
Pirmais, kurš pirms gadiem desmit aizsā

cis kolekciju, ir no ekskursijas Čehijā atves
tais mazais stikla kaķēns, pēc tam kolekcija 
ātri vien papildinājusies gan ar īpašnieces 
pirktajiem suvenīriem, gan radu un draugu 
sūtītajiem un dāvinātajiem. Liela daļa iegā
dāti Latvijā, tai skaitā arī rojenieka Nameja 
Ķauķa mālā veidotais Runcis zābakos, bet 
vairāki atceļojuši no tālākām zemēm – 
Zviedrijas, Krievijas, Grieķijas, Kipras, Tur

cijas un Ēģiptes. Kolekcijā ir kaķi kā sveces, kā krājkasītes, kā svilpe, kā zobu suka, 
ko atdāvinājusi mazmeitiņa, kad iegādājusies sev jaunu. Ir kaķi ar zvaniņu, ar pe
lēm, ar puķēm, dzintaru kažokā un mežģīņu kleitā, ir kaķi – rotas lietas, un šogad 
kolekciju papildinājis dūšīgs šokolādes kaķis.

Vaicāta, kurš pašai labāk patīk, Olga Valdmane atbild, ka ir liela kaķumīle un 
viņai patīk it visi, pat sētmales bomžuki. Mājās kolekcijai atvēlēti divi sekcijas 
plaukti, un to respektē arī Valdmaņu ģimenes seši mazbērni – neviens bez atļaujas 
neaiztiek.

Izstāde bibliotēkā būs arī janvārī, bet februārī ceļos pie lasītājiem Strazdē.  Nā
ciet un priecājieties kopā ar mums par daudzveidīgo kolekciju! Gaidīsim gan mēs, 
gan kaķis sveicinātājs – dāvana no jaunākā dēla.

I. Svitiņa

Ziemassvētku dievkalpojumi 
Rojas novada baznīcās

Rojas ev. lut. baznīcā 24. decembrī 16.00.
Kaltenes baznīcā 24. decembrī 18.00.
Rojas katoļu baznīcā 25. decembrī 9.00 un 27. de-

cembrī 9.00.
Ģipkas evaņģēliski luteriskā draudze ielūdz visus Rojas 

novadā un apkārtnē dzīvojošos ļaudis uz Ziemassvētku 
dievkalpojumu Ģipkas baznīcā 24. decembrī 17.40. 

Esam visiem apmeklētājiem sagādājuši pārsteigumu – baznīca 
pirmo reizi savā ilgajā pastāvēšanas laikā tiks izgaismota. 
Baznīca būs arī apsildīta ar 4 ultrasarkano staru sildītājiem. 
Pirms dievkalpojuma skanēs Ziemassvētku dziesmas Ilzes Rūsas 
izpildījumā. Būsiet mīļi jo mīļi gaidīti Ziemassvētkos mūzu 
baznīcā.

Valdis Rande, draudzes priekšnieks

Informē  SIA „Rojas DzKU” 
SIA „Rojas DzKU” informē, ka, sākot no š. g. 10. decembra, uzņēmums 

veic ūdensskaitītāju pārbaudes daudzdzīvokļu namos un privātīpašumos. Lai 
nodrošinātu piekļuvi ūdensskaitītājiem, uzņēmums skaitītāju pārbaudi veiks arī 
pēc plkst. 17.00 darba dienās, kā arī sestdienās un svētdienās. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta skaitītāju verifikācijas termiņiem un skaitītāju plombām. Nepieciešamības 
gadījumā šo pasākumu veikšanai tiks piesaistīta Rojas novada pašvaldības policija.

Atgādinām mūsu klientiem, ka maksājumi par ūdenssaimniecības pakal
pojumiem ir jāveic regulāri par katru mēnesi līdz mēneša beigām.

