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Ar Rojas vidusskolas himnas 
vārdiem izskanēja divi izlai
dumi  – 11.  jūnijā 9. klasēm un 
18. jūnijā 12. klasei. Skolas sienās 
turpmāk skanēs 28 devītklasnie
ku un 19 divpadsmitās klases ab
solventu soļi. Ar sirsnīgiem vār
diem savus skolēnus nākamajos 
darbos un dzīves piedzīvojumos 
pavadīja viņu klases audzinātājas 
Svetlana Mediņa (9.a kl.), Lel
de Ešenvalde (9.b kl.) un Lāsma 
Jaunozola (12. kl.).

Ar gandarījumu izlaidumā 
priecājāmies par mūsu jaunie
šiem, kuri savas zināšanas un 
talantus mācējuši pielietot, tā 
sasniedzot augstus rezultātus 
gan mācību darbā, gan ārpus tā. 
Šogad Ministru Prezidenta 
Māra Kučinska atzinības rak
stus par izciliem sasniegumiem 
mācību darbā saņēma 12. klases 
skolnieces Amanda Kaža un Sa
bīne Briede.

Par augstiem sasniegumiem 
olimpiādēs un konkursos 
Amandu Kažu, Beati Olekti un 
skolotāju Lāsmu Jaunozolu ar 
Rojas novada pašvaldības nau
das prēmijām atbalstīja un su
mināja domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa.

Kā mirklis aizskrien laiks. 
Vien izlaidums jūnijā liecina, 
ka paveikts daudz, un izlaidu
ma dienā valda prieks un sat

raukums, mazliet arī skumjas 
par šķiršanos. Un tomēr laižam 
vaļā sapņus un ieceres, lai mūsu 
bērni, mūsu Rojas vidusskolas 
skolēni var doties tālāk. 9. klašu 
skolēnus aicinu atgriezties Rojas 
vidusskolā un  iesniegt doku
mentus mācībām 10. klasē sko
las darbvedībā darba dienās no 
9.00–14.00, līdz ņemot pamatiz
glītības dokumentus, pasi un ve
cākus, lai uzrakstītu iesniegumu.

Savu pateicību sūtu ikvie
nam, kurš domās, darbos vai 
vārdos piedalījās un atbalstī
ja mūsu skolēnu izaugsmi! 
Vēlos pateikt paldies visiem par 
ieguldīto darbu, idejām un at
balstu, lai Rojā būtu skola!

Vēlu ar neizsīkstošu enerģiju 
turpināt ikvienam mācīties un 
izprast sirdsgudrību, lai kļūtu 
par iedvesmu citiem!

Skolai šogad ir apaļa dzimša
nas diena, tāpēc jau 27. augustā 
gaidīsim ciemos visus vidussko
las absolventus, bijušos un eso
šos skolotājus, skolas darbinie
kus un īpaši – Rojas vidusskolas 
direktorus!

Sīkāka informācija ir skolas 
mājas lapā un, tuvojoties sali
dojumam, precizēta būs arī laik
rakstā „Banga”.

Gundega Pole, 
Rojas vidusskolas direktore

Laiks, kad bērni dodas ceļā...

Plūc, māsiņa, ko plūkdama, 
Saplūc raibus puķu pušķus, 
Zilus, baltus, iedzeltenus, 
Kas Jāņos uzziedēja! 
             (Latv. t. dz.)

Lai līst vissiltākais lietus, visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma, lai katrs paņem sev līdz.

Lustīgu līgošanu! 
Rojas novada dome

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (no kreisās) 
pateicas par ieguldīto darbu jauniešu audzināšanā skolas direktorei 
Gundegai Polei.

M. Pāvuliņas foto

9. klašu absolventi laipni gaidīti Rojas vidusskolas 10. klasē. 
A. Zemela foto

12. klašu absolventiem prieks par skolas absolvēšanu mijas ar vieglām skumjām par šķiršanos.
M. Pāvuliņas foto

„Mana Rojas skola, mana skola dzimtā, tavās sienās 
manu soļu atbalss skan...” 

  /Dz. Žuravska/
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Vārds, uzvārds klase Vid. vērt.
10.–12. klase

Amanda Kaža 12.a 9,54
Sabīne Briede 12.a 9,13
Paula Kučinska 11.a 8,87
Una Dravniece 10.a 8,67
Linda Andžāne 12.a 8,62
Elīna Paula 11.a 8,60
Adriana Zembaha 10.a 8,47
Estere Sīpliņa 10.a 8,40
Lelde Veinberga 11.a 8,40
Līga Vecbērza 11.a 8,13

5.–9. klase
Paula Feldmane 7. 9,07
Evelīna Laila Gegerniece 9.b 9,07
Kristaps Ričards Freimanis 7. 9,00
Adriana Gūtšmite 5.b 8,64
Paula Kļaviņa 9.b 8,63
Annija Šulce 9.a 8,63
Patrīcija Kleinberga 6.b 8,57
Eva Šulce 5.a 8,55
Kerija Elena Kronberga 5.b 8,55
Patriks Upners 6.b 8,50
Aleksandra Māra Tarlapa 5.a 8,45
Eva Kiršteine 7. 8,40
Rūta Jaunozola 8.a 8,38
Monna Podniece 5.a 8,36
Nikola Lote Cepleviča 5.b 8,31
Kitija Maišele 8.a 8,31
Enija Paula Mitenberga 8. 8,29
Jaloliddins Makhmudovs 7.a 8,20
Katerīna Olekte 8.b 8,07
Egija Akmeņlauka 6.b 8,07
Laura Celova 8.b 8,00
Hanna Elizabete Zandere 5.a 8,00

Rojas vidusskolas 
5.–12. klašu skolēni, 

kuru vidējais vērtējums 
2015./2016. māc. gadā ir 
8.00 balles un augstāks

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 
11.  jūlija līdz 10.  augustam izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā „At-
balsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību ne-
saistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaim
niecību nesaistītu saimniecisko darbību un no
darbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar 
lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīs
tītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu 
ienā kumu līmeni lauku reģionos. 

LAD direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš at
zīst: „Šis ir ilgi gaidīts atbalsta pasākums, jo tā ir 
iespēja maziem lauku uzņēmējiem attīstīt uzņē
mējdarbību lauku teritorijās, kā arī pilnveidot 
tūrisma pakalpojumus. Jau iepriekšējā plānoša
nas periodā interese par šo pasākumu bija ļoti 
liela – tika attīstīta dažādu pakalpojumu snieg

šana laukos, arī kokapstrāde, metālapstrāde un 
citas nozares. Tā ir iespēja ne tikai  radīt darba 
vietas laukos, bet saglabāt arī esošās. Aicinu 
lauku uzņēmējus būt aktīviem un izmantot šo 
iespēju.”

