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1989. gada 23. augustā aptuveni 
divi miljoni Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, 
savienojot Baltijas valstu galvas-
pilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai 
pieminētu 1939. gada 23. augustā 
starp Vāciju un PSRS parakstīto 
Molotova-Ribentropa paktu un vie-
nam otru stiprinātu cīņā par kopīgu 
mērķi – Baltijas valstu neatkarības 
atgūšanu. Akcijā piedalījās dažādu 
vecumu, tautību, reliģiju un sociālo 
grupu pārstāvji. 2009. gada akcija 
„Baltijas ceļš” iekļauta UNESCO 
programmas „Pasaules atmiņa” 
starptautiskajā reģistrā, tādējādi ap-
liecinot akcijas nozīmīgumu pasau-
les mērogā.

2019. gadā Baltijas ceļa trīsdes-
mitgade ir stūrakmens Latvijas valsts 
simtgades programmas notikumiem, 
uzsverot un atgādinot šīs unikālās 
akcijas nozīmi Latvijas valstiskuma 
atjaunošanā. 

Akcijas „Baltijas ceļš” trīsdesmitā 
gadadiena tika atzīmēta ar mērķi:
 atgādināt un skaidrot Baltijas 

ceļa nozīmi vietējā un starptautiskā 
mērogā;
 turpināt fiksēt Baltijas ceļa or-

ganizatoru un dalībnieku atmiņas;
 aktualizēt un aktivizēt sadarbī-

bu starp Baltijas valstīm;

Baltijas ceļam – 30

Desmitiem darbojošos aktieru, mūziķu un vairākas automašīnas uz vienas 
skatuves – tik ietilpīga ir mūsu jaunās, lieliskās estrādes skatuve.

„Ar gara spēku pret karaspēku”– tā dziedošie latvieši saglabāja ticību nevar-
darbīgai politiskai rīcībai.                    D. Klaberes foto

 daudzveidīgās norisēs iesaistīt 
plašu sabiedrību.

Arī Rojas estrādē 23. augustā kā 
veltījums „Baltijas ceļam – 30” noti-
ka īpaša koncertuzveduma „Es rakstu 
tavu vārdu: Brīvība” pirmizrāde, kas 
tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionā-
lo teātri. Tas ir dziedātāja un kompo-
nista Nika Matvejeva Atmodas laikā 
tapušais trīs ciklu kopums ar Vizmas 
Belševicas, Imanta Ziedoņa un Pola 
Eliāra dzeju. Koncertuzvedums sākās 

precīzi pulksten 21.21 – laikā, kad 
cilvēku ķēdes sadevās rokās. Izrādes 
režisors un scenārija autors Gundars 
Silakaktiņš par savu darbu saka: „Es 
sapratu, ka te nevar nekādus dzejoļus 
likt, nekādas runas. Te vajag tādu ļoti 
juteklisku pieskārienu”.

Imanta Ziedoņa, Pola Eliāra un 
Vizmas Belševicas savulaik aizliegtā 
dzeja caur Nika Matvejeva mūzi-
ku aicināja – esiet dzīvi, domājiet, 
rīkojieties!

Skolotājs Juris Erdmanis uz pasā
kumu Ģipkā bija atbraucis no tālās 
Salacgrīvas. Par pasākumu lasiet 3. lpp. 

D. Klaberes foto

Audzēkņu papilduzņemšana
Rojas Mūzikas un mākslas skolā

2019./2020. mācību gadā būs iespēja apgūt: 
klavierspēli, akordeona spēli, vijoles spēli, ģitāras spēli, vokālo mūziku, 

vizuāli plastisko mākslu, sitaminstrumentu un flautas spēli.

Papildus piedāvājam:
1. Sagatavošanas klasi „Mūzikas pamati”;
2. 2. Sagatavošanas klasi „Mākslas pamati”;
3. 3. Interešu izglītības programmas – iespēju apgūt mūzikas un 

mākslas pamatus bez vecuma ierobežojuma.

Uzņemšana katru darba dienu no 10.00 līdz 14.00 Rojas Mūzikas un mākslas 
skolā (Strauta ielā 2). Sīkāka informācija pa telefonu 28321318.

ROJAS NOVADA 
SPORTA SKOLA

2019./2020.m.g. turpina uzņemt 
audzēkņus šādās nodaļās:

Sporta veids Dzimšanas 
gads Treneris Tālr. 

nr.
Basketbols (meitenes) 2008.-2011. R. Kreicbergs 22409683
Basketbols (zēni) 2008.-2011. R. Kreicbergs
Basketbols (zēni) 2004.-2007. R. Bārdiņa,  

R. Kreicbergs
26596360

Basketbols (zēni) 2001.-2003. V. Dombrovskis 27080543
Basketbols (meitenes) 2004.-2006. V. Dombrovskis
Vieglatlētika 2002.-2005. A. Raspopova 20151466
Vieglatlētika 2006.-2009. A. Raspopova
Vieglatlētika 2010.-2012. A. Raspopova
Burāšana 2002.-2005. G. Reinholds 26434813
Burāšana 2006.-2009. G. Reinholds
Burāšana 2010.-2012. G. Reinholds
Koriģējošā vingrošana 2004.-2012. L. Vērpēja 29176461
Vispārējā fiziskā 
sagatavotība 6-gadīgiem 
audzēkņiem

2013. L. Vērpēja

Nepieciešamie dokumenti, 
iestājoties Rojas novada Sporta skolā

(pamatojoties uz Prof. izgl. lik. 7. panta 9. p.)

1. Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc no-
teiktas formas);

2. Uzrādīt dzimšanas apliecību vai pasi;
3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka audzēknis 

drīkst nodarboties izvēlētajā sporta veidā.

Tālrunis informācijai 29617771, direktore T. Kirilova

 Zinību diena 
Rojas novadā

Mazs zvaniņš jautri skandina,
Uz skolu tevi aicina.

Zinību dienas svinīgais pasākums 
ROJAS VIDUSSKOLĀ notiks 

2. septembrī pulksten 8.30 
stadionā.

Pēc pasākuma tikšanās 
ar klases audzinātājām.

*  *  *

Tiksimies 
Rojupes PII „SAULESPUĶE” 

Zinību dienā 
2. septembrī 
plkst. 11.00! 

 

Īpaši gaidīsim 
tos bērniņus, kuri 

pirmsskolu apmeklēs, 
sākot ar šo mācību gadu!

