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Atjaunota 
Kaltenes kluba 
ēka

Pašā Līgo vakarā saviem novadniekiem durvis 
vērs nupat kā renovētais Kaltenes klubs. Ēka, kas 
savā dzīves gājumā glabā visdažādākās vēstures 
liecības, tagad būs Rojas Jūras zvejniecības muze-
ja paspārnē. Kopā ar novada pašvaldību esam ie-
cerējuši šo vēsturisko ēku radīt par Kaltenes cen-
tru, kur uz dažādiem pasākumiem – radošajām 
darbnīcām, vēstures pēcpusdienām, izstādēm, 
koncertiem pulcētos Kaltenes iedzīvotāji un no-
vadnieki. Savas durvis vērsim arī mūsu viesiem, 
kuriem Kaltenes kluba ēkā būs iespēja iepazīties 
ar zvejniekciema bagātīgo vēsturi, iemācīties ga-
tavot īstu mūsu puses zivju zupu, doties ekskur-
sijā pa Kalteni. Kluba ēkā tiks piedāvāta iespēja 
gan novadniekiem, gan arī viesiem svinēt sev 
nozīmīgus svētkus. Plāni mums lieli, lai tos vi-
sus realizētu, aicināsim talkā jūs, kalteniekus, jo 
kurš gan prastu vēl labāk pastāstīt savus Kaltenes 
stāstus, ko savukārt Rojas muzejs labprāt glabās, 
lai nodotu ar lepnumu un mīlestību tos nāka-
majām paaudzēm. To visu un vēl daudz ko citu 
mēs kopā paveiksim, bet iesākums tam visam 
23. jūnijā pulksten 20.00, kad kopā ar muzikālu 
atklāšanas pasākumu un jestru kopā dziedāšanas 
koncertu ar jauno mūziķu grupu „Dzintara pa-
gale” ieskandināsim un ielīgosim Kaltenes klubu. 
Pulksten 22.00 lustēsimies kopā ar pašmāju mū-
ziķiem Indru un Modri Līgo nakts zaļumballē. 
Bet pašā pusnaktī sildīsimies un iestiprināsimies 
ar saimnieces Dinas gatavoto Līgo nakts zupu.  
Tiekamies Kaltenē!

Inese Indriksone, 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Spraigais eksāmenu laiks aiz mu-
guras, uztraukumi par svētku tērpiem 
un frizūrām arī. Laiks baudīt laiku 
ar sev tuvajiem ģimenes locekļiem, 
draugiem, radiem, un priecāties par 
skaisto vasaru un sauli. Aiz muguras 
arī izlaiduma balles un klases audzi-
nātāju uzrunas. 12. klases audzinātāja 
Aigita Sprince par savējiem saka: „Te 
nu mēs esam. 12 gadi – mirkļi, kas ko-

pīgi izloloti, brīži, kas paliks atmiņā – 
pirmā skolas diena, draugi, skolotāji, 
mācības, arī grūtības un gandarījuma 
brīži. Tās jau šodien ir atmiņas. Jūsu 
teicieni – BŪS JAU LABI, MĒS VA-
RĒSIM – veidoja klases ģimeni. Tā 
nav iedomājama bez Kristas un Keitas 
izdomas, Alises un Ramonas radošu-
ma, sportiskā un runīgā Kristapa. Kad 
radās asāka situācija, palīgā nāca Ērika 

un Ādama miers un nosvērtība, Dār-
tas un Esteres erudīcija noderēja ne 
vienā vien konkursā, Unas, Adrianas 
un Emīla atbildības sajūta un centība 
veicināja būt labākajai klasei mācībās. 
Es lepojos ar jums visiem.” 

Aiga Kaža savu 9. klasi pavada ar 
šādiem vārdiem: „Laiks lido strauji 
un netverami, gribas to apturēt un 
teikt, lai nesteidzas. Pieci gadi pavadī-

ti kopā ar jums, un pārlapojot klases 
atmiņu albumu, ar gandarījumu prie-
cājos par mūsu kopā pavadīto laiku 
un paveiktajiem kopīgajiem darbiem 
un svētku brīžiem. Neskatoties uz to, 
kādu ceļu esat izvēlējušies turpmāk, 
esiet krietni cilvēki, atbildīgi par savu 
rīcību un lēmumiem. Skolā daudz arī 
runāts par dzīvesziņu, un lai jūs vien-
mēr atcerētos šo dzīves gudrību – ne-

dari otram to, ko nevēlies, lai dara tev 
pašam.”

Jaunieši – sapņojiet, uzdrošinieties 
un esiet laimīgi! Šo gadu skrējienā esat 
bijuši kopā ar cilvēkiem, kas palīdzēja 
mērķtiecīgāk apgūt zināšanas. Paldies 
skolotājiem, kas pašaizliedzīgi un rado-
ši strādāja, paldies vecākiem par saprat-
ni un atbalstu. 

Antra Ozollapa

Izlaidumu laiks Rojas vidusskolā

Aigita Kaža saviem devītajiem vēlēja nedarīt otram to, ko nevēlies, lai dara tev pašam”.Divpadsmito vadmotīvs bija – būs jau labi, mēs varēsim!          Albuma foto

Lai saulgriežu naktī
Līgotājus silda
Jāņuguns liesmas
Un sirdī ikkatrā
Skan gaismas dziesmas!

Es pazinu to sētiņu
Kur gaidīja Jāņa bērnus:
Tā sētiņa izpušķota
Ar zaļiem ozoliem.
                       (Latv. t. dz.)

Skaistus saulgriežus 
ar priecīgu prātu,  
skanīgām dziesmām un 
burvīgu saullēktu  
Rojas novada iedzīvotājiem 
un viesiem 
novada domes kolektīva 
vārdā vēl

Eva Kārkliņa, 
 domes priekšsēdētāja
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Latvijas Pašvaldību savienība kā na
cionālās nozīmes projekta „Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” vadošais partneris ir no
slēgusi līgumu ar Latvijas vides aizsar
dzības fondu par projekta finansēšanas 
un izpildes kārtību, kur Rojas novada 
dome ir viens no sadarbības partne
riem. Projektā ir 18 sadarbības partneri 
no visām Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča piekrastes pašvaldībām.

Projekta realizācijā ir noslēgts div
pusējs sadarbības līgums starp Latvijas 
Pašvaldību savienību un Rojas novada 
domi par projekta aktivitāšu izpildi. 
Projekta ietvaros Rojas novada dome 
no 01.05.2018. līdz 01.07.2018. atjau
nos Ģipkas laipu 240 m2 platībā, mazi
not antropogēno slodzi un nodrošinot 
pieejamību.