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansē
jums pieejams vairākām aktivitātēm:

X „Ar lauksaimniecību nesaistītu dar-
bību attīstība”  un  „Ar  lauksaimniecību ne-
saistītu saimniecisko darbību dažādošana” 
5 000 000 EUR apmērā, sadalot to pēc reģionali
zācijas principa;

X   aktivitātei „Tūrisma aktivitāšu veicinā-
šana” 5 000 000 EUR  apmērā, arī to sadalot pēc 
reģionalizācijas principa. 

Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka 
informācija par pieejamo finansējumu katrām 
reģionam pēc reģionalizācijas principa, kā arī 

nosacījumiem atbalsta saņemšanai, ir pieejama  
LAD mājaslapā. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmanto
jot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai 
ievē rojot Elektronisko dokumentu likumu, vai 
personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zem
kopības ministrijas Klientu apkalpošanas cen
trā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.  stāva foajē 
(tālr. 67095000).

Projektu pieņemšana notiek Eiropas Savienī
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs
tībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākuma „Lauku saimniecību un uzņē
mējdarbības attīstības” apakšaktivitātē. 

Lauku attīstības daļa: tālrunis: 25726007
LAD Klientu daļa: tālrunis: 67095000

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu  
darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm

Rojas novada zivsaimniekiem ir iespēja pieteikties Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātajā atklātā projektu konkursā Eiropas Savienības 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), un Rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumā  „Produktīvi 
ieguldījumi akvakultūrā”. 

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 
11. jūlija līdz 2016. gada 15. decembrim.

Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un 
dzīvotspējas palielināšana ar kopējo pieejamo publisko finansējumu 
10 000 000 EUR.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu 

datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības 
pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā 
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 26178323).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu 
ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 67027685 (Zivsaimniecības daļa) vai 
LAD Klientu daļā, tālrunis 67095000.

Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā

Kurzemes NVO atbalsta centrs izslu-
dina LR Kultūras ministrijas finansēto 
2016. gada projektu konkursu Kurzemes 
biedrībām un nodibinājumiem  „Iesais-
ties Kurzemē!” ar projektu iesniegšanas 
termiņu 5. augusts! Projektus var iesniegt 
3 atbalsta jomās:

• „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” – 
finansējums 1 projektam līdz 2000 EUR.

• „Starpkultūru dialoga veicināšana” – 
finansējums 1 projektam līdz 2000 EUR.

• „Mazākumtautību NVO atbalsts” – 
finansējums 1 projektam līdz 3000 EUR 
(romu projektiem līdz 2000EUR).

Informatīvais seminārs par konkur
su un tā nosacījumiem notiks 13. jūnijā 
plkst. 11.45 Kuldīgas Mākslas nama 3. stā
vā (1905. gada iela 6). Pieteikšanās seminā
ram  http://ej.uz/InfSeminars 

ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTI-
VITĀTES:

Jomā „Pilsoniskās sabiedrības inicia-
tīvas” tiks atbalstītas aktivitātes, kas palīdz 
sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību 
virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības 
valsts gribu un piederības sajūtu savai val
stij, rosinot pašorganizējošus procesus un 
sadarbību”, ar to saprotot aktivitātes, kas:

1. veicina vietējo cilvēku iesaistīšanos 
savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitā
tes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas 
un valsts izaugsmi un ilgtspēju;

2. veicina Latvijas cilvēku talantu, izci
lības, uzņēmīguma un sasniegumu apzinā
šanu un iedvesmošanos no tiem;

3. veicina paaudžu saikņu stiprināšanu, 
bērniem un jauniešiem uzņemoties līdz
vērtīgu iniciatīvu un atbildību;

4. veicina valstiskuma veidošanos, attīs
tību un saglabāšanu;

5. veicina vēstures izpēti un tās rezultātu 
mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē.

Jomā „Starpkultūru dialoga veicinā-
šana” ir atbalstāmas aktivitātes, kas:

1. veido savstarpēju izpratni starp dažādu 
tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā;

2. mazina stereotipus par dažādu tautī
bu pārstāvjiem un to kultūru Latvijā.

Jomā „Mazākumtautību NVO atbalsts” 
ir atbalstāmas aktivitātes, kas veicina:

1. Latvijas mazākumtautību identitātes 
un kultūras mantojuma saglabāšanu un 
attīstību;

2. Latvijas mazākumtautību radošo ko
lektīvu darbību;

3. Latvijas mazākumtautību tradīciju 
un folkloras attīstību;

4. Latvijas mazākumtautību pilsonisko 
līdzdalību un sadarbību;

5. Latvijas romu kopienas integrāciju un 
līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu 
kopienu un pašvaldību/ām un/vai sociāla
jiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu 
integrācijas politikas pasākumu kopumu;

6. Latvijas romu kopienas kultūras iden
titātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

ATBALSTS PROJEKU IESNIEDZĒ-
JIEM

Projektu sagatavošanas laikā aicinām 
izmantot iespēju konsultēties gan par ideju 
atbilstību konkursa mērķim un atbalstā
majām aktivitātēm, gan par projekta pie
teikumu kvalitatīvu aizpildīšanu:

• Par projektu idejām un pieteikuma 
saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu 
ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabo-
šanā:  Inese Siliņa, tel.  29811722,  inese@
kurzemesnvo.lv (individuāli vienojoties par 
laiku un tikai līdz 02.08.2016.!);

• Par finansēm un budžeta sastādīša-
nu: Egita Sudakova, tel. 29279461, egita@
kurzemesnvo.lv   (individuāli vienojoties 
par laiku un tikai līdz 02.08.2016.!)

• Vispārīgas konsultācijas krievu va-
lodā, tai skaitā pieteikumu sagatavoša-
nai:  Rita Rozentāle, tel. 26544088, rita@
kurzemesnvo.lv

• Par projektu sagatavošanas un 
iesniegšanas tehniskajiem jautājumiem: 
Santa Birzniece, tel. 26595587, santa@kur-
zemesnvo.lv

Konkursā var piedalīties biedrības un 
nodibinājumi, kuri reģistrēti vai faktiski 
darbojas Kurzemes plānošanas reģiona te
ritorijā. Vairāk informācijas par konkursu: 
www.kurzemesnvo.lv

Dace Klabere

10. jūnijā visā Latvijā norisinājās kārtējā Baznīcu 
nakts. Neskatoties uz auksto un lietaino laiku, šajā 
vakarā durvis vēra 190 baznīcas visā Latvijā, pulcējot 
gandrīz 26000 apmeklētāju. Baznīcu nakts ir pasā-
kums, kura laikā ikvienam ir iespēja atklāt baznīcas no 
jauna, laiks, kad baznīcā ienākt pavisam citādi, nefor-
māli, un iepazīt kultūras un garīgo vērtību skaistumu 
citos apstākļos un skanējumā.

