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Konkursa „ Kūkukūka 2016” uzvarētāja – 
Aijas Segliņas ceptā „Zivtiņa”. 

M. Pāvuliņas foto

Jūra vieno
Dace Klabere

27. maijā projekta „Zviedru dienas 
Rojā” ietvaros Rojā viesojās Zviedrijas 
vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms 
un mūsu sadraudzības pilsētas 
Valdemārsvīkas (Zviedrija) kultūras 
vadītāja Guna Tolefsena ar delegāciju – 
Valdemārsvīkas mūzikas un dejas 
skolas audzēkņiem un pasniedzēju, 
trombonistu Rolandu Engdahlu.

Tālie ciemiņi viesojās multi
funkcionālajā centrā „Strops”, kur 
ikvienam viesim bija iespēja paša ro
kām izgatavot suvenīru no Rojas, un 
Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Sko
las direktors Jānis Kivils iepazīstināja 
viesus ar skolas telpām, bet audzēkņi 
sniedza nelielu koncertu. Svinīgajās 
pusdienās Valdemārsvīkas delegācijai 
pievienojās arī Zviedrijas vēstnieks 
Latvijā Henriks Landerholms un 
projektu koordinatore, tulce Gaļina 
Aizvakara. Pēc pusdienām viesi un 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 
apmeklēja Rojas ostu, Jūras zvejnie
cības muzeju, Rojas vidusskolu un 
Rojas novada domi. Domes priekš
sēdētāja iepazīstināja klātesošos ar 
pašvaldībā realizētajiem projektiem 
un novada attīstību, kā arī atbildēja 

uz klātesošo jautājumiem. Vēstnieka 
kungs bija liecinieks arī divu izstāžu 
atklāšanā – Rojas Izstāžu zālē tika at
klāta „Zviedru kriminālromānu izstā
de”, kurā piedalījās arī izdevniecības 
„Zvaigzne ABC” pārstāve, un Rojas 
kultūras centrā – jaunā mākslinieka, 
rojenieka Ingusa Gustavsona gleznu 
izstādes „Atmosfēra” atklāšanā.

Notikumiem piesātinātā diena 
Zviedrijas vēstniekam un Valdemār
svīkas delegācijai noslēdzās Rojas kul
tūras centrā ar koncertu „Jūra vieno”, 
kurā uzstājās gan Valdemārsvīkas mū
zikas un dejas skolas audzēkņi un viņu 
pasniedzējs, gan mūsu pašu – „Elfas” 
dejotājas, Mūzikas un mākslas skolas 
vijolnieku ansamblis, Rojas kultūras 
centra sieviešu koris „Kalva”, ar kuru 
mūsu zviedru partneriem izveidojušās 
draudzīgas attiecības no kora viesoša
nās reizēm Valdemārsvīkā, soliste Ma
rika Gavrona.

Kā pastāstīja Rojas novada kultū
ras pasākumu organizatore Dace Bro
ka, Waterconnection jeb Jūra vieno, ir 
jau ceturtais Valdemārsvīkas un Ro
jas kopīgais sadarbības projekts. Ideja 
par sadarbību kultūras jomā radusies 
2011. gadā, kad Rojas delegācijas sastā
vā viesojoties Valdemārsvīkā, kopīgu 
valodu atradušas Dace Broka un Guna 

Tolefsena. To atbalstījušas gan Valde
mārsvīkas, gan Rojas pašvaldības, starp 
kurām jau daudzu gadu garumā notika 
sekmīga sadarbība sociālajā sfērā. Un 
jau nākošajā, 2012. gadā,  Rojas kultū
ras centra sieviešu koris „Kalva” devās 
uz Zviedriju, lai sniegtu koncertu Val
demārsvīkas baznīcā un uzstātos Val
demārsvīkas kultūras dienā. Savukārt 
2013. gadā trīs mākslinieki no Zvied
rijas viesojās Rojā, viņu darbu izstādi 
varēja apskatīt Rojas Jūras zvejniecības 
muzejā. Kā nākamie kultūras sūtņi ar 

savu darbu izstādi Valde
mārsvīkā bija Rojas māks
linieki – Māris Grosbahs 
un Ieva BertašiūteGros
baha. Par to, ka māksla 
vieno, tai nav robežu un 
valodas barjeru, pārlie
cinājāmies arī Daces un 
Gunas kopīgi veidotajā 
draudzības koncertā, kurš 
aizkustināja gan pašmāju 
skatītāju, gan mūsu viesu 
sirdis. 

Tikšanās laikā Rojas novada domē. No kreisās – domes priekš-
sēdētāja Eva Kārkliņa, projektu koordinatore Gaļina Aizvakara, 
Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms. 

Sadarbojoties šiem cilvēkiem, īstenojās jau 
ceturtais Rojas un Valdemārsvīkas kopīgais pro-
jekts. No kreisās – Valdemārsvīkas mūzikas 
un dejas skolas pasniedzējs Rolands Engdahls, 
Valdemāsrvīkas kultūras vadītāja Guna Tolefsena 
un Rojas novada kultūras pasākumu organizatore 
Dace Broka. 

M. Pāvuliņas foto

Dace Klabere

28. maija rītā Košos, Kunčos, 
Pufaikciemā, Vēverciemā un citviet 
Rojā dzīvojošos ļaudis modināja 
velomuzikanti, lai neviens nenogulētu 
šo īpašo – Rojas novada svētku dienu!

Visagrāk svētku rīts sākās nova
da makšķerniekiem. Šoreiz uz sa
censībām Rojas upē bija pulcējušies 
8 vīri. Makšķerēšanas entuziasts Val
dis Kvālbergs gan izsaka nožēlu, 
ka sacensībās nepiedalījās neviens 
jaunietis, tikai vīri spēka gados. Jau otro 
gadu pēc kārtas sacensībās nepārspēts 
palika aizrautīgais mak šķernieks 
Aldonis Adamovičs, otrajā vietā atstājot 
Robertu Grosbahu.

Laiski gulēt šajā rītā nevarēja 
atļauties arī zumbotājas, sportisko 
aktivitāšu cienītāji un mazie bērneļi 
ar vecākiem, jo jau pulksten 10.00 
sākās nopietnas sacensības sportā, bet 
bērnu izklaidei bija sarūpēts bērnu 
rīts „Brīnuma un prieka akadēmija”. 
Izklaides mazajiem svētku dalībniekiem 
turpinājās visas dienas garumā, tā kā 
mazuļu vecākiem bija, ko turēt!