 PII „Saulespuķe” kolektīvs

*  *  *

Zinību diena 
Rojas PII „ZELTA ZIVTIŅA”

2. septembrī plkst. 10.00
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Rojas novada domē Rojas muzejam – 51!
Augusta nogalē Rojas Jūras zvejniecības mu-

zejs atzīmēja savu 51. darba jubileju. Dzimšanas 
diena vienmēr ir tas laiks, kad gribas atskatīties uz 
paveikto, pakavēties atmiņās. Protams, jubilejas 
reizē vēlamies teikt paldies ikvienam Rojas muzeja 
apmeklētājam un visiem, kuri esat kopā ar mums 
gan muzeja ikdienas darbos, gan mūsu pasākumos 
un svētku reizēs. Muzejs bez apmeklētājiem būtu 
tukšs un auksts. Vai muzeja krājuma izstādes būtu 
aizraujošas un lietderīgas, ja to veidošanā neiesais-
tītos mūsu novada iedzīvotāji, dāvājot vai uz izstā-
des laiku uzticot mums foto grāfijas, savus darinā-
jumus, savas un savu dzimtu vērtības? Šajā gadā 
veidotajā muzeja krājuma izstādē „Iepazīsti Rojas 
brunci” sadarbojāmies ar Lailu Olekti, Inetu un 
Lati Vītoliņām, Solveigu Zandi, Laimu Landmani, 
Baibu Muskari, Irēnu Svitiņu. Aplūkot kopā vei-
doto izstādi aicinājām arī Rojas izglītības iestāžu 
audzēkņus, lai speciāli sagatavotā nodarbībā palī-
dzētu jaunajai paaudzei gūt uzskatāmu priekšstatu 
par senajām amatu prasmēm un izmantotajiem 
darbarīkiem. Pagājušajā gadā muzejā uzsākām 
veidot jaunu pasākumu ciklu „Rojnieka stāsti”, 
lai ar aculiecinieku stāstiem vēstītu par dzīvi Ro-
jas novadā kādā konkrētā laika posmā, ar mērķi 
saglabāt pēc iespējas vairāk stāstus un lietiskos 
priekšmetus nākamajām paaudzēm. Tā pagājušā 
gada novembrī atmiņu stāstos par savu bērnības 
Roju dalījās Vilnis Paegle, bet šī gada pavasarī 
uz sarunu par zvejnieku kolhoza „Banga” kuģu 
remontdarbnīcām (mehāniskajām darbnīcām) 
aicināja Osvalds Bergāns. Pavasarī aicinājām uz 
muzeju ģimenes ar bērniem, lai kopā darbotos un 
izzinātu sava novada nebūt ne vienkāršos vēstures 
līkločus. 18.maijā, stāstot par varonību mūsu no-
vadā, savas durvis vērām Muzeju nakts pasākumā, 
kuru šogad apmeklēja ap 350 apmeklētājiem. Ilgs-
tošas sadarbības rezultātā par Rojas muzeja drau-
gu ir kļuvis arī Egils Mūrnieks. Jau vairākus gadus 
mūsu Muzeja nakts pasākums nav iedomājams 
bez skolotāja interesantā stāstījuma, kur mistis-
kais savijas ar zinātni. Šajā pavasarī,  Rojas dienās, 
atklājām Egila Mūrnieka mīlestības apliecinājumu 
saviem novadniekiem, fotogrāfiju izstādi „Šādi 
tādi sīkumiņi”. Jāatzīst, ka arī gandrīz visos muzeja 
pasākumos Egils ir klāt, lai iemūžinātu tos. 

18. augustā kopā ar bijušajiem un esošajiem 
Ģipkas iedzīvotājiem atzīmējām Ģipkas jūrskolas 
150. gadadienu. Milzīgs paldies visiem, kuri rada 
iespēju apmeklēt pasākumu un dalīties atmiņās, 
paldies „Joku” saimniecei Ieviņai Svitiņai par uz-
ņemšanu savā sētā, kā arī liels paldies pasākuma 

tālākajiem viesiem – Vinetai Briškai un kādreizē-
jam Ģipkas skolas skolotājam Jurim Erdmanim. 

Vēl pagājušajā nedēļā, izveidojot piemiņas iz-
stādi,  atzīmējām mūsu novadnieces un pasaulē 
atzītās mākslinieces Marijas Induss – Mucenie-
ces 115. dzimšanas dienu. Stāstu par mākslinieci un 
aizvadīto piemiņas vakaru nav iespējams aprakstīt 
dažos vārdos, tāpēc par šo pasākumu būs raksts nā-
kamajā informatīvā izdevuma numurā. Vēl tik varu 
pačukstēt, ka pasākuma iespaidā mākslas zinātniece 
Ingrīda Burāne un māksliniece Daiga Brinkmane ir 
iecerējušas veidot grāmatu par mākslinieci Mariju 
Induss – Mucenieci. Aicinu visus kopā raidīt  labās 
domas, lai šī ideja, kas būtu ļoti nozīmīgs notikums 
Rojas novadā, realizētos.

Vēl šajā gadā mums plānā divi lieli pasākumi – 
14. septembrī ikgadējais Rudens tirgus muzeja 
sētā ar lustīgu andelēšanos un tāliem viesiem no 
Latgales puses – folkloras kopu „Turki”. Savukārt  
9. novembrī vēl Rojas muzeja vēsturē nebijis pa-
sākums – pētniecisko darbu lasījumu diena, kad 
kopā ar pieaicinātiem vēsturniekiem un novad-
pētniekiem vērsim vēl iepriekš  neapzinātas vēs-
tures lappuses. 

Šajā gadā aktīvi esam apdzīvojuši arī savu jau-
no mājvietu „Kaltenes klubu”, saimnieces Dinas 
Čubas vadībā gatavojot mūsu puses ēdienus ku-
linārā mantojuma nodarbību ietvaros. Daudzas 

ekskursantu grupas par savas ekskursijas mērķi 
bija izvēlējušās Kalteni, lai iepazītu ne tikai kluba 
ēkas vēsturi, bet dotos arī ekskursijā pa vēsturis-
ko zvejniekciemu un našķētos ar Dinas gatavoto 
zivju zupu. 3. augustā Kaltenes kluba ēkā tika at-
klāts arī Rojas Jūras zvejniecības muzeja atklātais 
krājums „Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 
20. gadsimtā”, kas tagad noteikti būs kā jauns ap-
skates objekts. Aicinām ikvienu novadnieku dalī-
ties stāstos par jaunatklātajā krājumā izliktajiem 
priekšmetiem. Muzejam svarīgs ir katrs stāsts, jo 
tikai kopā mēs spēsim saglabāt sava novada vēstu-
ri un pēc iespējas precīzāk nodosim to nākamajām 
paaudzēm.  Atklātais krājums izveidots, pateico-
ties Rojas novada domes un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstam. 

Tā lūk, pēc mūsu domām, ražīgi paskrējis atkal 
viens darba gads. Arī nākamajam gadam mums 
lieli mērķi – aktualizēt Rojas muzeja ekspozīciju 
„Amatniecība”, izdot brošūru, kurā būtu apkopo-
tas mūsu novadā vēsturiski gatavoto zivju ēdienu 
receptes, labiekārtot teritoriju pie Kaltenes kluba, 
bet vienā no Kaltenes kluba ēkas telpām izveidot 
Rojas muzeja ekspozīcijas radošās darbošanās 
centru. Cerēsim, ka viss izdosies! 

Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Rojas novada domes 20. augusta 
sēdē tika izskatīti 7 darba kārtības 
jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Ar dienu, kad Rojas novada dome ir atbrī-
vojusi no amata Rojupes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Saulespuķe” vadītāju Ilonu Klāviņu un 
saņēmusi direktora amata kandidatūras saskaņo-
jumu no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas, iecelt Lindu Kleinbergu par Rojupes 
pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” vadī-
tāju, nosakot mēneša darba algu atbilstoši Latvijas 
Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 
445.

•	 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2019. 
„Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas 
saistošie noteikumi”.

•	 Nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu „Dravas”, Rojas 
novads, 1,1000 ha platībā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana atkārtotā (trešajā) izsolē un ap-
stiprināt izsoles noteikumus.

•	 Dot atļauju Rojas Tūrisma informācijas cen-
tram publiskā pasākuma „Rojas Upes svētki” rīko-
šanai.

