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Tuvojoties Latvijas Republikas proklamē
šanas gadadienai, aicinām ikvienu iedzīvotāju, 
iestādi un uzņēmumu līdz šā gada 7. oktobrim, 
Rojas novada domē, iesniegt priekšlikumus 
par cilvēkiem, kurus godināt Valsts svētku 
pasākumā sekojošās nominācijās:

 9 Par mūža ieguldījumu;
 9 Par ieguldījumu novada attīstībā;
 9 Par veiksmīgu uzņēmējdarbību;
 9 Gada pedagogs;
 9 Gada jaunietis; 
 9 Gada sportists.

Atzinības rakstu piešķir par:
 9 Nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīs

tībā;
 9 Ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas no

vadā;

 9 Veikumu Rojas novada un ārvalstu sadar
bības veicināšanā;

 9 Nopelniem Rojas novada tēla veidošanā 
u.c.

Iesniegumā lūgums norādīt informāciju 
par apbalvojamo (vārds, uzvārds, dzīves vie
ta, darba vieta vai nodarbošanās, juridiskām 
personām – nosaukums un vadītājs), kā arī 
precīzu formulējumu, par ko Atzinības raksts 
piešķirams un aprakstu par apbalvojamo – viņa 
nopelniem Rojas novadā vai sadarbībā ar Rojas 
novadu.

Iesnieguma veidlapa pieejama pašvaldības 
mājas lapā vai Rojas novada domē.

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām pieteikt Rojas novada 
cilvēkus apbalvošanai

ERAF finansējums – iespēja renovēt daudzdzīvokļu 
                                                mājas, maksājot mazāk

Šī gada pavasarī, sadarbojoties Ro
jas novada domei ar SIA „Rojas DzKU”, 
tika analizēta informācija, kas saistīta 
ar iespēju piesaistīt ERAF finansējumu 
daudzdzīvokļu māju renovācijai. Re
zultātā iesaistīšanos projektā akceptēja 
6 daudzdzīvokļu māju vecākie.

Jūlijā Rojas novada domē tika pie
ņemti saistošie noteikumi, kuros atru
nāts, kā pašvaldība drīkst no pamatbu
džeta līdzfinansēt renovācijas  procesu, 
jo  2016. gada pašvaldības budžetā ir 
šim mērķim rezervēti 10 000.00 EUR.

Augustā SIA „JaunRīga ECO” par 
3 327.50 EUR veica 6 daudzdzīvokļu 

māju energoauditus, izstrādāja izvēr
stus ziņojumus par katru māju un veica 
investīciju aprēķinus.

7. septembrī Rojas novada domē 
tika sasaukta daudzdzīvokļu māju vecā
ko sapulce, kurā tika pieaicināts Kārlis 
Reinfelds, firmas SIA „JaunRīga ECO” 
pārstāvis, kurš ieinteresētajām perso
nām izskaidroja procesa virzību un ie
guvumus no ēku siltināšanas.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sil
tināšanai 2014.–2020. gada ES fondu 
plānošanas periodā ir paredzēts atbalsts 
176 miljoni eiro apmērā, tai skaitā 
150 miljoni eiro ERAF finansējums un 

26 miljoni eiro valsts līdzfinansējums. 
Tā kā šobrīd ir iespēja pieteikties 

ERAF līdzfinansējumam, kas segtu ap
tuveni pusi no ēku siltināšanai nepie
ciešamās summas, bet otrus 50% mak
sā paši māju iedzīvotāji, ņemot kredītu 
bankā, tad iedzīvotājiem tas būtu izde
vīgi arī finansiāli. Kredītu šajā gadījumā 
garantēs valsts un iedzīvotāji neriskēs 
ar savu īpašumu. 

Sapulces laikā SIA „JaunRīga ECO” 
firmas pārstāvis skaidroja, kas ir nepie
ciešams, lai ēku siltināšana būtu jēgpil
na, dalījās ar dažādu daudzdzīvokļu ēku 
pieredzi Latvijā pēc ēku siltināšanas 
līdz 2015. gadam, to ieguvumus un ris
kus. Renovējot un siltinot ēkas ar ERAF 
līdzfinansējumu, process ir laikietilpī
gāks, bet finansiāli izdevīgs. Kā skaid
roja K. Reinfelds, ja, piemēram, līdz šim 
par dzīvokļa apkuri maksāts 1.45 EUR/
m2, tad pēc renovācijas, ieskai tot reno
vācijas izmaksas, maksa par apkuri ir 
jāmaksā vien 1.19 EUR m2.

Ēku siltināšanā ietilpst ēkas sienu 
plaisu savilkšana, sienu siltināšana un 
konstruktīvo elementu atjaunošana, 
jumta pārseguma/bēniņu siltināšana un 
jumta nomaiņa, pagraba pārseguma sil
tināšana, apkures sistēmas sakārtošana 

un renovācija, enerģijas patēriņa moni
toringa sistēmas izveide, logu nomaiņa 
koplietošanas telpās un dzīvokļos, ēkas 
ārdurvju nomaiņa, arī ventilācijas sistē
mas sakārtošana un modernizācija, kā 
arī citi darbi, saskaņā ar energoauditu, 
bet kas katrai ēkai varētu būt atšķirīgi.

Process jāsāk ar dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulci, kurā tiek pieņemts lēmums 
par ēku siltināšanu, jāpiekrīt ir vismaz 
68% māju dzīvokļu īpašniekiem. Tad 
tiek veikta energoaudita izstrāde, ēkas 
tehniskā apsekošana, renovācijas pro
jekta izstrāde un izstrādāta kontroltāme. 
Visbeidzot var apstiprināt projektu un 
iesniegt to līdzfinansējuma pieteikumam. 
Tad seko būvuzņēmēja un būvuzrauga iz
vēle, kredīta noformēšana, būvniecība un  
projekta uzraudzība un visbeidzot objek
ta nodošana ekspluatācijā. 

Izvērtējot situāciju, vairums daudz
dzīvokļu ēkas Rojā ir savu jau nokalpo
jušas un to stāvoklis neuzlabojas. Ēku 
jumti būs jāmaina varbūt pēc diviem 
gadiem un tad izmaksas būs jāsedz tikai 
dzīvokļu īpašniekiem vai tāpat jāņem 
kredīts bankā. Šajā gadījumā ieguvums 
būs daudz lielāks – ēka tiks renovēta no 
jumta līdz pagrabam. 

