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Pāreja uz 
vasaras laiku! 

Pirms lielā svētku gājiena Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  muzejā tikās ar zvej
niekiem, kuri savu darba mūžu iesāka tad, kad zvejnieku kolhozam „Banga” bija liela zvejas flote. 
Toreiz Roja vēl tikai auga. Tādēļ vienmēr interesanti paklausīties, kā bija toreiz... Zvejas vīri skatīja 
vecās fotogrāfijas, atcerējās kuģa biedrus, pieminēja aizgājušos viņsaulē un runāja par šodienas ak
tualitātēm – kas patīk, kas varētu būt citādi. Priecājās par to, ka ir veselība un spēks doties uz svēt
kiem.                                                                                                                                                 I. Indriksones foto

Rojas novada svētki
Iluta Graudiņa

Te Rojas osta, ielas, dārzi,
Te skolas nams un stārķu pāris,
Kurus visi zina vārdā saukt,
Te mūsu mājas, te mums augt.

Šīs ir  rindas no astotās klases skolēna Miķe
ļa Gitendorfa veltītā dzejoļa Rojai. Visu dzejoli 
rojniekiem bija iespēja dzirdēt Rojas dienu at
klāšanas koncertā. 

Nu jau vairāk nekā desmit gadus maija pēdējā 
sestdienā Roja svin svētkus – Rojas dienas! Pēdē-
jo gadu laikā svētki sākas jau dienu iepriekš. Par 
to ir prieks un lepnums, jo tas nozīmē, ka mums 
ir cilvēki, ar kuru darbu, aizraušanos mēs gribam 
dalīties, lai par viņiem zina arī plašāka sabiedrības 
daļa, ne tikai viņu ģimene un tuvākie draugi.

Svētku pasākumi sākās ar izstādi Rojas izstāžu 
zālē. Tā bija mūsu novadnieka Eināra Kalniņa 
medību trofeju izstāde. Izstādē bija un ir jopro-
jām apskatāmas patiešām lieliskas zelta, sudraba 
un bronzas medaļas ieguvušas trofejas. Skatītājam 
ir iespējas apskatīt gan nomedītu dzīvnieku ragus, 
gan mežā vienkārši atrastus. Einārs stāsta, ka pir-
mos ragus atradis, kad mācījies ceturtajā klasē. Iz-
stādes atklāšanā Einārs dalījās ar saviem mednieku 
stāstiem, kas bija lielisks papildinājums izstādei, jo 
kā gan citādi mēs uzzinātu, ka medību laikā zvē-
ram ir sekots tikai ar zeķēm kājās, ka pie Kaltenes, 
ķerot lūsi, lai nomainītu baterijas tam pievienota-
jam raidītājam, ar kura palīdzību zinātnieki pēta 
lūša dzīvi, tas izsprucis paša švāģerim starp kājām. 

Īpašs pasākums notika Kultūras centrā, kur bija 
iespēja skatīt dokumentālo filmu „ZIEDONIS”. 
Atklājot pasākumu, Dace Broka sacīja: „Ziedonis 
Linde muzicēja, radīja un vadīja kolektīvus Rojas 
kultūras namā 30 gadus. Nu jau divdesmit gadus 
nav šī īpašā cilvēka mūsu vidū, bet māja glabā 
viņa soļus, vēl atceramies viņa jokus, mūziku, 
darbus.” Pasākumu atklāja Kultūras centra ZEL-
TA FONDS – senioru koris „Banga” jeb Ziedoņa 
meitenes. Tas ir kolektīvs, kuru dibināja Ziedo-
nis Linde un kurš darbojas joprojām. Vislielāko 
komplimentu kora dziedātājām izteica kāds skatī-
tājs  – MANAS SKAISTĀS MEITENES. Koncertā 
piedalījās arī otrs Ziedoņa Lindes izveidotais kolek-
tīvs – sieviešu vokālais ansamblis „Con Vita”, kurš, 
starp citu, ir ceturtais labākais senioru sieviešu an-
samblis valstī. Stāstot klausītājiem stāstu par Ziedo-
ni caur mūziku, pasākums turpinājās ar filmu par 
Ziedoni. Kā teica Dace Broka: „Dziesmas tiek dzie-
dātas ar mīlestību, un skatītāju aplausi ir mīlestības 
apliecinājums. Tādēļ arī radās doma, ka stāstu par 
Ziedoni ir jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Paša 
Ziedoņa divdesmit gadus nav mūsu vidū, un mēs 
atvadāmies arī no daudziem viņa laikabiedriem, bet 
šķita svarīgi šos stāstus saglabāt filmā. To uzņēmās 
kāda jauna, drosmīga un uzņēmīga meitene Kristī-
ne Vanaga. Tikai viņa pati zina, cik viegli vai grūti 
viņai bija šajā veidošanas procesā, jo, piemēram, 
Kultūrkapitāla fonda atbalsts tā arī netika sagaidīts. 
Bet neskatoties ne uz ko, filma ir gatava un tā izde-
vusies, jo veidota ar lielu cieņu pret cilvēkiem un 
mīlestību pret savu darbu.” 

Vakarā, īsi pirms tumsas iestāšanos, pļaviņā 
pie kultūras centra izskanēja „Klusais koncerts” 
ar Kārli Kazāku. Šajā koncertā labi jutās ikviens 
klausītājs, pat tas, kura gaumē īsti nav Kārļa izpil-
dītā mūzika. Siltais vakars, vasaras smarža, zilās 
debesis, pozitīvi un mierīgi klausītāji sasēduši uz 
plediņiem zālē... Pat uzmācīgie odi atvirzījās otra-
jā plānā, jo visam pāri skanēja VASARA. Ar savu 
vienkāršību, nesamāksloto sirsnību, saprotamo 
humora izjūtu Kārlis ar mūzikas palīdzību mūs 
apveda apkārt Latvijai. Koncerta pirmā dziesma 
izskanēja mums pazīstamā izloksnē, tā nāk no 
Vandzenes puses, un pēc dziesmas Kārlis smej: 
„Kurzemnieku lepnums nav dzīvs bez straujās va-
lodas un lieki netērētajām vārda galotnēm. Forši, 
ka var tik ātri izrunāt un nav jāvelk garumā.”

26. maijs bija Rojas novada svētku kulminā
cijas diena, kura sākās ar sportiskām aktivitātēm. 
Rojas novada svētku programma sportā bija gana 
plaša. Pirmo reizi notika makšķerēšanas sacensī
bas bērniem līdz 12 gadu vecumam. Sacentās pieci 
mazie makšķernieki, kuru starpā arī viena meitene. 

Neizpalika arī Zolīte, kurā piedalījās 25 zol-
maņi. Pludmales volejbolā sacentās astoņas 
komandas, bet volejbola spēlē 3+1 piedalījās di-
vas komandas. Dalībnieki bija ieradušies pat no 
Ventspils, Engures un Valdemārpils. Futbolā čet-
ru komandu konkurencē uzvarēja Rojas novada 
futbolisti. Konkurentu komandas bija atbraukušas 
no Kolkas, Sabiles un Engures. Skeitparkā noti-
ka sacensības bērniem un jauniešiem ekstrēmajos 
sporta veidos – In-line, BMX un skeitbordā. Pļa
viņā pie KC Rojas vidusskolas skolēni vadīja da-
žādas netradicionālās sporta aktivitātes.

Aktivitātes uz Rojas upes visas dienas garumā 
nodrošināja SUP  noma „Spura”, piedāvājot pie-
dzīvojumus uz ūdens.

Mazos un lielos svētku apmeklētājus svētkiem 
iekustināja rotaļprogramma „Pasaku meža aka
dēmija” ar lielajām lellēm Zaķi, Vāveri un Lāci, 
kuri zilās vasaras debesis virs svētku laukuma pie-
burbuļoja ar daudziem, daudziem maziem ziepju 
burbulīšiem.

Bibliotēkā norisinājās Latvijas simtgadei veltī
tā romāna atvēršana. Mūsu novada rakstnieces un 
dzejnieces Dzintras Žuravskas grāmatu atvēršanas 
svētki Rojas dienā svinēti jau vairāk nekā 10  gadus. 
Šoreiz pie lasītājiem dodas romāns „Vieta, kur sirds 
silst”.

Pirms svētku gājiena Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa Rojas Jūras zvej
niecības muzejā tikās ar  zvejniekiem, kuri savu 
darba mūžu iesāka tad, kad zvejnieku kolhozam 
„Banga” bija liela zvejas flote. 

