
Mācāmies darot, darām mācoties. 

Arvien biežāk publiskajā telpā izskan stāsti un pētnieciskie ziņojumi par to, 

cik dramatiski ātros tempos cilvēce grauj ekosistēmu, kurā dzīvojam. Lai arī šai 

globālajai problēmai nepieciešami tikpat vērienīgi risinājumi, katra mūsu rīcība 

rūpēs par apkārtējo vidi ir solītis pretī gaišākai rītdienai. 

Atbalstot nepieciešamību veicināt atbildību pret vidi, kurā dzīvojam, Rojas 

vidusskolas Dome nolēma iesaistīties Lielās Talkas iniciatīvā. Uzkopšanas darbiem 

izraudzījāmies vietas, kur skolēni visvairāk pavada laiku – skolas apkārtne un 

iecienītās pastaigu vietas.  

Talkā piedalīties tika aicināti vecāki kopā ar bērniem, jo tā visefektīvāk 

varam mācīties viens no otra, un vienlaikus tā ir lieliska iespēja kvalitatīvai 

kopābūšanai svaigā gaisā.  

27.aprīļa rītā skolas Zaļajā klasē satikās ap 50 talcenieku – gan lieli, gan 

mazi, gan kuplas ģimenes pilnā sastāvā, gan aktīvākie saimes pārstāvji, un pat 

dzimtas vairākās paaudzēs! 

Rīts iesākās ar darbu sadali un ugunsdrošas ugunsvietas izveidi. Darbi 

(iepriekš saskaņoti ar Rojas Domi un atbildīgajām amatpersonām) tika katram 

pēc izvēles un patikšanas – lasīt atkritumus, likt melnzemi uz dobēm vai izlīdzināt 

skaidas krosa trasē. Plāns – 2 stundas aktīvi strādājam, tad mielojamies ar “cirvja 

kāta zupu”, ko dāsni sarūpējuši Skolas Domes vecāki. 

Saule ar platu smaidu sildīja ikvienu strādāt gribētāju, bet iepriekšējā 

vakara lietus bija parūpējies, lai putekļi netraucē un zupai uz ugunskura drošāka 

vārīšanās.  

Rojas Domes piegādātie atkritumu maisi ātri vien tika sadalīti naskajiem 

gājējiem, kas devās pastaigu vietas atbrīvot no atkritumiem. Atkritumus sķirojām 

– plastmasa zilos maisos, pārējais baltos. Tie, kam pa ceļam publiskās atkritumu 

šķirotavas, stiklu atstāja tur. Atradumu daudz, vairāk, nekā domājām. Visvairāk, 

protams, iepakojumi – pudeles, turzas, maisiņi. Ceram, ka sušķi tīrību pamanīs 

un turpmāk paši savus atkritumus līdz atkritumu savākšanas vietām aiznesīs! 

Dažiem trāpījās arī  kas interesantāks – seno laiku tintes pudeles, sen aizmirsti 

virtuves piederumi, plastmasas puķes. Laimīgie atradēji sajutās kā ekspedīcijā.  

Tikmēr kāpā pie skolas rikšiem vien skaidu čupas tika izvadātas pa vietām, 

kur jāapklāj priežu saknes un jāatjauno amortizējošais krosa celiņa segums. Lai 

droša un patīkama skriešana veselīgajā priežu mežā! 

Cita grupiņa, sekojot skolas dārznieces Mirdzas padomam, dāsni saveda 

un izlīdzināja skolas saimniecības pārziņu sagādāto melnzemi uz dobēm. 

Kamēr vārījās slavenā cirvja kāta zupa, paspējām arī apkārtni uzpost, lai 

vieta jauniem čiekuriem kur krist. Kas pirmie atgriezās no saviem darbiem, 

palīdzēja ar žagaru lasīšanu vai grābšanas darbiem. Bet tēti un lielie puiši vēl 

paspēja skudrupūznim jaunu rāmi uztaisīt. Tagad nejaušs garāmgājējs mūsu 

skudras nesamīs! 

Un tad jau klāt brīdis, kad mieloties ar zupu, kas pēc čaklās strādāšanas 

garšoja divreiz labāk. Zupu ēdot, uzzinājām, kā tad īsti to cirvja zupu pasakā 

gatavoja. Bet par mūsu gardo ēdienu teicām paldies saimniecītēm un pārējam 

Skolas Domes kolektīvam, kas parūpējās, lai viss būtu gana un viss tik labi 



izdotos! Izmantojot iespēju – publisks paldies arī izpalīdzīgajiem katla 

saimniekiem! 

 

Atkritumus neražojām un visu aiz savis savācām – ēdām no eko bļodiņām 

ar koka karotēm, ko pēc tam kopā ar žagariem sadedzinājām. Bet ja nē, tās 

salīdzinoši īsā laikā pašas augsnē sadalītos. Tā teikt, nezinātājam nenojaust, kur 

uguni kūrām, kur pusdienas ēdām. 

Kad ugunskurā pēdējā ogle bija izdzisusi, devos apskatīt paveikto. Liels 

bija mans pārsteigums un milzīgs gandarījums – par to, cik apbrīnojami daudz 

padarīts! 

1. Gandrīz visai krosa trasei ir uzlabots segums! 

2. Skolas priekšas dobes papildinātas ar melnzemi! 

3. Salasīti atkritumi Rojas mežu zonā no skolas līdz pat Rojas burtiem, Plocītī un 

pie ambulances atjaunotās upes gultnes. Piepildītie atkritumu maisi Rojas DZKU 

darbiniekus sagaidīja septiņās vietās! 

4. Skudru pūznim Zaļajā klasē jauns rāmis! 

5. Savākti žagari un krītalas ap lapeni un mežiņā aiz skolas. 

 

Ir labi padarīta darba prieks un gandarījums! Paldies visiem, kas piedalījās 

vai kā citādi atbalstīja! Kopā mēs varam paveikt tik daudz!  

Skolas Domes vecāku vārdā, 

Kristīne Maslovska 

Bildē = 

Čaklie talcenieki gandrīz pilnā sastāvā (iztrūkst vien tie, kas aizsteidzās 

citos darbos vai aizbrauca uz sacensībām un atgriezās ar medaļām) 