Kā jau ierasts, šajā dienā uz kārtējās 
vietējās literātes Dzintras Žuravskas 
jaunās grāmatas „Kad bumerangs 
atgriežas” atvēršanas svētkiem savus 
uzticīgos lasītājus aicināja Rojas novada 
bibliotēka. Vairāki no klātesošajiem 
jau bija izlasījuši rakstnieces jaunāko 
romānu, tādēļ viegli raisījās diskusijas, 
visi ar interesi ieklausījās grāmatas 
fragmentu lasījumos un rakstnieces 

stāstījumā par to, kā veidojas romāna 
sižets, kur rakstniece smeļas iespaidus 
saviem jaunajiem darbiem. Šoreiz 
pasākumu kuplināja arī literāts Harijs 
Krūze no Jelgavas, kuram tikko kā 
iznācis jaunais dzejoļu krājums „Caur 
mirkļiem”, kuru caurvij ļoti dvēseliski 
un patriotiski dzejoļi. Starp citu, viens 
no Harija Krūzes dzejoļiem veltīts tieši 
Rojai. Pasākumā piedalījās arī mūsu 
dzejniece Dzintra Dzeguze, kura šajā 
dienā tika sveikta skaistā, apaļā jubilejā.

Viena no galvenajām Rojas novada 
svētku aktivitātēm – svētku gājiens, 
kas pulcē simtiem ļaužu. Gājienam 
toni uzdeva Talsu pūtēju orķestris, un 
tajā piedalījās visi tie, kas lepojas ar to, 
ka dzīvo un strādā Rojas novadā. Tajā 
neiztrūkstoši piedalās skaistās defilē 
meitenes, Rojas novada pamatvērtība – 
vēl brašie jūras vilki, kuru galvas gan jau 
ir jūras viļņu putu baltumā, mūsu zelta 
nākotne – mazuļi ar saviem  vecākiem, 
atraktīvie kultūras centra pašdarbnieku 
kolektīvi, skolas, pirmsskolas izglītības 
iestādes un darbu kolektīvi. Pirmoreiz 
gājienā piedalījās arī Latvijas Samariešu 
apvienības busiņš, kurš turpmāk 
sniegs palīdzību mūsu novada pen
sijas vecuma cilvēkiem ar aprūpes 
vajadzībām.

Pēc gājiena ar svētku uzrunu pie 
klātesošajiem vērsās Rojas novada 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. 
Viņa priecājās par to, ka šajā dienā esam 
vienoti un vēlēja, lai ikvienā sirsniņā 
šajā dienā iemājo prieks, lai izdodas 
izbaudīt visu to, ko mums sarūpējuši 
kultūras centra ļaudis.

Pēc oficiālās svētku atklāšanas, 
kas noslēdzās ar svētku karoga 
pacelšanu, vārds tika dots Rojas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai 
Liānai Bērziņai, kura kopā ar domes 
priekšsēdētāju sveica gada laikā – no 
pagājušā gada līdz šī gada Rojas dienām 
dzimušos mazuļus un viņu vecākus. 
Priecē, ka mazuļu skaits aug – šajā 
laikā Rojas novadam piepulcējušies 
27 jaunie novadnieki – 14 meitenītes 
un 13 zēni. Tie ir – Elans Krūmiņš, 
Ritvars Dulverks, Dārta Jansone, 
Kārlis Lorencs, Annika Koņeva, 
Dairis Kučers, Elmārs Lakšmanis, 
Lote Brenča, Amanda Strazdiņa, 
Elīza Ārgale, Darels Zanders, Aleksa 
Enija Treija, Arnolds Koņevs, Daniels 
Auniņš, Evelīna Sikatere, Sofija Krailo, 
Eduards Kļaviņš, Jēkabs Perekrests, 
Keita Līkopa, Pēteris Zālītis, Jēkabs 
Dreijers, Līga Plāte, Luīze Grīnīte, 
Marta Dīriņa, Amanda Rudzīte, Ralfs 
Svitiņš un Agnese Šaudena. Visiem 
mazajiem novadniekiem tika Rojas 
novada domes un sadarbības partnera 
Latvijas Aptieka sarūpētās dāvaniņas. 
Piebildīšu, ka tie vecāki, kuri ar 
saviem mazuļiem uz svētkiem nebija 
ieradušies, dāvanas var saņemt Rojas 
novada domē.

Maija sākumā Rojas novada 
kultūras pasākumu organizatore 
Dace Broka aicināja talantīgās novada 
kūku cepējas piedalīties vēl nebijušā 
konkursā „Rojas kūkukūka 2016”. Zinot 
to, ka ne vienmēr esam tik atsaucīgi, 
cik gribētos, Dace savā aicinājumā 

(Turpinājums 2. lpp.)

Ar atvērtām sirdīm sava novada svētkos

Ar katru gadu gājiens pulcē arvien vairāk ļaužu.
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optimistiski piebilda – ja nebūs kūku, 
ēdīsim rupjmaizi! Liels bija kultūras 
centra darbinieku pārsteigums, kad šim 
saldajam konkursam pieteicās veselas 
11 saldā našķa cepējas! Kāda vairs 
rupjmaize! Simtiem svētku apmeklētāju 
ēda kūkas pillām mutēm, nebeigdami 
vien slavēt interesantās idejas autori 
un tās izpildītājas – talantīgās kūku 
cepējas. Šis bija konkurss, kurā ieguvēji 
bija visi. Un tā – titulu „Raibākā kūka” 
ieguva Marita Pāvuliņa par savu „Resnā 
Pavlova”, „Neparastākā kūka”   – „Sāļā 
brīze”, kuru bija uzmeistarojusi Dina 
Čuba ar draugiem, „Oriģinālākā 
kūka”  – „Ģipkas īpašā” – tās autore 

Ieviņa Svitiņa, kura bija piedomājusi arī 
par galdiņa noformējumu. „Krāsainākā 
kūka” – „Vasaras smarža” šī filigrānā 
darba autore Laila Zondberga, 
„Gaisīgākā kūka” – šo titulu godam 
izpelnījās Ritas Grīnbergas ceptais 
kārums ar nosaukumu „Mākonītis”. 
Vai zinājāt, ka Rita cep arī uz mēles 
kūstošus kliņģerus? „Saldākā kūka” 
„Medutiņš”, to konkursam piedāvāja 
Ilze Grunte, „Elegantākā kūka” – 
„Rojas svētki”, kuru bija sarūpējusi 
talantīgā kūku cepēja Ilona Klāviņa, 
„Modernākā kūka” – „Rojas novads 
svētkus svin”. Kūkas autore Alise 
Krūmiņa, šī patiešām bija kūka ar 
īpašu piesitienu. „Veselīgākās kūkas” 

Ar atvērtām sirdīm sava novada svētkos

Nogaršot gabaliņu kūkas kārojās vai ikvienam svētku apmeklētājam.
M. Pāvuliņas foto

Pirmos diegus Latvijas simtgades karogā ieauž novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa (no kreisās) Gundega Balode un Viesturs Grosbahs.