Ar sirsnīgu koncertu „Krāsas, krāsiņas, visu 
bērnu māsiņas” laukumā pie Kultūras centra 
svētku sajūtās skatītājus aicināja atvērties Rojas 
Kultūras centra bērnu kolektīvi: „Jāņabērni” /va-
dītājs Jānis Kalniņš/, bērnu tautas deju kolektīvs 
/vada Aiga Sīpola/ un, protams, Evas Fricbergas 
spridzīgie dejotāji.

Neizpalika arī svētku centrālais notikums – 
gājiens, kas savās rindās pulcināja Rojas novada 
uzņēmumus, pašvaldības iestādes, pašdarbnie-
ku kolektīvus – ikvienu, kuram silst sirds, dzirdot 
vārdu „Roja”. Kā ierasti, gājiena dalībniekus sa-
gaidīja Rojas novada izpilddirektors Jānis Pūce, 
bez kura svētku gājiens nav iedomājams. Un tad 
jau klātesošos sveica Rojas domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa, kura kopā ar  vissīkstākajiem no-
vada cilvēkiem, bijušajiem zvejas vīriem, uzvilka 
mastā Rojas novada karogu un svētkus pasludi-
nāja par atklātiem. Sveicot novadniekus svētkos, 
domes priekšsēdētāja pastāstīja par padarītajiem 
darbiem novadā, par to, ko drīzumā ir jāpaveic. 
Iepriecināja ar pozitīvām ziņām mūsu nākotnei – 
jaunajiem novadniekiem, kuri dzimuši periodā no 
pagājušā gada maija līdz šī gada maijam. Uzzinā-
jām, ka mūsu novadā ir dzimuši 15 jaundzimušie: 
7 meitenes un 8 zēni. Katra jaundzimušo mazuļu 
ģimene un katrs mazulis saņēma dāvanu no Ro-
jas novada domes un Zaļo un Zemnieku savienī-
bas. Savā svētku sveicienā novadniekiem domes 
priekšsēdētāja īpašu uzmanību veltīja notikumam, 
kas ir arī novada iedzīvotāju un viesu dāvana 
Latvijai – pašu austajam Latvijas karogam. Par 
karoga aušanas procesu pastāstīja Muzeja vadītāja 
Inese Indriksone: „Šis ir tas gads, ko mēs vadām 
Latvijas dzimšanas dienas gaidās, bet pirms nieka 
diviem gadiem, mums bija aktuāls jautājums, ko 
dāvināt Latvijai šajā jubilejā. Skaidrs, ka dāvanai 
jābūt paliekošai un ar ieguldītu cilvēka mīlestības 
pievienotu vērtību. Dacei Brokai radās ideja, ka 
muzeja stellēs vajadzētu uzaust Latvijas karogu. 
Ja ir sapnis un ideja, tad zvaigznes sakārtojas pa-
reizajās pozīcijās, un 2016. gada 28. maijā, starp 

Rojā austais Latvijas simtgades karogs.                N. Indāna foto

citu, arī Rojas dienā, muzeja stellēs 
karoga pirmo diegu ieauda Rojas no-
vada domes priekšsēdētāja Eva Kār-
kliņa un trīs mūsu Goda zvejnieki. 
Šodien jūs redzat pabeigtu karogu, 
kuru auda divus gadus, piedaloties 
gandrīz 800 muzeja apmeklētājiem. 
Audēji bija gan novada viesi, gan 
daudz mūsu novada iedzīvotāju, un 
esmu pārliecināta, ka ar katru ieaus-
to diegu tika ieausts katra audēja laba 
vēlējums un mīlestības apliecinājums 
mūsu zemei, mūsu Latvijai. Turpmāk 
šis karogs rotās katrus mūsu novada 
svētkus, bet ikdienā tas glabāsies mu-
zejā, lai saglabātos pēc iespējas tālā-
kām nākamajām paaudzēm. 

Lai karogs taptu, milzīgs PALDIES 
Rojas vidusskolas bijušajai skolotājai 
Ērikai Gūtmanei, par atbalstu, iegul-
dīto darbu un daudzajām darba stun-
dām, kuras pavadīja muzejā. Un par 
nesavtīgu savu zināšanu nodošanu 
tālāk! PALDIES arī Gundegai Balodei, 
kura savukārt bija tā, kas pārņēma šīs 
aušanas prasmes un karoga aušanas procesu nove-
da līdz šodienai!”

Pie Svētku rozes un liela PALDIES tika arī 
Kārlis Pastors par šoferēšanu un Daiga Dambīte 
par zaļajiem pirkstiņiem.

Lai šo svētku atklāšanas brīdi padarītu krāsai-
nāku, savus priekšnesumus rādīja senioru dāmu 
koris „Banga”, sieviešu koris „Kalva”, senioru dāmu 
vokālais ansamblis „Con Vita”, modes deju studija 
„Elfas”, deju grupa „Gaspažiņas”, PII „Saulespuķe” 
un „Zelta zivtiņa” audzēkņi, Rojas vidusskolas 
9. klases jaunieši, Rojas MMS akardeonistu an-
samblis, Jelgavas pūtēju orķestris „Zelmeri”, kā arī 
Miķelis Gitendorfs ar veltījumu Rojai un Emīlija 
Paula Stivriņa runāja dzejoli veltītu vecmāmiņai. 

Pļaviņā pie Kultūras centra varēja izmēģināt 
roku loku šaušanā, frisbija šķīvīša mešanā. Uzspēlēt 
riču-raču, laist lielus un mazus ziepju burbuļus kopā 
ar „Mārtiņa burbuļi” puišiem un darboties vēl citās 
aktivitātēs, kuras piedāvāja pasākuma organizētāji.

Ar litrafona dzidrajām skaņām uzmanību ska-
tuvei piesaistīja jautrais „Mangulishow”, un tur-
pat varēja vērot pēdu klavieru koncertu.

Rojas novada svētku laikā Ploča parks pārtapa 
par vietu, kur visiem bija iespējams nobaudīt da-
žādus gardumus, kas tapuši šeit pat Rojas novadā. 

Rojas Jūras zvejniecības muzejs novadniekus pa-
tīkami pārsteidza, atklājot izstādi, kuras vaininiece 
ir māksliniece, grafiskā dizainere Daiga Brinkma-
ne, nu jau mūsu novadniece. Viņas darbu izstādi 
muzejā var apskatīt joprojām.

Svētku dižkoncerts pagāja nemanot, jo tajā uz-
stājās Rojā iecienīta mūzikas žanra pārstāvji – grupa 
„Colt” un solisti Atis Ieviņš, Ieva Sutugova un Alex.

Ar sajūsmu skatītāji uzņēma pašmāju muzikālā 
seriāla „Meklējam solistu” koncertu. Bet vaka-
rā varēja izlocīt kājas svētku ballē kopā ar grupu 
„Sestā jūdze”, un svētki godam pavadīti.

Pasākuma organizētāji saka milzīgu PAL
DIES Rojas novada domei un visiem, visiem at
saucīgajiem cilvēkiem, kuri neatteica, atbalstīja 
un jebkādā veidā piedalījās svētku organizēšanā 
un to veiksmīgā norisē. Īpašs PALDIES – Eduar
dam Kleinbergam un Mārim Maķinskim. 

Savukārt es, raksta autore, saku PALDIES vi
sam Rojas KC kolektīvam.

Līdz nākamajiem novada svētkiem ejams ceļš 
gada garumā, un te vietā novēlējums: lai katram 
novada iedzīvotājam un jebkuram cilvēkam, kurš 
lielākā vai mazākā mērā ir saistīts ar mūsu novadu, 
Roja būtu vieta, kur sirds silst! 

Divpadsmitie un devītie, 
lai piepildās jūsu sapņi!

Skolotāji,
vasaru veltiet tikai sev  
un saviem tuvajiem cilvēkiem!

Vecāki,
lai jums laiciņš atpūsties un 
kopā ar bērniem izdarīt 
daudz labu darbu!

Visiem, visiem saulainu  
un siltu vasaru!
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Novada domē
Rojas novada domes 15. maija sēdē tika izskatīti 
24 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Nodrošināt Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 
virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. Specifiskā 
atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantoju-
mu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus 2. kārtā” projektā Nr. 5.5.1.0/17/I/010 
„Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu 
piekrastē”, kur Rojas novada domei projekta darbība un sasniedzamie rezultāti ir 
Rojas brīvdabas estrādes jaunbūves būvdarbi, būvdarbu būvuzraudzība, autoruz-
raudzība un ekspertīze, Rojas novada domes līdzfinansējumu 1 875 529,96 EUR 
(viens miljons astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit devi-
ņi eiro un 96 centi), projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 100 706,62 EUR 
(trīs miljoni viens simts tūkstoši septiņi simti seši eiro un 62 centi), t.sk. ERAF 
finansējums 600 000,00 EUR (seši simti tūkstoši eiro un 00 centi), un Valsts budže-
ta dotācija 625 176,65 EUR (seši simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts septiņ-
desmit seši eiro un 65 centi).