•	 Atļaut nekustamā īpašuma Bangu ielā 1, 
Rojā, Rojas novadā, zemes vienības sadalīšanu, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu, piešķirot at-
dalāmajai zemes vienībai jaunu adresi.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Buku kā-
pas”, Rojas novadā, atdalot četras zemes vienības, 
piešķirot tām jaunas adreses un zemes lietošanas 
mērķus.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Skaidi-
ņas”, Rojas novadā.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Rojas novada domes 13. augusta 
ārkārtas sēdē tika izskatīts 1 darba 
kārtības jautājums, kur deputāti 
lēma:

•	 Atteikties izmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Jūrmalas pilsētas domes pārdodamajām SIA „At-
kritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪ-
RA”” kapitāla daļām.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ 

domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Pabeigti ūdenssaimniecības 
paplašināšanas būvdarbi Rojā 

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Rojas 
DzKU” pagājušajā gadā uzsāka projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kār-
ta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/024) ieviešanu 
Rojā. Projekta ietvaros tika plānota jaunu kanali-
zācijas tīklu un pievadu līdz mājsaimniecību robe-
žām izbūve, kā arī trīs jaunu sūknētavu uzstādīša-
nas būvdarbi, lai nodrošinātu Rojas iedzīvotājiem 
kvalitatīvu notekūdeņu savākšanas sistēmas izbū-
vi. 

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu at-
tīstība Rojā, III kārta” ieviešana tiek atbalstīta no 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem un 
tā īstenošanai paredzētais līdzfinansējums sastāda 
285 367,00 EUR. 

2018. gada 3. septembrī SIA „Rojas DzKU”, 
pamatojoties uz veikto būvdarbu iepirkuma re-
zultātiem, noslēdza līgumu ar būvdarbu veicēju 
SIA „AJOR”, reģ. nr. 51203041061, par līguma 
summu EUR 343 471,29 (bez PVN). Būvdarbi tika 
veiksmīgi pabeigti š. g. 15. jūlijā un ekspluatācijā 
nodoti vairāk nekā 1600 metri jauni kanalizācijas 
tīkli un trīs jaunas sūkņu stacijas. Būvdarbi jaunu 
kanalizācijas tīklu paplašināšanai norisinājās Prie-
žu, Krasta, Celtnieku, Saules, Meža, Dzintaru un 
Kosmonautu ielās, un izbūvētas 46 jaunas pieslē-
guma vietas pie centralizētās kanalizācijas. 

SIA „Rojas DzKU” aicina Rojas iedzīvotājus 
būt atsaucīgiem un pieslēgties jaunizbūvētajiem 
tīkliem, lai kopumā mazinātu notekūdeņu infiltrā-
ciju vidē un piesārņojumu, kas rodas no mājsaim-
niecību krājtvertnēm un notekūdeņu nopludinā-
šanas uz mazdārziņiem.

Ūdenssaimniecības paplašināšanas darbu 
būvuzraudzību veica SIA „Akorda” 
un autoruzraudzību SIA „Firma L4”.

Informāciju sagatavoja 
SIA „Rojas DzKU” 

Noķert mirkļa burvību 
Rojas Upes svētkos 

Uz skolu dodas arī 
vecāki

Pienākot vasaras izskaņai, Rojā tiek atzīmēti upes svētki.
Turpinot pagājušajā gadā iesākto pasākuma konceptu, arī šogad 

svētki norisinājās mierpilnā, sajūtu un emociju raisošā gaisotnē.
Iepriekšējā vakarā, 23. augustā, Rojā atzīmējām Baltijas ceļa 30. ga-

dadienu un vakarā Selgas iela arī tika pārvērsta Gaismas upē, aizdedzot 
simtiem svecīšu ielas malā. Arī Upes svētku vakarā turpinājām šo Gais-
mas ceļa tradīciju, un Rojas upe iemirdzējās daudzās mazās gaismiņas, 
un rāmajos upes ūdeņos iepeldēja laiviņas un SUP dēļi ar pasākuma 
apmeklētājiem, kuri vēlējās piedalīties lāpu braucienā  un kopā izgais-
mot Rojas upi.

Lāpu brauciena priekšgalā brauca Normunds Liepa ar mūziķiem 
Ingu Ulmani un Aigaru Voitišķi, kas šajā vakarā uzstājās svētku kon-
certā. Pasākums spēja sapulcināt daudzus klausītājus un vakara baudī-
tājus upes abos krastos, arī uz tilta.

Tik brīnišķīgā vakarā arī koncerts uz plosta upē bija brīnišķīgs un 
emocijas raisošs. Arī paši mūziķi atzina, ka koncerts izdevies burvīgs 
un emocionāls.

Pēc spraigās, emocijām un piedzīvojumiem bagātās vasaras, šāds 
mierpilns vakars ir nepieciešams ikvienam, lai mierīgi pasēdētu pie 
ūdens, paklausītos burvīgu koncertu uz ūdens un gremdētos atmiņās 
un pārdomās.

Sirsnīgs paldies tiem Upes ielas iedzīvotājiem, kuri atsaucās manam 
aicinājumam un iededza lielākas un mazākas gaismiņas upes krastā, 
tas bija burvīgi!

Un paldies visiem, visiem, kas iesaistījās un palīdzēja notikt šim pa-
sākumam: 

Normundam Liepam un Dāvidam par plostu un laivu nomu, 
abiem mūziķiem par brīnišķīgo koncertu, Marekam Štālam par kon-
certa tehniskās puses nodrošinājumu. Paldies Dinai Čubai par silto 
tēju, „Cīrulīšu” mājas saimniecei Guntai Rožkalnei, Raivim Rein-
holdam par cienastu mūziķiem, Alisei un Jānim Lakšmaņiem, Evai 
Kiršteinei un visiem pārējiem lieliem un maziem, kas pielika roku 
svētku tapšanā.  

Rojas TIC vadītāja Kristīne Voldemāre

Šīs nedēļas aktuālākā sarunu 
tēma – gatavošanās skolai – ienāk 
teju katrā ģimenē: kādam uz skolu 
dosies pirmklasnieks, citam jau skol-
nieks ar pieredzi, vēl kādam maz-
bērns, krustbērns, bet kāds cits var-
būt pats turp dosies – kā skolnieks, 
kā skolotājs, vai varbūt kā vecāks? 
Jā, jā – arvien biežāk skolā „ienāk” 
arī vecāki, un nevis tikai, lai sekotu 
līdzi sava lolojuma skolas gaitām, 
bet arī, lai kopīgiem spēkiem veido-
tu vidi, kas rosina, attīsta un priecē. 
Par to rūpējas arī Rojas vidusskolā 
izveidotā Skolas Dome, kurā ir gan 
pārstāvji no Skolēnu padomes, gan 
no skolotāju kolektīva, bet visvai-
rāk  – skolēnu vecāki – vismaz pa 
vienam pārstāvim no katras klases, 
lai apmaiņa ar informāciju būtu pēc 
iespējas efektīvāka. 

Iepriekšējā mācību gadā tēmas, 
kam īpaši pievērsās Skolas Dome, 
bija rūpes par vidi, par veselīgu ēša-
nu un konfliktu risināšana. Gada sā-
kumā, Eko Rīcības nedēļas ietvaros, 
ar skolēniem runājām par vienreiz-
lietojamās plastmasas kaitējumu da-
bai un iespējamām rast citādus risi-
nājumus. Bet, iestājoties pavasarim, 
visus aicinājām piedalīties Lielajā 
talkā. Par to, cik aizrautīgi mums tur 
gāja, jau varēja lasīt avīzes „Banga” 
maija numurā. 