Projekta uzdevumi:
1. Sakārtot un saglabāt Ģipkas 

pludmali atbilstoši vides aizsardzības 
prasībām, nodrošinot praktisku vides 
apziņas veidošanos, un veicināt vērtīgo 
biotopu saglabāšanu pludmales terito
rijā, radot iespējas tūristiem apskatīt 
unikālu dabas objektu. 

2. Atjaunot (rekonstruēt) laipas, so
lus, atkritumu urnas Ģipkas jūrmalā, kas 
būtu vienīgā publiski pieejamā vieta  pie 

jūras šajā ciemā dzīvojošajiem cilvēkiem 
un viesiem, kas vēlas atpūsties pie jūras.

Rojas novads atrodas stratēģiski iz
devīgā vietā – Rīgas jūras līča piekrastē, 
tāpēc novadā daudz tiek domāts tieši 
par jūras piekrastes teritorijas attīstību. 
Sekmīga un mērķtiecīga piekrastes te
ritoriju plānošana un attīstība veicina 
tūrisma nozares pozitīvu tendenci un 
tūristu skaita pieaugumu. Gandrīz katrā 
ciematā, kas atrodas Rojas novadā pie 
jūras, ir labiekārtoti auto stāvlaukumi 
ar iespēju piekļūt publiskajām pludma
lēm. Ģipkas ciems atrodas Rīgas jūras 
līča piekrastē, kur ir raksturīga iedzī
votājiem un tūristiem pievilcīga pie
krastes ainava. Rojas novadam šī vieta 
ir nozīmīga tūrisma veicināšanas jomā 
Ziemeļkurzemes reģionā. Šī vieta izvē
lēta sabiedriskai pludmalei, kur sākot
nēji tika izveidots meža ceļš, kas ved uz 
šo pludmali. Projekta realizācija ir ļoti 
būtiska Rojas novada kopējai attīstībai. 
Svarīgākie iemesli šī projekta realizā
cijai: novērst Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslas situācijas pasliktināšanos 
Rojas novada teritorijā; atjaunot Ģipkas 
pludmales laipas, solus un atkritumu ur
nas; saglabāt Ģipkas pludmales unikālo 
vidi. Atjaunojot laipas, tiks nodrošināta 
kontrolēta tūristu plūsma. Pludmales 

un kāpu aizsardzība ir nozīmīga dabas 
daudzveidības un atpūtas vides saglabā
šanā, kur jābūt kompleksai pieejai. Bieži 
kāpas cieš no apmeklētāju darbībām, jo 
atpūtnieku skaits piejūrā ar katru gadu 
pieaug. Šis ir viens no faktoriem, kas 
uzlabos piejūras pašvaldību ekonomis
ko situāciju. Jo labiekārtotāka piekraste, 
jo lielāks skaits cilvēku vēlas šajās vietās 
atpūsties. Cilvēki nevēlas izbradāt kāpu 
mežus un brist pa dziļām smiltīm, taču 
diemžēl daudzās vietās tas ir vienīgais 
veids, kā aizkļūt līdz jūrai. Ja uz jūru ves
tu celiņi vai laipas ar koka pamatu, cil
vēki ietu pa šiem celiņiem, neizbradājot 
kāpu zemsedzi. Celiņi, tiltiņi, laipas un 
kāpnes vestu pāri kāpām, un cilvēki tās 
varētu šķērsot, neizjaucot kāpu dabisko 
struktūru. Kā pasargāt tos biotopus, kas 
ir visjūtīgākie pret cilvēka ietekmi? Arī 
to daļēji var veikt ar labiekārtojumu palī
dzību. Celiņus un citus labiekārtojumus 
(atpūtas vietas, skatu laukumus u.c.) var 
ierīkot tajos biotopos, kas ir pret cilvēka 
ietekmi visizturīgākie, šādi novirzot ap
meklētāju plūsmu no retākajiem bioto
piem un retākajām augu sugām. Cilvēki 
daudz mazāk izmētātu atkritumus, ja 
viņu uzturēšanās vietās būtu izvietotas 
atkritumu tvertnes. Nepieciešamas arī 
autostāvvietas apmeklētājiem izdevīgās 

vietās, atpūtas vietas, soliņi, ugunskuru 
vietas un tamlīdzīgi. Visi šie labiekārto
jumi ļautu lielākam cilvēku daudzumam 
atpūsties pie jūras, saglabājot aizsargāja
mos piekrastes biotopus, tādēļ nepiecie
šams atjaunot Ģipkas pludmales labie
kārtojumu.

Projekta rezultāti:
1. Neveicot Ģipkas laipas atjaunoša

nu, paredzama tās strauja degradācija. 
Projekts paredz objekta aktīvu apsaim
niekošanu, atjaunot laipas, solus un at
kritumu urnas, reglamentējot kustības 
organizēšanu un objekta aizsardzību, 
nodrošinot vides pieejamību pludma
lei, lai to pasargātu. Projekta rezultātā 
tiek pārtraukta zemsedzes bojāšana, 

augsnes erozija un kāpas nobrukšana;
2. Tiks atjaunota vēl viena vieta šajā 

nelielajā ciematā, kuru varēs izmantot 
iedzīvotāji, dodoties atpūsties uz Ģip
kas jūrmalu un iesakot šo labiekārtoto 
vietu atpūtai arī saviem viesiem.

Laipas izbūves darbus veica uzņē
mums SIA „Kalvas”. Kopējās būvniecī
bas izmaksas sasniedza 14 179,34 eiro, 
bet projekta kopējas izmaksas ir 
14 072,00 eiro, no kurām 107,34 eiro ir 
Rojas novada domes līdzfinansējums. 
Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vi
des aizsardzības fonds.

Agnese Veckāgane,
Attīstības nodaļas vadītāja

19. maijā Mūzikas un mākslas skolā svētki – svinējām jau 
48.  izlaidumu. Šī diena atmiņās paliks 13 talantīgiem jaunie-
šiem. Mūzikas nodaļu absolvēja 10 audzēkņi, bet mākslas no-
daļu 3 audzēkņi. 

Diena iesākās ar tradicionālo pēdējo stundu. Uz stundu aicināja 
skanīgs zvaniņš, klasē absoventus sagaidīja skolotāja Lita Krūmiņa, 
kura uzdeva āķīgus jautājumus un lūdza veikt dažāda veida uzdevu
mus pie interaktīvās tāfeles.

Pēc stundas visi devās skolas pagalmā stādīt vecāku sarūpētos 
rododendrus. Izstāžu zālē sekoja absolventu koncerts un beigšanas 
apliecību izdošana. Par to, lai koncerts noritētu interesanti, rūpējās 
skolotāja Inese Ozoliņa. 

Vijoles klasi absolvēja Ance Klauža un Laura Veģe. Ance tiek rakstu
rota kā labsirdīga vijolniece, kura arī skaisti prot dziedāt. Lauras vēlēša
nās ir, lai mūzikas skolā mācās daudz zinātkāru, draudzīgu bērnu. Viņu 
skolotāja Indra Sproģe novēl, lai meitenes nepazaudē iegūtās iemaņas, 
lai saglabājas muzicēšanas prieks un viņa cer, ka  nākamajā mācību gadā 
meitenes turpinās muzicēt Ziemeļkurzemes kamerorķestrī.