•	 Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vi-
des aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. Specifiskā atbalsta 
mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus 2. kārtā” projektā Nr. 5.5.1.0/17/I/010 „Jau-
nu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu pie-
krastē” ietvaros 2018. gadā, ņemt aizņēmumu no Valsts Kases 3 004 005,00  EUR 
(trīs miljoni četri  tūkstoši  pieci eiro) apmērā uz 30 (trīsdesmit) gadiem pēc Valsts 
Kases noteiktās procentu likmes ar aizņēmuma izņemšanas laiku 2018. gadā un 
2019. gadā bez atliktā pamatsummas maksājuma, garantējot aizņēmuma pamat-
summas un procentu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu.

•	 Sagatavot nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos LR FM Pašvaldī-
bu aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Ro-
jas novada domes iespējas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 
5.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus 2. kārtā” projek-
tā Nr. 5.5.1.0/17/I/010 „Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana 
Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanai 2018. gadā,  ņemt aizņēmumu no 
Valsts Kases 3 004 005,00  EUR (trīs miljoni četri tūkstoši pieci eiro) apmērā uz 
30 (trīsdesmit) gadiem pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes ar aizņēmuma 
izņemšanas laiku 2018. gadā un 2019. gadā bez atliktā pamatsummas maksājuma, 
garantējot aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu ar Rojas novada paš-
valdības budžetu.”

•	 Apstiprināt Rojas brīvdabas estrādes stratēģiju ar grozījumiem 2017.–2025. gadam.
•	 Apstiprināt prioritāro pārbūvējamo pašvaldības ceļu sarakstu Latvijas lauku 

attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Rojas novadā.

•	 Apstiprināt SIA „GG TRADE”, reģistrācijas Nr. LV 40103480563, izgatavoto 
Rojas novada karogu pārdošanas cenu 15,13 EUR apmērā, ieskaitot PVN, par vie-
nu karogu. Noteikt, ka Rojas novada karogu tirdzniecība tiek veikta Rojas novada 
domes kasē, Rojas Jūras zvejniecības muzejā un Tūrisma informācijas centrā.

•	 Apstiprināt maksas par Rojas novada sociālā dienesta sniegtajiem higiēnas 
pakalpojumiem – viena mazgāšanās dušā 2,50 EUR; viena veļas mazgāšanas reize 
(līdz 7 kg veļas) – 2,50 EUR. Noteikt, ka no pakalpojuma maksas tiek atbrīvotas 
trūcīgās personas (ģimenes), bet 50% (piecdesmit procentu) atlaide no pakalpoju-
mu maksas tiek piemērota maznodrošinātām personām (ģimenēm).

•	 Deleģēt darbībai Rojas novada Sporta skolas padomē Rojas novada domes 
deputāti Ingu Otmani.

•	 Atļaut trim Rojas ostas valdes loceklēm savienot valsts amatpersonas amatus 
ar citiem amatiem.

•	 Pēc Latvijas Universitātes Studentu padomes Studentu sporta spēļu ietvaros 
organizētās balles civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopi-
jas, uzrādot oriģinālus, iesniegšanas Rojas novada pašvaldībā, Rojas novada paš-
valdības izpilddirektoram izsniegt pasākumu organizatoram Latvijas Universitātes 
Studentu padomei atļauju publisku pasākumu rīkošanai un mūzikas atskaņošanai 
(ar plānoto dalībnieku skaitu līdz 300 cilvēkiem) Rojas stadiona hokeja laukumā 
laikā no 16.06.2018. pulksten 22.00 līdz 17.06.2018. pulksten 04.00.

•	 Piešķirt nekustamā īpašuma „Meža Noras” Pūrciemā zemes vienībai adresi 
un uz tām esošām ēkām nosaukumu un adresi: „Meža Noras”, Pūrciems, Rojas 
novads, LV-3264.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Zeltkalni”, Pūrciemā, Rojas novadā zemes vie-
nībai zemes lietošanas mērķus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma „Jaunlīči”, Rudē, Rojas novadā zemes vienībai 
zemes lietošanas mērķus.

•	 Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Saulstari”, Melnsils, Rojas novads.

•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Upes ielā 7, Rojā, Rojas novadā.
•	 Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8882 002 0302 zemes lieto-

šanas mērķi.
•	 Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam „Koklītes”, Kaltenē, Rojas nova-

dā no esošā nosaukumu „Koklītes” uz nosaukumu „Austras”.
•	 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vālodzes” Rojas novadā.
•	 Noteikt, ka zemesgabals 0,0500 ha platībā ir pašvaldībai piekritīga zeme un tā 

ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īstenošanai.
•	 Mainīt transformatoru apakšstacijas TP-0530 ēkai no Akas ielas 74B, Roja, 

Rojas nov., LV-3264 uz Akas ielu 74C, Roja, Rojas nov., LV-3264.
•	 Apstiprināt Rojas novada bāriņtiesas nolikumu.
•	 Atkārtoti nodot atsavināšanai Rojas novada pašvaldībai piederošo nekusta-

mo īpašumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novads, 0,1656 ha platībā un uz tā esošās 
dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba.

•	 Atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus izbraukuma tirdzniecībā Zvejnieku ielā 
laukumā pie Rojas kultūras centra Rojas dienu svētku pasākumā Rojā, Rojas nova-
dā no 26.05.2018. plkst.22.00 līdz 27.05.2018. plkst. 04.00. Atbrīvot no pašvaldības 
nodevas par pārtikas un alkohola tirdzniecību 2018. gada Rojas dienu svētku pasā-
kuma dalībnieku SIA „ĶIPĪTIS–ROJA”.

•	 Atbrīvot no pašvaldības nodevas par pārtikas un alkohola tirdzniecību pa-
sākumā „Zvejnieksvētki Rojā” personas, kuras noslēgušas līgumus ar pasākuma 
organizatoru „SIA „L TIPS” un darbojas pasākuma teritorijā Rojas pludmalē.

•	 Atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus izbraukuma tirdzniecībā „Zvejnieksvētki 
Rojā” pasākuma laikā pludmalē un Ostas ielā, Rojā, Rojas novadā no 14.07.2018. 
plkst. 22.00 līdz 15.07.2018. plkst. 04.00.

Informāciju sagatavoja  
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece,  

domes sekretāre Gunta Dambiņa

Rojas upes zivju krājumi papildināti ar  
7000 taimiņu smoltu mazuļiem

Šī gada 17. maijā Rojas upē tika 
ielaisti 7000 (septiņi tūkstoši) vienga-
dīgie taimiņu smolti, kas izaudzēti z/i 
„BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiālē 
„Pelči”. Šo pasākumu nu jau var saukt 
par tradīciju, jo zivju mazuļi Rojas upē 
tiek ielaisti no 2007. gada. Taimiņu ma-
zuļus ieguva no Rojas upē nozvejotiem 
vaisliniekiem. Taimiņu palaišanā pie-
dalījās pārstāvji no Valsts vides dienes-
ta Ventspils un Liepājas reģionālās pār-
valdes, pārstāvji no zinātniskā institūta 
„BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles 
„Pelči” un pārstāvji no Rojas novada 
domes.

Zivju audzētavas pārstāvji taimiņu 
mazuļus Rojā nogādāja divas reizes, 
lai nodrošinātu lielāku iespēju zivju 
mazuļiem izdzīvot. Zivju mazuļu svars 
vidēji sasniedza 19 g un garums 5 cm. 
Tos ielaida Rojas upē pie tilta, lai īsāks 
ceļš līdz jūrai. „Šie mazuļi ir ļoti ņipri 

Taimiņu mazuļu ielaišanā upē piedalījās arī Rojas no
vada domes izpilddirektors Jānis Pūce (no labās) un zivju 
inspektors Rūdolfs Kalējs.                                L. Šnores foto

un dzīvīgi,” norādīja 
zivju inspektors Rū-
dolfs Kalējs.  

Zivju fonda pasā-
kums „Zivju resursu 
pavairošana un at-
ražošana publiska-
jās ūdenstilpnēs un 
ūdenstilpnēs, ku rās 
zvejas tiesības pieder 
valstij citās ūdens-
tilpnēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašu-
mā, kā arī privātajās 
upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana” pro-
jekts Nr. 1.44. „Tai-
miņu mazuļu smoltu 
ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofau-
nas struktūras pilnveidošanai un resur-
su papildināšanai Rojas novadā” no-
risināsies par kopējo summu 7  172,88 

EUR, no kuriem Rojas novada domes 
līdzfinansējums ir 1  434,58 EUR, bet 
pārējo finansē Zivju fonds.