I. Indriksones foto

titula īpašniece Iveta Lakšmane ar kūku 
„Sveiciens svētkos”. Sīvā konkurencē 
nomināciju „Skaistākā kūka” izpelnījās 
tuvu un tālu izdaudzinātā kūku cepēja 
Gunta Lagzdiņa par kūku „Brauciet, 
latvji, jūriņā”. Savukārt „Kūkukūkas 
2016” titulu saņēma Aijas Segliņas 
kūka „Zivtiņa”. Par Aijas prasmi cept 
kūkas jau sen vairs nešaubās neviens 
kūku cienītājs. Skaistākās un gardākās 
kūku cepējas tika apbalvotas ar dāvanu 
kartēm no veikaliem „Ķipītis” un „top!”

Šajos svētkos allaž tiek sumināti 
arī tie ļaudis, kas līdzcilvēku novēr
tējumu izpelnījušies ar sirsnīgām 
kaimiņattiecībām, labu sirdi un laikā 
pasniegtu palīdzīgu roku. Paldies 
tika teikts Mudrai Feiferei, Ivetai 
Reinholdei, Mārim Maķinskim, 
PII  „Zelta zivtiņa” kolektīvam, Raitim 
un Gintam Krauzēm, Gaļinai un Jānim 
Žoludiem, Dacei Zembahai, Valentīnai 
Renckulbergai un Renātei Žurovskai.

Īpašs pasākums šajā dienā notika 
arī Rojas Jūras zvejniecības muzejā. Tur 
ikviens interesents varēja ieaust savu 
diegu Latvijas simtgades karogā, pie 
viena ierakstot savu vārdu simtgades 
karoga grāmatā. Pirmā šo iespēju 
izmantoja Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa ar vecajiem 
zvejas vīriem. Ap 30 muzeja viesu 
šajā dienā  pielika savu roku šī īpašā 
karoga tapšanā, bet visi, kas to vēl nav 
izdarījuši, to var paspēt izdarīt līdz pat 
Latvijas simtgades svinībām. Šajā dienā 
muzejā atklāja arī rojenieces Ligitas 
Vilciņas gleznu izstādi. Ikviens, kas 

vēl nav iepazinis Ligitas talantu, laipni 
aicināts apmeklēt muzeju!

Bet tikmēr laukumā pie kultūras 
centra pilnā sparā ritēja koncerts, 
ko vadīja Dailes teātra aktieris Gints 
Andžāns. Tajā uzstājās gan mūsu pašu 
pašdarbnieki, gan svētku īpašais viesis – 
Dzintars Čīča, kurš apbūra vietējās 
dāmas ne tikai ar savu dziedātprasmi, 
bet arī ar dejošanas māku. Visi tie, 
kuri iepriekš nebija redzējuši mūsu 
pašmāju solistu uzstāšanos, laicīgi 
ieņēma skatītāju rindas, lai noskatītos 
jau pavasarī izskanējušo „Meklējam 

solistu 2016”, un jau drīz pēc tam 
koncerta nagla – svētku lielkoncerts 
“Marhils un draugi”, kurā mūs priecēja 
Uldis Marhilevičs, Antra Stafecka, Ivo 
Fomins un Tomass Kleins.

Krāšņā, spilgtiem pasākumiem pie
sātinātā diena noslēdzās uz Rojas upes 
tilta, no kura vērojām lāpu braucienu ar 
laivām un ugunīgo priekšnesumu, kā 
tapšanā savu palīdzīgo roku bija pieli
kuši arī Rojas jahtkluba dalībnieki. Bet 
visi tie, kuri vēl nebija noguruši, turpi
nāja atpūsties neiztrūkstošajā ballē! 

(Turpinājums no 1. lpp.)

Borisa un Ināras Teterevu fonds atskatās uz 5 gados paveikto
Dace Klabere

20. maijā Vidzemes koncertzālē Cēsīs notika Borisa un 
Ināras Teterevu fonda 5 gadu jubilejas pasākums „Ņe ada-
tai kur nokrist”, kurā godināja labdarības un brīvprātīgā 
darba veicējus no visas Latvijas.

Pasākums pulcināja teju 800 labdarības un brīvprātīgā 
darba veicējus no visiem Latvijas reģioniem. Lūgto viesu 
vidū bija arī Rojas invalīdu biedrības pārstāvji. Rojas invalīdu 
biedrība ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu ir rea
lizējusi divus projektus Rojas novada senioru un cilvēku ar 
īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Pasākuma gaitā tās dalībnieki atskatījās uz paveikto fonda 
galvenajās darbības jomās – sociālā palīdzībā, kopienu attīs
tībā un rūpēs par dzīvniekiem Latvijā un ārvalstīs. Aktīvi pa
sākumā piedalījās arī paši mecenāti Ināra un Boriss Teterevi. 
Viņu šajā dienā paustā atziņa skan sekojoši: „Esam gandarīti 
un pateicīgi par mūsu kopīgi paveikto šajos gados. Ticam, ka 
paveiktais un sasniegtais maina pasauli ap mums, padarot 

to labestīgāku, sakoptāku un 
sirdsgudrāku. Mēs neapstāsi
mies un zinām, ka jūs būsiet 
kopā ar mums.”

Sešas stundas sirsnīgajā, 
emocionālajā atmosfērā pagā
ja nemanot. Pasākumu vadīja 
Baiba SipenieceGavare, par 
muzikālo baudījumu gādāja 
Veronika Plotņikova, Dau
mants Kalniņš, Rihards Le
pers, Latvijas Radio bigbends 
un citi mākslinieki.

Izskanot pasākumam, Inā
ru un Borisu Teterevus ar vār
diem, kas vistiešāk raksturo 
abus mecenātus, sveica Cēsu 
pilsētas mērs – par atvērto sir
di un dalīšanās prieku. 

Uzstājas mecenāti Ināra un Boriss Teterevi. No kreisās – Ināra Te-
tereva, Boriss Teterevs, Baiba Sipeniece-Gavare – pasākuma vadītāja.

„Ja mans prāts to var izdomāt un ja mana sirds spēj tam noti-
cēt, tad es to varu sasniegt.” (Bokseris Muhameds Ali)

Atsaucāmies uz bankas „Citadele” ielūgumu jaunajiem bas
ketbolistiem tikties ar Latvijas basketbola zvaigzni, kurš pār
steidzoši veiksmīgi sevi pierādījis kā izcils jaunais basketbolists 
NBA līgā, spēlējot komandā „New York Knicks” šosezon. Ar 
pašu Kristapu Porziņģi vaigu vaigā tikties tas gods bija diviem 
Rojas novada sporta skolas audzēkņiem  Renāram Zūbergam un 
Pēterim Alkšbirzem. Zēniem tas bija apliecinājums tam, ka pat 
šķietami visneaizsniedzamākie sapņi piepildās, tikai tiem jānotic.