Sanāksmē piedalījās tie māju vecā

kie, ar kuriem izveidojusies veiksmīga 
sadarbība un kuri noteiktajos termiņos 
virzās arvien tuvāk mērķim – energo
efektīvai un estētiski glītai mājai. Tie 
bija māju vecākie no Celtnieku ielas 4 
(Gunārs Reinholds), Celtnieku ielas 4a 
(Erna Grīnvalde), Kosmonautu ielas 13 
(Gatis Simanovičš), Strautu ielas 8 (Ģirts 
Zanders), Zvejnieku ielas 14 (Virgīnija 
Mūrniece) un Zvejnieku ielas   16 (Jānis 
Petrovičš), kā arī pārstāvji no SIA „Rojas 
DzKU” – valdes loceklis Ivars Jaunozols 
un Namu apsaimniekotājs un siltumteh
niķis Māris Daubars. 

Nākamais solis mērķa sasniegša
nai – līdz 3. oktobrim to māju vecākie, 
kurās būs sasniegts atbalsts no iedzīvo
tājiem renovācijai vismaz 68%, iesniegs 
pašvaldībai saskaņojuma protokolus un 
tiks uzsākts darbs pie projektēšanas un 
projekta pieteikuma sagatavošanas.

Lai straujāk virzītos uz priekšu, 
pašvaldība plānojusi arī nākošā gada 
budžetā rezervēt 10 000.00 EUR šim 
mērķim, lai atvieglotu iedzīvotāju līdz
maksājuma daļu. Galvenais ir mūsu 
kopīgais mērķis – sakārtota un energo
efektīva vide. 

Marita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rojas novada dome izsludina foto konkur
su „Rojas novads cauri gadalaikiem”, lai iegūtu 
interesantas, atraktīvas un mākslinieciski kva
litatīvas fotogrāfijas, kuras fotografētas Rojas 
novadā un papildinātu Rojas novada pašvaldī
bas foto materiālus.

Konkurss norisināsies līdz 2016. gada 
17. novembrim plkst. 12.00.

Konkursā var piedalīties ikviens fotogrāfs, 
amatieris vai profesionālis, fiziska vai juridiska 
persona, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, 
ar fotogrāfijām, kuras fotografētas 2015. un 
2016. gadā un atspoguļo Rojas novadā gadalai
kus, svētkus,  dabas ainavas, tūrisma objektus, 
sadzīves ainas vai īpašus gadījumus, emocijas, 
noskaņojumus darbā vai svētkos, piekrastes un 
jūras valdzinājumu kā arī mākslu Rojas novadā.

Konkursa mērķis ir iegūt un izvēlēties la
bākās fotogrāfijas, kas atspoguļo Rojas novada 

oriģinalitāti, unikalitāti un vērtības. No des
mit labākajām fotogrāfijām, kuras tiks noteik
tas žūrijas un publiskajā balsojumā, izveidos 
atklātņu komplektu, norādot autora vārdu un 
uzvārdu. Arī pārējās fotogrāfijas tiks izmanto
tas suvenīru apdrukā, poligrāfisko materiālu 
izgatavošanai un publicitātes nodrošināšanai.

Konkurss ir atklāts un notiek vienā kārtā, 
kas noslēgsies ar trīs labāko fotogrāfiju autoru 
paziņošanu un apbalvošanu. Lai konkurss no
risinātos objektīvi, pirms publiskās balsošanas 
ikviens interesents ar fotogrāfijām varēs iepa
zīties pašvaldības mājas lapā, bet balsojumu 
veikt Rojas novada domē.

Ar konkursa nolikumu un tā pielikumu var 
iepazīties mājas lapā www.roja.lv, sadaļā „Do
kumenti”, „Konkursi”.

Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apbrīnojama vieta Latvijā – Kaltene!
Saulainā 10. septembra diena bija kā radīta, lai 

baudītu kultūrvēsturisko ainavu – tāda tēma šogad 
bija izraudzīta Eiropas kultūras mantojuma dienām, 
kuras Latvijā norisinājās jau 25 reizi. Ainava ir kā visu 
vērtību vienojoša kopsakarība un kalpo kā liecība par 
pagātnes un tagadnes attiecībām starp cilvēku, dabis
ko un viņa paša radīto vidi. Mūsu novadā viena no 
šādām vietām ir Kaltene.

Pulciņš kaltenieku un arī ciemiņi sasēda Kaltenes 
kluba zālītē, lai apskatītu vēsturiskās fotogrāfijas no 
Rojas muzeja krājuma un arī kaltenieku albumiem. 
Un te nu spilgti varēja redzēt krāšņo piejūras ainavu – 
dabas dāvanu: jūru, akmeņus un mežu. Kaltene var 
lepoties ar litorīno jūras krastu, akmens krāvumiem – 
kalvām, un šajā ainavā neapšaubāmi savu roku pieli
cis cilvēks. Fotogrāfijās redzamas vecās zvejnieku bū
das, laivu piestātne pie Dimbām, Dambekalnu zivju 
fabrika, vēlāk Rojas konservu fabrikas Kaltenes filiāle, 
burinieku būves vietas jūras krastā. Ievērojami Kal
tenes vaibstus izmainīja lašveidīgo zivju audzētavas 
būve. Senās fotogrāfijas mijas ar atmiņām par to, kas 
reiz bijis Kaltenē. 

Bet Kaltene nav tikai atmiņas, tā ir vēl joprojām 
daudziem mājvieta, darbavieta, atpūtas vieta. Arī 
Georgam Avetisjanam tā ir dzimtais ciems – vismī
ļākā un skaistākā vieta uz pasaules! Tādēļ studējot 
Braitonā savam maģistra darbam foto mākslā viņš 
izvēlējās fotografēt Kalteni, tās iedzīvotājus, pieraks
tīt intervijas un tā rezultātā top grāmata „Dzimtene”. 
Šīs grāmatas signāleksemplāru (kas iesiets ar rokām) 
varēja aplūkot pasākuma dalībnieki (daļa no kuriem 
arī piedalījās intervijās). Tālāk grāmata ar Jāņa Do
beļa atbalstu ceļo uz Rīgu, lai meklētu izdevniecību 
un finansiālu atbalstu, lai taptu par visiem pieejamu 
produktu. Novēlam Georgam veiksmīgi aizstāvēt 
savu maģistra darbu un mums tapt par vienu skaistu 
grāmatu bagātākiem.

Skaistus mīlestības un apbrīnas vārdus Kaltenei 
veltīja rojeniece, vēsturniece Zinta Valdmane, īpaši 
pievēršoties kuģubūves laikiem un izcilākajām dzim
tām (šajā reizē akcentējot Dambekalnu dzimtu – izglī

totus cilvēkus – gan kuģu būvētājus un  kapteiņus, gan 
konservu ražotājus).

Apskatāma bija arī kaltenieka Dāvja Valbaka foto 
izstāde „Erozija” – Kaltene šodien.