Ligita Šnore

Uzsākas projekts ,,Video novērošanas kameru 
uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus 
Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard)

2018. gada 29. maijā starp Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, kura ir arī Interreg V-A Lat-
vijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.–2020. gadam vado-
šā iestāde, un Kurzemes plānošanas re-
ģionu kā projekta vadošo partneri tika 
noslēgts finansēšanas līgums projekta 
Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kame-
ru uzstādīšana, veicinot drošības pasā-
kumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation 
of video security surveillance cameras 
for ensuring safety in towns of Latvia 
and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenoša-
nai. 

Projekta vispārējais mērķis ir  uz-
labot projekta partneru teritorijās eso-
šo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti 
un veicināt juridisko un administratīvo 
pārrobežu sadarbību starp tām, lai uz-
labotu un padarītu efektīvāku sabied-
riskās drošības aizsardzību. 

Šāda projekta realizācija pašlaik ir 
būtiski svarīga, jo viens no izaicināju-
miem, ar ko saskaras Ziemeļu Lietuvas 
un Kurzemes reģioni cīņā pret nozie-
dzību, ir projekta partneru pašvaldībās 
esošo tiesībsargājošo institūciju kapaci-
tātes trūkums, runājot par tehniskajiem 
risinājumiem, kādas ir šīm institūcijām 
pieejamajām iekārtām, kā arī pārrobe-
žu tiesiskās un administratīvās sadar-
bības trūkums starp minētajām insti-
tūcijām. Projekta mērķis ir to novērst, 

uzstādot progresīvas, modernas video 
novērošanas iekārtas, un izstrādāt mūs-
dienīgu programmatūru datu apmai-
ņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko ka-
pacitāti ātrākai informācijas apmaiņai 
starp sadarbības partneriem. Projektā 
tiks attīstīts videonovērošanas kameru 
tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības 
sistēma 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurze-
mes pašvaldību tiesībsargājošo institū-
ciju starpā. Tiek plānots, ka sadarbības 
sistēmā iekļausies arī Valsts policija. 
Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis 
ir ātrāka informācijas apmaiņa starp 
sadarbības partneriem, izvairoties no 
lēna, formāla  pieprasījumu sūtīšanas 
procesa, tā padarot cīņu ar noziedzību 
efektīvāku. 17 pašvaldībās tiks instalē-
tas 172 video novērošanas kameras un 
tās tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks 
arī izveidots digitālais informācijas ap-
maiņas rīks datu apmaiņai, un partneru 
tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī 
valsts līmeņa institūcijām būs autori-
zētas piekļuves tiesības šim rīkam. Iz-
mantojot šo info rīku, būs iespēja ātri 
iegūt informāciju, piemēram, numura 
zīmes  automašīnām, kas šķērso video-
novērošanas kameru skata lauku. Lai 
izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, 
tiks organizētas 2 kopēju darba grupu 
sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vi-
zītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājo-
šās institūcijas diskutēs par sadarbības 

tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem 
esošās Latvijas un Lietuvas likumdoša-
nas ietvaros.  Kā rezultāts tiks izveidota 
pārrobežu sadarbības sistēma informā-
cijas no videonovērošanas kamerām 
apmaiņai, kas ļaus efektīvāk nodrošināt 
cīņu ar noziedzību reģionā.

Projektā ir iesaistījušies sekojoši 
partneri:

Latvijā :
Kurzemes plānošanas reģions – va-

došais partneris, Aizputes novada paš-
valdība, Brocēnu novada pašvaldība, 
Dundagas novada pašvaldība, Durbes 
novada pašvaldība, Grobiņas novada 
pašvaldība, Nīcas novada pašvaldība, 
Priekules novada pašvaldība, Rojas 
novada pašvaldība, Rucavas novada 
pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, 
Skrundas novada pašvaldība, Talsu no-
vada pašvaldība, Vaiņodes novada paš-
valdība, Ventspils novada pašvaldība.

Lietuvā:
Kretingas rajona pašvaldība, Pluņ-

ģes rajona pašvaldība, Skuodas rajona 
pašvaldība.

Projekta kopējais budžets ir 588 
760,81 EUR, tajā skaitā ERAF līdz-
finansējums 500 446,69 EUR (85%), 
Nacionālais publiskais līdzfinansējums 
88 314,12 EUR (15%).

Projekta realizācija sākas ar 2018. ga
da 1. jūniju un ilgs 18 mēnešus – līdz 
2019. gada 30. novembrim.

Pārdod nekustamo īpašumu 
Miera ielā 72, Rojā, 
Rojas novadā

Rojas novada dome pārdod par brīvu cenu nekustamo īpa-
šumu Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 
8882 008 0561, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 8882 008 0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā esošās dzīvoja-
mās mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba, nosakot, ka gadījumā 
uz objektu piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole.

Sākumcena – 15 000,00 EUR, solis – 200,00 EUR, drošības 
nauda – 10% apmērā, kas sastāda 1500,00 EUR, reģistrācijas 
maksa – 30,00 EUR. Samaksa veicama divu nedēļu laikā no iz-
soles dienas.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēne-
ša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pretendenti pārdošanai par brīvu cenu vai izsolei var pie-
teikties līdz 2018. gada 20. jūnijam, plkst. 10.00, darba dienās: 
no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 
plkst. 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Ja 
pieteiksies vairāki pretendenti, izsole notiks 2018. gada 20. jūni-
jā, plkst. 11.00, Rojas novada domes sēžu zālē, Zvejnieku ielā 3, 
Rojā, Rojas novadā. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskai-
tāma Rojas novada domes   kontā LV95HABA0551022109166, 
a/s „Swedbank” vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 
20.06.2018. plkst. 10.00. Ar atsavināšanas noteikumiem var iepa-
zīties mājas lapā www.roja.lv

Rojas novada dome 
aicina pieteikt bērnus 
vasaras nometnei

Rojas novada dome Eiropas Sociālā fonda projek-
ta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” līguma 
Nr. 9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina Rojas novada iedzīvotā-
jus pieteikt savus bērnus dienas nometnē „Spirgts un vesels”. 

Nometne tiek organizēta Rojas novada bērniem vecumā 
no 8 gadiem līdz 13 gadiem. Dalība nometnē ir bezmaksas. 
Nometne notiks Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā 
„Varavīksne” no 6. augusta līdz 10. augustam, tajā tiks uz-
ņemti 20 dalībnieki. Dalībnieku nokļūšanai līdz nometnes 
vietai tiks nodrošināts transports. 

Lai pieteiktu bērnus nometnē, nepieciešams aizpildīt 
nometnes iesnieguma veidlapu Rojas novada domē tās 
darba laikā. Bērnu uzņemšana nometnē notiks iesniegumu 
reģistrēšanas secībā, savukārt iesniegumu reģistrēšana tiks 
uzsākta pēc informācijas publicēšanas laikrakstā „Banga” 
un Rojas novada mājas lapā www.roja.lv 

Sīkāka informācija pa tālruni 26409048
Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja 

Māra Folkmane.
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Mācību sasniegumi skolā
Kārtējais mācību gads aizskrējis straujiem soļiem. Klāt eksāmenu un izlaidumu laiks. 31. maijā 

oficiāli tika noslēgts 2017./2018. mācību gads. Bet pāris dienu iepriekš Kultūras centrā pulcējās lūg-
tie skolēni, viņu vecāki un skolotāji, lai saņemtu pateicību par sasniegumiem mācību darbā, olimpi-
ādēs, ZPD un konkursos. Patīkamu gaisotni radīja trīs mūzikas skolotājas no Talsiem: Baiba Veisma-
ne-Rezonga (balss), Anda Kostanda (vijole) un Egita Ķīviča (ģitāra). Rojas domes priekšsēdētāja Eva 
Kārkliņa pateicās visiem par ieguldīto darbu. Naudas balvas no Rojas novada domes saņēma  olimpiāžu 
dalībnieki Paula Feldmane (9. klase), Kristaps Ričards Freimanis (9. klase) /skolotāja Aigita Sprince/, 
Eva Kiršteine (9. klase) /skolotāja Inga Puntule/, Dāvids Liepa (6. b klase) /skolotāja Anita Kurmiņa/. 
ZPD aizstāvētāji valsts mērogā 11. klases skolēni: Kārlis Puntulis /skolotāja Inga Puntule/, Toms Kolosko 
/skolotāja Sarmīte Engīzere/, Annija Šulce /skolotāja Svetlana Mediņa/ un Agita Aukmane /skolotāja 
Lāsma Jaunozola/. Pateicība tika izteikta arī visu audzēkņu vecākiem. Rojas vidusskolas balvas un 
pateicības saņēma visi olimpiāžu, konkursu un aktīvā darba darītāji – kopā 29 skolēni un viņu vecāki. 
Tika godināti arī skolotāji: Rudīte Bārdiņa, Raida Koroļova, Ilze Krišjāne, Anda Sebre-Līkopa, Māra 
Folkmane, Maija Brusbārde, Maija Leitarte, Virgīnija Mūrniece, Egils Mūrnieks, Ingrida Ķauķe, Velta 
Mitenberga, Egija Hazena, Ilga Mazkalniņa, Daiga Kirkopa, Evita Riekstiņa-Maure, Juta Volanska, Jānis 
Volajs, Vita Freimane, Inta Plāte, Lelde Ešenvalde, Aiga Sīpola.  