Priecājamies, ka šī gada Baznīcu naktī Rojas novadā 
piedalījās 2 baznīcas – Rojas un Ģipkas. Ģipkas Baznīcu 
nakts rīkotājiem jau ir zināma iepriekšējo gadu piere
dze, ber Rojas baznīca savas durvis Baznīcu naktī vēra 
pirmoreiz. Neformālā gaisotnē sanākušos baznīcas vie
sus uzrunāja Rojas draudzes mācītājs Juris Veidenieks. 
Viņš priecājās par jau pazīstamajām sejām un uzsvēra to, 
ka Baznīcu nakts ir tā reize, kad baznīcas durvis tiek at
vērtas, lai arī tie cilvēki, kas ikdienā baznīcai vienaldzīgi 
paiet garām, izmantotu iespēju vērt šī nama durvis, iepa
zītos ar to un izmantotu iespēju šajā naktī uzdot jebkuru 
sev interesējošu jautājumu mācītājam.

Pēc uzrunas klātesošajiem, mācītājs Juris Veidenieks 
visus interesentus iepazīstināja ar Rojas baznīcas vēstu
ri, kuras pirmsākumi meklējami jau tālajā 17. gadsimtā. 
Pirmais nams bijis būvēts no koka uz Lubezeres muižnie
ka zemes. Sākotnēji centrālā kristīgā draudze pulcējusies 
Ārlavas draudzē, tajā bijis pat prāvesta sēdeklis, bet, Rojai 
augot, ticis nolemts baznīcu būvēt arī Rojā, lai cilvēkiem 
nebūtu tik tālu jābraukā. Vispirms jaunuzbūvētā Rojas 
baznīca skaitījusies Ārlavas baznīcas filiāle un tikai vē
lāk tā kļuvusi par atsevišķu draudzi. Laika gaitā baznīca 
piedzīvojusi vairākas pārmaiņas. Pirmo koka baznīcu 
nopostījis ugunsgrēks, un vēlāk ar Lubezeres muižas 
īpašnieka barona Hāna un viņa sievas Eiženijas atbalstu 
tika uzmūrēta mūra baznīca. No tā laika baznīcā sagla
bājušās koka iekšdurvis, kas tikai nedaudz paplašinātas. 
Šim vēsturiskajam notikumam par godu pie jaunās ieejas 
kreisajā pusē sienā iemūrēta akmens plāksne ar tekstu un 
gadaskaitli. Jauno baznīcu iesvētīja 1878. gada 29. oktob
rī. Savukārt altārgleznu Kristus un Pēteris uz ezera pēc 
Evanģēlija notikumiem gleznojusi barona Hāna meita 
1819. gadā pēc Reitera gleznas oriģināla. Tāda pati al
tārglezna ir arī Kaltenē un vairākās citās baznīcās. 1. Pa
saules kara laikā 1916. gadā krievu karakuģis „Slava” ar 
artilērijas šāviņu izpostīja baznīcu un šķemba trāpīja 
altārgleznai, to cauršaujot. 2004. gadā altārglezna tika 
restaurēta, šķemba izņemta, tā glabājas Rojas Jūras zvej
niecības muzejā. Pēc 1. Pasaules kara beigām ar baznīcu 
virsvaldes palīdzību notiek baznīcas atjaunošanas darbi, 
un 1924. gada 4. decembrī to iesvēta Piltenes prāvests. 
Trīsdesmito gadu sākumā vēl notiek vērienīgi remont
darbi, par draudzes saziedotiem līdzekļiem tiek iegādāts 
sveču kroņlukturis. Šajā pat laikā baznīca iegūst arī savas 
ērģeles, ko būvējis ērģeļu meistars no Jēkabpils. 2. Pasau
les kara laikā, 1944. gada rudenī, vācieši nojauc baznīcas 

torni, lai no jūras krievi nepamanītu apdzīvotu vietu un 
tas nostrādā – padomju armijas karavīri aizbrauc tālāk 
uz Kolku, Roju nepamanījuši un atstājuši neskartu. Pa
domju laikā komunistiskais režīms neatļāva baznīcā neko 
darīt, un tādējādi tornis tika atjaunots tikai 1991. gadā 
ar zvejnieku kolhoza „Banga”, kolhoza „Rojupe” un Rojas 
izpildu komitejas atbalstu. 1992. gadā baznīcu iesvētīja 
arhibīskaps Jānis Gailītis. 2007. gadā ar Valsts Kultūr
kapitāla fonda atbalstu tika restaurētas ērģeles, bet sve
ču kroņlukturi, ko 1990. gadā pārveidoja par elektrisko, 
2011. gadā Hipotēku bankas projekta ietvaros atjaunoja 
Rojas vidusskolas skolotājs Egīls Mūrnieks. Šajos gados ir 
pārkrāsotas baznīcas iekštelpas, ielikta jauna grīda, nupat 
kā tika iesvētīts jaunais altāris.

Pēc iepazīšanās ar baznīcas vēsturi sekoja koncerts, 
kurā uzstājās Rojas kultūras centra sieviešu koris „Kal
va”, Rojas Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumen
tālais ansamblis „Improvizācija”, soliste Marika Gavrone, 
ģitāriste Santa Millenberga, dzeju lasīja Mērija Krasone. 
Pēc skaistā koncerta, kurā katra melodija izskanēja īpaši, 
sekoja kopīga lūgšana, uz ko aicināja visas Baznīcu naktī 
iesaistītās baznīcas.

Ar Baznīcu nakts norisi Ģipkas baznīcā apmierināts 
ir arī Ģipkas draudzes priekšnieks Valdis Rande. Ģipkas 
baznīca apmeklētājiem bija atvērta jau no 11. rītā līdz pat 
pusnaktij. Baznīcā bija iekārtota Talsu mākslinieku Gunas 
Millersones, Andra Vītola un Modra Sapuna darbu izstāde, 
bet uz tikšanos ar mākslas cienītājiem pie kafijas tases aici
nāja māksliniece Guna Millersone. Vakarpusē ar skaistu un 
emocionālu dziedājumu klātesošos pārsteidza Ģipkas drau
dzes mācītājs Armands Klāvs, tikai vislabākās atsauksmes 
veltītas arī Valdemārpils mūzikas skolas audzēkņiem.

Izsludināts  2016. gada 
projektu konkurss biedrībām 
un nodibinājumiem  
„Iesaisties Kurzemē!”

Baznīcu nakts –  
iespēja uz baznīcu paskatīties citām acīm

Neformālā gaisotnē Baznīcu nakts apmeklētājus 
Rojas baznīcā uzrunāja mācītājs Juris Veidenieks. 