Runas un atmiņas varētu turpināties ilgi, bet sau
le vilināja ārā un bija pienācis laiks doties aizraujošā 
pārgājienā pa Kaltenes kalvu taku, kopā ar gidi Vizmu 
Gitendorfu. Te nu katrs varēja izmēģināt vai „rīkstīte” 
klausa viņa rokām, kad tā griežas uz augšu, kad uz leju. 
Bet visinteresantākais bija iepazīt akmeņus: izrādās 
ir tādi, kuru tuvumā var noteikt, kurš ir patiess, kurš 
melo. Sirds akmenim var uzticēt sirdslietas, akmens – 
ekrāns palīdz sazināties ar kosmosu. Bet to visu nevar 
izstāstīt, jāiet pašam dabā un vērīgi jāskatās.

Tā mēs pēc garas un izzinošas pastaigas devāmies 
atpakaļ pie kluba, lai baudot īstu zivju zupu, dalītos 
pārdomās par Kalteni, kopā ar vislabāko akordeonisti 
Zintu dziedātu par jūru. Arī ūdens jūrā bija aicinoši 
silts, tādēļ viens otrs pasākumu noslēdza ar spirdzi
nošu peldi!

Paldies visiem, kas šo saulaino dienu pavadīja 
priecājoties par Kaltenes skaistumu un vēstures ba
gātībām!

Gundega Balode

Rojas novada dome izsludina 
foto konkursu!

Nepalaid garām lielisko iespēja vēlreiz noskatī-
ties Renāra Vimbas spēlfilmu „Es esmu šeit” sestdien, 
24. septembrī, plkst. 19.00 Rojas Kultūras centrā. 

Autores foto

Izrādās pat akmeņi runā! Tie varot noteikt kurš 
cilvēks ir patiess un kurš – ne.                   Arhīva foto 



2 BANGA 2016. gada 23. septembris

Saistošie noteikumi
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APSTIPRINĀTI
ar Rojas novada domes 2016. gada 21. jūnija 

lēmumu Nr. 119  (protokols Nr. 6)
PRECIZĒTI

ar Rojas novada domes 2016. gada 
19. jūlija lēmumu Nr. 160 (protokols Nr. 8)

Par ražošanas un saimniecisko 
notekūdeņu novadīšanu pašvaldības 

centralizētā kanalizācijas 
sistēmā Rojas novada

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma,
6. panta ceturto un piekto daļu Ministru kabineta 

22.03.2016. noteikumiem Nr. 174, 
„Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 5. punktu 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 

43. panta pirmās daļas 11. un 13. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saitošie noteikumi nosaka  centralizētās kana

lizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aiz
sardzības prasības un sodus par to pārkāpumiem, 
visām juridiskām personām, kas novada ražošanas 
un saimnieciskos notekūdeņus Rojas novada centra
lizētā kanalizācijas sistēmā un ir kanalizācijas pakal
pojumu lietotājas. 

2. Lietoto terminu skaidrojums:
2.1 Notekūdeņi − ražošanas notekūdeņi, saim

nieciskie notekūdeņi, kas radušies publiskās un sa
biedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās; lietus no
tekūdeņi, kas tiek novadīti centralizētā kanalizācijas 
sistēma.

2.2 Pakalpojumu sniedzējs − uzņēmums, kas 
sniedz sabiedriskos pakalpojumus ūdensapgādes un 
kanalizācijas nozarē.

2.3 Kanalizācijas pakalpojumu lietotājs − juridiska 
persona, kas izmanto pakalpojumu sniedzēja nodro
šinātos kanalizācijas pakalpojumus.

3. Rojas novada ūdensapgādes un kanalizāci
jas pakalpojumu sniedzējs SIA „Rojas DzKU”, reģ. 
Nr.  49003000396 (turpmāk tekstā − pakalpojumu 
sniedzējs) kontrolē šo saistošo noteikumu prasību 
ievērošanu.

II. Novada kanalizācijas tīklā novadāmo notek-
ūdeņu raksturojums

4. Centralizētā kanalizācijas sistēmā ir atļauts no
vadīt notekūdeņus:

4.1. kuros piesārņojošo vielu maksimālās koncen
trācijas nepārsniedz šo noteikumu pielikumā Nr. 1 
noteiktās vērtības;

4.2. kuri nenodara kaitējumu centralizētajai kana
lizācijas sistēmai;

4.3. kuri nav bīstami centralizētajai kanalizācijas 
sistēmu apkalpojošā personāla veselībai;

4.4. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var no
vadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kuru attīrī
šana ir iespējama bioloģiskās attīrīšanas iekārtās un 
kuri atbilst šādām prasībām:

4.5. temperatūra nepārsniedz 40º C;

4.6. pH ir robežās no 6,5 līdz 9,0;
4.7. piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz dau

dzumu, kas norādīts noteikumu pielikumā Nr. 1.
5. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts 

novadīt notekūdeņus, kas satur:
5.1. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāz

veida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu 
rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

5.2. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virs
mas aktīvās vielas (SVAV) un citas piesārņojošās vie
las virs pielikumā Nr. 1 minētās maksimāli pieļauja
mās koncentrācijas;

5.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka 
veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, 
zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

5.4. radioaktīvas vielas;
5.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, 

smiltis (lielos apjomos) un citas vielas, kas var veici
nāt pilsētas kanalizācijas tīkla aizsērēšanu;

5.6. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkri
tumus;

5.7. koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot 
cisternas, kublus u.tml.

5.8. zivju pārstrādē – zivju taukus, fenolu satu
rošus notekūdeņus, ar piesārņojumu, kas pārsniedz 
Pielikumā Nr.1 minētās maksimāli pieļaujamās kon
centrācijas.

III. Notekūdeņu novadīšanas kontrole
6. Kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem jāievēro 

šādas prasības:
6.1. jāorganizē notekūdeņu nogulšņu (tauku, zvī

ņu, fenolu saturošu ūdeņu) droša glabāšana un to 
savlaicīga izvešana;

6.2. pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem ir tiesības 
jebkurā diennakts laikā iepazīties ar kanalizācijas pa
kalpojumu lietotāja kanalizācijas tīklu un būvju dar
bību, kā arī pārbaudīt šo noteikumu prasību izpildi;

6.3. jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam kanalizā
cijas pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības pase 
vai ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēmas, kā arī 
visi nepieciešamie aprēķini un dati;

6.4. nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam 
par paaugstināta piesārņojuma rašanos notekūdeņos 
tehnoloģisku avāriju gadījumā.

7. Pakalpojumu sniedzējs nosaka notekūdeņu 
paraugu noņemšanas vietas (kontrolakas) atbilstoši 
centralizētā kanalizācijas sistēmas shēmai, saskaņojot 
to ar kanalizācijas pakalpojumu lietotāju.

8. Pakalpojumu sniedzējs nosaka notekūdeņu 
paraugu noņemšanas periodiskumu un kārtību atbil
stoši analīžu nepieciešamībai un tehniskajām iespē
jām.