Pēdējā skolas dienā īpašais skolas zvans skanēja sākumskolas 4. klasēm, kurām šogad pievienojās arī 
3. klase, jo savu izglītošanos viņi turpinās „lielajā galā”. Pašiem skolēniem gan žēl šķirties no pazīstamās 
vides, pierastās un iemīļotās skolotājas. Bet nākošgad viņus sagaida citas klases telpas un citas klases 
audzinātājas. 4. klašu audzinātājas Ilga Mazkalniņa, Egija Hazena un 3. klases audzinātāja Jolanta 
Švarcbaha ar sirsnību un mīļumu runā par saviem „lielajiem bērniem”, jo nākošgad jau atkal jāpierod 
un jāiepazīst citi. 

Gada noslēguma pasākums notika 1.–4. un 5.–12. klašu grupām. Tika sveikti  visi sportiskie skolēni, 
kā arī tie, kuri aktīvi piedalījušies dažādos konkursos. Un, protams, skolas mācību sasniegumu TOP ar 
augstāko vidējo atzīmi un  HOP ar individuāli paaugstināto vidējo atzīmi 2. mācību semestrī. SVEICAM!

Rojas vidusskolas TOP un HOP laureāti:

5.–9. klašu TOP 10.–12. klašu TOP
1. Līna Jaunozola 6.a 9.14 1. Adriana Zembaha 12. kl. 8.92
2. Patrīcija Kleinberga 8.b 9.13 2. Una Dravniece 12. kl. 8.85
3. Kristaps Vecbērzs 5.a 9.00 3. Estere Sīpliņa 12. kl. 8.69

4. Kristaps Ričards 
Freimanis 9. kl. 8.94 4. Rūta Jaunozola 10. kl. 8.67

5. Elizabete Olīvija 
Tarlapa 5.b 8.91 5. Laura Celova 10. kl 8.40

5. Hanna Kristiāna 
Voroņuka 10. kl. 8.40

4.–8. klašu HOP 9.–12. klašu HOP
1. Miķelis Gitendorfs 8.a 1.00 1. Mārtiņš Pauls 9. kl. 0.69
2. Liāna Indriksone 8.a 0.69 2. Eva Kiršteine 9. kl. 0.68
3. Selēna Kursina 8.a 0.62 3. Marta Šermukšne 10. kl. 0.54
4. Patriks Āboliņš 7.b 0.59 4. Dāvis Jaņķevics 9. kl. 0.50
5. Ieva Linda Grosbaha 9. kl. 0.48 5. Valters Sigai 9. kl. 0.50
5. Roberta Eisaka 4.a 0.48 5.

9. jūnijā Rojas kultūras centrā 51. izlaidums Rojas vidusskolas 12. klasei. Eksāmeni nolikti, lai arī 
atestātus viņi saņems 29. jūnijā, 12. klases absolventi izlēmuši šajā datumā būt kopā ar saviem vecākiem, 
radiniekiem, draugiem un skolotājiem, lai atzīmētu vienu savas dzīves noieto posmu. Citi jau izlēmuši 
par savu nākotni, citi vēl nogaida un apdomā, kurā virzienā spert nākošo soli. Vēlēsim viņiem veiksmi 
un izturību! Bet 16. jūnijā savu izlaidumu atzīmēs 9. klase. Gaidīsim viņus atpakaļ Rojas vidusskolas 
draudzīgajā pulkā, nu jau kā vidusskolēnus 10. klasē!

Lai mums visiem jauka vasara!
Antra Ozollapa

  Rojniek, brauc' uz Rūd'!
Kā vasaru iesāksiet, tā arī tā turpināsies!
Rojas novada bibliotēka un BLPJC „Strops” aicina aktīvos Rojas bērnus pie-

vienoties velobraucienam uz Rudes BLPJC „Varavīksne”, lai aktīvā, darbīgā un 
draudzīgā veidā pavadītu pēcpusdienu.

Izbraukšana no Rojas 14. jūnijā 12.00 (brauksim pa Zibeņdambi). 
Satikšanās pie BLPJC „Strops”, kur jūs gaidīs Inga, vai Rojas novada bibliotēkā, kur jūs gaidīs Iluta. 
Pieteikties un interesēties par šo braucienu pa telefoniem: 27873075 (Inga) vai 28815277 (Iluta).

Konkurss „Vai tu mīli jūru?”
„Hei, peldam!”, „Jūras valdnieki”, „Rojas resga-

ļi”, „Burinieki”, „Jūras lauvas”, „Asprātīgie matro-
ži”, „Burbulīši”, „Haizivis”, „Jūras vilki”, „Ziemeļu 
mols”, „Rojas ezīši čībiņās” – kas gan viņi visi ir? 
30. maijā pirms mācību gada noslēguma Rojas 
pludmalē saules un jūras iepriecināti uz starta 
pulcējās Rojas vidusskolas 4.–11. klašu jūras mī-
lētāju komandas. Projekta „Karjeras atbalsts iz-
glītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros skolotāja Inta Plāte jau iepriekš 
piedāvāja skolēniem iespēju piedalīties pasākumā 
„Satiec savu meistaru” divās dažādās nodarbībās. 
Varēja iepazīt loča, stūrmaņa, ostas kapteiņa pro-
fesijas, un viņu vadībā mācīties sasiet jūrnieku 
mezglus un iepazīt, kā tiek lietots kompass navi-
gācijā jeb kursa noteikšanā. Jau laikus komandas 
apmeklēja Rojas Jūras zvejniecības muzeja nodar-
bības, klasēs veidoja „Dzimtas kokus”, pētot ģi-
menes saistību ar jūrniecību, zvejniecību un zivju 
apstrādi. Bija jāveic radošais darbs, izpētot vienu 
ar jūru saistītu profesiju, komandas pārstāvji mā-
cījās siet mezglus, atpazīt signālkarogus, pārzināt 
drošību un pirmo palīdzību, atbildēt uz erudīcijas 
jautājumiem, orientēties un mest zvejnieka zāba-
ku. Tik pamatīgi sagatavojušās, komandas satikās 
Rojas pludmalē. 

Priekšgalā karogs, kuru nes Rojas vidusskolas 
absolvents Aivars Pētersons, mūsu pašu skolēnu 
veidotais konkursa logo. Konkursu atklāj Rojas 
novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, vi-
siem novēlot mīlēt jūru un veiksmīgus startus, un 
konkursa galvenais tiesnesis Gunārs Reinholds. 
Koordinatore Inta Plāte iepazīstina ar atbrukuša-
jiem viesiem – pārstāvjiem no Liepājas Jūrniecības 
koledžas un Novikontas Jūras koledžas, ar kuriem 
var arī tikties sarunās par izglītības un karjeras ie-
spējām. 

Lai arī saule savu darbu veic apzinīgi un jūra 
aicina pie sevis, komandas uzsāk startu. Mezgli 
ir piņķerīgi un nepaklausīgi, bet uzveicami, na-
vigācija un signālkarodziņi arī mēdz maldināt, 
bet zābaks un sviedlīne lido tālu. Erudīcijas jau-
tājumi arī liek pasvīst (ja vien tas vēl vairāk ir ie-
spējams) un meklēt prātā atbildes par jūrniecības 
vēsturi, zvejnieku arodu, atcerēties dažādus ter-

minus un zivju sugas. Var piedalīties arī dažādās 
radošajās darbnīcās – veidot smilšu piramīdu, 
gleznu smiltīs no gliemežvākiem, tērpu no dabas 
materiāliem, kā arī atminēt māju nosaukumus, 
profesijas jūrniecībā un atrast pazudušo mantu. 
Starplaikā var iestiprināties ar „Dinas zupu” un 
panašķēties ar saldējumu, bet pēc startiem pie-
dalīties ekskursijā pa Rojas ostu, iepazīstot darba 
vidi un profesijas. 