D. Klaberes foto
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19. jūnijā savas baznīcas 120. jubileju svinēja 
Kaltenes evanģēliski luteriskā draudze. Svinīgajā 
dievkalpojumā klātesošos sveica LELB Liepājas 
diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers un draudzes mācītājs 
Juris Veidenieks, ar svētku koncertu klātesošos 
iepriecināja Ineses Ozoliņas vadītais Vandzenes 
sieviešu vokālais ansamblis „Madaras”. Savā uzrunā 
Pāvils Brūvers atzīmēja, ka dažādos laikos Dievs ir 
devis šo namu kā nesatricināmu liecību patiesībai. 
120  gadus ļaudis tuvākā un tālākā apkārtnē varējuši 
nākt pie Mūžīgās dzīvības avotiem un smelties spēku 
dzīvot, smelties vērtības nozīmīgos dzīves brīžos, 
smelties mieru grūtībās, bet galvenais – gūt Mūžīgās 
dzīvības ceļu!

Kā pastāstīja Kaltenes draudzes vecākā Inga Kalniņa, 
šobrīd draudzē ir 183  reģistrēti draudzes locekļi. Šis 
skaitlis pieaug, jo katru gadu draudzi papildina vidēji 
7 jauni draudzes locekļi. Aktīva ir draudzes sabiedriskā 
dzīve. Trīsreiz mēnesī notiek dievkalpojumi, reizi 
mēnesi – Bībeles stunda. Kaltenes baznīca ir iecienīta 

Kaltenes baznīcai – 120 gadu jubileja

Sveikt Kaltenes draudzi jubilejā bija ieradies arī bīskaps Pāvils Brū-
vers (no kreisās). Blakus mācītājs Juris Veidenieks. 

Modris Šteinblūms pasniedz Rojas draudzes sarūpēto dāvanu draudzes 
vecākajai Ingai Kalniņai.                                                            D. Klaberes foto

No 1. līdz 3.  jū
lijam Valmiera kļūs 
par olimpisko gal
vaspilsētu – Latvijas 

IV olimpiādes mājvietu. Uz Valmieru 
pēc uzvaras dosies vairāki tūkstoši 
sportistu, viņu treneri un līdzjutēji, 
tostarp arī delegācija no Rojas.

Latvijas IV olimpiādē Rojas novadu 
pārstāvēs labākie sportisti – vieglatlē
tes Līga Vecbērza un Una Dravniece 
ar treneri Jāni Volaju, un golfa spēlētāji 
Augusts  Rozefelds un Normunds Lie

pa. Augusts atklāšanas ceremonijā nesīs 
Rojas novada komandas karogu! Līdzi 
vēl dosies izpilddirektors Jānis Pūce un 
Guntra Stocka. 

Latvijas IV olimpiādes atklāša
nas ceremonija norisināsies 1. jūlijā 
plkst.  21.15 Valmierā, Jāņa Daliņa 
stadionā, kurā klātesošos uzrunās 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, Ministru prezidents Mā
ris Kučinskis, Latvijas Olimpiskās 
komitejas prezidents Aldons Vrub
ļevskis un Valmieras pilsētas paš

valdības domes priekšsēdētājs Jānis 
Baiks. Pasākumā ar īpaši gatavotiem 
sveicieniem piedalīsies deju studija 
„Dzirnas”, velotriāla, BMX Flatland 
un monotriāla meistari, kā arī izci
lie uguns šova meistari no Lietuvas. 
Vienu no olimpiādes simboliem – 
olimpisko lāpu – iedegt uzticēts div
kārtējam olimpiskajam čempionam 
BMX riteņbraukšanā un apbalvojuma 
„Goda valmierietis 2014” saņēmējam 
Mārim Štrombergam. Olimpiādes 
atklāšanas ceremoniju tiešraidē no 

plkst. 21.15 pārraidīs Latvijas Tele-
vīzija. Ceremoniju vadīs LTV1 žur
nālists Uģis Joksts un Latvijas Nacio
nālā teātra aktieris Ainārs Ančevskis.

Latvijas IV olimpiāde ir valsts mē
roga uz olimpiskiem principiem bal
stītas kompleksas sporta sacensības, ar 
26  olimpiskiem sporta veidiem, kurās 
piedalās novadu un republikas pilsētu 
komandas. Tās mērķis ir noteikt Lat
vijas labākos sportistus vasaras olim
piskajos sporta veidos. Latvijas olim
piāde notiek reizi četros gados. Šogad 

tās sauklis ir „Iedvesmo Latviju! Pieda
lies, uzvari!”, kas radīts ar mērķi vienot 
sportistus kopējiem sporta svētkiem, 
veicināt patriotismu, pārsteigt ar spor
tisko sniegumu, iedvesmot un motivēt 
citam citu, kā arī mudināt Latviju, tās 
iedzīvotājus justies lepniem par saviem 
sportistiem un viņu sasniegumiem.

Vēlēsim veiksmi mūsējiem!

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rojenieki dosies uz Latvijas IV olimpiādi Valmierā

Rojas Jūras zvejniecības muzejā no 8. jūnija apskatā
ma izstāde „Bārbijas un Keni latviešu tautastērpos”. Lel
les atbraukušas no Zviedrijas un šobrīd ceļo pa Latviju. 
Leļļu tērpus darinājušas Marija Muzikante un Dzidra 
Ciparsone, kuras Zviedrijā ieradās, tāpat kā ap 5000 citi 
bēgļi no Latvijas, 1944. gada nogalē.

Marija Muzikante (1908.–1999.) kopā ar vīru Hugo 
un dēlu Ēvaldu Zviedrijā ieradās tāpat kā vairums bēgļu. 
20. gs. 70. gadu vidū pie viņas ciemojās Latvijā palikusī 
māsa, kura atveda suvenīru lellīti tautastērpā. Tas kļuva 
par pamudinājumu Marijai, un viņa nolēma apģērbt Bār
bijas un Kenus latviešu tautastērpos. Pie saviem tērpiem 
tika vairāk nekā 200 lelles! Par pamatu savā darbā viņa 
izmantoja kādu grāmatu, kurā bija attēloti un aprakstīti 
latviešu tautastērpi. Viņa pievērsās katrai detaļai – gal
vasrotai, kreklam, jostai, apaviem. Materiālu tautastērpu 
svārkiem un prievītēm, kas tika izmantotas jostu vietā, 
auda audēja Dzidra Ciparsone (1920). Dzidra, tāpat kā 
Marija, Zviedrijā ieradās 1944. gada nogalē.

