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Šos apbalvojumus Imants Ločmels 
nopelnījis mēneša laikā. Lasiet 4. lpp. 

D. Klaberes foto

Lai egle mirdz!
14. decembris, neskatoties uz ziemai 

neatbilstošajiem laika apstākļiem, Rojā 
bija rosīgs – pa dienu tirgus lustēs varēja 
iegādāties kaut ko svētku galdam, sirdij 
un dāvanām, bet vakarā mazus un lielus 
rojeniekus priecēja lielās egles iedegša
nas svētki ar daudzu rūķu piedalīšanos! 

Tirgus lustes laukumā pie Rojas 
kultūras centra pulcēja daudz iedzī
votāju, kas meklēja svētkiem un vese
lībai ko sev tīkamu. Tirgus šogad bija 
varen plašs – vairāk kā 20 tirgotāji 
bija ieradušies gan no Talsu novada, 
gan tālās Latgales, gan arī vietējie ie
dzīvotāji neturēja sveci zem pūra un 
dalījās ar  saviem labumiem. Tirgū 
varēja nopirkt gan adventes vainagus, 
zeķes, cimdus, medu, sīrupus, ābolus, 
dažādus gaļas žāvējumus, pašu ceptu 
maizi, piparkūkas, kūkas un kūciņas, 
sklandraušus, vīnus un daudz ko citu! 
Mazi un lieli tirgus apmeklētāji rūķītes 
Ilzes vadībā gatavoja rotas, rūķītes 
Tatjanas vadībā sportoja un saimniece 
Dina ar saviem rūķu palīgiem bija 
sagatavojusi gardu ziemas zupu, kuru 
iegādājoties, varēja sniegt atbalstu Vo

ronovu ģimenei pēc nelaimes uguns
grēkā. 

Vakarā iedzīvotāji, neskatoties uz 
lietu, kuplā skaitā bija ieradušies uz 
lielās egles iedegšanas svētkiem. Lai tā 
degtu, šogad bija nepieciešams savākt 
gana daudz brīnumu putekšņu. Gan 
mazi, gan lieli rūķi, neskatoties uz 
nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, spēja 
priecēt klātesošos, un radīja prieku un 
svētku sajūtu. Taču vislielāko sajūsmu 
radīja gana iespaidīga uguņošana!

Šogad svētkus svinēt un eglei iemir
dzēties palīdzēja ar jautrām dejām tau
tisko deju kolektīvs „Pērkonītis”, mazas 
un lielas Elfas, ar skanīgām dziesmām 
„Jāņa bērni”, Rojas amatierteātris pa
līdzēja tirgoties, skaisto salūtu uzdāvi
nāja SIA „Petardes” un Jānis Nutovcs! 
Tāpat palīdzīgu roku sniedza SIA „Ķi
pītis” komanda, Māris Maķinskis, bet, 
lai būtu, ko iedegt, jāsaka  liels paldies 
SIA „DzKU” rūķiem un Rojas kultūras 
centra darbiniekiem, par iespēju sajust 
Ziemassvētku garu!

Marita Pāvuliņa  

Ziemassvētku laiks…
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdīs, 
Kad atmiņās zūd ikdienas rūgtuma garša, 
Kad atceramies būtiski…
Tas ir Ziemassvētku laiks…

Lai šajos Ziemassvētkos izdodas piedzīvot mirkļus, 
kad pilni prieka, laipnības, mīlestības un sirsnības.

Gandarījuma, prieka un panākumiem bagātu nākamo 
gadu!

Priecīgus un gaišus svētkus vēlot:
Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

 Ak, negaidītās dāvanas
 Tie mazie brīnumiņi
 Aiz tiem kā mazi eņģeļi
 Ir Viņi un ir Viņas 
  Un mēs par viņiem domājot
  Kā maija saules smaidām
  Ak, negaidītās dāvanas
  Tās mēs visvairāk gaidām

Visiem Rojas novada iedzīvotājiem vēlam – 
mierpilnus, svētītus, sirds siltus Ziemassvētkus un
veselīgu, veiksmīgu, patīkamiem brīnumiem pilnu 

Jauno gadu!
Sociālā dienesta kolektīvs

Pateicos saviem lieliskajiem darbiniekiem par to, 
ka darāt savu darbu ar mīlestību, atsaucību, izpratni un 
sirds siltumu, ikdienā palīdzot tiem novada iedzīvotā-
jiem, kuriem nepieciešams līdzcilvēku atbalsts!

Lai arī turpmāk pietiek spēks, gudrība, ticība, 
enerģija, darot šo – ne vieglo, bet tik ļoti svarīgo 
darbu! 

Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce

Sociālā dienesta kolektīvs izsaka sirsnīgu pateicību 
par veiksmīgu sadarbību šajā gadā – Latvijas Sama-
riešu apvienībai, ergoterapeitei Mārai Džeriņai, psi-
holoģei Svetlanai Stepulei, mākslas nodarbību vadītā-
jai Ilzei Šelkovai, Rojas novada domes kolektīvam, 
Rojas vidusskolas kolektīvam, PII „Zelta zivtiņa” un 
PII „Saulespuķe” kolektīviem, Rojas novada bāriņ-
tiesas darbiniekiem, pašvaldības policistiem, kultūras 
centra darbiniekiem, Rojas DzKU izpalīdzīgajiem vī-
riem, daiļdārzniecei Dacei Zembahai, avīzes „Banga” 
redaktorei Dacei Klaberei. 

Lai darba prieks un spars 
visam nākamajam gadam!

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

Gaismas un labestības piepildītus Ziemassvētkus!
Lai sirdsmiers, labklājība un prieks 

Jaunajā gadā mīt katrā mājā!
Rojas PII „Zelta zivtiņa” kolektīvs

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

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!
Sportisku un veselīgu Jauno gadu!

Rojas novada Sporta skolas kolektīvs

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

Sveicam visus grāmatu draugus un vēlam, 
lai svētki atnāk ar padarīta darba sajūtu un 

apņēmības pilnu skatu uz Jauno gadu!
Rojas novada bibliotēkas kolektīvs

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

Visiem atbalstītājiem, apmeklētājiem un draugiem 
gaišus un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus 

un laimīgu Jauno 2020. gadu!

BLPJC „Strops” kolektīva vārdā – vadītāja Inga Lēmane

Paldies ikvienam, kurš dāvā savu laiku, domas un dar-
bus, lai veidotu patīkamu vidi un radītu vērtīgas iespējas 
mūsu skolas bērniem un jauniešiem.