Pūšaminstrumentu nodaļu absolvēja Rūta Jaunozola, Kristers 
Patriks Feldbergs un Viesturs Rēvičs. Viņu skolotājs Jānis Popelis 
priecājas par Rūtas sasniegumiem saksofona spēlē un uzteic viņas 
muzikalitāti. Kā novērojis skolotājs, Kristeram vairāk interesēja 
sports, līdz ar to mazāk laika tika veltīts klarnetes spēlei. Lai nu kā, 
bet koncertā skaisti izskanēja viņa spēlētais menuets. Viesturam 
klarneti paticis spēlēt ansamblī. 

Kā vienīgais ģitārists šogad apliecību saņēma Rihards Bramanis. 
Skolotāja Maruta Zemture saka, ka Rihards ir ļoti muzikāls un atrak
tīvs zēns. Viņa novēl neaizmirst to, ko ir iemācījies!

Amanda Mosa mācījās klavierspēli pie sko
lotājas Brigitas Kvālbergas. Skolotāja uzskata, 
ka Amanda ir ļoti muzikāla un savdabīga. Viņa 
pati arī komponē savus skaņdarbus. Skolotāja 
cer, ka turpmāk netiks aizmirsta klavierspēle.

Kora klasi šogad absolvēja Betija Ābolkalna, 
Emīlija Ozoliņa un Ingus Andris Pērkons. Dzie
dāšanu šiem jauniešiem mācīja skolotāja Lita 
Krūmiņa. Emīlija un Ingus beidza skolu divās 
specialitātēs. Blakus dziedāšanai Emīlija spēlēja 
saksofonu pie skolotāja Jāņa Popeļa un Ingus 
akordeonu pie skolotājas Baibas Beraģes. Viņš 
ar labiem panākumiem piedalījies konkursos 
gan dziedāšanā, gan akordeona spēlē. Skolotāja 
Lita Krūmiņa par saviem audzēkņiem saka tikai 
labākos vārdus, viņa ar šiem audzēkņiem sapra
tusies ļoti labi. Savukārt Baiba Beraģe cer uz sa
darbību ar Ingu arī nākamajā mācību gadā.

Mākslas nodaļas absolventi Marta Šermuk
šne, Aleksa Šeina un Intars Rēvičs, kuri mācī
jās pie skolotājām Līgas ReinesSmilgaines un 
Vizbulītes Puriņas, izsaka novēlējumu, lai stundās būtu iespēja sa
vienot zīmēšanu ar mūzikas klausīšanos. Viņu vēlēšanās piepildījās 
jau koncerta laikā, jo māksliniekiem tika dota iespēja zīmēt, kamēr 
mūziķi atskaņoja savus skaņdarbus.

Direktors Jānis Kivils savā uzrunā atzīmēja, ka laikā, kopš pastāv 
mūzikas un mākslas skola, to ir absolvējuši 559 audzēkņi un 111 
no tiem savu tālāko dzīvi saistījuši ar mūziku un mākslu. Direktors  
svētku reizē teica paldies visiem vecākiem, pedagogiem un pašiem 

audzēkņiem, kā arī vidusskolas skolotājiem par sadarbību. Direktors 
cer, ka nākotnē šie audzēkņi būs aktīvi dalībnieki gan Dziesmu svēt
kos, gan dažādos orķestros. Katrs absolvents dāvanā saņēma speciāli 
veidotu emblēmu, kā arī ziedus un apsveikumus no draugiem un 
radiem. Neizpalika atraktīvie nodaļu apsveikumi, kā arī fotografē
šanās pie skolas.

Lai veicas turpmākajā dzīvē!
Skolotāja Lita Krūmiņa

Rojas Mūzikas un mākslas skolas  
48. izlaidums

Talantīgie audzēkņi savā svētku dienā kopā ar skolas direktoru Jāni Kivilu (augšējā 
rindā centrā).                     Albuma foto

Dace Klabere

No 29. maija līdz 1. jūnijam 18 Latvijas 
pašvaldību pārstāvji, tostarp es, informatī-
vā izdevuma „Banga” redaktore, devāmies 
uz Briseli (Beļģijā), lai piedalītos Eiropas 
Komisijas rīkotajā Latvijas žurnālistu un 
sabiedrisko attiecību speciālistu vizītē 
Eiropas Komisijā un Eiropas Parlamentā.

Vizītes laikā Eiropas Savienības institūci
ju atbildīgās amatpersonas mūs iepazīstināja 
ar ES migrācijas krīzi, Austrumu partnerī
bu, ES – Krievijas attiecībām, Eiropas Komi
sijas lomu kā Eiropas Savienības politiskajai 
izpildvarai, ES budžetu, ES ekonomikas paš
valdību, ES Kohēzijas politiku, Dezinformā
ciju un Krievijas propagandu. Savukārt Re
ģionu komiteju ēkā mūs sagaidīja Reģionu 
komiteju pārstāvis Klauss Hullmanns, kurš 
aizrautīgā un atraktīvā stilā iepazīstināja 
klātesošos ar Reģionu komitejas darbību, 
izrādīja tās ēku, savā stāstījumā ietverot arī 
visdažādākos nostāstus gan par respektablo 
ēku, gan blakus esošajām ēkām un parku.

Visās lekcijās tika nodrošināts tulkojums, 
un delegācijas dalībniekiem bija iespēja uzdot 
jautājumus. Jautājumu bija daudz, tādēļ brī
žiem lekcijas izvērtās interesantās diskusijās.

Katra diena, beidzoties programmas ofi
ciālajai daļai, tika izmantota Briseles – Beļģi
jas lielākās pilsētas un galvaspilsētas apska
tei. Gidu lomās šoreiz iejutās tie kolēģi, kuri 
Briselē ciemojās atkārtoti.