Aicinu Rojas novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem un saprotošiem.
SIA „Rojas DzKU” valdes loceklis I. Jaunozols

Sporto ģimenes
13. decembrī vidusskolas sporta zālē uz sporta skolas ceturto 

Ģimeņu sporta dienu bija ieradušies sportiski aktīvākie vecāki ar 
saviem bērniem. Programmā bija šādas aktivitātes: stafetes, me
tieni un sitieni vārtos, „torņa celšana”, lidojošā šķīvīša mešana pa 
ķegļiem, „lipīgo bumbiņu” mešana mērķī, golfa bumbiņu uzme
tieni, „sniega piku” mešana mērķī, soda metieni, šautriņu mešana, 
futbols. Šoreiz ģimenes cīnījās par uzvaru 3 vecuma grupās. Katrai 
ģimenei bija jāpiedalās 10 aktivitātēs, kur jāveic gan tradicionālas, 
gan netradicionālas fiziskās aktivitātes. Ļoti azartiski aktivitātēs 
iesaistījās paši mazākie dalībnieki, dažiem bērniem bija tikai 3 ga
diņi. 

Soda metienos vismeistarīgākā un atspoles skrējienā ar kon
fekšu pārnešanu visātrākā bija  Krontālu ģimene un viņiem divas 
uzvaras. Šautriņu mešanā, golfa bumbiņu uzmešanā, „sniega piku” 
mešanā mērķī, „torņa celšanā” uzvarēja FeldberguSļepcovu ģi
mene, taču bumbu metienos un sitienos vārtos nepārspēta palika 
Doniņu ģimene, lidojošo šķīvīti pa ķegļiem visprecīzāk meta Ber
nānu ģimene, „lipīgās bumbiņas” visprecīzāk mērķī meta Kilmitu 
ģimene.

Jaunākajā grupā 1. vietu kopvērtējumā izcīnīja Bernānu ģime
ne, 2. vieta Vēveru ģimenei. 

Vidējā grupā 1. vieta FeldberguSļepcovu ģimenei, 2. vietā Lie
puDambiņu ģimene, bet 3. vietu izcīnīja Muskeitu ģimene.

Vecākajā grupā 1. vieta Kilmitu ģimenei, 2. vieta Doniņu ģi
menei, 3. vieta Krontālu ģimenei, bet 4. vieta Voronovu ģimenei.

Uzvarētāji bija visi, jo, sportojot kopā, veidojas sirsnīgākas, 
draudzīgākas attiecības starp pieaugušajiem un bērniem. Zināma 
patiesība, ka dažādu pasākumu apmeklēšana kopā ar bērniem stip
rina ģimenes saites. Vecāki ar savu piemēru māca bērnam veselīgu 
dzīvesveidu. Ģimenei bērns jāmotivē nodarboties ar fiziskajām ak
tivitātēm jo ātrāk, jo labāk.

Visi bērni saņēma saldumu paciņu, bet uzvarētājas ģimenes 
tika apbalvotas ar diplomiem un saldajām balvām. Paldies tiesne
šiem Zeldai, Talitai, Ilonai un sporta skolas treneriem Anitai, Ru
dītei, Ligijai, Gunāram, Ģirtam, medmāsai Edītei par godprātīgi 
veikto tiesneša darbu. Vēlu visiem Jaunajā gadā sasniegt augstākas 
virsotnes gan sportā, gan privāti!

Sporta skolas direktore 
 T. Kirilova

Sniega pikas mērķī met Anna Doniņa.
 T. Kirilovas foto

D. Dambītes foto
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Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tā nezūd. Tas paliek un mirdz.

No visas sirds pateicamies mūsu mīļajai dakterītei Mudītei 
Džeriņai un māsiņai Artai Maldonei par atsaucību un palīdzību 
jebkurā diennakts laikā, par sirsnību un pacietību, mūs ārstē-
jot.

Novēlam Jums gaišus, priecīgus 
Ziemassvētkus 

un laimīgu Jauno gadu!
Mārīte, Ilgonis

No sirds pateicos Nellijai Brokai par 
palīdzību grūtos brīžos.

Novēlu priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Rita

Priecīgus Ziemassvētkus, 
darbīgu, veselības bagātu 

Jauno gadu vēlam Rojas invalīdu 
biedrības vadītājai Ernai Grīnvaldei 

un viņas palīgiem! 
Lai izdodas viss iecerētais!

Riķīši

Vislielākais paldies mūsu čaklajam sētniekam 
Intam Erķenam par allaž akurāti paveikto darbu – 
mūsu apkārtnes rūpīgu sakopšanu!