Īpašs paldies vecākiem, skolotājiem un skolēniem, 
kas līdzdarbojas skolas domē. 

Lai mums visiem gaišs un sirsnīgs šis svētku laiks!  
Lai priecīgs, veiksmīgs un veselīgs Jaunais gads!

Rojas vidusskolas skolas domes priekšsēdētāja 
 Kristīne Maslovska

Paldies SIA „Rauda” un Gintim un Raitim Krauzēm par 
diplomiem sporta skolai. Vēl paldies SIA „Banga LTD” un 
Ingum Veckāganam,  SIA „Riesti” un Mārim Maķinskim 
un SIA „Ķipītis – Roja” un Aivitai un Guntaram Duburiem 
par atbalstu sportam.

Rojas novada Sporta skolas direktore 
 Tatjana Kirilova

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigzne,
Un Zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes,
Un visās sirdīs mīlestību sēj!

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2020. gadu 
visiem mūsu skolēniem, vecākiem, absolventiem, 
sadarbības partneriem un Rojas novada ļaudīm!

 Rojas vidusskolas kolektīva vārdā direktore Santa Veide

Svētki ir klāt, uz galdauta balta 
Kā krāšņākā puķe domas mums zied. 
Sildoties šonakt svecīšu liesmā, 
Varēsim gaišāki rītdienā iet.

Paldies par sadarbību Rojas novada domei, kultūras 
centram, Rojas bibliotēkai, muzejam. Īpašs paldies Da-
cei Alsbergai un Guntim Skrīvelim. 

Lai ikvienam esošajam un topošajam apmeklētājam 
svētīgs Jaunais 2020. gads! 

Tava Kaltenes bibliotēka

31. decembrī plkst. 24.00 
GADUMIJAS uguņošana 

virs stadiona.

Lieli rūķi, mazi rūķi iet rotaļā ar Ziemassvētku vecīti.                                                                             Foto: A. Zemels

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

Paldies par sadarbību un veiksmīgu darbu visām 
Rojas novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām,Rojas novada
 iedzīvotājiem un visiem, visiem 

sadarbības partneriem! 
Vēlam ikkatrā ģimenē 

un mājā sagaidīt 
Ziemassvētku brīnumu un 

panākumiem bagātu 
Jauno gadu!

Rojas novada domes priekšsēdētāja 
 Eva Kārkliņa



2 BANGA 2019. gada 20. decembris

Rojas novada domē
Rojas novada domes 17. decembra  
sēdē tika izskatīti 22 darba kārtības 
jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.  10/2019 „Grozījumi 16.04.2019. sais-
tošajos noteikumos Nr. 2/2019 „Par Rojas 
novada domes 2019. gada budžeta plānu””.

•	 Apstiprināt aktualizēto Rojas novada 
attīstības programmas 2015.–2021. gadam 
Rīcības plānu un Investīciju plānu no 2020. 
līdz 2021. gadam.

•	 Apstiprināt Rojas novada domes 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības noli-
kumu un jaunā redakcijā Rojas novada do-
mes struktūrvienību un iestāžu vadītāju un 
darbinieku darba izpildes un individuālās 
mēnešalgas līmeņus.

•	 Apstiprināt noteikumus „Par atalgo-
juma noteikšanu Rojas novada vidusskolas, 
pirmsskolas izglītības iestāžu un Rojas no-
vada Sporta skolas medmāsām”.

•	 Apstiprināt ar 2020. gada 1. janvāri 
Rojas novada domes struktūrvienību ama-
tu un mēnešalgu sarakstus.

•	 Atcelt Rojas novada domes 2019. gada 
15. oktobra lēmumu Nr. 168 „Par piedalī-
šanos projektā „Rekreāciju teritorijas labie-
kārtojuma izveide””.

•	 Izdarīt grozījumus Rojas novada do-
mes 2019. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 111 
„Par piedalīšanos projektā „Rekreāciju teri-
torijas labiekārtojuma izveide””.

•	 Apstiprināt dalības maksu vienai 
komandai basketbola turnīrā meitenēm 
„Rojas  kauss 2019” 2019. gada 28. decem-
brī, EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) apmērā, 
izņemot Rojas novada Sporta skolas ko-
mandu.

•	 Noteikt Rojas novada domes priekš-
sēdētājai Evai Kārkliņai 2020. gadā mēneša 
limitu mobilā tālruņa rēķinam EUR 25,00 
apmērā.

•	 Atzīt par starpgabalu nekustamo īpa-
šumu „Riekstiņi”, Rojas novadā.

•	 Pašvaldības funkciju veikšanai, iegā-
dāties nekustamo īpašumu „Mazķeizari”, 
Rojas novads, 0,2000 ha platībā.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Krūmā-
ji”, zemes vienībām zemes lietošanas mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Strauti-
ņi”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes lietošanas 
mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Jūrma-
las”, Kaltenē, Rojas novadā zemes lietošanas 
mērķi.

•	 Atcelt 19.11.2019. Rojas novada do-
mes lēmumu Nr. 190 „Par zemi Jūras ielā 
1A, Rojā, Rojas novadā”. Apbūves tiesību 
reģistrēšanai, izveidot zemes vienības daļu 
Jūras ielā 1A, Rojā, Rojas novadā ar kadas-
tra apzīmējumu 8882 008 0656 0,6126 ha 
platībā, un noteikt zemes vienības daļai ze-
mes lietošanas mērķus.

•	 Izteikt 21.05.2019. Rojas novada do-
mes lēmuma Nr. 100 „Par adreses piešķir-
šanu Rojas estrādei” lemjošās daļas pirmo 
punktu citā redakcijā.

•	 Neatbalstīt jauno likumprojektu „Ad-
ministratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu 
likums” esošajā redakcijā un aicināt Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas komi-
siju izskatīt un izvērtēt jautājumu par Rojas 
novada, kā patstāvīgas Latvijas Republikas 
administratīvās teritorijas, saglabāšanu.

•	 Piešķirt 2020. gadā Kurzemes plāno-
šanas reģionam, Rojas novada pašvaldības 
budžeta dotāciju EUR 1  500,00 apmērā 
Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, 
kā arī labas prakses apgūšanas brauciena 
organizēšanai.

•	 Atcelt Rojas novada domes 17.09.2019. 
lēmumu Nr. 153 „Par sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību „Rojas DzKU” pamatkapitāla 
palielināšanu”. Palielināt sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību „Rojas DzKU” pamatkapi-
tālu. Un apstiprināt Sabiedrības pamatkapi-
tāla palielināšanas noteikumus.