Brisele pamatoti tiek uzskatīta par Ei
ropas Savienības galvaspilsētu, jo divas no 
trim galvenajām Eiropas Savienības in
stitūcijām atrodas tieši Briselē – Eiropas 
Komisija un Eiropas Savienības Padome. 
Piebildīšu, ka Briselē ir arī NATO galvenās 
mītnes vieta. Mūsu delegācija dzīvoja rokas 
stiepiena attālumā no Eiropas Savienības 
Padomes un Eiropas Komisijas ēkām, tādēļ 
pa dienu visur pārvietojāmies kājām, bet 
vakarpusē iepazinām arī pilsētas vairākstā
vu metro, kas mūs aizvizināja uz tālākiem 
apskates objektiem. Paldies kolēģiem, kuri 
atbalstīja manu vēlmi apskatīt Briseles sim
bola – čurājošā puisīša statuju, jo viņi paši 
to jau vairākkārt bija redzējuši iepriekšējo 
vizīšu laikā. Šoreiz neizdevās apskatīt ču
rājošo meitenīti, kuru kā pretargumentu 
čurājošajam puisītim savulaik uzstādījušas 
pilsētas feministes. Visiespaidīgākais bija 
pilsētas centrālais laukums, kas tiek uzska
tīts par vienu no skaistākajiem Eiropā  – 
īsta pilsētas pērle un arhitektūras meistar

darbs.  Elpu aizraujošs skats paveras, ieejot 
laukumā, gar kura malām rindojas flāmu 
baroka stilā celtie ģildes nami – izrotāti ar 
zeltījumu un skulptūrām. Tie bijuši svarīgi 
nami viduslaiku Briselē – galvenās ēkas tir
gotājiem, kas kontrolēja gan tirdzniecību, 
gan politiku un izveidoja Briseli par amat
niecības pilsētu. 

Vizītē Briselē

Latvijas delegācija Eiropas Komisijas ēkā.

Eiropas Komisijas sēžu zālē.

A. Veckāganes foto
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2015. gadā fonds 1836 sāka realizēt 
Latvijas simtgadei veltītu projektu „Ap-
lido, apceļo, apmīļo Latviju”, ar mērķi 
kopā ar pašvaldībām, tūrisma infor-
mācijas centriem un vietējiem iedzīvo-
tājiem izveidot 1836 kilometrus garu 
tūrisma ceļu apkārt Latvijas robežai, 
izzinot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtī-
bas un izveidojot ceļošanas infrastruk-
tūru ar ceļotājiem draudzīgām nakts-
mītnēm, izklaides un atpūtas vietām. 
Gājieni notika gandrīz katru sestdienu 
un svētdienu no maija vidus līdz pat 
septembrim divarpus gadu garumā.

16.–17. jūnijā notika šī gada asto
tais – noslēdzošais fonda 1836 gājiens no 
Kolkas līdz Kaltenei. Projekta pēdējais 
gājiens simboliski sākās Kolkas ragā  – 
vietā, kur 2016. gada maijā tika ierakts 
pirmais ceļa stabiņš, noslēdzoties fonda 
pirmajam gājienam, kas sākās Miķeļbā
kā un noslēdzās Kolkā. Sestdien gājēji ie
radās savā atpūtas un nakšņošanas vietā 
Ģipkas „Jokos”, kur viesus laipni sagaidī
ja „Joku” saimniece Ieviņa Svitiņa.

Kad gājiena dalībnieki bija atgriezu
šies no Ģipkas baznīcas apmeklējuma 
un iestiprinājušies ar zupu, aicināju uz 
sarunu idejas iniciatoru Enriko Podnieku.

Kā pastāstīja Enriko, vēl tikai strādā
jot pie projekta, viņš uzzinājis, ka ideja 
veidot tūrisma ceļu apkārt Latvijai jau 
pirms daudziem gadiem bijusi mūsu iz
cilā dzejnieka Imanta Ziedoņa izlolota, 
par ko viņš rakstījis savas „Leišmalīte” 
ievadā: „Un kādu dienu apkārt Latvijai 
ies ceļš. Tā jābūt!” Šī ziņa projekta au
toriem bijusi kā papildus stimuls. Pro
jektam pieslēdzies arī Imanta Ziedoņa 
muzejs, dažādi mūziķi, un tā divarpus 
gadu garumā tika iets, pētīts, gandrīz 
katru gājienu noslēdzot ar simboliska 
robežstabiņa ierakšanu. Kopā ierakti 
jau vairāk kā 30 šādi stabiņi ar sirds

akmeni vidū, ko ikviens klātesošais 
aicināts iešūpot, pie viena izsakot ak
menim savu vēlēšanos, un daļu domu 
atstājot akmenim. Šie stabiņi dažādās 
Latvijas vietās ir galvenie atskaites pun
kti potenciālajiem ceļa veicējiem. Enri
ko uzsver, ka ceļš, ko veidoja 1836 da
lībnieki, ir tuvākais pie Latvijas robežas, 
bet katrs ceļotājs var paiet gan pa kreisi, 
gan pa labi, bet viņš zinās, ka ir uz pa
reizā ceļa, par ko norādīs šie ceļa stabi. 
Projekts noslēdzas 21. jūnijā, bet tas ne
nozīmē, ka tas būs pilnībā pabeigts, jo 
vēl tiks rakti papildus stabiņi un mek
lētas vietas, kur, ejot pa šo maršrutu, 
varētu nakšņot par ceļotājiem draudzī
gām cenām, neskaitot viesnīcas un vie
su namus. „Tas ir tas, ko mēs cenšamies 
atstāt un iedrošināt – apiet apkārt Lat
vijai. Tas ir tik skaisti, ka to nevar vār
dos izstāstīt – vienā vārdā sakot, tas ir 
dievišķīgi!”, apgalvo Enriko Podnieks.

Savukārt ideja par to, ka vienam no 
ceļa stabiņiem obligāti jābūt arī Ģipkā, 
pieder mūsu novadniekam un Ģipkas 
patriotam Marekam Langzāmam. Pirms 
kāda laika, piedaloties pārgājienā Norvē
ģijā, viņš sapratis, cik ļoti tas viņu aizrauj. 
Pagājušais gads Marekam bijis īpašs  – 
18  dienās viņš nogājis 420 kilometrus 
no Nidas līdz Rojai, ik dienas pārlieci
noties par to, cik mūsu zemīte ir skaista, 
daudzveidīga un mainīga. Pagājušā gada 
septembrī viņš pievienojies arī 1836, jo 
viņu ideja Mareku īpaši uzrunājusi. Esot 
klāt mirkļos, kad ierakti sirds ceļa stabiņi, 
viņš sapratis, ka grib to realizēt arī savās 
mājās – Ģipkā. Fonda ļaudis un stabiņa 
autori mākslinieki Gaitis Burvis un Velga 
Vītola bijuši ļoti atsaucīgi. Tikpat atsaucī
gi izrādījušies arī Ģipkas ļaudis, un divu 
dienu laikā vajadzīgais finansējums stabi
ņa iegādei bijis savākts. „Brīdī, kad stabu 
atveda uz Ģipku, man acīs bija prieka asa
ras”, atzīstas Mareks.

Līdz Latvijas simtgadei Mareks vēlas 

apiet visu Latvijas robežu – līdz šim ne
izieta esot leišmalīte un Latgale. Viņš iz
veidoto tūrisma maršrutu apkārt Latvi
jai pielīdzina slavenajam Santjago ceļam 
Spānijā. Arī pie mums katrā pašvaldībā 
(1836 zīmodziņš atrodas Rojas novada 
Tūrisma informācijas centrā) tiks ie
spiests zīmodziņš īpašajā ceļotāja pasītē.