Pasākums notika 5. jūnijā Elektrum Olimpiskā sporta centra 
basketbola zālē, tā ilgums bija 3 stundas, to vadīja atraktīvais Re
nārs Zeltiņš. Svētku noskaņojumam un neaizmirstamam piedzī
vojumam bija sarūpētas spēles, dažādi konkursi gan savstarpēji 
zēnu starpā (250 dalībnieki), gan ar basketbola vēstnieku Kris
tapu Porziņģi. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Amina
ta, muzikālā grupa „Olas.” Protams, kā vislielākā balva pašiem 
jaunajiem basketbolistiem bija iespēja būt blakus viņu elkam, 
nofotografēties un sajust ārkārtīgi lielu vienkāršības, draudzī
bas un labestības elpu. Renāram Zūbergam pat izdevās uzveikt 
K. Porziņģi basketbola iemetienos  tās tik bija gaviles un prieks 
!Iespējams, tas bija jaunā censoņa vislielākais iedvesmas avots un 
spēks, jo pats zēns saka: „Mani pārsteidza, ka es uzvarēju izslēg
šanas metienos, patika, ka K. Porziņģis bija vispār ieradies, un 
viņš ir tik vienkāršs! Šī tikšanās mani motivē trenēties vēl vairāk!” 
Pēteris piebilst, ka pasākums esot bijis lieliski noorganizēts, arī 
pasākuma vadītājs R. Zeltiņš esot ļoti draudzīgs. Jaunajam bas
ketbolistam paticis, ka varēja satikt un nofotografēties ar latviešu 
basketbola zvaigzni K. Porziņģi, tagad noteikti vairāk trenēšoties, 
jo piedalīšanās stafetēs un pati tikšanās zēnu ļoti iedvesmojusi.

Abu jauno basketbolistu vecākiem ir ārkārtīgi liels prieks 
par Kristapa Porziņģa vēlmi un misiju basketbolu popularizēt 
Latvijā, jo mājās pārbraukušie puikas burtiski staro un ir lai
mes putekšņu aplipuši. Vecāku vārdā pasakos trenerei Rudītei 
Bārdiņai par godprātīgo darbu basketbola pamatu iemācīšanā 
un komandas saliedētībā, Valdim Dombrovskim par atbalstu 
zēnu uzmundrināšanā gan māju spēlēs, gan arī izbraukumos, 
un Rojas novada Sporta skolai par ticību jaunajiem censoņiem. 
Lai zēnu pozitīvās emocijas viņus un visu komandu silda līdz 
nākamajām uzvarām, jo viņi VAR. 

Zane Alkšbirze

Multifunkcionālajā 
centrā “Strops” 

noslēdzies Borisa un Ināras 
Teterevu atbalstītais projekts
Dace Klabere

31. maijā noslēdzās Rojas invalīdu biedrības projekts nr. 5.2./2015. g. – 161 
no 01.10.2015. g. – „Brīvā laika pavadīšanas iespējas Rojas iedzīvotājiem ar 
īpašām vajadzībām un senioriem”. Kopējā projekta summa bija 4207.00 eiro, 
no kuriem 3786.30 eiro finansēja Borisa un Ināras Teterevu fonds, bet 
420.70  eiro ir domes līdzfinansējums. Projekta mērķis bija veicināt Ro
jas novada senioru un gados jaunu invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
motivēt atstumto riska grupu dalībniekus piedalīties interešu un aktivitāšu 
dažādošanā un īstenošanā. Projekta laikā multifukcionālā centra „Strops” ra
došajās darbnīcās bija iespēja apmeklēt dažādas rokdarbu nodarbības, iegūt  
informāciju par galda kultūru, veselīga ēdiena pagatavošanu un daudz ko citu.

Projekta noslēguma dienā multifunkcionālā centra telpās bija iekārtota 
čaklo rokdarbnieču darbu izstāde. Tajā varēja aplūkot greznas zīda šalles, 
visdažādākās rotaslietas, adījumus, tamborējumus un daudzas citas, projekta 
laikā tapušas lietas. Katrs no darbiem ir veikts ar vislielāko prieku un rūpību, 
tādēļ droši var apgalvot, ka visos darbos ir arī daļiņa no tā darinātāja sirds.

Projekta noslēguma pasākumā Rojas novada domes izpilddirektors 
Jānis Pūce pateicās projekta vadītājai, Rojas invalīdu biedrības priekšsē
dētājai Ernai Grīnvaldei par nesavtīgo darbu projekta īstenošanā. Savu
kārt Erna Grīnvalde ar ziediem pateicās visām projektā iesaistītajām per
sonām, bez kuru līdzdalības projekts netiktu īstenots – izpilddirektoram 
Jānim Pūcem, sociālā dienesta vadītājai Lāsmai Pūcei, Baibai Trūbiņai, 
Kristīnei Sauškinai, Ingai Lēmanei, Ilzei Šelkovai, Lienītei Voronovai un 
Ievai Krūmiņai. 

Kad sapnis ar realitāti satiekas

Šis ir viens no mirkļiem, kas uz ilgu laiku iespiedīsies 
zēnu atmiņā. No kreisās – Renārs Zūbergs, Kristaps Porziņ-
ģis un Pēteris Alkšbirze.

 Albuma foto

Pasākumā piedalījās arī Rojas 
invalīdu biedrības pārstāves Baiba 
Rozefelde (no kreisās) Erna Grīnval-
de, Dace Klabere.

E. Klabera foto
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Rojas evanģēliski luteriskajai baznīcai – jauns altāris

Ar saviem darbiem Rojā 
atgriežas Ingus Gustavsons
Dace Klabere

Rojas dienu ieskaņā 27. mai
jā kultūras centrā tika atklāta ta
lantīgā rojenieka Ingusa Gustav
sona gleznu izstāde „Atmosfēra”. 
Kolekcijas gleznas simbolizē gan 
ap zemi esošo apvalku, ko sauc 
par atmosfēru, gan mākslinieka 
izjūtas telpā. Izstādē atpazīstam 
visdažādākās kosmosa noska
ņas  – zvaigznes, ziemeļblāzmu, 
pilnīgu tumsu, debesis pēc ne
gaisa un citas. Tie ir darbi, kas 
neviļus liek pacelt galvu augstāk 
un iztēloties pasauli virs ikdie
nas apvāršņa.

Izstādes atklāšanā māks
linieku sveica Rojas domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, 
vēlot, lai nākotnē kāds no In
gusa darbiem atrastu savu vie
tu arī Latvijas mākslas muzejā 
un Zviedrijas vēstnieks Latvijā 
Henriks Landerholms, uzsve
rot, ka māksla vieno, neatkarīgi 
no tā, kādā valodā mēs katrs 
runājam.

Savukārt pats Ingus, īsumā iepazīstinājis ar sevi un saviem darbiem, atzina, ka 
„katram jād ara tas, kas viņam vislabāk padodas un patīk, un man tā ir gleznošana 
bez otas”. 