•	 Noslēgt ar SIA „Rojas DzKU”, deleģē-
šanas līgumu.

•	 Lēmuma projekts „Par nešķiroto sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 
no 2020. gada 1. janvāra” ar kuru bija pare-
dzēts izdarīt grozījumus 2017. gada 26. de-
cembrī noslēgtajā līgumā par atkritumu ap-
saimniekošanu Nr. RND/2017/L220, netika 
pieņemts. 

•	 Lēmuma projekts „Par Rojas pludma-
les kafejnīcu – bāru” netika pieņemts.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/

Domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Dabas resursu nodokļa likmes 
palielināšanās ietekmēs maksu 
par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība 
„Piejūra”” darbības reģionā

Kā informē SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrī-
ba „Piejūra””, atbilstoši Dabas resursu nodokļa (DRN) liku-
mam, 2019. gadā valstī noteiktā dabas resursu nodokļa likme ir 
43,00  EUR/t, bet 2020. gadā tā pieaugs līdz 50,00 EUR/t. Palie-
linoties DRN likmei, pieaugs SIA „Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrības „Piejūra”” poligonā „Janvāri” apglabāto atkritumu 
izmaksas, līdz ar to arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

Līdz 2020. gadam maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) 
apsaimniekošanu Tukuma, Talsu, Engures, Kandavas, Jaunpils, Dun-
dagas, Rojas un Mērsraga novadā ir 15,90 EUR/m3, (ieskaitot pievie-
notās vērtības nodokli), bet no 1. janvāra apsaimniekošanas maksa 
būs 16,32 EUR/m  (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Maksa par viena konteinera iztukšošanas reizi no 01.01.2020. 

Konteinera vai maisa tilpums 
(m3)

Esošā 
maksa 
EUR

(ar PVN)

Maksa no 
01.01.2020.

EUR
(ar PVN)

0,060
(marķētais maiss nešķirotiem sadzīves 
atkritumiem)

1,49 1,51

0,120
(marķētais maiss 
bioloģiskajiem atkritumiem)

2,73 2,88

0,140 2,23 2,29

0,180 2,87 2,94

0,240 3,81 3,92

1,100 17,48 17,96

Atkritumu cenas Rojas atkritumu pārkraušanas – šķirošanas sta-
cijā no 2020. gada 1. janvāra.

Atkritumu 
kods Atkritumu veids

Cena 
bez PVN 

EUR/t

Cena 
ar PVN 
EUR/t

200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 64,01 77,45

170605 Azbestu saturoši būvmateriāli 92,64 112,09

200307 Liela izmēra atkritumi 82,64 99,99

170904 Būvniecības atkritumi 82,64 99,99

160103 Nolietotas riepas 80,00 96,80

200102 Stikls (logu), 
bez piemaisījumiem 28,93 35,01

200121 Luminiscētās spuldzes 0,21/gab. 0,25/gab.

 Jautājumu vai  neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar klien-
tu apkalpošanas speciālistiem, zvanot pa tālruni +371 63123306 vai 
rakstot uz e-pastu info@piejuraatkritumi.lv.

Blakus intensīvam mācību darbam Rojas Mūzikas un mākslas skolā tās izglītojamie de-
cembra mēnesī aktīvi piedalījušies festivālos, konkursos, koncertos. Tā novembra mēneša 
izskaņā aizritēja Latvijas Orķestru asociācijas IV festivāls, kurā piedalījās arī mūsu peda-
goģes Indras Sproģes vadītais Ziemeļkurzemes kamerorķestris. 29. novembrī kolektīvs 
sniedza koncertu Skrundā, savukārt 30. novembrī piedalījās festivāla noslēguma koncertā 
Ventspils koncertzālē „Latvija”.

6. decembrī mūsu pianisti Dans Daniels Gitendorfs un Ieva Grīnīte piedalījās 
VI Kurzemes reģiona mūzikas skolu pianistu festivālā. Šoreiz festivāla dalībniekus uzņēma 
Sabiles Mūzikas un mākslas skola. Paldies skolotājai Brigitai Kvālbergai par skolēnu 
sagatavošanu! Paldies vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu!

Mākslas nodaļas audzēkņi no oktobra piedalās Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursā 
„Mana zeme skaistā”. Pašlaik esam rezultātu apkopošanas procesā. 

Nav noslēpums, ka piedalīties valsts konkursos ir liela atbildība. Šogad profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs šis konkurss aizrit divās programmās: Stīgu instrumentu 
spēle – Ģitāras spēle un Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle. Kultūras ministrijas 
nolikums paredz šī konkursa I kārtā piedalīties visiem skolu audzēkņiem. Mūsu skola nav 
izņēmums, un 12. decembrī satraukuma pilni šo kārtu sagaidīja 14 mūsu skolas audzēkņi. 
Ar prieku varam paziņot un reizē apsveikt izglītojamos, kam uzticēts Rojas Mūzikas un 
mākslas skolu pārstāvēt konkursa II kārtā: Krista Jana Reinholde (akordeona spēle), Māra 
Grīnīte, Eduards Čeksters, Miķelis Gitendorfs (ģitāras spēle). Novēlam audzēkņiem darba 
sparu, veiksmi, izturību, lai Rojas vārds izskanētu pēc iespējas tālāk!

Kā ikkatru gadu Ziemassvētku noskaņu skolā ieskandina nodaļu Ziemassvētku 
koncerti. 14. decembrī izstāžu zālē izskanēja klavierspēles, akordeona un ģitārspēles 
izglītojamo sarūpētais koncerts. Paldies skolotājai Marutai Zemturei un Brigitai Kvālbergai 
par pasākuma organizēšanu! Paldies skolēniem par sagatavotajiem priekšnesumiem! 

Mūsu svētki turpinājās arī 15. decembrī, kad koncertu sniedza kora klases izglītojamie. 
Turklāt uzstājās ne tikai audzēkņi, bet svarīgs uzdevums – priekšnesumu pieteikšana – tika 
uzticēta audzēkņu tuviniekiem. Paldies skolotājai Litai Krūmiņai un Inesei Ozoliņai par 
jauko kopā būšanu!

Savukārt 17. decembrī mākslas skolas telpās visu dienu smaržoja pēc piparkūkām. Par 
šo Ziemassvētku sajūtu parūpējās vizuāli plastiskās mākslas izglītojamie. Paldies skolēniem 
un skolotājām – Līgai, Ilzei un Vizbulītei – par pavisam citādāku dienu skolā!