Lai arī sabiedrībā kopumā veselī-
gas ēšanas paradumi kļūst populāri 
un informācija arvien pieejamāka, 
skolēnu interesi nemainīgi piesaista 

ātrās uzkodas un kārumi, kas nereti 
aizstāj pat ēdienreizi. Lai arī pilnvēr-
tīgas pusdienošanas iespējas skolā ir, 
vecāku un skolotāju atgādinājums to 
izmantot ir ik pa laikam nepiecie-
šams. Par to runājām pagājušā gadā 
un ceram uz atsaucību arī turpmāk.

Savukārt Skolas Domes izstrādā-
tos ieteikumus vecākiem, kā efektī-
vāk risināt viedokļu sadursmes skolā 
un pie kā vērsties pēc palīdzības, pa-
visam drīz varēsiet lasīt e-klasē.

Neiztrūkstoši, ar Skolas Domes 
aktīvu līdzdalību, svinam skolā svēt-
kus. Ziemassvētkos visas klases spor-
toja lielo Rūķu pavadībā. Joku dienā 
par jautrām spēlēm parūpējās Pepi-
jas. Bet Lieldienās vesels pulks ar za-
ķiem un citiem draugiem izkustināja 
gan mazus, gan lielus – kurš tad spēj 
palikt vienaldzīgs, ja pilns „dārzs” ar 
olām? Tikmēr vecākiem, kas iejutās 
tēlos un spēļu vadītāju lomās, īsta 
balva ir bērnu acīs mirdzošais prieks 
un kopējā jautrība. Un, ja vēl bērni 
šos notikumus atceras arī pēc vasa-
ras brīvlaika, tas ir pasākumu īstais 
kvalitātes zīmogs!

Septembrī mūsu darbs turpinā-
sies. Ja arī tev ir kāda ideja, doma vai 
mirklis, ko esi gatavs dāvāt palīdzot, 
esi mīļi gaidīts! Mēs taču ikviens va-
ram kā palīdzēt, lai skolas gads mūsu 
bērniem būtu piepildīts un patī-
kams, vai ne?

Rojas vidusskolas Skolas Do-
mes priekšsēdētāja 
Kristīne Maslovska

Muzeja darbinieces Inese Indriksone (no kreisās), Aina Finke, Skaidrīte Kučāne un Gundega 
Balode arvien gādā par to, lai muzejā ikviens apmeklētājs justos mīļi gaidīts un varētu teikt – šeit ir 
interesanti, es daudz ko uzzināju.                                                                                                       Arhīva foto
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Ar Ģipku dziļi sirdī
Dace Klabere

18. augustā Ģipkas „Jokos” tika atzīmēta 
Ģipkas jūrskolas 150 gadu jubileja. Uz pasā-
kumu bija aicināts ikviens ģipcenieks, lai kopā 
atcerētos dzīvi Ģipkā pirms vairākiem gadu 
desmitiem. Pasākumam bija atsaukušies gana 
daudz ļaužu, kas, izmantojot „Joku” saimnie-
ces Ieviņas Svitiņas viesmīlību, pulcējās „Joku” 
lielajā siena šķūnī, kas šajā vasarā ieguvis jaunu 
elpu. Tajā vēl smaržo siens, bet izkārtotie inter-
jera priekšmeti ir kā laikmeta liecība tiem lai-
kiem, par kuriem tiek runāts šajā dienā.

Uz šķūņa sienas izkārtotajā izstādē vairāki no 
klātesošajiem atpazīst gan paši sevi, gan savus 
skolasbiedrus un skolotājus, tādēļ šajā dienā viens 
no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem ir – vai tu 
atceries…

Lai arī dažiem no klātesošajiem plecos jau as-
totais gadu desmits, mēs visi tomēr esam par jau-
niem, lai atcerētos skolas pirmsākumus, tādēļ ar 
laiku pirms 150 gadiem mūs iepazīstina muzeja 
darbiniece Gundega Balode, kura apkopojusi tā 
laika liecības.

Gundega atzīmē, ka uz afišas gan rakstīts, ka atzī-
mējam Ģipkas jūrskolas 150. gadadienu, bet patiesībā 
vēsture sniedzas vēl tālāk, un ir zināms, ka pati pirmā 
skola tagadējā Rojas novadā uzcelta tālajā 1851. gadā 
Žocenē, „Broķu” mājās. Pirmie skolotāji Krišs un 
Vilhelmīne Štaueri, kuri pēc tam pārnāk strādāt arī 
uz Ģipku. Pēc gadiem skola pārceļas uz Ģipku, kur 
1860. gadā tiek uzcelta jauna skolas ēka.  Laiks rit, un, 
pateicoties Krišjānim Valdemāram, kurš izstrādāja 
Jūrskolu likumu, kā rezultātā tika atvērta jūrskola 
Ainažos, arī Ģipkā 1869. gadā atver jūrskolu. Par šo 
notikumu „Baltijas Vēstnesis” 1870. gadā raksta: „Pa-
gasta skolas kronis ir atļāvis celt un turēt, bet pie jūras 
skolām dod savu palīdzību. Kronis šķiņķo visas sko-
las lietas, bez tam vēl 1000 rubļus priekš divu skolotā-
ju lonēm. Nams jāgādā pašiem. Lai skola taptu ātrāk 
atvērta, Kārlis fon Ostenzakens ierādīja vietu Ģipkas 
pagasta skolas nama augšējā stāvā. Barons pats istabu 
iekārtošanai deva amatniekus, kokus, ķieģeļus, dzel-
zi un visu, kas vajadzēja. 26. oktobrī darbi pabeigti 
un skolu var atvērt. Strādnieki jaunajai skolai par 
godu uztaisījuši vēl goda vārtus. Uz skolas atvēršanu 

daudz ļaužu. Ieradies gubernatora palīgs jūras lietās 
Mīlenberga kungs no Ventspils, Dundagas pagasta 
vecākais un Mazirbes mācītājs Bernevics. Barons 
tolaik saslimis ar kaklu. Mīlenberga kungs atslēdzis 
skolas durvis un visi saiet istabā. Vispirms dzied jau-
nais dziedātāju koris „Dārga mums par visiem esi”. 
Mācītājs iesvēta skolu, vēl piemin, ka nesen baznīca 
saņēmusi ērģeles un košu altāra bildi. Un tad koris 
četrbalsīgi dzied „Teiciet to Kungu” un Dinsberga uz 
šo dienu sacerēto dziesmu. Tad Mīlenberga kungs 
tur runu, lai sekmētos kuģošana un kuģu būve. Vēl 
viņš saka, ka šī skola atbilst 1867. gada visu augstākā 
pavēlei apmācīt stūrmaņus priekš tuvuma jeb krasta 
braukšanas. Viņš izsaka cerību, ka pēcāk skola pāries 
uz augstāku pakāpi. Par mācekļiem uzņem tikai tos, 
kurus pagasts atlaidis un kas labi uzvedušies, pēdīgi 
koris vēl nodzied krievu tautasdziesmu „Dievs, sargi 
ķeizaru”. Skolotājus izvēlējuši pagasta komiteja un 
apstiprinājis gubernators. Tie ir kapteinis Šulcs no 
Rīgas un Dundagas saimnieka dēls Ernests Rēvalds, 
kurš mācījies Jelgavas reālskolā. Otrajā dienā pats 
Mīlenbergs ir klāt pie jaunekļu uzņemšanas skolā, 
un skolā pirmajā reizē uzņem 31 audzēkni.”