Latvijas vēstniecībā Zviedrijā kopš 2000. gada rudens 
ir apskatāma šo leļļu kolekcija, kuru, pēc Marijas Muzi

kantes nāves, viņas dēls Ēvalds un vedekla Sonja uzticēja Latvijas vēstniecībai Stok
holmā. Uz Rojas muzeju atceļojušas 30 lelles. 

„Leļļu stāsts ir aizkustinošs un dziļš. Tas krāšņi parāda latviešu ilgas pēc zaudē
tās dzimtenes, runā par vēlmi nodot gadsimtiem krātās tautas zināšanas nākama
jām paaudzēm. Marija Muzikante un Dzidra Ciparsone radīja šo kolekciju laikā, 
kad reti kurš ticēja, ka Latvija jebkad atgūs neatkarību. 

Tāpēc priecājos, ka daļa no savulaik vēstniecībai uzticētajām lellēm ir sākušas 
savu ceļojumu pa Latviju”, stāsta Latvijas vēstnieks Zviedrijā Gints Jegermanis. 

Izstāde Rojas muzejā būs apskatāma līdz 12. jūlijam. Tālāk izstāde ceļos uz 
Talsu novada muzeju.

Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bārbijas un Keni latviešu 
tautastērpos no Zviedrijas

Veselības nedēļa „Saulespuķē”
No 23.–29. maijam visā Latvijā no

risinājās Starptautiskā Veselības nedēļa 
jeb Move WEEK. Arī Rojupes pirms
skolas izglītības iestādes „Saulespuķe” 
audzēkņi un pieaugušie pirmo reizi at
saucās šim aicinājumam. 

Katrs rīts bērnudārzā iesākas ar rīta 
vingrošanu, bet šajā laikā tas notika 
mazliet savādāk – vingrojām nevis katrs 
savā grupā, bet gan visi kopā. Katru 
dienu šie vingrojumi tika izpildīti citā 
mūzikas pavadījumā. Bērniem vislabāk 
patika audzinātāju pavadījums ar netra
dicionālajiem mūzikas instrumentiem. 
Dažādus jaunus vingrojumus izpildī
jām gan ar krēsliem, gan ar pašgatavo
tiem Move Week vīriņiem, gan pāros 
pa divi un, protams, ar vienu no bērnu 
mīļākajām rotaļlietām zaķi. Tas arī kādā 
no pasākuma dienām mūs aizveda uz 
tuvējo parku bērnu un jauniešu centra 
„Varavīksne” teritorijā. Šeit lielākie bēr
ni piedalījās Stipro skrējienā. Ar spor
tisku azartu viņi veikli centās pārvarēt  
dažādus šķēŗšļus. Domāju, ka visno
pietnākais un interesantākais uzdevums 
bērniem bija mašīnas riepas ripināšana. 
Pēc sportiskajām aktivitātēm visiem 
īpaši labi garšoja veselīgās zaķskābenes.

Bērni ar prieku piedalījās ātrsoļošanā. 
Smaidīdami  veicām distanci apkārt bēr
nudārzam. Šajā dienā bērni ātrā solī va
rēja doties gan uz savu grupiņu pēc pa
staigas, gan gatavoties ēdienreizei pirms 
roku mazgāšanas, gan pēc grupas sko

lotājas izvēles brīvajā laikā un 
vietā veikt dažādus uzdevumus.

Visiem zināms, ka bērniem 
ļoti patīk stafetes. Tās viņi sa
gaidīja ar lielu sajūsmu, jo va
rēja viens otru uzmundrināt 
un just līdzi ar skaļiem saucie
niem. Katrs varēja parādīt, cik 
veikli prot darboties ar balonu, 
lielo bumbu, cik ātri spēj pār
varēt barjeras, skriet ar Move 
Week vīriņu, kā prot tikt galā ar 
kartona kasti un iedot padzer
ties savai skolotājai.

Šis ir olimpiādes gads viegl
atlētikā. Kopā ar Rojas pirms
skolas izglītības iestādes „Zelta zivtiņa” 
bērniem   šo dienu veltījām vieglatlētikas 
četrcīņai – 30 m skrējienam, tāllēkšanai 
un bumbiņas mešanai no vietas, kā arī 
viena apļa skrējienam. Katrs sacensību 
dalībnieks saņēma medaļu, diplomu ar 
saviem rezultātiem un iegūtajām godal
gotajām vietām. Patīkami bija novērot, 
ka bērni centās savus sportiskos rezul
tātus uzlabot. Viņu centību novērtēja 
Sportiskais Rūķis, kurš kā balvu bērniem 
bija paslēpis končas, kuras vajadzēja pa
šiem atrast. Patiess bija bērnu prieks par 
lielajiem ziepju burbuļiem, kurus paši 
ieguva no lielās putu bļodas

Pēdējās dienas rīts noslēdzās zum
bas deju ritmos, kad bērni mācījās 
izdejojot šos deju soļus savu mīļāko 
dziesmu ritmos.

Domāju, ka mums izdevās reali
zēt  vienu no šī pasākuma mērķiem – 
popularizēt veselīgu dzīves veidu un 
mācīties lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 
Gandarījumu sajutu no bērnu jautāju
miem – un kas būs rīt?  Es gribu parādīt 
savu mīļāko vingrojumu... Lielu paldies 
saku savam vislielākajam palīgam – 
mūzikas skolotājai S. Maurei, vadītajai 
I. Klāviņai par veselīgajiem kārumiem 
un naškiem, K. Kalniņai, T. Kirilovai, 
R.  Bārdiņai, J. Zembahai, savām kolē
ģēm par līdzdarbošanos un atsaucību, 
kā arī  Rojas PII „Zelta zivtiņa” sporta 
skolotājai B. Maķevicai par sadarbību.

Lai visiem veselīga, sportiska un 
jauka vasara!

A. Raspopova,
Rojupes pirmsskolas izglītības 
„Saulespuķe” sporta skolotāja

kristību, iesvētību un laulību vieta. Reizi gadā 
draudzes locekļi dodas ekskursijā. Vairāku gadu 
laikā apceļota Latvija, iepazītas arī kaimiņzemes 

Lietuva un Igaunija. Liels ieguvums draudzei ir arī 
salīdzinoši nesen uzceltā draudzes māja, kurā allaž 
pulcējas draudzes ļaudis un tiek uzņemti viesi. Arī 

šajā svētku dienā draudzes locekļi un viesi pulcējās 
draudzes mājā pie klātiem galdiem, lai savas 
baznīcas goda dienā baudītu kopā esības prieku. 

8. jūnijā Rojupes BJIC „Varavīksne” bērni un 
jaunieši  ar gidi Rutu Sīpolu devās izzinošā, piedzī
vojumiem bagātā pārgājienā uz Lūrmaņu klintīm. 