Politika bez politikas
Dace Klabere

Ar šādu nosaukumu 4. jūnijā Rojas izstāžu un 
radošo darbnīcu centrā atklāja lībiešu izcelsmes 
gleznotājas, mazirbnieces Ritas Leles gleznu iz
stādi. Kā izstādes atklāšanā vēstīja pati mākslinie
ce, savulaik Aristotelis esot ieviesis vārdu politi-
ka, lai apzīmētu valsts darīšanas. Pēc Ritas Leles 
domām, ar vārdu politika saistās bezgala daudz 
negāciju. Negācijas savukārt vairo ļauno, tādēļ 
māksliniece tam visam pretstatī mīlestību – otru 
lielāko spēku. Mīlestība vairo mīlestību, tādēļ 
māksliniece iet pret politiku ar mīlestību, kurā 
nav naida un negāciju. Izstādē redzamajiem dar
biem iedvesmu māksliniece smēlusies Vladimira 
Megrē grāmatā „Skanošais ciedrs”. Tieši šīs grā
matas idejas – vispārcilvēciskas un progresīvas – 
pamudinājušas Ritu gleznot attiecīgos darbus, no 
kuriem izstaro pozitīvisms un enerģija. Gandrīz 
visi mākslinieces darbi turpinās arī uz gleznas 
rāmjiem. Uz manām sajūtām, ka gleznas kāpj no rāmjiem laukā, Rita atsmej, ka tā 
tas arī ir, jo arī viņa pati neturoties nekādos rāmjos. „Rāmī es smoku nost!”, atklāj 
māksliniece un paskaidro, ka viņa glezno atbilstoši esošā brīža sajūtām. Tā strā
dājot, gadās, ka jau it kā gatavu darbu gribas papildināt ar esošā brīža sajūtām, kā 
rezultātā glezna izkāpj no rāmja un turpina savu dzīvi ārpus tā.

Ritas Leles gleznu izstāde „Politika bez politikas” Rojā būs aplūkojama līdz 
8. jūlijam. 

Laikā, kad ziedēja rozā kastaņi, vilkābeles un ķirši, Rojas 
vidusskolas basketbola nodaļas 11 zēni piedalījās starptautiskā 
basketbola turnīrā Žirardovā, Polijā. Sacensības norisinājās 
no 20. līdz 22. maijam pilsētā, kas atrodas divdesmit minūšu 
braucienā ar vilcienu no Varšavas. 2004., 2005., 2006. gadā 
dzimušos basketbolistus trenē Rudīte Bārdiņa, braucienā 
viņus pavadīja 3 bērnu vecāki.

Varam uzslavēt un būt lepni par mūsu treneri Rudīti 
Bārdiņu, jo viņa jau izaudzinājusi kārtīgus un klausīgus 
jaunos basketbolistus, kuri prot ārkārtīgi labi uzvesties gan 
autobusā, gan skolā, kur nakšņojām, gan sporta laukumā, kā 
arī apzinīgi apmeklē skolu pat tad, kad gulējuši tikai pāris 
stundu pēc atgriešanās no turnīra. Ievērojām, ka skolotāja 
dara savu darbu godprātīgi un zēni viņu ļoti ciena. Mūsu 
basketbolisti apzinīgi cīnījās ar 2004. gadā dzimušajiem 
jaunajiem sportistiem no Polijas, Slovākijas, Čehijas un 
Latvijas. Uz Roju viņi atveda kausu un pieredzi, kuru var 
iegūt, tikai piedaloties sacensībās, – tā ir vērtība!

Turnīra laikā zēniem bija iespēja apmeklēt Žirardovas 
katoļu baznīcu, baseinu un Varšavas vecpilsētu. Iespaidi ir 
krāšņi, saulaini un brīnišķīgi. Nekad nebijām domājuši, ka 
Polijas galvaspilsēta ir tik skaista! 

Visa brauciena laikā mūs pavadīja mājās palikušo vecāku 
labās domas, līdzi atbraukušo vecāku gādīgās rokas, kā arī 
treneres dzīves pieredze un gudrība, un pāri visam – Polijā 
tik jaušamā Dievmātes Marijas svētība. 

Paldies trenerei Rudītei Bārdiņai par entuziasmu un vēlmi 
parādīt mūsu bērniem krāšņo pasauli, rūdīt viņus un kalt par 
labiem, izturīgiem cilvēkiem, trenēt par izciliem spēlētājiem! 
Sirsnīgs paldies Maķinsku ģimenei par palīdzību jebkurā 
situācijā, pat visneiedomājamākajā. Mīļš paldies gādīgajai 
Renāra mammai par mīļu smaidu un glāstu ikvienam 

mazajam basketbolistam mirklī, kad acīs sariesās pa asariņai 
un gribējās mājās. Paldies Rojas Sporta skolai par atbalstu!

Zane Alkšbirze

Pateicība
No sirds pateicamies trenerei Rudīte Bārdiņai par ie

spēju mums piedalīties basketbola turnīrā Polijā. Paldies 
par doto iespēju iepazīt šo valsti. Liels paldies arī Pētera 
mammai par uzmundrinājumu un izpalīdzību tulkošanā.

Deniss, Ģirts, Ernests, Pēteris, Kārlis, Rūdis, Daniels, 
Agnis, Ernests, Kristers, Renārs un viņu vecāki

Jauno altāri iesvētīja luteriskās baznīcas bīskaps 
Pāvils Brūvers (no kreisās), blakus Rojas draudzes 
mācītājs Juris Veidenieks.

D. Klaberes foto

Dace Klabere

5. jūnijā Rojas evanģēliski luteriskajā 
baznīcā valdīja īpaša noskaņa – dievkalpo
juma laikā tika atklāts un iesvētīts baznīcas 
jaunais altāris. Altāri iesvētīja bīskaps Pā
vils Brūvers, dievkalpojumā piedalījās arī 
Rojas draudzes mācītājs Juris Veidenieks.

Iepriekšējais – vienkāršais, no veciem 
koka dēļiem darinātais altāris savu laiku bija 
godam nokalpojis, tagad tā vietā stājies jau
ns, skaists, īsts mākslas darbs. Jauno altāri 
darinājis Raimonds Blāza no Igurda Baņģa 
vadītās Valdemārpils amatniecības skolas. 
Pēc mūsu mācītāja vēlmes un ieceres, jaunā 

altāra centrā ir viens no mūsu luteriskās baz
nīcas centrāliem simboliem – Lutera roze – 
sirds, kas ir izglābta caur Kristus krustu, un 
kas uzziedējusi šai pasaulei jaunai dzīvībai.

Pēc altāra iesvētīšanas uz tā tika uzlikts 
Tā Kunga krusts, kas likts kā pestīšanas 
zīme, Bībele, kā avots, kur smeļamies skaid
ro un mūžīgi paliekamo patiesību vārdu, 
svečturi, kas atgādina Evanģēlija spožo gais
mu un smaržīgi ziedi, kas atgādina pestīša
nas saldo smaržu.