Mācības skolā notikušas bez maksas un lat-
viešu valodā. Tās sākušās vēlu rudenī un beigu-
šās agrā pavasarī, lai audzēkņi navigācijas sezonā 
varētu apgūt braukšanas prasmi. Mācību ilgums 
nebija noteikts. Kas vienu ziemu bija mācījies, 
varēja lūgt komisiju pārbaudīt viņa zināšanas. Lai 
iegū tu stūrmaņa tiesības, kursantam vajadzēja 
būt vismaz 21 gadu vecam un ar 16 mēnešus ilgu 
braukšanas praksi. No 1869.–1889. gadam Ģipkas 
jūrskolas 305 audzēkņu skaitā bijuši 67 tuvbraucēji 
un 2 tālbraucēji stūrmaņi.

Ģipkas skolas ēkā jūrskola darbojās līdz 
1894. gadam, pēc tam tā tika pārcelta uz Mazirbi. 
Savukārt ģipcenieki pamatizglītību Ģipkas skolā 
varēja iegūt līdz 1966. gadam, kad šo skolu likvi-
dēja, jo tika atklāta jaunuzceltā Rojas vidusskola.

Protams, ka pasākuma apmeklētāju atmiņas 
vijās ap laiku, kad Ģipkā bija pamatskola. Uz 
tikšanos ar ģipceniekiem bija atbraucis skolotājs 
Juris Erdmanis. Viņš Ģipkas skolā sācis strādāt 
1959. gada 17. augustā, un tā bijusi jaunā skolo-
tāja pirmā darbavieta. Skolotājs jokoja, ka pirmo 
brāzienu dabūjis, kad skola vēl nemaz nebija 

Saules mūžu Valgalciemam!
Dace Klabere

17. augustā kārtējā zaļumbal-
lē pulcējās valgalciemnieki un 
viesi.

Gads, kopš Valgalciemā notika 
simtgades zaļumballe, ir paskrējis 
neticami ātri. Lai nezaudētu labās 
tradīcijas, ļaudis atkal tika aicināti  
uz kopā sanākšanu, un par to, cik 
ļoti šis notikums bija gaidīts, lieci-
nāja neticami daudzās automašī-
nas, kas glītās rindās bija sastāju-
šās laukā pirms „Dzelžu” mājām 
un šosejas malās.

Svētki nav iedomājami bez 
svētku koncerta. Par to šoreiz bija 
parūpējušās Valgalciema izlolo-
tās Linda Vicinska un Aija Kaļi-
ņičenko (Barovska) ar vīru, bet 
savus mīļākos dzejoļus lasīja Sigita Vaivode, kura, 
neskatoties uz šī vakara aizņemtību, bija atradusi 
laiku, lai dalītos sajūtās un pārdomās ar savējiem – 
valgalciemniekiem.

Par īstu ciema patrioti varam dēvēt valgalciem-
nieci, Kaltenes bibliotēkas vadītāju Egitu Jansoni. 
Ar lepnumu sirdī un balsī Egita dižojās ar bijušo 
novadnieku panākumiem – stipro kuģu būvētāju 
Artūru Ķiršteinu, pirmo burinieku, kas uzbūvēts 
Valgalciemā 1863. gadā. No Egitas uzzinām arī 
vietu, kur jūras malā atrodas leģendārā, simtgadī-
gā priede, pie kuras 1939. gadā iesvētīts atjaunotās 
Lauksaimniecības biedrības karogs, kā arī pasniegts 
5. pakāpes Trīszvaigžņu ordenis Voldemāram Pu-
riņam. Pie šīs priedes savulaik svinēti arī zvej-
nieksvētki un pulcējušies mazpulcēni. Nākamajā 
dienā mūsu novadā tika atzīmēti kapusvētki, tādēļ 
Egita aicināja vietējos ļaudis, apkopjot savu tuvinie-
ku kapavietas, nolikt ziediņus arī pie Krišjāņa un 
Nates Puriņu atdusas vietas. Šo mūsu novadnieku 
pīšļi tika atvesti no Toronto un paglabāti dzimtajā 
Valgalciema kapsētā. Savulaik, dzīvojot svešumā, 
laulātais pāris sakopojuši un izdevuši vairākus lat-
viešu tautasdziesmu krājumus. Ar lepnumu sirdī, 
aicinot nākamos vecākus dot meitām šo stipro vār-
du, Egita uzteica ciema stiprās un cienījamās sievas 
Annas no Kuģenieku, Bicku, Vilciņu, Zandbergu, 
Ģedertu, Jēkabsonu dzimtām.

Savas dižošanās noslēgumā Egita aicināja: 
„Stāstiet stāstus saviem bērniem! Ja nestāstī-

siet, tad jau stāsti neradīsies. Tagad ir modē eiro  
remonti un visu lietu mešana ārā, bet varbūt kā-
dam mājās glabājas maizes abra, un tai ir stāsts. Ja 
mēs šo stāstu zinām, tad vecāsmātes maizes abra 
ir ļoti vērtīga. Ja jums glabājas vecātēva kažoks, 
arī tas stāsta savus stāstus. Vecātēva ēvele, dažādi 
amatnieka rīki – nu nevajag tos mest ārā! Tāpat ir 
ar fotogrāfijām. Jūs sakāt, kas tās skatīsies, jo mēs 
tur nevienu nepazīsim? Bet tā ir laikmeta liecība! 
Lai arī mēs šos cilvēkus nepazīsim, tajā redzams 
darba process, apģērbs, un tā ir vēsture. Labāk 
nesiet fotogrāfijas uz muzeju vai bibliotēku, nesiet 
cilvēkiem, kuriem interesē vēsture. Stāstīsim stās-
tus! Ja nevaram tos atcerēties, tad pierakstīsim! Uz 
tā balstās visa pasaule!”

Šādas kopā sanākšanas, kad vienkopus pulcējas tik 
daudz ļaužu, ir īstais brīdis, lai pateiktu paldies tiem 
ļaudīm, kuri gan ieguldījuši savu artavu ciema izaug-
smē, gan atbalstījuši ciemnieku vēlmi kopīgai svētku 
baudīšanai. Par nebeidzamu viesmīlību ar skaļiem 
aplausiem un ziediem tika sumināti „Dzelžu” māju 
saimnieki Indra un Egils Zigati, par atļauju ciemnie-
kiem pulcēties savā sētā Baltā galdauta svētkos paldies 
tika teikts Ritmai Zālītei. Ievai Sarmiņai paldies par 
sava uzņēmuma dibināšanu tieši Valgalciemā, skaists 
ziedu pušķis tika pasniegts arī skaistās balss īpašniecei 
Aijai Kaļiņičenko, šī gada titula „Gada mērsradznieks” 
ieguvējai. Kā vēlāk atzina Aija – ir tik jauki atgriezties 
un atcerēties vietu, no kurienes nākam. Savukārt 
paši valgalciemnieki pateicās Dacei Brokai par aktī-
vu iesaistīšanos Valgalciema svētku sarūpēšanā.

Šī gada Kaltenes svētkos ciema ļaudis mūs pār-
steidza ar jaundibinātā Kaltenes kora uzstāšanos. 
Lai neatpaliktu no kaimiņiem, valgalciemnieki iz-
veidojuši savu – „Valgalciema teijāteri”, un kārtīgi 
izsmīdināja skatītājus nelielajā skečā „Visa pasaule 
pie kājām”. Tajā lieliski savās lomās iejutās Ruta 
Lapsa, Egita Jansone, Sintija Valtere un Egils Zi-
gats.