Bet visu savu svētku noskaņu Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi 
savīs kamolītī 19. decembrī Rojas kultūras centrā koncertā „Meklējot brīnumu”.

Pirmais pusgads aizritējis ļoti intensīvā darbā, mācību procesā un dažādu ārpus 
nodarbību aktivitātēs. Paldies vēlamies pateikt visiem mūsu labajiem domu biedriem  – 
Rojas novada domei un tās priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, „Rojas DzKU” un Jānim 
Podniekam, Rojas kultūras centram un tās darbiniekiem, Rojas novada domes izglītības 
iestādēm. Paldies par veiksmīgu sadarbību, lai mums skanīgs, krāsains un veiksmīgs 
nākamais gads! 

Aija Kaļiņičenko, Baiba Beraģe

Koru klase pēc koncerta.                                                                                        Albuma foto

Decembra mēneša aktualitātes 
Rojas Mūzikas un mākslas skolā

No Rojas vidusskolas
Klāt  Ziemassvētku laiks un to tuvošanās Rojas vi-

dusskolā nozīmē ikgadējo 8.–12. klašu Ziemas balli, 
kura šogad notika 13. decembrī. Ziemassvētki nav 
vienkāršs dāvanu dāvināšanas laiks, bet gan laiks, kad 
dāvinām kādu daļiņu no  savas sirds citam, tāpēc sko-
lēnu pašpārvalde Ziemas balles ietvaros vēlējās ieviest 
jaunu skolas tradīciju – balvu pasniegšanas ceremo-
niju „Zvaigžņotā skolas debess”. Tradīciju, kurā viens 
otram pasakām paldies ne tikai par labām sekmēm, 
bet arī par gaišu un atsaucīgu sirdi, laipnību vai labu, 
bet ikdienā nemanāmu darbu, rīcību, jo mēs visi vē-
lamies būt spožās un pamanītās zvaigznītes, kuras ie-
mirdzas pie Rojas vidusskolas debesīm.

Ceremonijas ietvaros šogad tika izveidotas 11 no-
minācijas. Katrai 8.–12. klasei un to audzinātājam bija 
iespēja nominēt konkrētu vidusskolas skolēnu vai 
skolotāju kādā no nominācijām, sniedzot pamatoju-
mu balsojuma anketās. Balsojuma uzvarētājiem tika 
pasniegts diploms un  tematiskā statuete „Zvaigžņotā 
skolas debess”. 

Pēc balsošanas rezultātu apkopošanas statueti un 
diplomu nominācijā „Skolotājs – mans draugs” ie-
guva – atraktīvā un saprotošā bioloģijas skolotāja, 9. 
klases audzinātāja Raida Koroļova. Nominācijā „Ik-
dienas nemanāmais varonis” balvu saņēma skolēns, 
kurš izceļas ar džentlmeņa manierēm un cieņas pilno 
attieksmi pret apkārtējiem, 11. klases skolēns Valters 
Sigai.  Nominācijā „Spicākā personība’’ – jauniete, ku-
ras spēcīgā personība iedvesmo un ieinteresē citus ra-
došām idejām un mērķiem, 10. klases skolniece Patrī-
cija Kleinberga. Nominācijā „Aktīvākais sabiedriskajā 
darbā” – skolniece, kas aktīvi iesaistās ārpusklases 

darbā, ir modes deju studijas 
„Elfas” dejotāja – mērķtiecīgā 
Megija Janševica, nominācijā 
„Nākotnes sporta personī-
ba” – skolnieks, kuram prio-
ritāšu sarakstā ir basketbols, 
viņam piemīt liels sportisks 
potenciāls – Pēteris Alkšbir-
ze. Nominācijā „Lielākais 
brīvdomātājs” balvu saņē-
ma skolēns, kurš uzskata, ka 
dzīve jāuztver viegli un ne-
piespiesti un jādzīvo pēc sa-
viem noteikumiem – Gustavs 
Zanders. Nominācijā „Joku Pēteris” balvu saņēma 
jaunietis, kurš pamanās izcelties ar saviem jociņiem. 
Skolotājas tos ir nodēvējušas par „pērlēm” – Kristers 
Straumers. Nominācijā „Sociālo tīklu influenceris” 
balvu saņēma jauniete, kura visaktīvāk iesaistās so-
ciālo tīklu vidē, tai laikā neaizmirstot par izsmalci-
nātību un labu gaumi – Kitija Maišele. Nominācijā 
„Saldākais pārītis” balvu saņēma skolas  pāris – Jānis 
Kleinbergs un Laima Simona Grīnberga. Nomināci-
jā „Džentlmenis nr. 1” balvu saņēma – Intars Rēvičs, 
kurš mūsu vidū izceļas ar savu pieklājību, pozitīvo at-
tieksmi pret skolasbiedriem un skolotājiem. Nominā-
cijā „Ballīšu karalis” balvu saņēma Markuss Daniels 
Zembahs, kurš ir aktīvs ballīšu apmeklētājs un atzīst, 
ka piektdienas un sestdienas ir viņa mīļākās nedēļas 
dienas. Balles noslēgumā tika  izvēlēti un kronēti 
Balles Karalis un Karaliene, kurus izvēlēja pēc tā, cik 
daudz konkrētais balles dalībnieks atradās uz deju 

grīdas, dejojot un piedaloties balles aktivitātēs. Šogad 
par Rojas vidusskolas Ziemas balles Karalieni kļuva 
Laura Veģe un par balles Karali – Madars Gūtšmits.

Manuprāt, skolas Ziemas balle izdevās nevaino-
jama un sirsnīga, tāpēc vēlos pateikt milzīgu paldies 
ikvienam Rojas vidusskolas skolēnam, Skolēnu paš-
pārvaldei un mūsu vadītājai Elīnai, skolas direktorei 
Santai Veidei, skolotājiem, kā arī personīgi skolotājai 
Ingridai Ķauķei par sagādātajiem materiāliem. Pal-
dies mūziķiem – Indrai un Modrim Sproģiem, kā arī 
paldies Rojas kultūras centra darbiniekiem! Tikai vi-
siem kopā ir iespējams ielikt stingrus pamatus kādā 
no idejām, īstenot tās un paveikt milzīgu darbu! 
Gaišus un siltus Ziemassvētkus un patiesi laimīgu 

Baltās Žurkas gadu! 
Patrīcija Kleinberga, 

Skolēnu pašpārvaldes prezidente

Albuma foto
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Pasākumu kalendārs
21. decembrī plkst. 17.00
Sieviešu kora „KALVA”  

25 gadu jubilejas
KONCERTS

„SIDRABIŅA 
LIETIŅŠ LIJA”.