Pēc neliela pārtraukuma, izpurinājuši smiltis 
no matiem un apģērba un nomazgājuši saules ap-
zīmogotos degunus un vaigus, dalībnieki pulcējas 
kultūras centrā uz apbalvošanu un kopēju ballē-
šanos. Tiek sumināti un teikti paldies konkursa 
organizētājiem un atbalstītājiem – Rojas novada 
domei, Rojas ostas pārvaldei, Liepājas Jūrniecī-
bas koledžai un Rojas vidusskolai, Rīgas Brīvostas 
pārvaldei, Rojas novada sporta skolai, Rojas Zēģe-
lētāju skolai, ūdens piedzīvojumu nomai SPURA, 
Rojas Jūras zvejniecības muzejam. Pateicība tiek 
arī visiem, kuri palīdzējuši ar praktisko un sagata-
vošanas darbu – konditorejai „Rita”, SIA „Kaltenes 
zivis”, „Zītari” saimniecēm, Mārim Maķinskim, 
Arvim Vērdiņam, Ligijai Vērpējai, Aivaram Pē-
tersonam, Dinai Čubai, Jānim Kalniņam, Ilmāram 
Tamanim, Rojas vidusskolas vecāku domei un 
skolotājiem, kuri virzīja un bīdīja savas klases ko-
mandas. Un tā – suminām uzvarētājus!

4.–5. klašu grupā „Rojas resgaļi” (4.b klase, 
audzinātāja Ilga Mazkalniņa) – balvā apmaksāts 
ceļojums uz Ventspils ostu.

6.–7. klašu grupā „Hei, peldam!” (7.b klase, 
audzinātāja Inta Plāte) – balvā apmaksāts ceļojums 
uz Ventspils ostu.

8.–11. klašu grupā „Ziemeļu mols” (11. klase, 
audzinātāja Mārīte Maurmane) – balvā „SPURA” 
dāvanu karte.

Kā Superkomandas tika apbalvotas 4.b klase 
(balva no konditorejas „Rita”) un 11. klase (balva 
no Rojas vidusskolas vecāku domes). 

Saulainā un brīnišķīgā diena pagāja spraigās 
aktivitātēs. Paldies sakām karjeras konsultantei 
Intai Plātei un viņas palīgiem par izdomu un 
organizāciju. 

Antra Ozollapa

Projekts „Rojas Romas katoļu 
baznīcas teritorijas 
labiekārtošana”

2017. gada septembrī biedrība „Talsu rajona 
partnerība” izsludināja atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. ga-
dam apakšpasākuma 19.2 „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātēs 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”. Rīcība ELFLA-4 „Publiskās 
infrastruktūras uzlabošana un attīstība”, kas pa-
redzēja atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto 
vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, lab-
iekārtošanu, kultūras materiālā un nemateriālā 
mantojuma un sakrālā mantojuma saglabāšanu. 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vie-
nam projektam 30 000 eiro, maksimālais ELFLA at-
balsts – 90 % apmērā no iesniegtās projekta tāmes. 
Rojas Romas katoļu draudze 2017. gada 15. ok-
tobrī draudzes kopsapulcē vienbalsīgi nolēma pie-
dalīties izsludinātajā konkursā ar projektu „Rojas 
Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”. 
Lai nodrošinātu līdzfinansējumu 10 % apmērā no 
projekta summas, nolēma lūgt līdzfinansējumu 
5% apmērā Rojas novada domei, bet 5% apmērā 
nodrošināt no draudzes locekļu ziedojumiem. 
Visi ar projektu saistītie dokumenti atbilstoši Mi-
nistru kabineta noteikumiem Nr 590 tika iesnieg-
ti biedrībai „Talsu rajona partnerība” 2017. gada 
23. novembrī. Projektam tika piešķirts reģistrāci-
jas Nr. 18-08-AL35-A019.2202.

Lauku atbalsta dienests pēc projekta pietei-
kuma izvērtēšanas 2018. gada 2. martā pieņēma 
lēmumu par atbalsta saņēmēja – Rojas Romas ka-
toļu draudzes – atbilstību konkrētam pasākumam. 

Projekta kopējās izmaksas ir 29985.95 eiro, publis-
kais finansējums – 26902.30 eiro.

Saskaņā ar būvprojekta tehnisko specifikāciju 
tiks veikti šādi teritorijas labiekārtošanas darbi:

* izveidota autostāvvieta  ar šķembu /grants se-
gumu 216 m2 platībā/

* ieklāts betona bruģis 451 m2 platībā;
* izbūvēta dabīgo laukakmeņu atbalsta siena 

gar auto stāvlaukumu 36 t/m;
* uzstādīts metāla kaluma žogs ar betona sta-

biem un pasētu, ieejas/iebraucamie  vārti no Kāpu 
ielas puses 26 t/m;

* uzstādīts drāšu paneļu žogs gar privātīpašu-
mu Kāpu ielā 4;

* izbūvēta lietus un sniega kušanas ūdeņu ka-
nalizācija;

* uzstādīti atpūtas soli ar metāla pamatni.
Draudze ir noslēgusi līgumus ar būvuzņēmē-

ju SIA „Kalvas”, būvuzraugu Imantu Kupši, Valsts 
kasē atvērusi norēķinu kontu, lai nodrošinātu atse-
višķu grāmatvedības sistēmu projekta īstenošanai. 
Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2020. gada 
23. februāris.

Darbi ir sākušies. Saskaņā ar būvprojektu no-
vākti traucējošie koki, izrauti celmi, saņemtas ne-
pieciešamās zemes rakšanas atļaujas, notiek mate-
riālu iepirkums.

Izsakām pateicību visiem iesaistītajiem dienes-
tiem un cilvēkiem par atbalstu, pretimnākšanu, sa-
pratni un iecietību projekta pieteikuma sagatavoša-
nas laikā.

Rojas Romas katoļu draudzes vārdā
Valentīna Kaža

Latvijas simtgadei veltītā romāna 
atvēršana Rojas dienā

Mūsu novada rakstnieces 
un dzejnieces Dzintras Žu-
ravskas grāmatu atvēršanas 
svētki Rojas dienā svinēti jau 
vairāk nekā 10 gadus. Šoreiz 
pie lasītājiem dodas Latvijas 
simtgadei veltītais romāns 
„Vieta, kur sirds silst”. 

Tā kā grāmata tikko iznā-
kusi, bibliotekāres Iluta, Dai-
ga un Irēna apmeklētājiem 
nolasīja dažus fragmentus 
no jaunā darba, lai būtu ne-
liels priekšstats par romānā 
atspoguļoto laika posmu, 
spilgti tēlotajām jūras ainām, 
bet pārāk neatklājot sižeta 
pavērsienus. Atzinīgus vār-
dus par autori un viņas dar-
biem teica izdevniecības Sol Vita sekretāre Anita, 
un varēja noprast, ka lasītie fragmenti ir patikuši 
un ieinteresējuši  izlasīt grāmatu.

Sveicot Dzintru Žuravsku, ikviens teica mīļu 
paldies par jau iepazītajiem darbiem un iespēju 
atkal lasīt jaunu autores grāmatu un vēlēja nāko-
šā gada Rojas dienā atkal svinēt kāda viņas dar-

ba atvēršanu bibliotēkā. Svinīgajā Rojas dienas 
atklāšanā Dzintru Žuravsku ar jaunās grāmatas 
iznākšanu sveica arī novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa, iesakot to izlasīt ikvienam, jo pati 
izlasījusi ļoti raiti – iesākot pusdeviņos vakarā un 
pabeidzot pustrijos rīta pusē.

Irēna Svitiņa

Bibliotēkas darbinieces un izdevniecības pārstāve kopā ar rakstnieci  
Dzintru Žuravsku grāmatas atvēršanas svētkos.          I. Graudiņas foto

12. jūnijā 16.00 
Rojas kultūras centra 
konferenču zālē

Skaidrītes Brūšnieces
dziesmu pēcpusdiena.

Visi mīļi aicināti!
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Bezmaksas izdevums. 
„BANGA” iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

Sludinājumi Pasākumu kalendārs

Līdzjūtības
Viena klusuma tagad būs vairāk,
Vienas nepārsāpāmas sāpes…
Dalām zaudējuma sāpes ar Ausmu.

Kora „Banga” kolektīvs un diriģente

Apklusušu mūžu dārzā
Dažkārt mūsu soļi stājas,
Un ar tiem, ko mīlējuši,
Sirds, kā senāk sarunājas.

Izsakām līdzjūtību Ingai, brāli mū-
žībā pavadot.

SIA „Būvserviss Roja” kolektīvs

Es būšu visur...
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.