Neba šī bija viņu pirmā reize ar pīpi uz jumta. 
Vairāki no viņiem jau bija iejutušies aktieru lomās 
pirms trim gadiem Valgalciemā uzņemtajā filmā 
„Gūtenmorgens un Vienciems”. Lai arī lielākā daļa 
skatītāju filmu bija skatījušies jau vairākkārt, visi 
ar sajūsmu uztvēra iespēju noskatīties to atkal. 
Īpašu filmas skatīšanos vērsa fakts, ka skatītāju 
rindās sēdēja arī Valgalciemā iemīļotais aktieris, 
Gūtenmorgena lomas atveidotājs, Andris Keišs.

„Šī ir vieta, kur es pa īstam iemīlēju jūru”, tik-
šanās sākumā atklāja aktieris un turpināja: „Līdz 
kādu 40 gadu vecumam uz jūru braucu kā uz vie-
tu, kur viss beidzas, un parasti stāvēju ar muguru 
pret jūru. Kad filmējām „Kolka Cool”, daudz pel-
dējos, un tad man jūra iepatikās, bet šeit, Valgal-
ciemā, esot kopā ar cilvēkiem, kurus jūra baro un 
kuriem jūra visu laiku ir klāt, tas mani tik nopietni 
aizķēra, ka, braucot prom, es, atzīšos, pat apraudā-
jos! Tas bija fantastisks laiks, ir ļoti siltas atmiņas”.  
Aktieris atzina, ka kopš tā laika naktsmājas viņš 
Valgalciemā var dabūt vismaz trijās mājās, bet, 
atskanot balsīm skatītājos, varēja saprast, ka gluži 

vai katrs ciema iedzīvotājs ir gatavs vērt sava nama 
durvis iemīļotajam aktierim. Informējot viesi par 
pasākumiem, kas notiek Valgalciemā, Egita izteica 
cerību, ka varbūt ar laiku atradīsies kāds sponsors, 
kurš palīdzētu tapt kādam saieta namiņam ciemā, 
kurā ļaudis varētu pulcēties arī ziemas apstākļos. 
Uz to aktieris atbildēja, ka šī nopietnā tēma ieska-
nas arī filmā. Kamēr mūsu valstsvīri spriež par 
100 miljonu vērtas koncertzāles būvēšanu, par šo 
naudu varētu nofilmēt 100 latviešu spēlfilmu vai 
uzcelt pa saieta namam kādos 200 ciemos. Andris 
Keišs: „Ceru, ka jaunais Kultūras ministrs pavērsīs 
skatu ne tikai uz Rīgu, bet arī uz tām vietām, kas 
nes īsto latviešu kultūru. Rīga var nogrimt. Rajonā, 
kurā šobrīd dzīvoju es – A. Čaka un Matīsa ielas 
stūrī – katrs sestais ir pakistānietis! Ir ļoti daudz 
iebraucēju, un Rīga pārvērtīsies par tādu pilsētu, 
kāda ir Parīze vai Londona, mazāk Berlīne, bet īstā 
Latvija būs šeit, būs Stirnienē, būs Jaunpilī.”

Kamēr esam iestiprinājušies ar Dinas Čubas 
un viņas palīgu vārīto zupu, noskatījušies filmu 
un uzklausījuši aktieri Andri Keišu, ir iestājusies 
tumsa – īstais laiks zaļumballei. Jau izsenis za-
ļumballes ir bijušas par ieganstu ciemnieku kopā 
sanākšanai. Kaut vai intereses pēc uz danču placi 
aizstaigā teju katrs vietējais. Ne jau visi cer uz mil-
zīgu valcerēšanu – kāds aiziet līdz bufetei pēc kāda 
kāruma, vēl kāds pēc alus kausa, bet cits, lai jaunu 
klaču uzzinātu un vienkārši ar ciemniekiem sa-
tiktos. Un, ja vēl visam pa vidu izdodas arī kārtīgi 
izdancoties, kur nu vēl labāk! Saka jau, ka tikšanās 
vietu mainīt nedrīkst, nu tad uz tikšanos nākamajā 
zaļumballē „Dzelžu” danču placī! Atliek vien pie-
vienoties Andra Keiša vēlējumam – „Saules mūžu 
Valgalciemam! Saules mūžu Latvijai!”

sākusies – par to, ka viņš ar jaunie-
šiem pļaviņā cīkstējies. Visu mūžu 
strādājot par skolotāju, Erdmaņa 
kungs daudz runājis ar jauniešiem 
par dzīvi, iemācījies nevienu nerāt 
un nenosodīt. Viņš atceras, ka tajā 
laikā Ģipka bijusi vienīgā vieta, kur 
skolēni ēdināti par brīvu. Tiesa, tas 
pašiem vien bijis jānopelna – paši 
visu sējuši, ravējuši, novākuši un 
apstrādājuši, pat cūka esot turēta! 
Kā jau sporta skolotājs, Erdmaņa kungs visus 
jauniešus aktīvi iesaistījis sportā, tādēl daudz ir 
spēlēts basketbols, volejbols, futbols, slēpots un 
vingrots. Protams, ka par sporta zāli nevarēja 
būt ne runas! Basketbola grozu izgatavojuši vie-
tējā galdniecībā. Sākotnēji tas uzstādīts ārpusē 
pie kluba, vēlāk ievietots kluba telpās. Bet par 
atrakciju parku kalpojusi Baltā kāpa. Tajā pat 
esot uzstādīts pasaules rekords tāllēkšanā! Labi 
ieskrienoties un lecot lejā, jaunieši aizlēkuši pat 
līdz 8 metriem. Un kas par šļūkšanu bijusi, zem 
dibena paliekot skolas somu!

Sirmais skolotājs šajā dienā ceļu uz Ģipku bija 
mērojis ar sabiedrisko transportu no tālās Salac-
grīvas. Lai arī ceļš nebija no vieglajiem, jācer, ka 
viņš ne mirkli nenožēloja kopā pavadītās stundas, 
kas kopā ar ģipceniekiem tika pavadītas siltās at-
miņās par Ģipkā pavadītajiem gadiem.

Uz tikšanos bija atbraukusi arī idejas par sko-
las jubilejas svinēšanu iniciatore Vineta Briška ar 
ģimeni. Vineta gan Ģipkas skolā nemācījusies, 
bet skolas telpās piedzimusi un dzīvojusies tur kā 

bērns laikā, kad viņas tēvs Alberts Ozoliņš strādā-
jis par skolas direktoru. Izaugusi starp skolotājiem 
un skolasbērniem, Vineta atceras, ka tolaik katram 
skolotājam bijis zemes gabals un lopi. Direktors 
Ozols izcēlies ar ārkārtīgu stingrību, un tai pat lai-
kā matemātiku pratis iemācīt kā neviens cits. Briš-
kas kundze ir pateicīga tantei Zigrīdai Veinbergai, 
kuras mājās Ģipkā viņas ģimene joprojām ir laipni 
gaidīta, jo viņa dzīvo ar Ģipku dziļi sirdī.