Projekta pēdējais divu dienu pārgā
jiens noslēdzās Rojas kultūras centrā, kur 
skatītāju pārpildītā zālē uzstājās projekta 
atbalstītāji – etnogrupa „Ogas”, ģitārists 
Gints Smukais, grupas „The Sound Poets” 
dalībnieki Jānis Aišpurs un Normunds 
Lukša, kuri sevi nodēvēja par grupu 
„Normānis”. Lai arī nosaukto mūziķu uz
stāšanās izsauca īstu saviļņojumu skatītā
ju zālē, ar varenām ovācijām uz skatuves 
tika sagaidīti 1836  draugi un atbalstītāji 
Renārs Kaupers, Māris Mihelsons un 
Jānis Jubalts, kuri stādījās priekšā skatī
tājiem kā grupa „Sīkums, bet patīkami”. 
Renārs Kaupers atcerējās, ka doma mu
zicēt uz Latvijas robežas radusies, viņam 
un koklētājai Laimai Jansonei esot Rai
monda Tiguļa mājās un ēdot viņa ceptās 
pankūkas. Sākotnēji doma par godu Lat
vijas simtgadei nospēlēt simts koncertus 
uz Latvijas robežas, likusies neiespējama. 
Vienlaikus līdzīgas domas radās Enriko 
Podniekam un Imanta Ziedoņa fonda 
„Viegli” pārstāvei Žanetai Grendei – viņi 
savukārt plānoja, cik jauki būtu apiet ap
kārt Latvijai. Bet, lai šo jauko notikumu, 
kad ir realizējušies vispārdrošākie sapņi, 
nosvinētu, radusies vēl viena doma  – 
21. jūnijā, vasaras saulgriežos, visiem lat
viešiem sastāties uz robežas un vienlaikus 
iet pulksteņrādītāja virzienā. Tad mēs 
būtu vienīgā valsts pasaulē, unikāla valsts, 
kurā iedzī votāji vienkārši ar prieku dodas 
uz robežu, noiet kilometru, samīļo Latvi
ju un saka: „Hei, mēs mīlam Latviju!”

Pasākuma nobeigumā uz skatuves 
ar ovācijām tika sagaidīta visa 1836 ko
manda, īpašus aplausus veltot idejas ģe

Latvijai – savs Santjago ceļš

Tūdaļ notiks simboliskā stabiņa ierakšana. Enriko (centrā no kreisās) patei-
cas Marekam (blakus Enriko), kurš darīja visu, lai arī Ģipkā būtu robežstabs ar 
sirdsakmeni vidū.               D. Klaberes foto

Tik emocijām bagātā, uzrunājošā un vienojošā koncertā reti gadās būt.
 Edgara Lāča foto

neratoram Enriko Podniekam, kurš pats 
šo divarpus gadu laikā ir nogājis visus 
1836 kilometrus. Savukārt Ziemeļmei-
tas ceļa koordinatore Karlīna pateicās 
Rojas novada ļaudīm, īpaši Dacei Bro
kai, Kristīnei Voldemārei, Ieviņai Sviti

ņai, Marekam Langzāmam un vietējām 
ģimenēm, kuras atbalstīja domu par 
savu robežstabiņu Ģipkā un darīja visu, 
lai projekta pēdējais posms paliktu jaukā 
atmiņā arī ar viesmīlīgajiem un jaukām 
idejām atvērtajiem ļaudīm. 

Muzikālajā pēcpusdienā skanēja pa
šas jubilāres komponētās un aranžētās 
dziesmas un atmiņas, uz kurām pavi
sam nemanot pamudināja pasākuma 
vadītāja Irēna Svitiņa. 

Lauvas tiesu no pedagoģiskajā dar
bā pavadītajiem gadiem Skaidrīte Brūš
niece ir strādājusi Rojas mūzikas skolā. 
Savā mūžā viņa ir dziedājusi vairākos 
koros, dažus arī vadījusi. Pašas dzīvē 
mūzika ienākusi ar mammītes dziedā
šanu un tēta baritonspēli. Iespējams, ka 
tieši no tēta ir pārmantota īpaša mīles
tība pret pūšamajiem instrumentiem, 
un pūtēju orķestra spēli skolotāja bauda 
no visas sirds. Skaidrītes Brūšnieces pa
šas izvēlē izšķirošo lomu nospēlēja mū
zikas skolotāja Valija Štrausa, un varbūt 

tieši tādēļ Skaidrīte jau pamatskolas 
pirmajās klasēs saprata, ka vēlas būt 
dziedāšanas skolotāja. Mūzikas skolā 
pasniegusi solfedžo, mūzikas literatūru, 
klavieres spēli, strādājusi ar 4.–9. klašu 
kori. Skolotāja lepojas, ka no Rojas mū
zikas skolas audzēkņiem dzīvē mūziku 
par savējo izvēlējušies daudzi.

Arī šobrīd Skaidrīte ir ar mūziku – 
senioru dāmu koris „Banga” ir kolek
tīvs, kurā viņa dzied. Tieši Skaidrīte 
Brūšniece bija tā, kura Rojas kultūras 
centrā atdzīvināja un vadīja sieviešu vo
kālo ansambli „Con Vita”, kuru šobrīd 
vada diriģente Aiga Kaža. 

Roju Skaidrīte uzskata par visskaistā
ko vietu Latvijā, kaut viņas dzimtā vieta 
ir Sabiles puse. Jautāta par vaļaspriekiem, 

Kur beidzas vārdi, tur sākas mūzika

Pēc pasākuma jubilāre kopā ar Con Vita dziedātājām un vijolnieku Edgaru 
Ziņģi.                D. Dambītes foto

Rojas novada bibliotēka Latvijas simtgadei par godu organizē pasākumu ciklu 
„Radošas personības Rojas novadā”. 12. jūnija pēcpusdienā notika otrais šī cikla 
pasākums, veltīts mūsu novadniecei, ilggadējai Rojas mūzikas skolas skolotājai, 
vairāku dziesmu ansamblim autorei Skaidrītei Brūšniecei. Skaistas sagadīšanās 
dēļ šī diena sakrita ar pasākuma vaininieces dzimšanas dienu. 

skolotāja nevilcinās ne mirkli – rokdar
bi. Šobrīd par savu vaļasprieku viņa sauc 
arī mūziku. Kaut viņas komponētās 
melodijas ir tādas mierīgas un liriskas, 
Skaidrīte atzīst, ka labprāt klausās ko 
drastiskāku, smagāku. Iecienītākais lat
viešu komponists ir Emīls Dārziņš, patīk 
Raimonds Pauls, un labprāt viņa klausās 
arī mūsdienu populāro mūziku. Pie va
ļaspriekiem noteikti jāmin arī krustvār
du mīklu minēšana.