Ieeja brīva. Īpaši mīļi aicinātas 
                                                 bijušās „KALVA” dziedātājas.

22. decembrī plkst. 12.00
Atraktīva un piedzīvojumu pilna izrāde visai ģimenei

„NEMO UN DRAUGI 
NO MADAGASKARAS”.

Nāc un satiec savus iemīļotos varoņus dzīvē – 14 lieliski 
personāži!

Ieeja bērniem 4,50 eur, pieaugušajiem 6,00 eur, biļešu iegāde 
pirms izrādes.

22. decembrī plkst. 17.00
Mūsdienu deju studijas „Elfas” koncerts

„Ielūdz ELFAS”.
Ieeja brīva.

Piedzīvo Ziemassvētkus pie mums! 
25. decembrī plkst. 17.00

Koncerts „ZIEMA”.
Kristīne Kalniņa  – balss, vijole, kokle
Marts Kristiāns Kalniņš – balss, oboja, harmonija, klavieres
Edgars Kārklis  – balss, stabules, dūdas, akordeons
Ilze Grunte  – ģitāras, arfa
Gints Sola  – ģitāras 

Koncertā tiks izdziedāts ziemas stāsts, kas sevī ietver lat-
viešu komponistu skaņdarbus un tautas dziesmas, arī pasaulē 
zināmas melodijas, kas sakņojušās vācu, basku, īru un citās 
kultūrās. Izmantojot plašo instrumentāriju, katrs skaņdarbs 
veidots kā skanoša glezna, ļaujot klausītājiem piedzīvot kat-
ram savu ziemas stāstu.

Biļešu cena – 12,00, 10,00, 8,00 eur. Iepriekšpārdošana www.bi-
lesuparadize.lv un Rojas novada domes kasē (t. 63232055). Pasā-
kuma dienā biļetes varēs iegā dāties no plkst.15.00 Rojas kultūras 
centrā, tālrunis informācijai 29196478.

Koncerts „Ziema” būs lieliska dāvana Ziemassvētku vakarā  
un jauks notikums Ziemassvētku laikā.

28. decembrī plkst. 18.00

Filma „Jaungada taksometrs 2”.
Režisors Māris Martinsons
Galvenajās lomās – Lauris Reiniks, Anete Krasovska, Baiba 

Sipeniece-Gavare, Valters Krauze, Nauris Brikmanis, Andris Bu-
lis, Zane Dombrovska, Ieva Florence-Vīksne, Māra Sleja. Šogad 
filmas aktieru buķetei ir pievienojušies jauni tēli – Anna Lieckal-
niņa un Mārtiņš Kozlovskis (Kozmens), kas neparedzami papil-
dina Jaungada nakts piedzīvojumus.

Ieeja 3,00 eur, biļešu iegāde pirms seansa.

29. decembrī plkst. 15.00 
Aicinām pavadīt kopā vienu skaistu pēcpusdienu 

labdarības koncertā „ROKU ROKĀ”, kurā aicināsim 
ziedot ugunsnelaimē cietušajai Voronovu ģimenei.

Koncertā piedalīsimies mēs paši – dziedošie, muzicējošie, 
dejojošie – Rojas kultūras centra kolektīvi, Rojas MMS mūziķi, 
novada talanti, kā arī labie kaimiņi – TDK „Krišjānis” dejotāji no 
Valdemārpils.

Bet, kas vēl īpašs – labiem darbiem, kā vienmēr, gatavs ir 
mūsu draugs Valters Krauze un viņš cer sagādāt visiem arī pār-
steigumu! Nu, vai nav brīnumaini jauki? 

Sanākam kopā kuplā pulkā, labi pavadot pēdējo gada svētdie-
nu un veicot sirdsdarbu! 

31. decembrī plkst. 23.00–04.00

VECGADA VAKARA BALLE. 
Par jautrību gādās muzikanti  „LUSTĪGAIS BLŪMĪZERS”

un Dailes teātra aktieris GINTS ANDŽĀNS.
Ierašanās no plkst. 22.30–23.00.
Pieteikumus galdiņiem pieņemam līdz 30. decembrim.
Ieeja 7,00 eur, ieejas biļešu iegāde Rojas kultūras centrā. Lūdzam 

savlaicīgi iegādāties rezervētās biļetes. Tālrunis 29196478.

Kultūras centra mazajā zālē un Rojas novada bibliotēkā 
apskatāma

„Pastariņa prēmijas” laureātes, grāmatu ilustratores 
Agijas Stakas darbu izstāde

„Nāc līdzi uz pasaku zemi”.

Informāciju sagatavoja  
Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka

Sludinājumi 

Līdzjūtības
Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar
Arņa Jurķevica tuviniekiem.

Kaimiņi: Aija, Dinārs, Dzintra, 
Aleksis, Raivis

Viss aizgājis – kas izdzīvots nu bij’,
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.

Izsakām līdzjūtību Aldai Kirilovai, brāli 
mūžības ceļā pavadot.

Rojas novada represēto apvienība

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz...
Izsakām līdzjūtību Natai Pabērzai, mammu 

zaudējot. 
Mājas „Sarmas” iedzīvotāji

Tur tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani vienmēr satiksiet.

Izsakām līdzjūtību Ludmilai Ozolai, no 
mammas atvadoties. 

Rojas novada dome

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēja balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem, 
Skaidrīti Golubevu zaudējot.

Senioru klubs „Liedags”

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis 
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādā skumjā logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.
Dalām bēdu smagumu ar tuviniekiem, 

Skaidrīti Golubevu mūžības ceļos pavadot.
Rojas invalīdu biedrība

Paņem līdzi saules glāstu,
Draugu rokas viegli liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

Skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem, 
Skaidrīti Golubevu zaudējot. 

Rojas pensionāru apvienība

DARBS

2020. gada 14. janvārī pulksten 11.00 Ro-
jas kultūras centra konferenču zālē senioru 
kluba „Liedags” kopsapulce. Uz sapulci aici-
nāti arī tie seniori, kuri vēlas iestāties „Liedagā”.