9. Pakalpojumu sniedzējs nosaka, kādas piesār
ņojošās vielas tiks noteiktas notekūdeņu ķīmiskajās 
analīzēs, izveidojot attiecīgu šo vielu sarakstu.

10. Notekūdeņu ķīmiskās analīzes veic un akredi
tētā notekūdeņu kontroles laboratorija Rojas notek
ūdeņu attīrīšanas iekārtas vai citā akreditētā labora
torijā.

11. Kanalizācijas pakalpojumu lietotājam ir tiesī

bas noņemt paralēlu paraugu atbilstoši notekūdeņu 
noņemšanas metodikai un veikt analīzes akreditētā 
laboratorijā.

12. Pakalpojuma sniedzējs veic notekūdeņu pie
sārņojuma analīzes par kārtējo mēnesi līdz nākamā 
mēneša beigām. Ministru kabineta 22.03.2016. no
teikumu Nr. 174, „Noteikumi par sabiedrisko ūdens
saimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 
57. punktā minēto kompensāciju pakalpojuma snie
dzējs sāk aprēķināt par norēķinu periodu, kurā tika 
konstatēts maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu 
koncentrācijas pārsniegums notekūdeņos, un tā tiek 
piemērota līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei. 

13. Ja pakalpojuma lietotājs ir novērsis piesārņo
jošo vielu koncentrācijas virsnormas pārsniegumus 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos 
notekūdeņos, pakalpojuma sniedzējs pēc pakalpoju
ma lietotāja pieprasījuma veic notekūdeņu paraugu 
ņemšanu un analīzi akreditētā laboratorijā. Samaksu 
par minētajām darbībām veic pakalpojuma lieto
tājs. Ja analīžu rezultāti neuzrāda piesārņojošo vielu 
koncentrācijas pārsniegumus, noteiktā kompensā
cija netiek piemērota no nākamā norēķinu perioda. 
Pakalpojuma lietotāja pieprasījumu pakalpojuma 
sniedzējs izskata ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no 
dienas, kad konstatēts līgumā noteiktās maksimāli 
pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas pār
sniegums. Ja pakalpojumu lietotājs nodrošina piesār
ņojošo vielu koncentrācijas pārsnieguma novēršanas 
pasākumus un ir tos īstenojis īsākā laikposmā, šajā 
punktā minēto pieprasījumu var izskatīt agrāk.

14. Pakalpojumu sniedzējs veic atkārtotu notek
ūdeņu pārbaudi, pamatojoties uz kanalizācijas pa
kalpojumu lietotāja iesniegumu, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

14.1. likvidēti iemesli, kas rada palielinātu piesār
ņojošo vielu daudzumu notekūdeņos;

14.2. samaksāts par atkārtotas notekūdeņu analī
zes veikšanu;

14.3. samaksāta kompensācija par pakalpojuma 
līguma noteikumu pārkāpšanu.

IV. Maksas aprēķināšana par notekūdeņu nova-
dīšanu pašvaldības kanalizācijas tīklā.

15. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs par notek
ūdeņu novadīšanu centralizētā kanalizācijas sistēmā 
Rojas ciemā un Rudes ciemā, ja piesārņojošo vielu 
koncentrācija tajos nepārsniedz šo saistošo noteiku
mu pielikumā Nr. 1 noteiktās maksimālās normas, 
tiek apstiprināts, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpoju
mu regulatora lēmumu.

16. Par notekūdeņu, kuros piesārņojošo vielu 
koncentrācija pārsniedz noteikto normu, novadīšanu 
centralizētā kanalizācijas sistēmā, kanalizācijas pa
kalpojumu lietotājam veic kompensācijas aprēķinu, 
saskaņā ar Ministru kabineta 22.03.2016.  noteiku
miem Nr. 174, „Noteikumi par sabiedrisko ūdens
saimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 
57. punktu.

17. Kompensācija par piesārņojošo vielu virs
normas pārsniegumu, tiek aprēķināta, ņemot vērā 

piesārņojošo vielu koncentrāciju notekūdeņos un 
mēneša laikā novadīto notekūdeņu daudzumu. Papil
du maksa tiek aprēķināta uz laiku līdz Pakalpojumu 
sniedzēja veikto vai pasūtīto nākošās pārbaudes ana
līžu rezultātu saņemšanai, bet ne ilgāk, kā uz 3 (trīs) 
mēnešiem, pamatojoties uz vienas pārbaudes analīžu 
rezultātiem.

18. Ja tiek konstatēts, ka piesārņojošo vielu dau
dzums notekūdeņos pārsniedz noteikto normu, ka
nalizācijas pakalpojumu lietotājam jāapmaksā analī
žu izmaksas.

V. Noteikumu izpildes kontrole
19. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkā

pumiem, atbildība par kuriem nav noteikta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, juridiskās per
sonas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu 
no 350 EUR  līdz 1400 EUR. 

20. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt ad
ministratīvos protokolus savas kompetences robežās 
ir tiesīgas Rojas novada domes pašvaldības policijas 
amatpersonas, kopā ar Pakalpojumu sniedzēja amat
personām, ja tiesības sastādīt administratīvo proto
kolu viņiem noteiktas ar novada domes priekšsēdē
tāja rīkojumu.

21. Administratīvos protokolus izskata Rojas no
vada domes Administratīvā komisija.

22. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pār
kāpējus no noteikumu pildīšanas.

VI. Nobeiguma jautājums
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu 

atzīt par spēku zaudējušiem Rojas novada domes 
Saistošie noteikumi Nr. 5/2013 „Noteikumi par ražo
šanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu paš
valdības kanalizācijas tīklā”.

Domes priekšsēdētāja 
E. Kārkliņa

Pielikums nr. 1 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2016

Rojas novada centralizētā kanalizācijas 
sistēmā novadāmajos notekūdeņos 
maksimāli pieļaujamā piesārņojošo 

vielu koncentrācija
Piesārņojošā viela/Maksimāli pieļaujamā

koncentrācija (MPK) mg/l
Suspendētās vielas – 450,00
BSP5 (bioloģiskā skābekļa patēriņš) – 350,00
ĶSP (ķīmiskā skābekļa patēriņš) – 740,00 
Kopējais slāpekļa saturs – 80,00
Kopējais fosfora saturs – 23,00
Tauki – 30,00
Fenoli – 0,01
Naftas produkti – 0,2

Notekūdeņi, kas satur vielas,  kas nav minētas 
noteikumu pielikumā, tiek novadīti centralizētā ka
nalizācijas sistēmā, saskaņā ar spēkā esošiem norma
tīvajiem aktiem.  