Radošajā pēcpusdienā muzikālu pār
steigumu sagādāja vokālais ansamblis 
„Con Vita”, klausītājiem piedāvājot tieši 
Skaidrītes pašas komponētās dziesmas. 
Pirmatskaņojumā dzirdējām vīram 
veltīto kompozīciju „Vēja pieskāriens”. 
Dziesmu tekstu autori ir Dzintra Žu
ravska un Helmuts Feldmanis. Kā saka 
pati jubilāre: „Kolosālu vārdu autori.” 
Īpašu pārsteigumu jubilārei sagādāja 
Maija Bergane, kura kopā ar kādreizē
jiem mazajiem tautisko deju dejotājiem 
bija sagādājuši Skaidrītei muzikālu dāva

nu – vijolnieka Edgara Ziņģes muzikālu 
priekšnesumu. Šeit vietā paskaidrot, ka 
70. gados Skaidrīte Brūšniece spēlēja pa
vadījumu Maijas vadītajam deju kolektī
vam mēģinājumos un koncertos.

Šī noteikti bija viena no dzimšanas 
dienām, ko Skaidrīte Brūšniece atcerē
sies ar prieku un sirds siltumu, un taps 
ieceres atkal jaunām kompozīcijām.

Iluta Graudiņa

Domāju, ka tie jaunieši, kuri pievienojās īsajam velobrau
cienam RojaRude kopā ar BLPJC „Strops” jaunatnes lietu 
speciālisti Ingu Grosbahu un bibliotekāri Ilutu un piedalījās 
piknikā Rudes BLPJC „Varavīksne”, nebija vīlušies. Būšana 
brīvā dabā ar sportiskām un radošām aktivitātēm uzlabo 
mūsu labsajūtu, veselību, fizisko sagatavotību, emocionālo 
labsajūtu. Būšana brīvā dabā – mūsu gadījumā tas bija ve
lobrauciens no Rojas uz Rudi pa Zibeņdambi. Būšana brīvā 
dabā ir arī pikniks ar desiņu cepšanu uz iesmiem un kartupe
ļu cepšanu oglēs. Kopīgi pavadīts laiks palīdz veidot uzticību 
klātesošo starpā un, jā, sarunas paplašina redzesloku. Erudī

cijas spēles veidā mēs apmainījāmies ar zināšanām, pieaugu
šie piedāvāja jauniešiem atminēt senvārdus un vārdus, kurus 
jaunieši nelieto un nav pat dzirdējuši. Šeit varu piebilst, ka 
senvārdi bija pārbaudījums arī mums pašiem – pieauguša
jiem. Savukārt jaunieši mums, pieaugušajiem, piedāvāja at
minēt vārdus, kurus viņi lieto savstarpējā komunikācijā. 

Rudes jaunieši glezno, līmē un gatavo skaistus darbiņus, 
kurus BLPJC „Varavīksne” jaunatnes lietu speciāliste Māra 
Folkmane ar bērnu atļauju aizdos arī mums, rojeniekiem. Šos 
radošos darbiņus Rojas novada bibliotēkā būs iespēja apskatīt 
izstādē. Rudes jaunieši mums demonstrēja arī bumbiņu spēli, 
kura spēlētājos attīsta komandas garu, koncentrēšanos, uzma
nību, veiklību. Ak jā, un kur tad vēl spēle ar kreklu, kuru jāpār
velk no viena uz otru ātrā tempā. 

Smejoties un dauzoties esam aizmirsuši par kliņģeri, kurš 
bija mūsu ciemakukulis namamātei Mārai un Rudes bērniem, 
par kura cepšanu mums jāpateicas Dinai Čubai un Kristīnei 
Sauškinai. Ēdot kliņģeri un dzerot atspirdzinošo citronūdeni, 
mēs atzīstam, ka pēcpusdiena ir pavadīta jautrā, draudzīgā 
un interesantā gaisotnē. Tātad esam sasnieguši vēlamo mēr
ķi – būšana brīvā dabā ar sportiskām un radošām aktivitātēm 
ir uzlabojusi mūsu veselību, fizisko sagatavotību, emocionālo 
labsajūtu, paplašinājusi redzesloku un draugu loku.

Paldies Rudes jauniešiem un Mārai, kuri mūs sagaidīja un 
ļāva justies kā mājās. Paldies Ingai, Kristīnei, Dinai un jaunie
šiem par kliņģeri un jautrību.

Iluta Graudiņa

Kā vasaru iesāksi, tā arī to pavadīsi

Kamēr oglēs top mūsu pusdienas, laiks fotosesijai. 
      Albuma foto

Mežā atrod trīs izmestus kaķēnus
Dace Klabere

Pagājušās pirmdienas rīts Rojas novada domē iesākās satraucoši – domes tel
pās pašvaldības policists ienesa kasti ar trīs maziem kaķēniem un nosacījumu 
līdz pusdienlaikam atrast mazuļiem mājas, vai arī tie tiks nogādāti dzīvnieku 
patversmē. Policistiem kaķēnus bija ienesusi rojeniece Inese, kura tos, drošai nā
vei nolemtus, bija atradusi mežā. Domes darbiniece Alise nekavējoties ievietoja 
kaķēnu foto feisbukā, un stundas laikā visi trīs skaistuļi tika pie mīļiem un rūpī
giem saimniekiem. 

Dīvaini likās tas, ka kaķēni jau bija apvēlušies, pieraduši, ka viņus ņem rokās 
un samīļo. Palika sa
jūta, ka sākotnēji viņi 
auguši ģimenē, līdz 
apnikuši un izsviesti. 
Lai arī šis nebūt nav 
pirmais gadījums, 
cilvēku nežēlība jo
projām pārsteidz. Šis 
ir gadījums ar laimī
gām beigām un ne
šaubos, ka jaunajiem 
minkānu saimnie
kiem būs, kā dziesmā 
dzied – „kaķēns, kurš 
atteicās no jūrassko
las, mūžīgu draudzī
bu sola…”.   Alises Krūmiņas foto
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Sludinājumi

23. jūnijā plkst. 18.00 laukumā pie Rojas KC  
Līgo vakara ieskaņai

grupas «RUMBAS KVARTETS» 
koncerts 

«VECMEISTARA DZIEDĀTĀS DZIESMAS».
No plkst. 22.00 Rojas pludmalē degs lielais Jāņu ugunskurs.

Vai esat gatavi vasaras jautrākajam notikumam – 
Zvejnieksvētkiem?  

Aicinām rojeniekus palīdzēt radīt svētku atmosfēru un noformēt 
piemērotā stilā mājas, pagalmus, veikalus utt.

14. jūlijā visas dienas garumā Rojā notiks Zvejnieksvētku pasākumi 
lieliem un maziem.