Skumju brīdī esam kopā ar Ingrīdu, 
vīru aizsaulē aizvadot.

SIA „Banga Ltd” kolektīvs

Tev neziedēs vairs vizbulītes pirmās,
Ne meža rozes savus ziedus vērs.
Pār tevi mūžam šalkos egles sirmās,
Un kapu bērzi zelta lapas bērs.

Zaudējuma sāpēs esam kopā ar 
Ausmu Jefimovu un pārējiem tuvinie-
kiem, dēlu zaudējot.

Rojas invalīdu biedrība

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Aus-
mai Jefimovai, dēlu Viktoru mūžībā 
pavadot.

Senioru klubs „Liedags”

Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
Teic padomu un ceļa maizi dod.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Eduar-

dam Kleinbergam, māti mūžībā pa-
vadot.

Rojas novada domes kolektīvs

To ceļu atminam,
Ko staigāji dzīvodama:
Plaši ceļi, dziļas pēdas,
Pilnas zelta sudrabiņa.
Izsakām līdzjūtību Mārītei Gidekai 

un visiem tuviniekiem, no mātes un 
vecmāmiņas atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Mana mīļa māmuliņa,
Cietu miegu aizmigusi.
Nedzird vairs staigājot,
Mīļus vārdus runājot.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Eduar-
dam Kleinbergam ar ģimeni, māmiņu 
mūžības ceļos pavadot.

Kaltenes evanģēliski luteriskā 
draudze un mācītājs

DARBA PIEDĀVĀJUMI
 SIA KKN (reģ. nr. 41203061047) ai-

cina komandā pavārus, viesmīļus un virtu-
ves darbiniekus kafejnīcā „Čiekurs” Rojā. 
Pieteikumu sūtīt uz info@rojasperle.lv

 AS G4S Latvija Apsardzes darbinie-
kam Rojā veikalā MAXIMA. Pieteikties pa 
telefonu 27807264. 

1836 kilometri – tas ir kopējais ceļa garums, kas jā-
mēro, lai apietu apkārt Latvijai. FONDS „1836” AICINA 
PIEVIENOTIES TŪRISMA CEĻA VEIDOŠANĀ AP-
KĀRT LATVIJAI ROJAS NOVADĀ, CEĻĀ NO KOLKAS 
LĪDZ KALTENEI.

16. un 17. jūnijā notiks šī gada astotais fonda „1836” 
gājiens no Kolkas līdz Kaltenei. Pirmajā dienā gājiens sāksies Kolkas ragā, kur 
2016. gadā tika ierakts pirmais fonda „1836” robežstabs. Pirmajā dienā plānots 
noiet aptuveni 25 km līdz Ģipkai. Ceļš gājējus vedīs gar skaisto un vilinošo 
jūras krastu, pa ceļam apskatot Baltās kāpas. Dienas noslēgumā pie ugunsku-
ra notiks sadziedāšanās. Savukārt svētdien no rīta apskatīsim Ģipkas baznīcu, 
ierak sim 1836 robežstabu un dosimies 22 km garā ceļā līdz Kaltenei. 

Gājiena noslēgumā plkst. 18:36 Rojas kultūras centrā izskanēs fonda 
„1836” un draugu koncerts, uz kuru ir mīļi aicināts ikviens!

Papildus informācija un pieteikšanās gājienam www.1836.lv

2018. gada 21. jūnijā iedegsim ugunskurus visapkārt Latvijas robežai, pie 
kuriem pulcēties gājējiem, novada cilvēkiem un viesiem, vienojoties akcijā 

„Izgaismo Latviju”.
Rojas pludmalē :
21.00–21.30 – pulcēšanās, ugunskura iedegšana;
21.30  – spēka dziesmu dziedāšana Latvijai;
22.00  – Valsts himnas dziedāšana visā Latvijā.
Akcijā tiek aicināts piedalīties katrs Latvijas iedzīvotājs – noiet vienu no šī 

ceļa 1836 kilometriem, pulcēties pie kāda no pierobežas pašvaldību organizē-
tajiem ugunskuriem, dziedāt spēka dziesmas Latvijai un visā Latvijā vienlaikus 
dziedāt Latvijas valsts himnu. Latvija tādējādi kļūs par pirmo valsti pasaulē, ku-
ras iedzīvotāji valsts simtgadei par godu apgājuši ap savu valsti un izgaismojuši 
tās robežu ar ugunskuriem. 

23 jūnijā 18.00 laukumā pie Rojas kultūras centra
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 rojniekus palīdzēt radīt svētku atmosfēru un noformēt piemē
rotā stilā mājas, pagalmus, veikaliņus utt.

14. jūlijā visas dienas garumā Rojā notiks Zvejnieksvētku pasākumi lie
liem 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, pasākumi, atrakci-
jas, vizināšanās jūrā ar kuģi, jahtām un ekskluzīvo jahtu „Milda”. Ikviens zvejas 
vīrs tiek aicināts uz Jūras arāju 4. saietu restorāna „Otra puse” Zvejnieku sētā. 
Savs saiets būs arī zvejniekdēla Oskara vārda nēsātājiem, kuri tieši 14. jūlijā at-
zīmēs vārda dienu. Paši mazākie varēs  dejot, dziedāt un līdzdarboties Roberta 
Gobziņa vadītajā atraktīvajā ballītē „Zivju pasakas”. Svētkos muzicēs gan grupa 
„Santehniķi”, gan „X-faktors” 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!

Tas vēl nebūt nav viss, notikumu programma vēl papildināsies! 
Biļetes uz Zvejnieksvētku balli varat iegādāties jau tagad Rojas kultūras cen-

trā. Vēl pieejamas biļetes 6.00 EUR. Nenokavē!