Otrajā pasākuma daļā, joprojām ritinot atmi-
ņu kamolu,  viesi cienājās ar saimnieces Ieviņas 
vārīto zupu un pašu sanestajiem kārumiem. Sau-
lainā diena, īpašā atmosfēra bijušajā siena šķūnī, 
kas ar Ieviņas un Ainara Svitiņu gādību pamazām 
pārvēršas par lielisku saieta namu, tā vien vedinā-
ja pakavēties ilgāk, lai vēl un vēl atcerētos Ģipkas 
skolā pavadīto laiku. Lai arī es pati Ģipkas skolā 
neesmu mācījusies, arī man šī izvērtās par intere-
santu pēcpusdienu, jo izdevās satikt vairākus sa-
vus skolas un klasesbiedrus, kuri par tādiem kļu-
va, mums visiem satiekoties jaunuzceltajā Rojas 
vidusskolā. 

 Vecais siena 
šķūnis pārvērsts par 
vietu, kurā var gan 
no saules, gan lietus 
patverties.

Gundega Balode iztaujā Vinetu Briški.

Ar nelielu skeču valgalciemnieki izsmīdināja skatītājus. 
Lomās iejutās: Sintija Valtere (no labās), Egils Zigats, Ruta 
Lapsa, Egita Jansone. Skečam tapt palīdzēja Dace Broka.

Par cieminieku pulcināšanu savā sētā „Baltā 
galdauta svētkos” paldies tika teikts Ritmai Zā-
lītei.

Pasākuma dalībniekiem bija patiess prieks tik-
ties ar Gūtenmorgena lomas atveidotāju Andri Kei-
šu. Aktieriem jautājumus bija sagatavojusi Egita 
Jansone.                                                    D. Klaberes foto
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi 

PĀRDOD
 Privatizētu trīsistabu dzīvok-

li daudzdzīvokļu mājā Rudē. Cena 
15000 EUR. Telefons 26249797.

 Vienistabas dzīvokli Rojā. Zvanīt 
29443963.

 Lēti nelielu koridora iekārtu. 
Zvanīt 29913881.

PIEDĀVĀ DARBU

 Zivju pārstrādes uzņē-
mums SIA „Banga Ltd”, reģ. 
nr.  LV41203031343, Rojā piedāvā 
darbu noliktavas strādniekiem gata-
vās produkcijas noliktavā. Darba pie-
nākumi – etiķešu un uzlīmju līmēša-
na uz kārbām, kārbu noformēšana, 
kastu sagatavošana un citi darbi. 
Bruto darba samaksa 500–800 EUR/
mēnesī, atkarībā no padarītā darba 
apjoma. Darba laiks no 7.30–17.00. 
Kontakttālrunis 26032412.

 Zivju apstrādes uzņēmums 
SIA „Fish OK”, reģ. nr. 41203054721, 
piedāvā darbu zivju apstrādātājiem. 
Darba samaksa, sākot no 2.85 eiro/
stundā. Tuvāka informācija pa tālruni 
29209083.

 Ģimenes ārsta prakse, reģ. 
nr.  30095412507, Rojā medmāsai vai 
ārsta palīgam. Alga 815 eiro mēnesī 
pirms nodokļu nomaksas. Telefons 
29376950.

7. septembrī plkst. 19.00

Koncerts „Aija Andrejeva un draugi”
Ieeja: 8.00–15.00 EUR, 

Rojas novada domes kasē vai www.bilesuparadize.lv.

14. septembrī plkst. 15.00
Joku plēšana latviskā garā  

„LUSTĪGĀ ZIŅĢU UN DANČU ANDELE”.
Ieeja: 7.00–12.00 EUR, Rojas novada domes kasē vai www.bilesuparadize.lv. 

Uz abiem pasākumiem bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja bez maksas, ja ne-
aizņem atsevišķu sēdvietu.

Pasākumu dienās biļetes iespējams iegādāties arī pie estrādes ieejas, 2 stun-
das pirms pasākuma līdz pasākuma sākumam.

Iepriekšējā avīzes numurā pasākumam „Lustīga ziņģu un danču andele” 
bija norādīts nepareizs datums. Atvainojamies par ieviesto kļūdu! 

Pasākumi vasaras izskaņā –
Piektdien, 30. augustā plkst. 21.00

BRĪVDABAS KINO VAKARS „KINOKRĀNĀ„ 
(Selgas 1, aiz viesnīcas „Mare” Rojas upes pusē)

„MOTOCIKLU VASARA” (1975. g.). 
Vasaras vakaram ļoti piemērota, tikko  renovēta reži-
sora Ulda Brauna spēlfilma.

Filmas apraksts: Tā ir piedzīvojumu un atklājumu vasara. Brīvā dienā puiši 
dodas nelielā ceļojumā ar motocikliem. Viņiem – jo pārgalvīgāk, jo labāk. Tajā 
pašā laikā kāds jauns pāris – līgava un līgavainis izgreznotā mašīnā dodas reģis-
trēt savas kopīgās dzīves sākumu. Viņiem – jo svinīgāk, jo labāk. Un tad braucēju 
ceļi krustojas…

Ieeja brīva, bez vecuma ierobežojuma. Filmas garums 1h 10 min.
Lai gan skatītāju soli būs, noderēs arī savi sēdeklīši, pledi, piknika grozs. 

Sestdien,  31. augustā plkst. 20.00 Rojas pludmalē 
SENĀS UGUNS NAKTS.

  Koncertu jūrai, aizejošai vasarai un mums visiem sniegs
      ANTRA STAFECKA (balss) un JĀNIS ČUBARS (ģitāra);
  ar uguns skulptūru „UGUNSGARS” pārsteigs
      radošā apvienība „Akciju sabiedrība”.
Mierīgai vakara izskaņai – jūra un ugunskura dzirksteles naktī.
Tiekamies!

28. septembrī plkst. 18.00 Rojas kultūras centrā
Valmieras drāmas teātra viesizrāde

Tenisijs Viljamss
KAĶIS UZ NOKAITĒTA SKĀRDA JUMTA.

Režisore Inese Mičule. 
Lomās: Ieva Puķe, Kārlis Freimanis, Māra Mennika, Mārtiņš Liepa, Skaid-

rīte Putniņa un Rihards Rudāks.
Tenesija Viljamsa ar Pulicera prēmiju apbalvotā drāma stāsta par kādu lielu 

un bagātu ģimeni, kas dzīvo Amerikas dienvidos. Ir silts un mierīgs vasaras 
vakars. Ir Lielā Tēta 65. dzimšanas diena. Ģimene sanāk kopā, lai svinētu. 
Vakara gaitā svinības pārvēršas par ģimenes savstarpējo attiecību krīzi, bet 
gadiem krātie meli vienam pret otru un sevi pašu nebūt nav sliktākais, ko viņi 
visi kopā lobīs kā sīpolu – kārtu pa kārtai…

Izrāde nominēta 2017./2018. gada sezonas Latvijas teātru gada balvai 
kategorijā „Gada mazās formas izrāde”.

Ieeja 13.00; 11.00; 9.00 EUR .
Biļetes jau var iegādāties Rojas novada domes kasē, „Biļešu paradīze” kasēs 

un www.bilesuparadize.lv.
Ņemiet vērā, ka turpmāk ieejas biļetes uz pasākumiem varēs iegādāties 

Rojas novada domes kasē tās darba laikā, kā arī 2 stundas pirms pasākuma  
Rojas KC. 

Domes kases tel. nr. – 63232055, Rojas KC – 63232282, 29196478.

No 2. septembra Rojas KC mazajā zālē
KATRĪNAS LEVĀNES darbu IZSTĀDE.

Bijušajās ģimenes ārstes 
Ingrīdas Miķelsones 

prakses telpās 
11. septembrī darbu sāks 

ģimenes ārste
Māra Meldere.