Priecīgus Ziemassvētkus un tādu pat 
darba sparu arī Jaunajā gadā!

Kosmonautu ielas iedzīvotāji

Siltus, mierīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu Sociālā dienesta 
kolektīvam un tā vadītājai Lāsmai 
Pūcei un Bāriņtiesas vadītājai Intai 
Zaķei! Lai nepietrūkst laipnības un 

sirds siltuma arī nākamajā gadā!
Gita un Līga

Paldies dakterei Rutai Bergai un 
māsiņai Aurikai Šukstai par laipnību un 
pretimnākšanu.

Priecīgus Ziemassvētkus, rosmi un 
panākumus Jaunajā gadā!

Estra Melnsilā

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

Priecīgus Ziemassvētkus, 
laimīgu, veselīgu, možu Jauno gadu Rojas novada domes 

kolektīvam, senioru kluba „Liedags” biedriem un visiem 
pārējiem Rojas novada pensionāriem!

Senioru klubs „Liedags”

Ziemas vakariem satumsušas acis. Šogad 
tie atnāk, tinušies samirkušu rudens lapu mē-
teļos. Vakari raugās, cik māju logos vēl deg 
gaisma. Cik siltuma ļaužu sirdīs.

Visam pāri var aizmirstības sniegi snigt. Un 
tomēr laika zirgs auļo. Auļo pāri agri satumsu-
šajiem vakariem un dzestrajiem rītiem, kam die-
nas garumā miegainas acis. Cilvēk! Neaizmiedz 
Tu! Tava sirds nav apsnigusi. Tavā dvēselē gaisma dzimst.

Lai jaunajam gadam bagātas acis!
Šajā Adventes un Ziemassvētku laikā „Zītaru” kolektīvs jums novēl 

piedzīvot pasaku par Gaismu un Mīlestību, par Līdzjūtību un Saudzību 
kluso… Un Laimi…

Novēlu Jauno gadu uzsākt ar tīru enerģiju, spridzino-
šu iedvesmu un neizsīkstošu entuziasmu divām lieliskām 
sievietēm, manām draudzenēm, no kurām iedvesmojos jau 
daudzus gadus – zvejnieksētas un muzejsētas saimnie-
cēm Gundegai Balodei un Zanei Vaivodei!

Zinta

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.
Paldies par visu Inārai un Ivaram Vol-

demāriem. Novēlam gaišus un siltus Kris-
tus dzimšanas svētkus un svētīgu Jauno gadu!

Ticības biedri Rojupē

Ir labu vārdu daudz ikkatram,
Ar tiem var mierināt un sveikt.
Mēs gribējām tos vārdus atrast,
Kas spēj par visu paldies teikt!
No sirds pateicamies ģimenes ārstei Mudītei Džeriņai un 

māsiņai Artai Maldonei, dakterei Ingrīdai Miķelsonei un mā-
siņai Baibai Volajai.

Lai Jums silti, gaiši Ziemassvētki 
un svētīts 2016. gads!

Dravnieku ģimene Rudē

Mīļš paldies visiem, 
kuri mani sveica kora „Banga” 

50 gadu jubilejā!
Lai jums visiem priecīgi 

Ziemassvētki un 
laimīgs Jaunais gads!

Drosma Sproģe

Gaišus Ziemassvētkus 
dakterei Rutai Bergai un 

medmāsiņai Aurikai Šukstai! 
Paldies par sapratni un iejūtību!

Skaidrīte Brūšniece 

Mirdzumu acīs un siltumu dvēselē, mazus brīnumus ik-
dienā un lielus brīnumus sirdī. Eņģeli uz pleca un mīļus cil-
vēkus blakus.

Gaišus Ziemassvētkus un bagātu Jauno gadu visiem 
mūsu darbabiedriem, radiem, draugiem un kaimiņiem!

Inese un 
Normunds Čibļi

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku      
                                               zvaigzne,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūties kā parādnieks.

Rojas invalīdu biedrība, 
vēlot veselību, izturību un radošu garu,

sveic visus novada iedzīvotājus 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

No sirds pateicamies Rojas novada 
domei par sniegto atbalstu!