Ceļojums sākās ar autobusu līdz Lubei. 
Pirmais apskates objekts bija Lubes dzir
navas. Tur bērni apskatīja slūžas un lielo 
dzirnakmeni, noklausījās atraktīvo un fak
tiem bagāto gides stāstījumu par dzirnavu 
nozīmi un vēsturi. Pēc tam sekoja pirmais 
uzdevums – atrast www.geocaching.com 
reģistrēto slēpni „Lubes dzirnavas”, šo uz
devumu ekspedīcijas dalībnieki veica ar 
lielu interesi un aizrautību.

Nākošais pieturas punkts bija Lūrmaņu 
avots. Atspirdzinošais avota ūdens bija tie
ši laikā! Interesanti bija uzzināt, ka avotiņa 
kāpnes izgatavojis pārgājiena dalībnieces 
Kates Kristas Kalniņas tētis Einārs Kal
niņš. 

Straujās mūzikas ritmā Marta Šermukš
ne un Nadīne Kirilova pārgājiena dalībniekus aiz
veda līdz labiekārtotajai atpūtas vietai Rojas upes 

krastā.  Pienācis laiks līdzi paņemtajām maizītēm 
un īsai apspriedei par spilgtākajiem iespai diem.

Līdz nākošajam apskates objektam – Lūrmaņu 
klintīm – ceļotāju vadīšana tika uzticēta Kārlim 
Maķinskim, Renāram Zūbergam un Kristeram 
Plaudim, savukārt Ruta Sīpola aicināja skatīties 
redzošām acīm, klausīties dzirdīgām ausīm. Mei
tenēm izdevās ieraudzīt ķērpjus, kas atgādina ga
rus matus. Sekoja gides skaidrojums, ka ķērpji us
nejas aug tikai nepiesārņotā vidē. Laiks nākošajam 
uzdevumam – izmērīt priedes apkārtmēru. Pēc 
Henrija Grundberga un Rūdolfa Celma veiktajiem 
mērījumiem tika secināts, ka šis koks pieder pie 
dižkokiem. 

Tā nemanot jau sasniegts ceļojuma galvenais 
apskates objekts – Lūrmaņu klintis. Vispirms se
šus metrus augstie smilšakmens atsegumi tika 
apbrīnoti no kreisā krasta, tad šķērsota upe, un 
prieks par dabas varenību turpinājās labajā krastā. 

Pēc nelielas atpūtas un gides stāstījuma par klintīs 
atrastajām bruņu zivs fosīlijām un senajiem ceļo
tājiem pārgājiens varēja turpināties.

Nākamais apskates objekts bija Dižkalns. Sā
kumā ceļotājiem šķita, ka tāds kalniņš vien ir, bet, 
nonākot kalna virsotnē, visi varēja pārliecināties, 
ka nosaukums ir atbilstošs, jo kalna virsotnes sa
sniegšana bija prasījusi neatlaidību un piepūli. Tā 
kā Dižkalnā pārgājiena dalībniekiem pievienojās 
nevēlamais viesis lietus, tad glābēja lomā lieliski 
jutās Rūdolfa tētis Vilnis Celms, kurš ieradās pre
cīzajā laikā un vietā.

Paldies izturīgajiem, zinātkārajiem pārgājiena 
dalībniekiem! Liels paldies Rutai Sīpolai par iespē
ju ieraudzīt un uzzināt tik daudz jauna un intere
santa tepat netālu!

Māra Folkmane,  
Rojupes BJIC „Varavīksne” 
 jaunatnes lietu speciāliste

Pārgājiens uz Lūrmaņu klintīm

Pie Lūrmaņu avota bērni veldzējās ar atspirdzinošo 
avota ūdeni.                                                 M. Folkmanes foto

Bērni priecājās arī par vingrojumu ar krēs-
liem.                                                       Albuma foto

Vairāk kā 200 lel-
les ietērptas latviešu 
tautastērpos. 

M. Pāvuliņas foto
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Policija ziņo

Sludinājumi
Līdz 30.06 Rojas KC mazajā zālē 

apskatāma

INGUSA GUSTAVSONA 
GLEZNU IZSTĀDE „ATMOSFĒRA”

Līgo vakarā – 23. jūnijā Rojā:
• Plkst. 19.00 laukumā pie Rojas KC
DEJU GRUPAS „DZIRNAS” KONCERTS

Nākot uz pasākumu, varat ņemt līdzi arī savus sēdek-
līšus un neaizmirstiet par saules cepurēm – diena būšot 
karsta!

• No plkst. 23.00 līdz saullēktam – atpūtas centrā 
Otra Puse LĪGO BALLE

DJ Laimonis un Andris. 
Ieeja brīva.
No 22.00 Jāņugunskurs – pludmalē

No 01.07. līdz 27.07 Rojas KC mazajā zālē  
zviedru karikatūrista Ēverta Kārslona 
darbu izstāde THE BEST OF EWK

Pasākumu kalendārs

PIEDĀVĀ DARBU
 Melnsila krogs Rojas novadā aici-

na darbā uzticīgu un atraktīvu pavāra 
palīgu un oficiantu/bārmeni vasaras 
sezonai. Nodrošinām ar dzīvošanu jū-
ras krastā. Interesē? Zvani pa telefonu 
29112244.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

DAŽĀDI
 Pļauj zāli ar trimmeri. Telefons 

277518381.

Jūnijā un jūlijā Rojas nova-
da bibliotēkā apskatāmi Rojas 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu diplomdarbi.

Līdzjūtība

 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves 
tehniku, akumulatorus, vecos ūdens-
krānus. Zvanīt 29286523.

Šonakt tūkstoš tālus ceļus ietu 
Tavus glāstus meklēt, māmulīt! 
Tad pār jasmīnoto dienu rietu 
Sirds varbūt vairs nesāpētu rīt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ilvijai Vērpējai, no mammas at-
vadoties.

Rojas DzKU kolektīvs

9. jūlijs – 
Zvejnieksvētki Rojā!

Vien smeķīg` dien`un nakt` pie jūr`!
Nāc un baudi! Piedāvājumā:
Jestrie rolmopši – PLUDMALĒ.
No 10.00 pludmales volejbols un futbols.
12.00 – ieminam taciņu jūras svītai – ūdensskrējiens. 
15.00 auto vilkšanas sacensības – OSTAS IELĀ.
No 15.00 jautrās zvejniekspēles – laivas vilkšana, en-

kura celšana, cīņas ar plekstēm, zvejnieka zābaka un svied-
līnes mešana, nāras nešana; Kreicbike ērmriteņu iemē-
ģināšana  – autostāvlaukumā, kā arī brīva iznešanās zirga 
mugurā, izšaušanas ar katapultu u.c. izklaides pēc paša 
ieska tiem un pulksteņlaikiem.