Senioru kluba „Liedags” padome

Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga 
Ltd”, reģ. Nr. LV41203031343, Rojā piedāvā 
darbu noliktavas strādniekiem gatavās pro-
dukcijas noliktavā. Darba pienākumi – eti-
ķešu un uzlīmju līmēšana uz kārbām, kārbu 
noformēšana, kastu sagatavošana un citi darbi. 
Bruto darba samaksa 500–800 EUR/mēnesī, 
atkarībā no padarītā darba apjoma.

Kontakttālrunis 26032412.”

Ziemassvētku dievkalpojumi
 Ģipkas baznīcā
24. decembrī, plkst. 17.00.
Pirms dievkalpojuma plkst. 16.30 koncer-

tu sniegs lībiešu ansamblis „Līvlist” no Rīgas. 
Koncertā skanēs lībiešu rudens un ziemas 
dziesmas gan latviešu, gan lībiešu valodās. An-
sambļa vadītājs Kristians Krievāns, koncert-
meistare Linda Šarkova, pie ērģelēm Dmitrijs 
Hortčenko. Visi mīļi gaidīti!
 Rojas katoļu baznīcā 24. decembrī 7.30.
 Kaltenes baznīcā 24. decembrī 18.00.

Policija ziņo

NVO Rojas invalīdu biedrība, Strauta 8-33, BLPJC „Strops”
Pasākumu plāns 2020. gada janvārī

Diena, 
datums Pasākuma nodarbības nosaukums Pulksteņa 

laiks
Nodarbību 

vadītājs
02.01.2020.
Ceturtdiena

Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 L. Semičenkova

03.01.2020.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–16.00 E. Grīnvalde

06.01.2020.
Otrdiena

Auduma apdruka
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana 

10.30–14.00
15.00–16.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde 

26078711
07.01.2020.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Kuratori

Biedrības biedri
08.01.2020.
Ceturtdiena

Adīšana, tamborēšanas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 B. Heinberga

V. Žurovska
09.01.2020.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–16.00 E. Grīnvalde

13.01.2020.
Otrdiena

Svečturu gatavošana no dažādiem 
materiāliem
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana 

10.30–14.00
15.00–16.00 K. Sauškina

14.01.2020.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

15.01.2020.
Ceturtdiena

Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 L. Semičenkova

16.01.2020.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–16.00 E. Grīnvalde

20.01.2020.
Otrdiena

Stikla apgleznošana 
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana 

10.30–14.00
15.00–16.00 K. Sauškina

21.01.2020.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

22.05.2020.
Ceturtdiena

Tamborēšanas, adīšanas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 B. Heinberga

23.01.2020.
Piektdiena Veselības grupa nūjošana 15.00–16.00 E. Grīnvalde

27.01.2020.
Otrdiena

Sveču liešana
Galda spēles

Veselības grupa – nūjošana 

10.30–14.00
17.00–19.00 K. Sauškina

28.01.2020.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

29.01.2020.
Ceturtdiena

Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 L. Semičenkova

30.01.2020.
Piektdiena Veselības grupa – nūjošana 15.00–16.00 E. Grīnvalde

Laika posmā no 04.12.2019 līdz 
17.12.2019 Rojas pašvaldības policija:

Par savām tiesībām un pienākumiem 
konsultēti 2 klienti, izteikti 6 mutiski brīdinājumi, 
izpildīti 3 atsevišķie uzdevumi, sniegta 1 juridiska 
konsultācija. Savā dzīves vietā nogādāta persona, 
kura nespēja patstāvīgi pārvietoties. 

Aicinām uzņēmējus izmantot īpašos 
noteikumus, reģistrējoties dalībai 
„Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”

Aicinām Rojas novada uzņēmējus izmantot 
iespēju un pieteikties Kurzemes reģiona lielāka-
jā uzņēmējdarbības pasākumā un iespēju festi-
vālā „Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”, kas no-
tiks nākamajā gadā 3. un 4. aprīlī Olimpiskajā 

centrā „Ventspils”, Ventspilī. Līdz 2020. gada 15. janvārim piedāvājam īpašus Agrās 
pieteikšanās nosacījumus dalībniekiem.

Plānots, ka pasākumā pulcēsies aptuveni 200 dalībnieku, plaši pārstāvot Kurze-
mi un tās novadus, piedāvājot interesantu programmu kā uzņēmumiem, tā vietējiem 
iedzī  votājiem. „Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020” rīko Latvijas lielākā uzņēmēju bied-
rība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Ventspils pilsētas pašvaldība.

Uzņēmējiem pasākuma ietvaros būs iespēja piedāvāt apmeklētājiem savas preces 
un pakalpojumus, ikvienu interesentu aicinām uzzināt arī par profesionālās izglītības 
iespējām reģionā, kā arī darba tirgus aktualitātēm, karjeras iespējām un citām tēmām. 
Pasākumu iecerējuši apmeklēt arī uzņēmēju delegācijas no citām Eiropas Savienības 
un NVS valstīm. 

Informācija par dalības nosacījumiem:
LTRK Kurzemes reģiona pasākumu organizēšanas vadītāja Santa Eizenarma-Leja, 

tālrunis: 29 757 233, e-pasts: santa.eizenarma@chamber.lv
LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, 

e-pasts: ilze.brice@chamber.lv 

Mūsējiem 1. vieta!
Ar lielisku uzvaru šogad noslē-

dzies LJBL basketbola turnīra pir-
mais aplis. 14 spēļu rezultātu kop-
summā Rojas novada Sporta skolas 
U14 zēnu komanda ierindojusies 
LJBL  Nacionālās līgas – Rietumi 
turnīra tabulas godpilnajā 1. vie-
tā! Apsveicam puišus un komandas 
treneri Robertu Kreicbergu ar lie-
lisko sasniegumu! Paldies ikvienam 
trenerim, skolotājam un vecākiem, 
kas ieguldījuši darbu un līdzekļus 
zēnu izaugsmē. Paldies Rojas nova-
da pašvaldībai par finansiālu atbal-
stu, izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Vēlam veiksmi, izturību un uzva-
ras turpmākajās spēlēs!

Direktore T. Kirilova
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore v. i. Marita Pāvuliņa. 
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.

Mūsu mīļie pašdarbnieki, kolektīvu va-
dītāji, pasākumu dalībnieki, skatītāji, at-
balstītāji, draugi un visi tie, kas par tā-
diem vēl kļūs!

Sveicam Jūs svētkos un novēlam noticēt 
brīnumam, dalīties labajā, radīt prieku līdz-
cilvēkos un padarīt pasauli gaišāku. 

Ticības un baltu domu piepildītus 
Ziemassvētkus!