Svētkus ieskandinās jautrais mūziķu Normunda Jakušonoka un Kaspara 
Tīmaņa duets „Karakums”, būs neiztrūkstoša Jūras valdnieka vizīte Rojā un 
goda eskorta brauciens, zvejniekspēles un citas jautras un sportiskas aktivitātes 
lieliem un maziem svētku apmeklētājiem, dažādi notikumi, tirdziņi, pasākumi, 
atrakcijas, vizināšanās jūrā ar kuģi, jahtām un ekskluzīvo jahtu Milda. Ikviens 
zvejas vīrs tiks aicināti uz Jūras arāju 4. saietu restorāna „Otra puse” Zvejnieku 
sētā. Savs saiets būs arī zvejniekdēla Oskara vārda nēsātājiem, kuri tieši 14. jūlijā 
atzīmēs vārda dienu. Jaunākajiem svētku apmeklētājiem būs ballīte „Pasakas par 
zivīm” kopā ar Robertu Gobziņu. Piepūšamās un citas atrakcijas, burbuļošanās 
ar „Mārtiņa burbuļiem” un citas jautras lietas. Svētkos muzicēs gan vīru koris 
„Burinieks”, gan grupa „Santehniķi”, gan „X–faktora” uzvarētājs Arturs Gruzniņš, 
bet vakarā notiks lielā Zvejnieksvētku pludmales balle ar mūziku dažādām 
gaumēm: GACHO, Uldis Marhilevičs un draugi, „Otra puse” un Antra Stafecka, 
Guntars Račs un „Saldās sejas”, „Creasy Dolls”, „Roja”, „Lauku muzikanti”, kā arī 
DJ Roberts Lejasmeiers un DJ Ufo. Īpašie viesi – Igo, Aija Andrejeva, Ainars Virga, 
Buks, Katrīna Bindere, Kristena Cīrule u.c.  Pusnaktī – neiztrūkstošais svētku salūts.
Nu ko – 14. jūlijā vis` Oskar` atkal stūre uz Roj’!  Un vis`cit, protams, arī.  

Biļetes uz Zvejnieksvētku balli varat iegādāties iepriekšpārdošanā Rojas 
kultūras centrā  un www.bilesuparadize.lv   Cena 8.00 EUR.

Priecāsimies arī par jūsu ieteikumiem un līdzdalību svētku notikumu 
veidošanā!

Pasākumu kalendārs

DAŽĀDI
 Atdodu zāli plaušanai 1 ha pla-

tība pie Rojas dārzniecības. Zvanīt 
25752956.

Līdzjūtības

Rokām, kuras vienmēr prata
Tik daudz veikt un padarīt,
Atpūtu vēlēt vieglu,
Ļaut tām paldies pasacīt.
Izsakām līdzjūtību Zentai Vein-

bergai un pārējiem tuviniekiem,
ILGONI BRIEDI

mūžībā pavadot.
Ģipkas evanģēliski luteriskā draudze

Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
  J. Sirmbārdis
No sirds jūtam līdzi Baibai 

Muskarei, no tēva atvadoties.
Kolēģi PII „Zelta zivtiņa”

Aizveras zemes vārti,
Aizkrīt zemes atslēdziņa.
Gulēt man zem zemītes,
Kamēr saule debesīs.
                            (Latv. t. dz.)
Izsakām līdzjūtību Baibai 

Muskarei un pārējiem tuviniekiem, 
no tēva un vectēva atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Tuvojas Līgo svētki, Dziesmu un 
deju svētki, turpinās Latvijas simtgadei 
veltītie pasākumi. Ikviens šiem svēt-
kiem par godu vēlas sapost savu apkārt-
ni, tādēl Ģipkas draudze pateicas Rojas 
DzKU priekšniekam un tiem vīriem, 
kuri vairākas dienas strādāja Ģipkas 
kapos. Tik rūpīgi padarītu darbu sen 
nebijām redzējuši! Liels paldies vīriem 
par darbu un viņu vadītājam par darba 
organizāciju.

Pateicamies arī projekta 1836 dalīb-
niekiem, kuri apceļo Latviju un 16. jū-
nija vakarā viesojās Ģipkas baznīcā. 
Paldies visiem par cildenajiem vārdiem, 
uzteicot Ģipkas draudzē paveikto. No 
sirds pateicamies projekta organizato-
riem un tā dalībniekiem par saziedota-
jiem 102.04 eiro un skaisto dziedājumu 
tikšanās noslēgumā. Saziedotā nauda 
tiks izmantota baznīcas muzeja labie-
kārtošanai. Paldies arī mūsu novadnie-
kam Marekam Langzāmam par baznī-
cas apmeklējuma noorganizēšanu.

Sveicam un vēlam līksmus Līgo 
svētkus Rojas novada domes kolektī-
vam un visiem novada iedzīvotājiem!

Draudzes vārdā Valdis Rande

PIKC,,Rīgas Valsts 
tehnikums”

LAIDZES struktūrvienība 
2018./2019. mācību gadā uzņem 

audzēkņus sekojošās specialitātēs: 
•	 Komercdarbinieks;
•	 Pavārs;
•	 Viesmīlības pakalpojumu speciālists;
•	 Apdares darbu tehniķis.
Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību).
Tālr. 28740107, 28664996, 63221886, laidze.rvt.lv
Dokumentu iesniegšana no 14. jūnija 
plkst. 9.00–15.00.

Simtgades svētceļojums
100 dienas lūgšanā par Latviju
no 6. maija līdz 13. augustam – 

sāksies un beigsies Aglonā – 
Latvijas lielākajā svētvietā.

Ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas bīskapu 
svētību ikviens ir aicināts piedalīties visās svēt-
ceļojuma dienās vai nedēļu, vai dažas dienas – ik-
viens pēc savām iespējām.

Tikšanās ar svētceļniekiem, liecības, dzies-
mas, iespēja uzdot jautājumus Rojas Sv. Apus-
tuļa Andreja katoļu draudzē 25. jūnijā pulksten 
19.30.

Ģipkas luterāņu baznīcā 26. jūnijā pulksten 
14.00.

Pieteikšanās anketu meklējiet www.svetcelo-
jums100.lv   vai vaicājiet draudzes prāvestam.

23. jūnijā pulksten 20.00 –

renovētā Kaltenes kluba –  
Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles 

 atklāšana.
Līgo nakts zaļumballe pie Kaltenes kluba kopā ar mūziķiem 

Indru un Modri no 22.00–03.00.
Ņemsim līdzi savus našķus, pik-

nika krēslus, pledus un ballēsimies 
kopā!

Pašā zāļu vakarā,
Lai sanāca Jāņu bērni,
Lai iedzēra Jāņu alu,
Lai uzēda Jāņu sieru,
Lai lustīgi uzdancoja.