Saldie jūras kāpostiņi – mazajiem.
11.00–17.00 ikgadējā starptautiskā kaķu izstāde 

ROJAS KC – par maksu.
12.00–16.00 bērnu rotaļu  pludmale – zivtiņu mak-

šķerēšana, slapjās švammītes, lidojošais šķīvītis u.c.
15.00 „Tur, kur dārgumu lāde skan” – rotaļu prog-

ramma ar Jogitu, sunīti Pluto un Runci Fēliksu – AUTO-
STĀVLAUKUMĀ PIE JŪRAS.

„Lec un minies” un citas atrakcijas, radošās darbnīcas, 
sejiņu apgleznošana u.c.

Rojas delikatese –
No 10.00 – vizināšanās ar kuģi (2.00 EUR, līdz 

12. g.v 1.00 EUR, bērniem līdz 6. g.v. – par brīvu) un jahtu 
(5.00 EUR) OSTĀ.

12.00 – iekonservētā vēsture  par z/k Banga un Rojas 
ZKR laikiem – „Padomju istabas” atklāšana – ROJAS 
MUZEJĀ. Muzejs atvērts no 10.00–18.00.

14.00 Jūras valdnieka vizīte Rojā – PLUDMALĒ.
14.40 Muzikāli pavadīts brauciens Rojas ielās ar vie-

nīgo Neptūna svītas eskorta orķestri Latvijā, piedaloties 
Kabrioklubam un Mercedess klubam un brīvprātīgajiem 
pavadoņiem. Sagaidām un sveicinām tradicionālajā mar-
šrutā Ostas–Jūras–Selgas–Plūdoņa–Talsu–Saules–Meža–
Dzintara–Talsu–Kosmonautu–Plūdoņa–Miera–Kaptei-
ņu–Asaru–Kuršu–Zušu–Kapteiņu–Miera–Selgas ielas.

16.00 Vislatvijas zvejnieku saiets Zvejnieku sētā – 
sirsnīga pasēdēšana pie kausa alus, jūras stāsti, pieredzes 
apmaiņa, grupas „Roja” komandas muzikālā pavadībā – at-
pūtas centrā „Otra puse”. Aicināti Rojas novada zvejnieki, 
kā arī no citurienes ciemos atbraukušie amata brāļi.

Īpašie svētku an-šovi – 
13.00 Brāļi Auzāni un atraktīvais akordeonists 

Sergejs – SKATUVE PLUDMALĒ.
AUTO STĀVLAUKUMĀ PIE JŪRAS:
16.00  Populāras melodijas zvejnieku gaumē – diksi-

lends brass kvintets – Zelmeri PRO.
17.00 Spēks, akrobātika, deja – Street Warriors ielas 

vingrotāju šova komanda.
18.00 Vispārēji saviļņojoši sirdspuksti! – uzstājas ne-

viens cits, kā Justs!
Vakara de-fileja –
pa pāriem vai individuāli pludmalē. 
No plkst. 20.00 PLUDMALĒ – Līvi & Buks, Lau-

ris Reiniks, Musiqq, Jakušonoka Kva-Kva-Kvartets, Grupa 
Roja, Olas, kā arī DJ Ufo un DJ JAX (pasākumi par maksu, 
ieejas biļetes iegādājamas Rojas KC vai www.bilesuparadize.lv, 
iepriekšpārdošanā 7.00 EUR, pasākuma dienā 10.00 EUR.)

Spožš kā ķilav’ pusnakts salūts virs jūr!
Visi šai dienā jūrai par godu 

aicināti tērpties svītrainā.

29. jūnijā 19.00 
Rojas smilšu volejbola laukumos 

pie stadiona tiek organizēts

2. posms 
atklātajam pludmales 

volejbola turnīram 
„Rojas vasara 

2016”.
Turnīrā aicināti piedalīties arī 

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

Informācija pa tālruni 29617771. 
Uz tikšanos smilšu laukumos!

Vēlos pateikties visiem, visiem svei-
cējiem par pagodinājumu, mana mūža 
90. gadskārtā sagādājot bezgalskaistus 
atmiņu un prieka mirkļus.

Ārija

Laikā no 24. maija līdz 19. jūnijam Rojas pašvaldības policija vei-
kusi sekojošas darbības.

24.05. Konstatēts, ka Rojā, Jūras ielā neatļautā vietā novietots tūris-
tu autobuss. Šoferim izteikts brīdinājums. Vidusskolas teritorijā izcēlies 
konflikts starp diviem skolēniem, kā rezultātā sabojāts velosipēds. Bo-
jātā velosipēda īpašniekam ieteikts griezties valsts policijā.

25.05. Saņemts zvans no sievietes, kurai mazdārziņā nozagtas da-
žādas mantas un mēģināts uzlauzt dārza mājiņas durvis. Sievietei 
ieteikts vērsties valsts policijā.

27.05. Konstatēts, ka kāpu zonā iebraukusi automašīna un uzcelta 
telts. Pēc policijas iejaukšanās telts nojaukta un automašīna aizbrauku-
si. Aizrādīts automašīnas vadītājam par automašīnas novietošanu neat-
ļautā vietā Ostas ielā.

28.05. Rojas novada svētki norisinājušies bez starpgadījumiem. Sa-
ņemts telefona zvans, ka ceļa posmā Roja-Melnsils guļ cilvēks, kuru, 
iespējams, notriekusi garāmbraucoša automašīna. Izbraucot uz noti-

kuma vietu, konstatēts, ka cilvēks ir bezsamaņā. Izsaukta neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, paziņots valsts policijai.

7.06. Izteikts mutisks brīdinājums autovadītājam par neatļautu auto-
mašīnas novietošanu zaļajā zonā.

8.06. Rojā Bangu ielā atrasts miris vīrietis. Par notikušo paziņots 
vīrieša radiniekiem.  

11.06. Pretī Ģipkai atrasta nogrimusi laiva ar zivju kastēm. Noskaid-
rots un informēts laivas īpašnieks.

13.06. Pašvaldības policijā nodotas Plūdoņa ielā atrastas atslēgas un 
bankas karte.

14.06. Saņemts zvans no sievietes, ka Rudē pa ceļu brauc traktors, 
kura vadītājs ir alkohola reibumā. Izbraucot uz notikuma vietu, izsauk-
ta ceļu policija, kura traktoristam konstatēja 3.86 promiļu alkohola 
reibuma. Rojā vīrietis izteicis draudus sievietei. Sievietes iesniegums 
nodots valsts policijai.

19.06. Saņemta informācija, ka medību laikā sašauts vīrietis, kurš no 
iegūtajām traumām miris. Informācija nodota valsts policijai.