Lielisks 
apsveikums 

Latvijai!
Straujiem soļiem tuvojas skais

ta jubileja – Latvijas simtgade. Šajos 
svētkos kulinārijas žurnāls „Četras 
Sezonas” un „Rimi Latvija” vēlas sa
gādāt mūsu dzimtenei dāvanu, kas ir 
pilna ar Latvijas iedzīvotāju siltiem 
vārdiem un skaistām receptēm, ar ko 
dalīties pašiem un saglabāt nākama
jām paaudzēm. 

Tāpēc kulinārijas žurnāls „Četras 
Sezonas” un „Rimi Latvija”, 2018. gadā 
Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā 
vēlas dāvināt grāmatu „100 kūkas un 
1 svecīte”. Tajā tiks apkopotas Latvijas 
saimnieču kūku receptes no visiem 
reģioniem.

Tieši tādēļ tiek aicinātas arī Ro
jas novada saimnieces un saimnieki, 
veci un jauni iesūtīt savas kūku re
ceptes projekta portālā www.gardezi.
lv/100kukas/ līdz šā gada 10. oktob
rim. Iesūtītās kūkas izvērtēs Latvijas 
iedzīvotāji un „Rimi Gardēžu” ko
manda, kuras sastāvā ir Signe Meirā
ne, Ilze Jurkāne, Liene Zemīte, Mār
tiņš Sirmais, Normunds Baranovskis, 
Inga Pūce un Mārcis Mitrevics.

Katram no mums ir iespēja sagā
dāt skaistu un gardu dāvanu Latvijai!

Marita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Stāstīšu par savu piedzīvoto Talsu slimnīcā. Arī 
man gadījās nakts laikā izsaukt neatliekamo palīdzību 
un uz viņu jautājumu: „Kurp braucam?”, nesamin
stinoties teicu: „Uz Talsu slimnīcu!”. Tur uzņemša
nā mani sagaidīja laipnas nakts māsiņas, veica visus 
nepieciešamos izmeklējumus un nogādāja iekšķīgo 
slimību nodaļā. Nokļuvu  palātā un sākās mana ār
stēšana. 

Tika veikti visi nepieciešamie papildus izmeklē
jumi, ievadītas visas nepieciešamās zāles.  Ik dienas 
par pacienta veselību šeit rūpējas ārsti, māsiņas, māsu 
palīgi, sanitāri, apkopējas, palīdzot ārstēšanas procesā 

dotajiem medikamentiem iedar boties kopā ar iejūtī
gu attieksmi, labu vārdu, smaidu un uzmundrināju
mu. Esmu pārliecināta, ka arī vide šeit slimnīcā radī
ta rūpējoties par pacientiem – gaišas, tīras istabiņas 
kopā ar sanitāro mezglu, kurš atbilst labāko viesnīcu 
standartiem, plaši un saulaini vestibili, ērtībai lifti, bet 
visam pāri – izcila kārtība un tīrība. Kondicionētais 
gaiss ļauj nepārkarst un elpot svaigu gaisu. Lai ārstētos 
šeit ir pieejams pilns izmeklējumu klāsts: laboratorija, 
rentgens, datortomogrāfija un vēl daudzi citi izmek
lējumi.  

Vislabākos vārdus varu teikt par abām šīs nodaļas 

dakterēm. Izrakstoties dakterīte atzīst, ka mana ārstē
šana  bijis izaicinājums, bet man ne vienu brīdi nera
dās šaubas par ārstēšanas procesu un medikamentu 
izvēli.

Pēc pieredzētā varu Jums apgalvot – mūsu jaunā 
Talsu slimnīca nav domāta tikai tam, lai paārstētu 
mūsu omītes un „uzprišinātu” opīšus. Te ir tas, ko 
mēs meklējam galvaspilsētas slimnīcās un vēl vairāk, 
šeit ir izcils personāls, kam varam uzticēt savu un savu 
piederīgo veselību.

Ruta Penēze

No 2017. gada daudzbērnu un nepilnās ģimenes 
saņems lielāku atbalstu no valsts, tādējādi mazinot 
daudzbērnu un nepilno ģimeņu nabadzību un piedā
vājot līdzvērtīgāku sociālo nodrošinājumu, informē 
Labklājības ministrija.

To paredz otrdien, 20. septembrī, valdībā apstipri
nātie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, Grozī-
jumi likumā „Par valsts pensijām”, Grozījumi likumā 
„Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadī-
jumiem darbā un arodslimībām”, „Par maternitātes un 
slimības apdrošināšanu”. Normatīvie akti vēl jāpieņem 
Saeimā kopā ar citiem nākamā gada valsts budžeta 
likumprojektiem.

No 2017. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalsts 
par ceturto un nākamajiem bērniem būs 4,4 reizes 
lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē (50,07 eiro 
mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā). Lai Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepie
ciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts 

pārejas periods. Proti, VSAA no 2017. gada 1. janvā-
ra pārrēķinās pabalsta apmēru, un starpību izmak
sās ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam.

No 2017. gada 1. aprīļa palielinās valsts atbal-
stu apgādnieku zaudējušiem bērniem – apgādnie
ka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu 
minimālos apmērus. Par bērnu līdz 7 gadu vecuma 
sasniegšanai minimālais apmērs plānots 92,5 eiro 
(bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro), 
bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 eiro.

VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu 
no 1. aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017.  gada 30. 
septembrī (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veik
šanai VSAA informācijas sistēmās). Šobrīd apgādnieka 
zaudējuma pensija katram bērnam nevar būt mazāka 
par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta t.i. 
41,62 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības 69,37 
eiro). 

Ģimenes valsts pabalsta palielināšanai par 4. un nā
kamajiem bērniem ik gadu no 2017. līdz 2019. gadam 
nepieciešami 3,5 milj. eiro. Atbalsta palielināšanai ap
gādniekus zaudējušiem bērniem – 4 milj. eiro ik gadu 
no 2017. līdz 2019. gadam.

No 2017. gada 1. janvāra arī vienam no adoptētā
jiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bēr
nu vecumā līdz trim gadiem, piešķirto 10 kalendāra 
dienu atvaļinājumu apmaksās 80% apmērā no vidē
jās apdrošināšanas iemaksu algas. 

Izmaiņas skars arī audžuģimenes, aizbildņus un 
adoptētājus. Viņiem no 2017. gada 1. janvāra būs 
lielākas iespējas saņemt psiholoģisko palīdzību un 
metodisko atbalstu. To paredz otrdien, 20. septembrī, 
valdībā apstiprinātie grozījumi Bērnu tiesību aizsar-
dzības likumā, kas vēl jāpieņem Saeimā kopā ar citiem 
nākamā gada valsts budžeta likumprojektiem. 