Pacienti aicināti pieteikties 
pa telefonu 63269859.

Pasākumu kalendārs

Diena,  
datums

Pasākuma nodarbības  
nosaukums

Pulksteņa 
laiks

Nodarbību 
vadītājs

03.09.2019.
Otrdiena

Ziedu veidošana no papīra 
Galda  spēles

Veselības grupa – nūjošana

10.00–13.00
18.00–20.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

04.09.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00

Kuratori
E. Grīnvalde

26078711 
05.09.2019.
Ceturtdiena

Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–13.00 L. Semičenkova

06.09.2019.
Piektdiena Veselības  grupa - nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova

10.09.2019.
Otrdiena

Sapņu ķērāja veidošanas nodarbī-
ba

 Galda spēles
Veselības grupa - nūjošana

10.00–13.00
18.00–20.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

11.09.2019.
Trešdiena

Biedru tikšanās
Galda spēles 10.00–14.00 E. Grīnvalde

Biedrības biedri

12.09.2019.
Ceturtdiena

Adīšanas, tamborēšanas  nodar-
bība

Galda spēles
11.00–14.00 V. Žurovska

B. Heinberga

13.09.2019.
Piektdiena Veselības grupa -  nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova
14.09.2019.
Sestdiena Rudens tirgus 09.00–15.00 B. Rozefelde

17.09.2019.
Otrdiena

Uzglabāšanas kastes veidošana
 Galda spēles

Veselības grupa - nūjošana

10.00–13.00
18.00–20.00

K. Sauškina
E. Grīnvalde

L. Semičenkova
18.09.2019.
Trešdiena

Galda  spēles
Biedru tikšanās 10.00–14.00 Biedrības biedri

19.09.2019.
Ceturtdiena

 Pērļošanas nodarbība
Galda spēles 10.00–13.00

E. Grīnvalde.
L. Semičenkova

B. Heinberga
20.09.2019.
Piektdiena Veselības grupa - nūjošana 18.00–20.00 E. Grīnvalde

L. Semičenkova

24.09.2019.
Otrdiena

Uzglabāšanas kastes veidošana
Galda spēles

Veselības grupa- nūjošana

10.00–13.00
18.00-20.00

E. Grīnvalde
K. Sauškina

25.09.2019.
Trešdiena

Kulinārijas nodarbība
Galda  spēles 10.00–14.00 R. Žurovska

26.09.2019.
Ceturtdiena

Adīšanas, tamborēšanas nodar-
bība 

Galda spēles
10.00–13.00 V. Žurovska

B. Heinberga

27.09.2019.
Piektdiena Veselības grupa - nūjošana 18.00–20.00 L. Semičenkova

E. Grīnvalde

NVO Rojas invalīdu biedrības 
pasākumu plāns septembrī

Nr. 
p. k.

Datums 
(dd.mm.gggg.)

Ilgums 
(st.)

Norises laiks 
(plkst. 

no – līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1. 05.09.2019. 
26.09.2019. 1h 11 00–12 00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Strops”, Strauta iela 8-33, 

Roja, Rojas novads;

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem”

2. 05.09.2019. 
26.09.2019. 1 h 13 00–14 00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Varavīksne”, „Rude”, Rude, 

Rojas novads;  

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem''

3. 05.09.2019. 
26.09.2019. 1 h 15 00–16 00 Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 

centrs Melnsilā, Rojas novads;  

Veselības veicināšanas pasākums – 
„Nūjošanas grupu nodarbības 

pieaugušajiem 0148

4. 17.09.2019. 
25.09.2019. 2 h 15 00–17 00

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Strops”, Strauta iela 8-33,

Roja, Rojas novads;  

Veselības veicināšanas pasākums – 
nodarbība „Veselīgs uzturs bērniem”

5. 17.09.2019. 
25.09.2019. 2 h 17 30–19 30

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu 
centrs „Varavīksne”, „Rude”, 

Rude, Rojas novads; 

Veselības veicināšanas pasākums – 
nodarbība „Veselīgs uzturs bērniem” 

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!"" 
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/citu pasākumu
grafiks 2019.gada septembra mēnesim

Melnsila Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra sporta aktivitāšu diena

17. augustā otro gadu pēc kārtas 
norisinājās Melnsila BLPJC rīkotā 
sporta aktivitāšu diena, kurā katrs 
sporta cienītājs varēja izvērtēt sa-
vus spēkus dažādos sporta veidos! 
Bija prieks par ikvienu, kurš pieda-
lījās sporta aktivitātēs. Sporta cie-
nītāji varēja piedalīties pludmales 
volejbolā, strītbolā, virves vilkšanā, 
plankingā, hanteļu turēšanā uz lai-
ku un lēkšanā ar lielo lecamauklu.

Godalgotās vietas ieguva:
Volejbolā (no 8 komandām): 

1. vietā Sīkie, 2. v. – Lauķi, 3. v. – 
Dundaga.

Strītbolā (no 4 komandām): 
1. v. – Sīkie, 2. v. – Zaķi, 3. v. – Lauķi.

Virves vilkšanā (no 5 koman-
dām): 1. v. – Melnsils, 2. v. – Briedis, 
3. v. – Sīkie.

Lēkšanā ar lielo lecamauklu: 
1. v. – Matīss Ķirsis, 2.  v. – Mikus 
Līdums, 3. v. – Bruno Līdums.

Hanteļu turēšanā bērnu grupā: 
1.  v. – Intars Jakubovskis, 2.  v.  – 
Mikus Līdums, 3. v. – Bruno Lī-
dums.

Sievietes/jaunietes: 1. v. – Ma-
rina Fisjuka, 2. v. – Tīna Ozola, 
3. v. – Viktorija Šmite.

Vīrieši/jaunieši: – 1. v. – Elans 
Brahmanis, 2. v. – Nils Ķesberis, 
3. v. – Ansis Ozols.

Ludmila Ozola
Virves vilkšanā savus spēkus pārbaudīja 5 koman-

das.                                                                        Albuma foto

Rojas KC
Rojas kultūras centrs aicina uz jauno darba sezonu ikvienu, kas vēlas 

sevi pilnveidot, saturīgi pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunus draugus, prieku 
un uzlabot savu dzīves kvalitāti, iesaistoties pašdarbības pulciņos.

Bērnu tautisko deju kolektīvs ,, Pērkonīts’’, vad. Aiga Sīpola, atsāk dar-
bu 6. septembrī plkst. 14.30.

Deju kopa ,,Gaspažiņas’’ aicina uz nodarbību 
4. septembrī plkst.19.00, vad. Ārija Veide. Gaidīti arī jauni dalībnieki.
Vokālais ansamblis „Con Vita” tiekas 11. septembrī plkst. 16.00, vad. 

Aiga Kaža.
Senioru koris ,,Banga’’ lūdz visus, kam mīļa dziesma, arī jaunus dalīb-

niekus, uz nodarbību 12. septembrī plkst. 16.00, vad. Aiga Kaža.
Sieviešu koris ,,Kalva’’ gaida esošos un jaunus dalībniekus
16. septembrī plkst. 19.00 uz nodarbību, diriģentes Jolanta Rauga un 

Baiba Muskare.
,,Teātra kopa’’ visus aktiermākslas entuziastus aicina 3. oktobrī 

plkst. 18.00 uz jaunās sezonas atklāšanu, vad.  Sigita Līdaka.
Informāciju par pašdarbības kolektīviem varat iegūt, zvanot pa tālru-

ņiem 63232282, 29646228.
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