Paldies par sadarbību 2019. gadā un 
tiekamies dažādos kultūras notikumos Jau-
najā gadā!

Jūsu Rojas kultūras centrs

Kā eņģeļu asaras baltas, 
Sniegs pasaules acīs kad kūst,
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
Ikvienam nes debesu gaismu,
Pār nedienu rūgtumu ēnām,
Lai rītausmas svētība plūst!

Lai Dieva svētība, silti, gaiši Ziemassvētki 
un laimīgs Jaunais gads Rojas ātrās palīdzī-
bas mediķiem un dakterei Mārai Melderei! 
Paldies, ka Jūs esat!

Gunita Rozentāle

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

Paldies par sniegto palīdzību Egilam Mūrniekam!
Lai silti un gaiši Ziemassvētki un laimīgs 

Jaunais gads visai Mūrnieku ģimenei!
Rojas iedzīvotāja

Paldies visiem rojeniekiem par man veltītajiem sirsnī-
gajiem apsveikumiem valsts svētkos! Īpaši sveicieni manām 
ilggadīgajām māsiņām Baibai Volajai un Silvijai Briedei par 
nesavtīgo darbu, aprūpējot pacientus. Paldies saku arī par 
sadarbību garu gadu garumā ģimenes ārstēm Rutai Bergai  
un Mudītei Džeriņai un viņu māsiņām Aurikai Šukstai, Artai  
Maldonei un Ilzei Kārkliņai. Par padomiem nemedicīniskos 
jautājumos paldies Ilzei Alikai.

Visiem vēlu baltus, mierīgus, sirdīs siltus 
Ziemassvētkus un cerībām piepildītu Jauno gadu!

Ingrīda Miķelsone

Iededz gaismu savā sirdī, lai tā spīd,
Katram spēsi labus vārdus pasacīt.

Sveicam visus bijušos un esošos senioru 
kluba „Liedags” biedrus, kā arī visus pārējos 
Rojas novada iedzīvotājus Ziemassvētkos! 
Laimīgu, veselīgu, aktīvu 2020. gadu visiem!

Senioru kluba „Liedags” padome

Ir jāprot sajust leduspuķu smaržu
Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt cilvēkiem,
Ir jāprot pateikt, kāda vējam garša, 
Un tikai tad mūs sauks par laimīgiem.

Lai Rojas novada sociālā dienesta kolek-
tīvam Ziemassvētki nāk ar prieku sirdī un mie-
ru dvēselē! Lai Jaunais gads bagāts radošām 
domām un piepildītām iecerēm!

Ausma Valgalciemā
Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies, 
Kad debesīs sniega dzirnavas maļ. 
Mums cerība laimes pakavus 
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.

Sveicam visus novada seniorus 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

Rojas pensionāru apvienība

Pateicos Dainai un Jānim 
Gaujām par nesavtīgo palīdzī-
bu.

Vaira

Mīļi, mīļi pateicos visai ātro medi-
ķu grupai  – dakterei un šoferim Raivim 
Otmanim,  kuri 25. maijā aizveda mani uz 
Rīgu un izglāba man dzīvību.

Marija Grundmane

Priecīgus Ziemassvētkus 
un visu to labāko Jaunajā gadā

dakterei Mudītei Džeriņai un māsiņām 
Artai Maldonei un Ilzītei Kārkliņai!

Marija Grudmane

Sirsnīgs paldies dakterei Mudītei Džeri-
ņai, medmāsai Artai Maldonai, māsiņai Ilzītei  
Kārkliņai un Mārai Džeriņai. Liels paldies par 
palīdzību Dzidrai Aizupei, Nellijai Brokai, 
Jānim Paulam un manai aprūpētājai Agnesei 
Baumanei.
Visiem novēlu priecīgus Ziemassvētkus 

un veiksmīgu Jauno gadu!
Rita Opolais

Sirsnīgi pateicos Rojas novada domei un 
tās priekšsēdētājai Evai Kārkliņai par ap-
sveikumu dzimšanas dienā.

Lai svēts kluss ir 
Ziemassvētku vakars un mierīgs, 

skaists, lai mājās ienāk 
Jaunais gads!

Indra Aumale

Mīļai dakterei Dzeriņai un viņas ģimenei 
vēlu svētīgus Ziemassvētkus 

un Jaunajā gadā spēkus, lai izturētu, prā-
tu, lai uzvarētu, draugus, 

kas atbalsta un laiku atpūsties.
Indra

Milzīgs paldies visiem tiem Rojas ie-
dzīvotājiem, kuri sniedza atbalstu šajā 
man grūtajā brīdī. 

Liene ar ģimeni

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

Visiem atbalstītājiem, apmeklētājiem un 
draugiem gaišus un mīlestības piepildītus 

Ziemassvētkus 
un Laimīgu Jauno 2020. gadu!

BLPJC „Strops” kolektīva vārdā – 
vadītāja Inga Lēmane

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

Ģipkas baznīcas draudze sveic visus 
novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā, vēlot visiem labu veselību. 
Gada nogalē draudze vēlas pateikties visiem, 
kuri atbalsta mūsu baznīcu un draudzi. Īpašs 
paldies Rojas novada domes darbiniekiem, 
deputātiem, Rojas muzeja darbiniekiem, 
kā arī Salvja Svitiņa un Tomasa Vonsoviča 
ģimenēm par nesavtīgo atbalstu un palīdzību. 
Lai Dieva svētība ikvienā māja un ģimenē!

Draudzes vārdā Valdis Rande

Svētki ir klāt, uz galdauta balta 
Kā krāšņākā puķe domas mums zied. 
Sildoties šonakt svecīšu liesmā, 
Varēsim gaišāki rītdienā iet.

Paldies par sadarbību Rojas novada do-
mei, kultūras centram, Rojas bibliotēkai, 
muzejam. Īpašs paldies Dacei Alsbergai un 
Guntim Skrīvelim. Lai ikvienam esošajam un 
topošajam apmeklētājam svētīgs Jaunais 
2020. gads! 

Tava Kaltenes bibliotēka

Ticību, kas padara visu iespējamu,
Cerību, kas liek virzīties uz priekšu
Un mīlestību, kas padara visu skaistu!

Novēlam kolēģiem un sadarbības 
partneriem priecīgus Ziemassvētkus 

un laimīgu Jauno gadu!
Rojas novada domes grāmatveži

Pateicamies ikvienam mūsu klientam par 
kopā piedzīvotajiem krāsainajiem mirkļiem 
2019. gadā! Paldies par sadarbību Rojas 
novada domei, Rojas novada tūrisma cen-
tram, Rojas muzejam, Rojas tūrisma bied-
rībai un visiem tūrisma uzņēmumiem, kuri 
izvēlas kopīgu sadarbību ar SPURU! 