Informāciju apkopoja Marita Pāvuliņa,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 2017. gada daudzbērnu un nepilnās ģimenes 
saņems lielāku valsts atbalstu

Mana pieredze Talsu slimnīcā 
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Septembra darbi skolā
Septembris jau krietni pusē, un darbs skolā rit pilnā sparā. Kamēr pirmklasnieki 

pamazām apgūst skolas plašumus, pierod pie skolas kārtības un nogaršo pusdienas, 
piektklasnieki izturējuši pārbaudījumus, ko viņiem sagatavoja 9. klase un tagad viņi 
godam var apdzīvot Rojas vidusskolas „lielo galu”. Madara un Estere no 5.b klases 
stāstīja, ka tajā dienā skolā viņiem bija jāierodas klauna tērpos, un jau no paša rīta, 
kamēr vēl īsti nebija pamodušies bija jāveic rīta rosme, tad bija jāprot orientēties sko
lā, jāapzīmē sejas ar krītiņiem, un vēl dažāda jautrošanās visas dienas garumā. 

Septembris ir Dzejas mēnesis. Šogad katrai klasei bija jāatrod sevī dzejas gars un 
jāpapildina dotās dzejas rindas. Dzejas prezentācijas bija interesantas un radošas 
– no atraktīvām līdz viegli atturīgām un muzikālām. Sākumskolas skolēni savas 
dzejas skaitīja un atrādīja bērnu bibliotēkā. 4.b klases skolniece Ilva Kučere skaitīja 
savu sacerēto dzejoli, bet Jolanta un Edgars Skujiņi savas mammas Justīnes Valteres 
dzejoļus. Visi šie bērnu sacerētie dzejoļi savu dzīvi turpinās skolas 2017.  gada 
kalendārā.  

Šajā nedēļā skolā ir Drošības nedēļa. Dažādas viktorīnas kā rīkoties riskantās 
situācijās, kā uzveikt bailes, noreaģēt un prast palīdzēt citiem, par to visu šonedēļ 
runāja skolā. Vēl bērni iepazinās ar ugunsdzēsēju darbu un aprīkojumu. 

Antra Ozollapa

Mazākajiem skolēniem lielu prieku sagādāja ugunsdzēšamā mašīna.
Arhīva foto

Sportiskā Tēva diena „Zelta zivtiņā”
Tēva dienu Latvijā oficiāli atzīmē 

kopš 2010. gada, tā tiek svinēta septem
bra otrajā svētdienā. Šoruden pirmo 
reizi Tēva diena  tika atzīmēta Rojas 
bērnudārzā.  9. septembra pēcpusdienā 
tika aicināti ierasties tēti, vectētiņi, 
brāļi, kā arī mammas un omītes, lai 
kopā ar bērniem atraktīvi un sportiski 
atzīmētu Tēva dienu.

Ar mūzikas skaņām sporta skolotāja 
Baiba visus iesaistīja kopīgā rotaļā. 
Un lielās grupas bērni iepriecināja 
ciemiņus ar skaistu dzejoli. Bērni ar 
vecākiem sadalījās četrās komandās 
un katrai no tām bija jāveic septiņi  
uzdevumi. Sporta skolotāja bija 
sagatavojusi dažādas interesantas 
stafetes, par jautriem un interesantiem 
startiem rūpējās audzinātājas un 
auklītes. Tēva dienā bija iespēja 
doties iepirkties, uzspēlēt futbolu, 
izrotāt  šlipsi, uzpīt  meitenēm bizi, 
zīmēt supertēti, kā arī neizpalika grīdas 

tīrīšana. Ģimenēm lielu prieku sagādāja 
jautra un mīļa  fotografēšanās pie  foto 
sienas. Šī pēcpusdiena visiem sniedza 
daudz prieka un pozitīvu emociju, 
stiprinot gan ģimenes saites, gan 
vecāku sadarbību ar bērniem.

Noslēgumā katrs bērns savam tētim 
uzdāvināja apsveikumu, ko pirms tam 
kopā ar audzinātājām bija sagatavojuši. 
Bet bērniem pārsteigums bija konfekte 
ar ūsām! Visi tika cienāti ar saldu ru
leti un atsvaidzinošu sulu. Paldies tiem 
bērnu vecākiem, kas atvēlēja savu laiku, 
lai piedalītos pirmsskolas organizētajā 
pasākumā, baudot kopā būšanas prie ku 
ar savām atvasēm! Paldies visiem palī
giem, kuri palīdzēja tapt šim fantastis
kajam pasākumam!

Sporta skolotāja Baiba Dāldere

 Fotografēšanās pie foto sienas 
sagādāja jautrību gan bērniem, gan 
tētiem!                                  Autores foto

NVO „Rojas invalīdu biedrība” sirsnīgi aici-
na ikvienu novada iedzīvotāju uz MFC „Strops”, 
Strauta ielā 8-33, piedalīties dažādās biedrības 
rīkotajās nodarbībās. Sīkāka informācija pieeja-
ma pa tālruni 26078711.

NVO „Rojas invalīdu biedrība”  
pasākumu plāns oktobrī:

03.10. Radošās darbnīcas
04.10. Veselības grupa – nūjošana
05.10. NVO sanāksme, biedru tikšanās
           Pērļošana
06.10. Veselības grupa – nūjošana
10.10. Radošās darbnīcas
11.10. Veselības grupa – nūjošana
12.10. NVO sanāksme, biedru tikšanās.
           Kulinārijas nodarbība
           Galda spēles
13.10. Veselības grupa – nūjošana
17.10. Radošās darbnīcas
18.10. Veselības grupa – nūjošana
19.10. NVO sanāksme, biedru tikšanās.
           Dekupāža
20.10. Veselības grupa – nūjošana.
24.10. Radošās darbnīcas
25.10. Veselības grupa – nūjošana
26.10. NVO sanāksme, biedru tikšanās.
           Kulinārijas nodarbība.
           Galda spēles
27.10. Veselības grupa – nūjošana
31.10. Veselības grupa – nūjošana

Rudens tirdziņš Rojas 
Jūras zvejniecības 
muzeja sētā

Gads ir paskrējis un Rojas muzejs aicina atkal 24. sep
tembrī no 11.00–14.00 ikvienu tirgoties un iepirkties gribē
tāju baudīt tirgus atmosfēru muzeja sētā. 

Šajā gadā Rojas invalīdu biedrības saimnieces īpašā godā 
cels kāpostu, piedāvājot ikvienam nogaršot visdažādākos 
kāpostu ēdienus. Uz tirdziņu pieteikušies ir vairāk nekā 20 
tirgotāji – mājražotāji un amatnieki. Tāpat šogad būs iespē ja 
iegādāties gan sāļus un saldus našķus – pīrādziņus, piparkū
kas, sklandraušus, kūkas; veselīgus krājumus ziemai – medu, 
dzērvenes, smiltsērkšķu izstrādājumus, mājas vīnus, augļu un 
dārzeņu sukādes, sīrupus; sāļos našķus – dažādus sierus, ga
ļas kūpinājumus, kūpinātas zivis un zivju kulinārijas ēdienus. 
Amatnieku un rokdarbnieču piedāvājumā būs rakstainas ze
ķes, adījumi un tamborējumi, lina izstrādājumi, rotaslietas, 
koka izstrādājumi, pinumi, keramikas un porcelāna trauki. 