„Kalposim ar prieku pie šī jaunā altāra 
un saņemsim šeit daudz Dieva svētības”, 
aici nāja bīskaps Pāvils Brūvers. 

Par Ingusa atgriešanos dzimtajā pusē ar 
saviem darbiem priecājās arī skolotāja Mārīte 
Maurmane.

M. Pāvuliņas foto

BASKETBOLA TURNĪRS „STASISNKI 2016”  
POLIJĀ PAŠĀ ZIEDOŅA LAIKĀ

Trenere Rudīte Bārdiņa un mazie basketbolisti Polijā ar 
mūsu valsts simbolu. 

Albuma foto

No 23.–29. maijam visā Latvijā notika Latvijas Tautas spor
ta asociācijas koordinētais projekts „Latvijas veselības nedē
ļa 2016” jeb MOVE Week. „NowWeMOWE” ir lielākā Eiro
pas „Sports visiem” kampaņa. Tās mērķis ir līdz 2020. gadam 
iesais tīt fiziskās aktivitātēs 100 miljonus Eiropas iedzīvotājus. 
Projekta galvenais mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesvei
du un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku veselīgās, sportiskās 
aktivitātēs. Arī Rojas novads piedalījās šajā projektā. Nedēļas 
laikā sporta pasākumos Rojā piedalījās ap 250 dalībniekiem.

Katru veselības nedēļas dienu novada iedzīvotājiem tika 
piedāvāts piedalīties dažādās  sporta aktivitātēs. Orientēšanās 
sacensībām trase tika izvietota mežā gar Rojas upi. Dalībnie
ku pulks nebija liels, bet tie, kuri bija ieradušies, bija patīkami 
pārsteigti. Bija pieejamas 3 trases, dalībnieki varēja tās izvē
lēties pēc savām spējām, sacensībās tika izmantota elektro
niskā atzīmēšanās. Domāju, ka gandarītas par aktīvi pavadīto 
laiku bija Liene Voronova, Baiba Dāldere, Andželika Dubure, 
Krista Leitendorfa, kuras orientēšanās distanci 2,7 km veica 
draudzīgā pulciņā.

Kārtējais otrdienas skrējiens stadionā „Rojas apļi” pulcēja 
lielāku dalībnieku skaitu nekā parasti. Šoreiz bija aktīvi 
sporta skolas jaunākie vieglatlēti ar treneri Anitu Raspopovu 
vadībā.  Skanot mūzikai, ikviens skrējiena dalībnieks varēja 

sacensties pats ar sevi, cenšoties veikt vairāk apļus nekā 
iepriekšējā reizē. Tu esi jau uzvarējis, ka esi atnācis pirmo 
reizi skriet! Skrējiens „Rojas apļi” notiks līdz oktobrim katru 
otrdienas vakaru 19.00.

25. maijā stadiona smilšu laukumos tika organizēts 
atklātais pludmales volejbola turnīrs „Rojas vasara – 2016”. 
Uz to bija ieradušies volejbola spēles cienītāji no Rojas, 
Melnsila, Talsiem, Kolkas un Vandzenes, kopā 8 komandas. 
Fināli tika izspēlēti jau prožektoru gaismās. Spēles bija ļoti 

azartiskas un emocionālas, jo vasara tikai sākas, un 
spēlējot varēja izbaudīt smiltis, sauli, volejbola spēli. 
Prieks par to, ka turnīra 1. posmā uzvarēja Rojas sportisti 
– Gatis Simanovičs un Ģirts Zanders, 2. vietā talsenieki 
Klāvs Muižnieks un Didzis Roze, arī 3. vietā Talsu 
volejbolisti Kalvis Liepa un Edgars Vicinskis. Nākošais 
posms pludmales volejbolā notiks 29. jūnijā 19.00 
stadiona smilšu laukumos. 

26. maijā uz spēka un veiklības vingrinājumiem bija 
ieradušies arī sporta skolas audzēkņi. Vīrieši un zēni 
pievilkās pie stieņa, meitenes un sievietes lēca ar aukliņu 
1 minūti. Pievilkšanās pie stieņa labu rezultātu uzrādīja 
Sandis Grundmanis – viņš to spēja 28 reizes. Lēcienos ar 
aukliņu nepārspēta palika 3.b klases skolniece Gundega 
Gitendorfa – 136 reizes.

Nedēļas nogalē pie Rojas avotiņa notika nūjošana, uz 
kuru bija ieradušās Rojas invalīdu biedrības pārstāves 
ar vadītāju Ernu Grīnvaldi priekšgalā. Sestdien, kā 

katru gadu, uz Rojas novada svētku sporta spēlēm (futbolu, 
pludmales volejbolu, strītbolu) bija ieradušās komandas 
arī no kaimiņu novadiem – kopā 25 komandas, ap 
100 dalībniekiem. Visu dienu līdzjutēji varēja vērot spraigas 
cīņas starp komandām. Visilgāk smilšu laukumos sacentās 
pludmales volejbolisti, tikai ap 17.00 notika apbalvošana. 
Svētdien uz riteņbraukšanu stadionā bija ieradušies Rojas 
jaunākie sportisti. Vecāki juta līdzi savām atvasēm, katru 
dalībnieku aplī pavadīja ar aplausiem un uzmundrinājuma 
vārdiem. Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās 
Latvijas veselības nedēļas organizētajos sporta pasākumos. 
Paldies Rojas novada domei par piešķirtajiem līdzekļiem 
balvu iegādei.

Sporta organizatore Tatjana Kirilova

Rojas novads piedalījās MOVE Week

Skrējiena „Rojas apļi” dalībnieki.                            Albuma foto Konkurss 
noslēdzies!

15. maijā noslēdzās biedrības 
„Rojas Zēģelētāju Skola” izslu
dinātais konkurss par biedrības 
logo. Pavisam tika iesniegti pie
ci varianti. Komisija par labāko 
logo atzina Toma Krauzes dar
bu. Liels paldies visiem pārē
jiem dalībniekiem.

Treneris G. Reinholds

29. jūnijā 19.00 
Rojas smilšu volejbola 
laukumos pie stadiona 

tiek organizēts 2. posms 
atklātajam pludmales 

volejbola turnīram 
„Rojas vasara 2016”.
Turnīrā aicināti piedalīties arī 

skolēni. Katrā sacensību posmā 
apbalvošana. Dalības maksas nav. 
Sacensību nolikums ievietots Rojas 
mājas lapā sadaļā „Sports”.

Informācija pa tālruni 29617771. 
Uz tikšanos smilšu laukumos!

Māksliniece Rita Lele.
D. Klaberes foto

 Dievkalpojums iesākās ar svinīgo procesiju.
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore  Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

Pārvelk un izgatavo 
mīkstās mēbeles. 

Matrači, audumi, atsperbloki, 
ādas, furnitūra.