Pārgājiens BK Kolka – 
Dubulti 2018
Iluta Graudiņa

25. maija vakarā 
katrs, kas mēroja ceļu 
no Rīgas puses uz Kol
kas pusi, noteikti ceļā 
pamanīja trakos, kuri 
ar mugursomām plecos 
dodas gar ceļa malu vai 
jūras krastu, tumsā spī
dinot ar gaismeklīšiem. 
Esmu pārliecināta, ka lie-
lākā daļa mūsu piekrastē 
dzīvojošo ir kaut pa ausu 
galam kaut ko dzirdējuši 
par šo pārgājienu. Patei-
co ties interneta draugam 
Facebook, arī es uzzināju 
par šo pārgājienu un uz-
zināju arī to, ka šim pār-
gājienam pieteikusies meitene no Rudes – Santa Ragovska. Ikvienu šāda un 
līdzīga pasākuma, kur jāpārbauda sava fiziskā un arī psiholoģiskā noturība, 
dalībnieku esmu apbrīnojusi, tāpēc, izmantojot savu priekšrocību, ka Santu 
nedaudz pazīstu, aicināju viņu uz sarunu par šo piedzīvojumu. Informācijai 
Santa pastāstīja, ka šo pārgājienu organizē biedrība Baltā Kalna komanda 
(Baltais Kalns). BK Kolka–Dubulti ir 136 kilometru pārgājiens gar Latvijas 
gleznaināko jūras piekrasti no Kolkas raga līdz Jūrmalai, kurā ik gadu dodas 
simtiem ceļinieku. Pa ceļam dalībniekus sagaidīja organizatoru labiekārtotas 
nometnes, kurās bija iespēja atpūsties, atjaunot ūdens krājumus, iekost, kā arī 
tikt pie medicīniskās palīdzības, ja tā nepieciešama. Starts tika dots Kolkas 
ragā 25. maijā plkst. 16.00, bet finišs – Dubultu glābšanas stacijā līdz 27. mai-
jam plkst. 23.00. Ikvienu, kurš spēja pieveikt 136 kilometru garo distanci 
iekļau joties 55 stundu kontrollaikā, pasākuma organizētāji sagaidīja Dubultos 
kā uzvarētājus – noņemot cepuri, paspiežot roku un pasniedzot balvu – mel-
no aproci. 2018. gadā BK Kolka-Dubulti pārgājiens svinēja 5 gadu jubileju. 
Šim pārgājienam ir savi noteikumi, starp kuriem galvenie bija – dalībnieka 
virzībai pārgājiena maršrutā jābūt maksimāli tuvu jūras krastam, izvairoties 
no iešanas pa asfaltētiem ceļiem un šosejām. Izņēmums ir ostu apiešana un 
lielāko upju šķērsošana. Pārgājienu drīkstēja pārtraukt jebkurā brīdi, ja jūt, 
ka spēku tomēr nepietiek. Obligātajā ekipējumā ietilpst uzlādēts telefons un 
atstarojošā veste. Katram dalībniekam organizatori izsniedz čipkarti elektro-
niskai laika uzskaitei kontrolpunktos. Dalībnieka pienākums bija atzīmēties 
gan ienākot katrā kontrolpunktā, gan izejot no tā. Pārgājiena laikā bija obligāti 
jāreģistrējas trijos kontrolpunktos – starts Kolkas ragā – Rojā (pēc 32 km) – 
Mērsragā (pēc 62 km) – kempings „Zīvārtiņš” (pēc 100 km) – finišs Dubultos 
(136 km). Lai atvieglotu iešanu, pasākuma organizētāji piedāvāja pārtranspor-
tēt somas, bet Santa šo iespēju neizmantoja, jo uzskatīja, ka tā ir šmaukšanās. 
Ja pārgājiens, tad tā, kā tam ir jābūt. Somas pirms starta gan netika nosvērta, bet 
tā bija pietiekami smaga. Tajā ietilpa garais sporta tērps, otrie apavi, telts, ūdens, 
dvielis, pretiedeguma krēms, maiņas t-krekls, pleds un dažas personīgās lietas, 
bez kurām sievietes nevar iztikt. Mani, protams, interesēja, vai, lai piedalītos 
šādā pārgājienā, ir īpaši jāgatavojas. Santa stāsta: „Jau pagājušo gadu apsvēru 
iespēju piedalīties, bet vēl neuzdrošinājos pieteikties, nejutos pietiekami gata-
va tam, jo šādam izaicinājumam patiešām ir nepieciešama laba fiziska un 
psiholoģiska sagatavotība. Ikdienā es ar prieku skrienu, bet trenējusies 
iešanā es neesmu. Tomēr nolēmu, ja varu noskriet pusmaratonu (21 km), 
tad varu arī noiet 136 km. Nu, kad viss ir aiz muguras, varu atzīties, ka šis 
pārgājiens ne tuvu nestāv blakus manis pieminētajam pusmaratonam, kuru 
var noskriet 2 stundās. Šis pārgājiens ilga divas dienas, un iets tika praktiski 
visu laiku ar maziem atelpas brīžiem  un dažām miega stundām naktī. 
Pirmajā naktī biju Kaltenē, bet tā kā jūras krasts tur ir akmeņains, nolēmu 
lieki neriskēt, tumsā lēkājot pa akmeņiem un ap 2.30 naktī paņēmu pauzi, 
lai 5.00 no rīta jau turpinātu ceļu. Tad vēl stundu pagulēju Mērsragā un, 
kad 2.30 naktī iegāju pēdējā nometnē (Zīvārtiņos), atļāvos pagulēt ilgāk, jo 
nogurums bija tik milzīgs, ka nekas cits, izņemot miegu, mani neinteresēja. 
Bija grūti, bet to, ka būs tik grūti, to pat nevarēju iedomāties. Man palīdzēja 
mana spītība un neatlaidība. Es apzinājos, ka jebkurā brīdī  varu izstāties. Man 
nav obligāti jāiekļūst to skaitā, kuri šo maršrutu veic 55 stundās, bet šķita, ja 
es neizturēšu līdz galam un nesasniegšu finišu noteiktā laikā, tad nebija vērts 
vispār šo avantūru uzsākt. Vēlējos savākt visas piecas paredzētās aproces un 
justies kā uzvarētāja.” Santa stāsta, ka no Kolkas līdz Mērsragam viņa gāja 
ar vieniem apaviem, kur tos nomainīja pret citiem, jo tad nespiež un neberž 
tas, kas jau ir noberzts, bet spiež jau citur. Pārgājiena pēdējos 20 km Santa 
nogāja zeķēs, jo tulznas bija kļuvušas lielas un sāpīgas, kā dēļ vairs nederēja 
nevieni apavi. Apbrīnas vērts ir fakts, ka pēdējā kilometrā Santa atrada sevī 
spēku un enerģiju, lai to noskrietu vieglā riksī. Uz manu jautājumu par ceļa 
biedriem, Santa atzīst, ka kompānijai ir savi plusi un mīnusi – ja iet viens, tad 
ir vieglāk. Katram ir savs iešanas temps un nav jārēķinās, ka kāds iet lēnāk, 
vai jāpārdzīvo, ka sāpošo kāju dēļ pati iet lēnām. Bet nevar noliegt arī to, ka 
runājoties laiks iet ātrāk un kilometrus noiet ir vieglāk. Lielāko ceļa daļu 
Santa gāja viena un aprunājās tikai ar kādiem līdzjutējiem vai garām ejošiem 
pasākuma dalībniekiem. Jautāta, vai ir doma šādā pārgājienā iet arī nākamajā 
gadā, Santa atbild: „Jā, pagaidām tā domāju. Šogad gāju, nezinot ko un kā 
vajag, nākamajā zināšu, ka telti līdzi bija lieki nest, ka maršruta sākumā pārāk 
strauji uzdevu tempu, kas mani krietni nogurdināja. Ka obligāti jāiegādājas 
speciālās pārgājiena zeķes, kurās kājas pie intensīvas soļošanas jūtas labāk. 
Pie ieguvumiem varu uzskatīt, ka šī bija iespēja redzēt, cik skaista un dažāda 
ir mūsu piekraste. Kauns atzīties, bet nezināju, ka Mērsragā ir jūras pļavas, 
kuras mums nācās apiet. Redzēju, ka jūras krasts var būt klāts līdz pašam 
ūdenim ar skaistu mīkstu zālīti.” Nobeigumā Santa saka: „Lai arī bija grūti, 
nenožēloju nevienu soli, kuru nogāju. Sasniedzot finišu, biju nogurusi, bet 
lepna un laimīga, ka pārvarēju sevi un sasniedzu izvirzīto mērķi. Nākotnes 
lielais mērķis ir noskriet nevis pusmaratonu, bet maratonu, kas jau ir 42 km 
garš. Tas ir ļoti nopietni, un tam ir jau tagad jāgatavojas.” Novēlu Santai sasniegt 
izvirzītos mērķus! 

Kaut zeķēs, bet uz finišu.       S. Ragovska foto

Informācija 
zvejniekiem

11. jūlijā plkst. 10.00, 
sākot no Melnsila, vir-
zienā uz Roju (ap 
12.00), tad Kaltenē un 
līdz Valgalciemam no-
tiks laivu Jūras reģistra 
tehniskā apskate.

Sīkāka informācija 
pa tālruni 28863645.
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pašvaldību 55. sporta spēļu finālsacensības viegl-
atlētikā. Rojas novads komplektē komandu šīm 
sacensībām. Aicinu sportistus līdz 14. jūnijam 
pieteikties, zvanot uz tālr. 29617771. Drīkst startēt 
sievietes no 30 gadiem un  vīrieši no 35 gadiem.

PROGRAMMĀ:
Dāmas: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 

3000 m skrējieni, 3000 m un 5000 m soļošana, 
augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, lodes 
grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, vesera 
mešana, stafete 4×100 m, mazā zviedru stafete.

Kungi:  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m, 5000 m skrējieni, 3000 m un 5000 m 
soļošana, augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkša-
na, lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, 
vesera mešana, stafete 4×100 m, lielā zviedru 
stafete, jauktā zviedru stafete. 

Pirmās izbraukuma sacensības 
Usmas ezerā

2. un 3. jūnijā Usmas ezerā notika pirmās Latvijas kausa posma sacensības burā-
šanā jauniešiem. Roju pārstāvēja septiņi jaunie sporta skolas burātāji. Laiks noturējās 
brīnišķīgi vasarīgs ar nelielu vēja deficītu. Ja pirmajā dienā sagaidījām un izbraucām 
četrus startus, tad otrajā dienā bija jāsamierinās tikai ar vienu startu. Pašā jaunākajā 
,,Optimist” grupā (2009. g. dz. un jaunāki) debitēja  mūsu audzēknis Markuss Pēda, 
kurš tika galā savam vecumam ne ar tik vieglo uzdevumu un nobrauca visus startus, 
izcīnot ceturto vietu. Vēl ar „Optimist” klases laivām pirmo reizi šādās sacensībās 
piedalījās Adriāna Gaile un Estere Jansone, attiecīgi savā vecuma grupā izcīnot 4. un 
5. vietu. „Optimist” klasē zēniem: Ivo Kiršteinam 5. vieta, bet Rihardam Bramanim 
6. vieta. „Laser 4,7” klasē meitenēm trešā vieta un godalga tika Hannai Elizabetei 
Zanderei. Šajā klasē vēl startēja Miķelis Gitendorfs, izcīnot kopvērtējumā 4. vietu. 
Nākamais kausa posms, kurā ņemsim dalību, norisināsies Engurē.

Gunārs Reinholds, burāšanas treneris 