Ievērībai
Rojas kapu apsaimniekotājs 

Armands Voronovs ziņo, ka visās 
Rojas novada kapsētās ir pieejama 
melnzeme.

Dace Klabere

Pagājušajā gadā Eduards Kleinbergs pārde-
va savu autoservisu Rudes centrā, lai pēc pār-
desmit gadu intensīvas darbošanās padzīvotu 
mierīgāk. Bija iecere klusi saimniekot savās 
„Rudes Kalnmalās” – uzturēt kārtībā savas au-
tomašīnas, beidzot restaurēt savu veco, mīļo 
zapiņu utt. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, 
atklāšu, ka zapiņš joprojām stāv nerestaurēts, 
toties uz Norvēģiju aizceļojusi „Rudes Kalnma-
lās” pirmā restaurētā automašīna, kā apliecinā-
jums visai komandai – jā, mēs to varam! Par pa-
veikto stāsta pats „Rudes Kalnmalu” saimnieks 
Eduards Kleinbergs.

Pagājušajā gadā, viesojoties Norvēģijā, satiku 
cilvēku, kurš visu mūžu nodarbojies ar transporta 
pakalpojumiem. Sācis ar mazumiņu, līdz bizness 
pieaudzis līdz ievērojamam autoparkam. Vīrs 
jau sasniedzis cienījamu vecumu un nolēmis, ka 
grib atstāt mazbērniem par piemiņu savu pirmo 
automašīnu, ar kuru savulaik aizsācies viņa biz-
ness mūža garumā. Vārds pa vārdam, līdz auto-
mašīnas saimnieks nolēma savu veco autiņu uz-
ticēt mums, jo Norvēģijā automašīnu restaurācija 
maksā ļoti dārgi. Norunājām, ka automašīnu uz 
Latviju viņš atgādās pats. Maza bija ticamības 
pakāpe, ka darījums izdosies, bet kļūdījos. Vasa-
rā atskanēja telefons zvans, lai braucam uz Rīgas 
ostu pēc mašīnas. Apbrīnojama ir 80-gadīgā vīra 
uzņēmība un darbaspējas. No Alesundas pilsētas 
Norvēģijā, cauri Zviedrijai līdz prāmim viņš bija 
veicis 2000 kilometrus. Tad nu steidzīgi braucām 
uz ostu pēc mašīnas, bet pats mašīnas īpašnieks 
sēdās lidmašīnā un lidoja atpakaļ.

Mašīnas restaurācija mums aizņēma visu vasa-
ru. Nu jau tā ir aizceļojusi atpakaļ pie saimnieka 
Norvēģijā, bet mēs gaidām nākamo automašīnu, 
jo arī norvēģa kaimiņam atradusies automašīna, 
ko vajag restaurēt. Ideja par automašīnu restaurā-
ciju brieda jau sen, un tā nu sanāca, ka norvēģim 
vajadzēja, bet mēs savukārt gribējām pierādīt sev 
un citiem, ka to varam izdarīt. Tas ir ļoti darbietil-
pīgs process, bet gandarījums pēc tam, kad esi to 
paveicis, un ka tev ir sanācis, ir milzīgs. Jau darba 
procesā bija prieks par katru atjaunoto detaļu, un 

kur nu vēl, to visu saliekot kopā! Domāju, ka arī 
automašīnas saimnieks ir gandarīts par rezultātu, 
lai arī viņš nav no tiem cilvēkiem, kas lec gaisā 
no prieka. Bet, ja jau viņš saka, ka šogad būs jā-
restaurē vēl viena, tad tas jau laikam liecina, ka 
viss kārtībā.

Vai darba procesā sastapāties ar kādām grū-
tībām?

Iepriekš jau bija izstrādāts plāns, ko un kā da-
rīsim, cik daudz būs jāiegulda. Taču darba proce-
sā, piemēram, noņemot detaļu un ieraugot, ka tur 
apakšā ir rūsas kaudze un, uzsitot ar āmuru, viss 
sabirst,  tu atkal esi atsēdināts atpakaļ, un atkal jā-
domā, kā to visu izlabot. Cepuri nost metinātājam 
Jānim Toporkovam, kurš labi prot rīkoties ar dzel-
žiem un izveidot, sametināt atkal jaunas detaļas. 
Arī jaunie puiši uzņēmās atbildību un strādāja ar 
dzirkstelīti acīs. Ja vien ir interese, tad rezultātam 
ir jābūt. Reizēm jau bija tā – tu dari, dari, bet uz 
priekšu kā netiec, tā netiec. Kad jau sākām kaut 
ko gruntēt un piekrāsot, tad jau varēja saredzēt 
gaismu tuneļa galā.

Jau sen brieda doma aiziet no centra drusku 
malā, jo 20 gadus jau esmu kādam strādājis un 
centies izpatikt. Gribēju strādāt drusku mierī-
gāk, bet nekas nesanāca, esmu atrasts un tāpat 
diezgan intensīvi iznāk darboties – metināt, la-
bot, krāsot, pa kādai automašīnai norakstīt un 
izjaukt. Un tā savu zapiņu taisu jau 5–6 gadus. 
Pakļaujoties jauniešu spiedienam, vienīgi pirmo 
žigulīti restaurējām. Tas ir apskatāms, reizēm ar 
to arī pabraukājam – bijām aizbraukuši arī uz 
Rojas dienām. Katru gadu domāju – ziemā vai-
rāk laika, nu ķeršos klāt savam zapiņam, bet nekā. 
Vēl padomju laikos ar šo mašīnu divreiz biju arī 
Maskavā. Šodien tas skan fantastiski – ar zapiņu 
uz Maskavu. Jā, tas bija jaunības dulumā. Jābrauc 
bija nepārtraukti 24 stundas. Ātrāk par 60 km/ha 
jau mašīnīte nevilka. Ja brauca uz 70, tad jau tas 
bija reaktīvais ātrums. Tā kā bija jātiek gan turp, 
gan atpakaļ, gulēt nevarēja. Aizbraucām līdz Mas-
kavai un mašīnai atlīmējās kolodkas, bet mājās jā-
tiek. Tie bija laiki, kad pašiem ar visu bija jātiek 
galā. Braucot pa Maskavu, visi šoferi no Latvijas 
mums rādīja paceltus īkšķus par godu tam, ka za-
piņš atripojis līdz pat Maskavai! 

„Rudes Kalnmalās” 
grib un prot restaurēt automašīnas

Biju klāt brīdī, kad automašīnas īpašnieks smalki pārbaudīja, kādā stāvoklī ir katra restaurētā 
detaļa. Domāju, ka vislielākā atzinība ir restaurācijai  jau piegādātās nākamās divas automašīnas.

 D. Klaberes foto
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