Talsos, Kr. Valdemāra ielā 14.
 Zvanīt 28333826, 29663953, 25907095.

Līdz 30.06 Rojas KC mazajā zālē apskatāma
INGUSA GUSTAVSONA 

GLEZNU IZSTĀDE „ATMOSFĒRA”.

Līgo vakarā – 23. jūnijā Rojā.
 Plkst. 19.00 laukumā pie Rojas KC
     DEJU GRUPAS „DZIRNAS” KONCERTS.
 No plkst. 23.00 līdz saullēktam  atpūtas centrā „Otra Puse”
     LĪGO BALLE.
     DJ Laimonis un Andris. 
     Ieeja brīva.
     No plkst. 22.00 Jāņu ugunskurs – pludmalē.

Zvejnieksvētki Rojā – svētk’ a smeķ`!  
9. jūlijā – nāc un baudi! Piedāvājumā –

jestrie rolmopši –
pludmales volejbols un futbols, ieminam taciņu jūras svītai – 
ūdens skrējiens, laivas vilkšana, enkura celšana, cīņas ar plekstēm, 
zvejnieka zābaka un sviedlīnes mešana, nāras nešana, vizināšanās 
ar kuģiem, kā arī brīva iznešanās zirga mugurā vai izšaušanās ar 
katapulti pēc paša ieskatiem un pulksteņlaikiem. 

Rojas delikatese –
jūras valdnieka vizīte Rojā, muzikāli pavadīts brauciens Rojas 
ielās ar vienīgo Neptūna svītas eskorta orķestri Latvijā, piedaloties 
Kabrio klubam un Mercedess klubam un brīvprātīgajiem 
pavadoņiem, vislatvijas zvejnieku saiets Zvejnieku sētā. 

Saldie jūras kāpostiņi –
jūras dārgumu lādes meklējumi, rotaļu pludmale, ikgadējā 
starptautiskā kaķu izstāde, „Lec un minies” un citas atrakcijas.

Īpašie svētku an-šovi –
brāļi Auzāni un atraktīvais akordeonists Sergejs, jestri danču 
soļi, populāras melodijas zvejnieku gaumē – diksilends brass 
kvintets – Zelmeri PRO, spēks, akrobātika, deja – Street Warriors 
ielas vingrotāju šova komanda, vispārēji saviļņojoši sirdspuksti – 
uzstājas neviens cits kā Justs!

Vakara de-fileja – 
pa pāriem, grupās vai individuāli pludmalē (par ieejas maksu no 
plkst. 20.00) Līvi & Buks, Lauris Reiniks, Musiqq, Jakušonoka Kva
KvaKvartets, grupa Roja, Olas, kā arī DJ Ufo un DJ JAX.
Ieejas biļetes iegādājamas Rojas KC vai www.bilesuparadize.lv, 
pirmās 500–5.00 EUR, bērniem līdz 12 g. v. ieeja brīva!
Pavisam reāla laš` zupa!
Spožs kā ķilava pusnakts salūts virs jūr’!
Ekspedīcijā Rojā ieradīsies arī Radio SWH fainšmekeri! Piedevās – 
andeles, tingeltangeļi un visādas papildus svētku padarīšanas. 

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtības

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

 Uzpērk, noraksta automašīnas. Auto treilēša-
nas pakalpojumi. Tel. 26526621.

Rojas invalīdu biedrības biedri mīļi aicināti uz 

Saulgriežusvinēšanu 
21. jūnijā. 

Pulcēšanās 13.00 pie „Stropa”. 
Līdzi ņemt groziņu un jestras 

Jāņu dziesmas!

Jūnijā un jūlijā Rojas novada bibliotēkā 
apskatāmi Rojas Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu DIPLOMDARBI.

 Malku.  Zvanīt 29286523.
 Sausus dēļus. Zvanīt 26404260.

Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
Visdziļākā līdzjūtība Rojas domes priekšsēdē

tājai Evai Kārkliņai, tēvu zaudējot.
Rojas vidusskolas kolektīvs

Rojas evanģēliski luteriskā draudze un mācī
tājs izsaka līdzjūtību piederīgajiem, aizvadot mū
žībā Jāni Kārkliņu.

PĀRDOD

DAŽĀDI
 Elektromotoru remonts Tukuma novada „Rau

ciņos”. Telefons 29253411.
 Pļauju zāli ar trimmeri. Telefons 27751838.

Kaltenes evanģēliski luteriskās 
baznīcas 120 gadu jubilejas 

dievkalpojums 19. jūnijā 10.00. 
Būsiet mīļi gaidīti!

Kaltenes ev. lut. draudze

Sirsnīgi pateicamies ikvienam par izteikto 
līdzjūtību, mūsu tētim, vectēvam un vecvectēvam 
Jānim Kārkliņam aizejot mūžībā. Paldies visiem, 
kas piedalījās aizgājēja izvadīšanā.

Ar cieņu, meitas, mazbērni, mazmazmeitiņa

Lasītāju ievērībai!
Nākamais laikraksts „Banga” 

iznāks 22. jūnijā.

Pateicība
Pateicība

Piekabju noma
 9 Vienasu, celtspēja 750 kg – 10 EUR diennaktī;
 9 Divasu, celtspēja 2300 kg – 30 EUR diennaktī.

Rudē, tel. 26526621.

11.05. Saņemts zvans, ka Ģipkas kāpās brau
kā kvadracikls. Izbraucot uz Ģipku un aptaujājot 
iedzī votājus, konstatēts, ka ar kvadraciklu brauku
ši zvejnieki pēc laivām.

12.05. Sastādīti 2 APK protokoli par nenopļau
tu kūlu Kaltenē.

14.05. Saņemts zvans no Kaltenes iedzīvo
tājas par to, ka kaimiņš bez saskaņošanas viņas 
īpašumā nozāģējis priedi. Izbraucot uz notikuma 
vietu, veikta fotografēšana, sastādīts akts, no vai
nīgās personas paņemts paskaidrojums un vēlāk 

sastādīts APK protokols. Pēc valsts policijas Talsu 
iecirkņa lūguma izbraukts uz Melnsilu, kur kāpās 
atrasts sprādzienbīstams priekšmets. Vieta noro
bežota, izsaukti un sagaidīti sapieri.

15.05. Pēc valsts policijas lūguma izbraukts uz 
Kalteni, kur saņemta sūdzība, ka kaimiņš dedzinot 
riepas. Sūdzība neapstiprinās.

18.05. Saņemts zvans no Kaltenes iedzīvotājas, 
ka kaimiņš nojaucis viņai piederošo žogu un iztei
cis viņai draudus. Personai ieteikts griezties valsts 
policijā. Saņemts zvans, ka Rojas pludmalē staigā 

aizdomīga izskata vīrietis, kurš turpat arī uzcēlis 
telti. Vīrieša personība noskaidrota, telti likts no
jaukt un vīrietis pludmali pametis.