Informācija zvejniekiem
11. jūlijā plkst. 10.00 Melnsilā, tad 

virzienā uz Roju (ap 12.00), tad Kalte-
nē un līdz Valgalciemam notiks laivu 
Jūras reģistra tehniskā apskate.

Sīkāka informācija pa tālruni 
28863645.

NVO „Rojas invalīdu biedrība”, Strauta iela 8-33, Roja
PASĀKUMU PLĀNS JŪLIJĀ

Diena, 
datums

Pasākuma, nodarbības 
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

03.07.2018.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

04.07.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

Kuratori
06.07.2018.
Piektdiena

Fizioterapijas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
18.00–20.00

D. Vieško
E. Grīnvalde

1 0.07.2018.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

11.07.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

13.07.2018.
Piektdiena

Fizioterapijas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
18.00–20.00

D. Vieško
E. Grīnvalde

17.07.2018.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

18.07.2018.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 Biedrības biedri

20.07.2018.
Piektdiena

Fizioterapijas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
18.00–20.00

D. Vieško
E. Grīnvalde

24.07.2018.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

25.07.2018.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

Biedrības biedri
27.07.2018.
Piektdiena

Fizioterapijas nodarbība
Veselības grupa – nūjošana

10.00–11.00
18.00–20.00

D. Vieško
E. Grīnvalde

31.07.2018.
Otrdiena Veselības grupa – nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

9. jūnijā Talsu 2. vidusskolas stadio-
nā norisinājās ikgadējais Talsu novada 
sporta spēļu vasaras posms, kurā star-
tēja komandas no Talsu, Rojas, Dun-
dagas un Mērsraga novada. Dalībnieki 
sacentās 11  disciplīnās. Rojas novads 
šogad vasaras posmā piedalījās 7 spor-
ta veidos. Grūtības sagādāja komandas 
komplektēšana, jo tieši šajā dienā Rojā 
tika svinēts 12. klašu izlaidums. 

Vislabāk veicās makšķerniekiem, jo 
tika izcīnīta 3. vieta. Kā atzina sacensību 
dalībnieks Valdis Kvālbergs, viņi uz šo 
uzvaru gāja 14 gadus. Vēl komandā mak-
šķerēja Andris Galdiņš un Ģirts Freimuts. 

3. vietu izcīnīja arī mūsu basketbo-
listi Rolands Puriņš, Romāns Žoluds un 
Reinis Rozefelds. 

Ģimeņu stafetēs kopvērtējumā 4. vie-
ta. Paldies par dalību sacensībās Doni-
ņu ģimenei: Jolantai, Annai un Kriste-
ram, Vēveru-Cielavu ģimenei: Andai, 
Zeldai un Adrijai, Zālīšu-Bērnānu ģi-
menei: Tīnai, Paulai un Evai. 

Vieglatlētikā Rojas novadam 5. vie-
ta. Komandā startēja un pie kādas no 
medaļām tika (vēl nav atsūtīti rezultāti 
vieglatlētikas disciplīnās) Viktors Po-
remskis lodes grūšanā, Romāns Žoluds 
lodes grūšanā un stafetē 6×60 m, Rei-
nis Rozefelds 60 m skrējienā, tāllēkšanā 
un stafetē 6×60 m, Raimonds Krūmiņš 
1000 m skrējienā, Mārtiņš Šteinfelds 
60 m skrējienā un stafetē 6x60 m, Ro-
lands Puriņš stafetē 6×60 m, Tīna Ber-
nāne 60 m skrējienā, tāllēkšanā, 500 m 
skrējienā un stafetē 6×60 m, Vizbulīte 
Puriņa 500 m skrējienā, Egija Akmeņ-
lauka lodes grūšanā, Sintija Grīnīte 
60  m skrējienā, tāllēkšanā un stafetē 
6×60 m, Jolanta Doniņa lodes grūša-
nā un 500 m skrējienā, Liene Lismente 
60 m skrējienā un tāllēkšanā, Samanta 
Skujiņa 60 m skrējienā un tāllēkšanā, 
Tatjana Kirilova lodes grūšanā. Stafe-
tes skrējienā 6×60 m Rojas komanda 
izskrēja 1. vietu. 

Petankā piedalījās Gatis Simanovičs, 

Olimpiskajā sešiniekā!

Rojas novada komanda.               Albuma foto

Arnis Enzels, Jolanta Doniņa un Tatjana 
Kirilova. Komanda ierindojās 7. vietā, bet 
Gatim individuālajā vērtējumā 2. vieta.

Volejbolā vīriem 8. vieta. Komandā 
spēlēja Gatis Simanovičs, Māris Pop-
manis, Arnis Enzels, Reinis Rozefelds.

Veiklības stafetē mūsējiem 9. vieta. 
Šogad bija padomāts par to, lai stafetes 
būtu interesantākas.

Kopvērtējumā ziemas un vasaras 
posmā starp pārējām komandām ierin-

dojāmies 6. vietā un tikām pie mazā 
kausa. Esam piedalījušies 15 sporta 
veidos. Paldies dalībniekiem, kuri pie-
dalījās sporta spēlēs! Jūs esiet labākie! 
Aicinu iedzīvotājus būt sava novada 
patriotiem un piedalīties šajās sacensī-
bās, bet pirms tam trenēsimies jaunajā 
stadionā. Ceru, ka nākamajā gadā bū-
siet atsaucīgāki un atbalstīsiet mani ko-
mandas komplektēšanā. 

Sporta organizatore Tatjana Kirilova

Rojas vidusskolas kolektīvs aicina tevi pieteikties 
mācībām 10. klasē!

2018./2019. mācību gadā RV varēs apgūt 
šādas vidējās izglītības programmas:

•  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
•  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma (ja pieteiksies atbilstošs skolēnu skaits).

Ja izvēlēsies mācības turupināt mūsu skolā, tad tev nepieciešami dokumenti:
•  apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
•  iesniegums (veidlapa, kuru aizpilda vecāks skolā);
•  pase (uzrādīšanai).

Telefons uzziņām 63291527.
Esi atvērts jaunām zināšanām un atceries, ka katrām grūtībām tieši pa vidu 

mīt mirdzoša iespēja! Lai tev viss izdodas!
RV direktore Santa Veide

Policija ziņo
Laika posmā no 6. jūnija līdz 19. 

jūnijam Rojas pašvaldības policija:
Saņēmusi un reaģējusi uz 8 izsauku-

miem, izpildīti 5 atsevišķie uzdevumi, 
par savām tiesībām un pienākumiem 
konsultēti 4 klienti, izteikti 4 mutiski 
brīdinājumi.

No 25.–29. jūnijam Rojas novada 
domes kase slēgta. Katru dienu no 
pulksten 8.00 līdz 11.00 maksājumus 
varēsiet veikt 4. kabinetā pie Alises 
Krūmiņas.
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