Tirdziņa laikā darbosies radošās darbnīcas bērniem. No 
pulksten 11.00 tirgus apmeklētājus ar priekšnesumu ieprieci
nās leijerkastnieks Gatis Grīnbergs, savukārt pulksten 12.00 
muzeja skatuvi pieskandinās Līvbērzes kultūras nama jauk
tais vokālais ansamblis „Sekvence”, piedāvājot tirdziņa ap
meklētājiem humoristisku mūziklu „Jūra līdz ceļiem”. 

Aicinu ikvienu sestdien, 24. septembrī Rojas muzeja sētā 
kopā pavadīt skaistu un lustīgu rudens dienu, baudot Ru
dens tirdziņa tingeltangeļus.

Inese Indriksone, Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja vadītāja

Varavīksnes bērni atklāj izstādi
20. septembrī Rudes bērnu un 

jauniešu centrā „Varavīksne” valdīja 
pacilāta un svinīga gaisotne, jo tika 
atklāta projekta „Mācies pats un māci 
citus!” veidoto darbu izstāde. Bērni ar 
milzīgu lepnumu un prieku izrādīja 
visas vasaras garumā tapušos darbiņus. 

Ilzes Šelkovas vadībā bērni mācījās 
apgleznot gan zīdu, gan stiklu, tika strā
dāts ar polimērmateriālu un pērļots. 
Viena no interesantākajām nodarbēm 
bērniem bija enkaustika – zīmēšana ar 
gludekli un vaska krītiņiem! Zēniem 
visinteresantākā darbošanās bija pie 
galdnieka Eināra Kalniņa – koka mo
delēšana un koka iededzināšana. Tagad 
bērnu un jauniešu centra plauktos glīti 
izkārtotas apskatei dažādas apglezno
tas šalles, no polimērmateriāla veidoti 
trauciņi, kuloniņi no stieplēm un pērlī
tēm, apgleznotas stikla burciņas, kurās 
ziemā glabāt pašu audzētās piparmētras 
un citus garšaugus, no koka veidotas 
spēles, mašīnu modeļi un traktori, koka 
glezniņas un kartiņas, bet pie sienām 
izkarinātas skaistas glezniņas. Vara
vīksnes bērni arī paši no koka veido
juši medaļas Rudes sporta pasākumam 
„Sports mūs vieno!”.

Projekta ietvaros pie jauniešu centra 
tika izveidota garšaugu dobe ar 173 stā
diem un iegādāta arī mūzikas apska
ņošanas aparatūra uz kuras savu meis
tarību parādīja Endijs, liekot mūziku 
atraktīvām dejotājām Annai un Kerijai.

Projekts tapis ar Jaunatnes starp
tautiskās programmas aģentūras at
balstu ar kopējo valsts finansējumu 

3 500,00 eiro un projekts ilgs no šā gada 
18. aprīļa līdz 30. septembrim.

Bērnu un jauniešu centra vadītāja 
Inga Lēmane saka lielu paldies Ilzei 
Šelkovai par pacietību, izturību un 
visām dāvātajām zināšanām, kuras 
darbu vadītāja sniedza bērniem. Tāpat 
milzīgs paldies galdniekam Eināram 
Kalniņam par pacietību un veltīto laiku 
vasarā, pēc darba, nākt un pacietīgi 
bērniem mācīt strādāt ar koku. 

Bērnu veidoto darbiņu izstāde 
apskatāma līdz septembra beigām!

Marita Pāvuliņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

Bērnu un jauniešu centrā tagad ir par vairākām interesantām spēlēm vairāk, 
turklāt – bērnu pašu veidotas!                                                                      Autores foto

Izstāde Rojas bibliotēkā!
Rojas bibliotēkā vēl ir apskatāma bijušās Rojas Mūzikas un māk

slas skolas flautas spēles pasniedzējas Vitas Zemtures vaļasprieka 
kolekcija „Flautiņas”. Šī interesantā kolekcija aizsākusies ar eņģelī
šiem – flautas spēlētājiem, kurus Vitai uzdāvinājuši Rojas Mūzikas un 
mākslas skolas flautas spēles klases audzēkņi. Pēc tam jau eņģelīšiem 
piepulcējušās arī citas radībiņas – pūce, suns un pat salavecis 
muzikants. Īpaši mīļš ir dēla dāvinātais, paša rokām veidotais flautas 
spēlētājs, kurš tapis Latgalē māla ceplī, tad pa pastu atgādāts jau krāsnī 
apdedzināts un pabeigts.  Vitas kolekcijā ir arī krūzītes. Vienu no tām 
ar savu attēlu viņai uzdāvinājusi Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkne, otra saņemta kā balva par izcilu pedagoģisko darbu un 
audzēkņu panākumiem.

Nāciet un paši apskatiet šo jauko un sirsnīgo kolekciju!
Bibliotēkā apskatāma arī Māra Silmaņa fotogrāfiju izstāde „Jūra”.

Daiga Dambīte 
Autores foto

Inta Brauna, Elga Cepleviča, Arvīds Dambergs,  
Astrīda Dunovska, Aina Frīdenberga, Normunds Gavars,  

Austra Girendorfa, Valija Grīnberga, Erna Grīnvalde,  
Erna Indriksone, Vilma Jankevica, Velta Jaunzeme,  
Imants Jaunzems, Ausma Jefimova, Aina Krontāle, 

Marta Lāce, Dace Lagzdiņa, Mārīte Leja, Aina Ļaudupe, 
Mārīte Ļeonova, Jautrīte Megne, Aina Reinholde, 

Daiga Sīpola, Mārīte Strādere, Gita Strauta, Māra Štetinkina, 
Inga Treize, Nora Ulmane, Ēriks Ulmanis, Anita Vērdiņa, 

Tamāra Vītolberga, Marta Vizuma, Alma Zariņa, Saira Zviedre, 
Ausma Zvirbule, Renāte Žurovska, Aija Svitiņa, Elga Dzeguze, 

Silvija Kalmane, Jānis Mīlbergs.

Rojas invalīdu biedrība 
sveic 

3. ceturkšņa jubilārus: 

Ir katra
m ziedam sava ra

sas pērle, 

Kas visās
 varavīk

snes krāsā
s mirdz. 

Kā gribētos to satvert
 saules 

starā 

Un dāvināt tev t
o no sirds!!!