Uz jauniem piedzīvojumiem 2020. gadā 
aicinot,

SUP noma SPURA

Ne dzīvesprieks, ne labestība, 
Lai dzīves gadiem ejot nepazūd.

Mīļš paldies Kivilu pārim par man sniegto 
palīdzību pēc kritiena.

Ilga Priede

No viena acu skata, 
Tik viegli kļuva man. 
No viena mīļa vārda, 
Viss tālums dzidri skan.

Sirsnīgs paldies dakterei Mudītei Dže-
riņai un māsiņām Artai Maldonei, Ilzītei 
Kārkliņai un feldšerei Evai par man sniegto 
palīdzību. 

Ilga Priede

Ziemassvētku laiks,
Kad vārdi, ko vēlamies teikt,
Tiek rakstīti sirdī,
Kad atceramies būtisko un steidzam teikt nepateikto…

Sirsnīgs paldies ikvienam Rojas muzeja apmeklētājam, kuri visa šī gada 
garumā esat bijuši kopā ar mums gan muzeja svētku reizēs, gan ikdienā. 

Paldies par atbalstu un palīdzību Rojas novada domes kolektīvam – Evai 
Kārkliņai, Jānim Pūcem, Agnesei Veckāganei, Ligitai Šnorei, Jānim Pāvuli-
ņam, Andrim Jansonam, Agrim Jansonam, Liānai Bērziņai, Alisei Lakšma-
nei, Inai Bramanei, Maritai Pāvuliņai, sirsnīgajām un izpalīdzīgajām grāmat-
vedības meitenēm – Aigai, Andai, Ilzei un Sanitai.

Paldies par sadarbību Madarai Aizgrāvei, Rojas novada izglītības iestāžu, 
bibliotēkas, kultūras centra kolēģiem, DzKU kolektīvam, Eināram Kalniņam, 
Normundam Kučānam, Gatim Grīnītim un „Zvejnieku saimniecībai Irbe”.

Paldies Rojas muzeja draugiem, kuri esat bijuši līdzās muzeja pasākumos 
un ikdienas darbiņos – Marekam Štālam, fantastiskajai saimniecei un vien-
mēr optimistiskajai Dinai Čubai, Andai Maslobojevai, Dacei Klaberei, Egitai 
Jansonei, Kristīnei Voldemārei, Ingai Kalniņai, Litai Krūmiņai, mācītājam 
Jurim Veideniekam, Ivetai Lakšmanei, Ilutai Graudiņai, Rutai Sīpolai, 
Helgai Gūtšmitei, Egilam Mūrniekam, Signei Kalmanei, Daigai Brinkmanei, 
Valdim Randem, Zintai Valdmanei, Baibai Muskarei, Guntim Martužānam, 
Gaidai Vilcānei, Mērijai Lūsei, Vilnim Paeglem, Osvaldam Bergānam, Evai 
Jansonei, Haraldam Valdemāram, Armandam Indriksonam, Vilnim Balodim, 
Laurai Kļaviņai, Ernai Grīnvaldei un Rojas invalīdu biedrībai.

Un, protams, milzīgs paldies maniem muzeja kolēģiem – Gundegai Balodei, 
Ainai Finkei, Skaidrītei Kučānei, Raimondam Engīzeram un Oskaram Miten-
bergam par kopā paveiktajiem darbiem un jauko sadarbību!

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam  
un Jaunā gada darbiem un sapņiem!

Inese Indriksone, Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja 

Kluss svētvakara prieks,
Lai ienāk jūsu sirdīs,
Kad gaisma sveču liesmās
Silti pretim māj!

Liels paldies Dacei Klaberei par atbalstu, 
līdzjūtību dzīves grūtā brīdī.

Lai silti un gaiši svētki un veselīgs, 
laimīgs Jaunais gads!

Rojas iedzīvotāja

Senioru kluba „Liedags” padome saka paldies 
par sadarbību un palīdzību 2019. gadā – Rojas 
novada domei un tās priekšsēdētājai Evai Kār-
kliņai, Rojas kultūras centra kolektīvam un per-
sonīgi Marekam Štālam un Arnim Enzelam, Rojas 
Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam un direk-
torei Baibai Beraģei, Rojas novada bibliotēkas 
kolektīvam, šoferim Imantam Krauzem, senioru 
klubam „Rūķi” par kopīgu braucienu organizēšanu, 
sieviešu vokālajam ansamblim „Con Vita” un tā va-
dītājai Aigai Kažai, korim „Kalva” un diriģentēm 
Baibai Muskarei un Jolantai Raugai, informatī-
vā izdevuma „Banga” redaktorei Dacei Klaberei, 
IU „Verbena” un tā vadītājai Aldai Vecbērzai, 
Rojas TIC vadītājai Kristīnei Voldemārei.

Iepriecinām mazās sirdis!
Jau par ilggadēju tradīciju kļuvis Rojas novada daudzbērnu 

ģimeņu pasākums, kurā Rojas novada sociālā dienesta kolektīvs 
sadarbībā ar Rojas novada pašvaldība iepriecina daudzbērnu 
ģimenes ar mazajiem novada bērniem. 

Šogad pasākumu kuplināja Evas Fricbergas mazās „Elfas” 
dejotājas,  Daces Brokas vadītais skatuves runas pulciņa dalībnieki 
un rūķīte Madara, kas mazos novadniekus iesaistīja atraktīvās 
rotaļās un dziedoši „Jāņa bērni”. Vislielāko bērnu prieku, protams, 
sagādāja Ziemassvētku vecīša ierašanās ar lielo dāvanu maisu! 

Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce izsaka lielu paldies 
Rojas kultūras centra darbiniekiem, talantīgajiem runas pulciņa 
jauniešiem, dejotājiem un Rojas novada pašvaldībai.

Marita Pāvuliņa 

Pirms iededz sveci egles zarā, 
Dedz svētku liesmu sirdī savā,   
Ar piedošanu, sapratni, 
Ar mīlestības dzirksteli 
Un tici – tas ir Tavā varā 
Nest gaismu, kā to sveces dara...

Visiem Rojas novada iedzīvotājiem, 
vēlam Priecīgus Ziemassvētkus 

              un veiksmīgu 2020. gadu!
Rojas invalīdu biedrība
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