Senioru kluba „Liedags” padome

Skaistus Ziemassvētkus, laimīgu, veselīgu 
Jauno, 2016. gadu, vēlam dakterei Mudītei 

Džeriņai, māsiņām Artai un  Ilzītei! 
Lai veicas!

Riķīši

Ziemassvētku zvaigznes
Lai pār visiem mirdz,
Miers lai ir virs zemes,
Miers iekš katra sirds.

Priecīgus Ziemassvētkus novada domes priekšsēdētājai 
Evai Kārkliņai, izpilddirektoram Jānim Pūcem, 

Rojas DzKU vadītājam Ivaram 
Jaunozolam! Paldies par atsaucību, 

palīdzību un pretimnākšanu!
Sētniece Gita

No sirds pateicos Sarmai Mateikai par 
labsirdību un atsaucību! Priecīgus svētkus!

 Gita

No sirds pateicos par darbu savai 
pastniecītei Ivetai Reinholdei. 

Lai silts Ziemassvētku vakars 
un darbīgs, veselīgs Jaunais gads!

Vija Kaltenē

Lai Ziemassvētku mirdzums
ienes mieru jūsu sirdīs un 
mājās, dāvājot veiksmi, 

izdošanos un daudz gaišu 
notikumu Jaunajā gadā!

Rojas novada Sporta skolas kolektīvs

Pastniece Iveta Reinholde sveic savus klien-
tus Kaltenē, Rudē, Liepu, Lašu un Krasta ielā 
Rojā, vēlot priecīgus Ziemassvētkus un laimī-
gu Jauno gadu!

Paldies par vienmēr laipno uzņemšanu, at-
saucību un sadarbību!

Paldies par atsaucību un izpalīdzību auto-
mehāniķim Guntaram Žurovskim!

Pastniece Iveta 

Katrai dienai Jaunā gadā
Kā skaistam jaukam sapnim būt.
Un katram sapnim, katrai domai,
Par dzīves īstenību kļūt!

Visiem atbalstītājiem, apmeklētājiem un draugiem 
gaišus, prieka un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus un 

laimīgu, veiksmīgu, radošu Jauno. 2016. gadu!
Rojupes BJIC „Varavīksne’’ 

kolektīva vārdā – vadītāja Inga Lēmane 

Vislielākais paldies par operativitāti un profesionalitāti  
Rojas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

 kolektīvam! Siltus, mierīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!

Gita

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

Šis ir tumšākais laiks, kurā dzimst gaišākās domas, kad ro-
kas ir nosalušas, bet sirdis siltas. Laiks, kad mēs gribam teikt siltu 
paldies mūsu dakterei Mudītei Džeriņai, māsai Artai Maldonei,  
reģistratūras māsiņai Ilzītei Kārkliņai.

Lai Ziemassvētkos silda svecītes liesmiņa!
Jaunajā, 2016. gadā, lai atnāk laime un prieks!

Bertholdu un Apškrūmu ģimenes

Vismīļākais paldies dakterei Rutai Bergai, 
medmāsiņai Aurikai Šukstai, Sociālā dienesta 

kolektīvam, Ivaram Jaunozolam un viņa komandai,  
frizierei Aijai un pastniecei Ivetai par sadarbību,  

atsaucību un iejūtību.
Gaišus 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.

Lai egles zaļums, sveču liesmas un piparkūku smarža 
ikvienam nes prieku un mieru Ziemassvētkos! 
Lai Jaunais gads nāk ar ieceru piepildīšanos, 
laimi un mīlestību!

Iveta Pastore, Rojas PII „Zelta zivtiņa” vadītāja

Gaišas domas, prieks un labestība
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk,
Un ne tikai saņemt mīlestību,
Citiem dot, to arī sirds lai māk!
Rojas vidusskolas kolektīvs novēl audzēkņiem, viņu ģimenēm, 

Rojas novada domei un visiem, kuri mūs atbalsta un saprot, 
sirds prieku un gaišas domas gan Ziemassvētkos, gan Jaunajā 
gadā!

Mīļus, gaišus Ziemassvētkus un 
veselīgu Jauno gadu pastniecītei Natālijai Gurejevai!

Pateicībā – 
 Skaidrīte Brūšniece 

Cienījamie lasītāji!
Nākamā ,,«Banga» iznāks 

2016. gada 15. janvārī!
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