19. 05. Uzrakstīts aicinājums sakopt pieguļošo 
teritoriju firmai, par kuru bija saņemta sūdzība.

20.05. Saņemta informācija, ka Rojas domē 
strādniekiem nozagta urbjmašīna. Vainīgā per
sona noskaidrota, nozagtais priekšmets atgriezts. 
Palīdzēts Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
brigādei nogādāt psihoneiroloģiskajā slimnīcā Jel
gavā slimu jaunieti.

21.05. Konstatēts, ka Rojā laivu nolaišanas 
vietā Lietuvas pilsoņi uzcēluši 5 teltis un sagata
vojuši kurināšanai ugunskuru. Veiktas pārrunas, 
atbraucējiem ierādīta vieta telšu celtniecībai. 
Saņemts zvans no Talsu policijas dežūrdaļas, ka 
Kaltenes iedzīvotāja savā dārzā atradusi sprā
dzienbīstamu priekšmetu. Izbraucot uz notiku
ma vietu, konstatēts, ka atrastais priekšmets nav 
sprādzienbīstams. 

„Baznīcu nakts” 10. jūnijā
Rojas evanģēliski luteriskā baznīcā
18.00 Baznīcas zvanu skaņas. Mācītāja Jura Veidenieka uzruna.
19.00 Iepazīšanās ar baznīcas vēsturi.
20.00 koncerts. Piedalās sieviešu koris „Kalva”un Rojas Mūzikas un 

mākslas skolas vokāli instrumentālais ansamblis „Improvizācija”, solis
te Marika Gavrona, ģitāra – Santa Millenberga.

21.00 Kopīga Tēvreizes lūgšana.

Ģipkas evanģēliski luteriskā baznīcā
Baznīca atvērta no 11.00–24.00. Talsu mākslinieku – Gunas 

Millersones, Andra Vītola un Modra Sapuna darbu izstāde. Mākslas 
darbus varēs arī iegādāties.

14.00 Tikšanās ar māksliniekiem pie kafijas tases baznīcas tornī.
17.50 Baznīcas zvanu skaņas.
20.00–20.30 Svecīšu aizdegšana visā kapsētā.
20.30 Draudzes priekšnieka Valda Randes stāsts par Ģipkas 

baznīcas vēsturi.
21.00 Ģipkas draudzes mācītāja Armanda Klāva lūgšana.
22.00 Valdemārpils mūzikas skolas audzēkņu koncerts, kurā 

piedalīsies akordeonisti Kārlis Alberts Dzenis un Tomass Šeja, ģitāra 
un balss – Pauls Grīnfogels, pie klavierēm Gunta Vecvagare. Ansambļa 
vadītāja Gunta Vecvagare.

Rojas kultūras centra darbinieki no sirds pateicas ikvienam novad-
niekam, kas ieguldīja savu laiku, darbu, līdzekļus, 
lai kopā rastos svētku prieks! Paldies jums, kas 
dziedāja, dejoja, sportoja, cepa kūkas, auda, mo
dināja, pucēja, dāvināja un pabaroja, līdzdarbojās, 
piedalījās un jebkādā veidā atbalstīja! Tikai un vie
nīgi mēs paši esam tie, kas rada to īpašo savējo, 
lai ar lepnumu varam teikt – mums patīk dzīvot 
Rojas novadā!

Burāšanā sezona atklāta
Svētdien, 22. maijā,  oficiālās sacensībās tika atklāta Rojas jauno  burātāju 

sezona.  Sacensības sākās ar burāšanai, arī mazākajiem sportistiem, piemēro
tiem laika apstākļiem – mēreni vieglu vējiņu un skaidru laiku. Diemžēl pēc 
otrā starta vējš sāka rimties un parādījās migla. Jau miglā tika veikts trešais 
brauciens, beigās migla sabiezēja vēl vairāk un turpmākie starti bija jāatceļ. 
Pavisam bija paredzēti pieci  braucieni. 

Sacensībās tika pārstāvētas četras jahtu klases. „Optimist” klasē vidējā 
grupā no Rojas burātājiem labākā 3. vieta Hannai Elizabetei Zanderei. Rūdis 
Gricmanis un Ivo Kiršteins izcīnīja 4. vietas savās grupās.  „Laser R” klasē 
1. vieta Aleksim Dreimanim, „Laser 4,7”  Alise Grosbaha un Alise Elizabete 
Reinholde attiecīgi 2. vietā un 3. vietā. „RS Feva ‘’ klasē labākais rezultāts bija 
Valteram Sigai ar līdzbraucēju Miķeli Gitendorfu. Vēlēsim visiem braucējiem 
veiksmīgus turpmākos startus un gaidīsim arī jaunus burāt gribētājus.

Treneris Gunārs Reinholds

Uzvarētāji no vienas ģimenes
21. maija agrā rīta stundā Rojas spiningošanas entuziasti sāka sacensības 

Būšnieka ezerā. Bija ieradies kupls dalībnieku skaits – 22. Jau vairākus gadus 
atbildīgais par šīm sacensībām ir Valdis Kvālbergs. Valdis izsaka nožēlu, ka 
viņu dalībnieku pulkam nepievienojas jaunāka gadagājuma copes mīļotāji! 
Vai tādi Rojā ir? Jābūt, jo dzīvojam taču pie ūdeņiem!

Kopējais dienas loms bija 24 kg. Diemžēl visi netika pie zivtiņām  tikai as
toņiem spiningotājiem tas bija pa spēkam. Komandu cīņā 1. vietā Grīnbergu 
ģimene – Kaspars un Roberts.  Viņu loma svars 12,790 kg, kas sastāda pusi 
no dienas loma. 2. vieta sacensību tiesnesim Valdim Kvālbergam un Ģirtam 
Freimutam. Viņi izvilka 7,400 kg smagu lomu, bet godalgotajā 3. vietā palika 
Oskars Pauls un Aleksandrs Bahtins, viņi spēja izvilināt no dzelmes 3,880 kg 
zivju. Vēl dažas zivis uzķērās uz āķa Aināram Osim un Jurim Jermanim. Indi
viduāli lielākais loms bija Kasparam Grīnbergam – 8,450. Kā jau sacensībās, 
notika dalībnieku apbalvošana ar medaļām, pirmo reizi sacensību uzvarētāji 
saņēma ceļojošo kausu.

29. maijā Talsos starpnovadu sporta spēlēs makšķerēšanā Rojas novadu 
pārstāvēja Valdis Kvālbergs, Ģirts Freimuts un Aldis Adamovičs. Mūsu ko
mandai 7. vieta.  Paldies viņiem par dalību makšķerēšanas sacensībās.

Paldies Valdim par entuziasmu, organizējot sacensības un piedaloties ta
jās! Ceru uz sadarbību arī turpmāk!

Sporta organizatore T. Kirilova  