Finansēts no valsts budžeta

Šī ir tikai daļa no izstādes veidota-
jiem darbiem.
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Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

Pārvelk un izgatavo 
mīkstās mēbeles. 

Matrači, audumi, atsperbloki, 
ādas, furnitūra.

Talsos, Kr. Valdemāra ielā 14.
Zvanīt 28333826, 29663953, 25907095.

Sestdien, 24. septembrī, plkst. 19.00 KINOVAKARS
Skatītākā jaunā latviešu spēlfilma

„ES ESMU ŠEIT”.
Režisors: Renārs Vimba
Lomās: Elīna Vaska, Andžejs Jānis Lilientāls, Edgars 

Sāmītis, Zane Jančevska, Ruta Birgere, Jānis Kirmuška, Rēzija Kalniņa.
Raja (17) un viņas brālis Robis (12) ir spiesti dzīvot kopā ar vecmammu 

Olgu, jo viņu tēvs miris un māte aizbraukusi meklēt darbu Anglijā. Pretēji 
bērnu gribai, vecmamma vēlas pārdot lauku īpašumus, kas piederējuši viņu 
tēvam, bet situācija mainās pēc Olgas nejaušās nāves…

Režisora Renāra Vimbas debija pilnmetrāžas kino saņēma Kristāla lāci 
Berlīnes kino festivālā. Filma tika iekļauta un demonstrēta arī festivāla RO
JAL programmā. Ieeja 2,- EUR. 

Sestdien, 1. oktobrī, plkst. 13.00 
Vispasaules senioru dienā –  

pasākums ne tikai senioriem, bet ikvienam!
„Kā saglabāt dzīves spēku”.

* Pie mums viesos psihoterapeite Aina Poiša
* Dokumentālā filma „Laimes formula”
Kā būt laimīgam? Kā kļūt veselam? Kur gūt iedvesmu? Šie jautājumi 

nevienam nav sveši, bet atbildes mēs meklējam katrs savā veidā. Kā 
saka viena no dokumentālās filmas „Laimes formula” varonēm Inese 
Ziņģīte – manā leksikā nav tāda vārda „nevaru”, ir tikai vārds „negribu”! 
Filmā skatītājs iepazīs četrus cilvēkus un viņu laimes formulas. Inese 
Ziņģīte, Artūrs Tereško, Raits Valters un Jānis Rubenis – visas šīs personības 
vieno neatlaidība, dzīvesprieks, humora izjūta un īpaša saikne ar dabu.

Ieeja brīva.

Pirmdien, 3. oktobrī,  plkst. 13.00 jautra izrāde bērniem un vecākiem

„Baltais lācis”.
Ieeja 3,- EUR.

Otrdien, 11. oktobrī, plkst. 13.00 izrāde bērniem

„Šreks”.
Ieeja 3,- EUR.

Sestdien, 15. oktobrī, plkst. 18.00
VALMIERAS DRĀMAS TEĀTRA viesizrāde Rojā

Anšlavs Eglītis

„BEZKAUNĪGIE VEČI”, emigrācijas komēdija.

Ieeja 10,-, 8,-, 6,- EUR, biļešu iepriekšpārdošana 
Rojas KC un www.bilesuparadize.lv

Sestdien, 22. oktobrī, plkst.19.00
MARIJAS NAUMOVAS KONCERTS

„KĀDĀ JAUKĀ DIENĀ”.
Muzicēs Rolands Beļēvičs (taustiņi), Norberts Skraucis (bass), Inguss 

Feldmanis (ģitāra), Andris Buiķis (bungas).
Ieeja 15,-, 12,-, 10,-, 8,- EUR.

Biļešu iepriekšpārdošana Rojas KC un www.bilesuparadize.lv 

Pasākumu kalendārs Sludinājumi

Līdzjūtība

Pateicības

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

  Malku.  Zvanīt 29286523.
  Lēti lietotu tvaika nosūcēju. Zvanīt 63269310, 

29913881.

PĀRDOD

DAŽĀDI
  Rakšanas darbi ar miniekskavatoru. Zvanīt 

20213122.
  Veicam visa veida celtniecības darbus. Tele

fons 26774914.

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji –
Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj tavu augumiņu.

Izsakām līdzjūtību Ingrīdai Terļeckai, māti 
mūžībā pavadot.

Kaimiņi

 No sirds pateicamies visiem, kas izteica līdz
jūtību un bija klāt, aizvadot mūžībā mūsu mīļo Viju 
Čubu. 

Meitas

Rojas pašvaldības policija laikā no 
7.  septembra līdz 20. septembrim veikusi 
sekojošas darbības:

Izteikts trīs mutiski brīdinājumi iedzīvotājiem, 
kuri savas automašīnas novietojuši autobusu 
pieturā pie pirmsskolas izglītības iestādes „Zelta 
zivtiņa”. Lūgums autovadītājiem turpmāk neno

vietot automašīnas pieturvietā, lai netraucētu 
satiksmes autobusu kustību un pasažieru 
izkāpšanu, iekāpšanu. 

Uzrakstīti divi brīdinājumi un pieņemts 
paskaidrojums no automašīnu īpašniekiem par 
atkritumu novietošanu tam neparedzētā vietā – 
Kaltenes akmeņainās jūrmalas stāvlaukumā.

Uzrakstīti divi brīdinājumi par to, ka Rudē 
zemes īpašniekam īpašumā izveidojusies kūla un 

Rojas ostas teritorijā atrodas sagāzusies bīstama 
metāla konstrukcija.

10.09. Konstatēts, ka starp Pūrciemu un 
Melnsilu kāpu zonā atrodas automašīna, kura 
pieder Vācijas pilsonim. Sastādīts protokolspa
ziņojums.

12.09. Saņemts iesniegums no personas par to, 
ka viņam nepazīstami vīrieši izteikuši draudus. 
Materiāls nodots Valsts policijai.

14.09. Saņemts zvans no Valsts policijas par 
to, ka Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības 
Dienestam vajadzīga palīdzība Rudē.

15.09. Automašīnas vadītājam no Krievijas izteikts 
mutisks brīdinājums par apstāšanos zem zīmes 
„Apstāties aizliegts” Selgas ielā, pārkāpums novērsts. 

19.09. Saņemts zvans no vīrieša Rojā, ka viņa 
ritenim uzbraukusi automašīna, ieteikts zvanīt 
ceļu policijai. 

Lai piedalītos Rojas novada sociālā dienesta MFC „STROPS” 
rīkotajās nodarbībās aicinām interesentus vērsties pie sociālā dar

binieka Sociālajā dienestā, Celtnieku ielā 6, Rojā vai pa tālruni 63269551. 
Uz tikšanos Stropa nodarbībās! 

 No sirds pateicos Eiermaņu ģimenei Miera 
ielā 1, par palīdzību grūtajā brīdī kapos.

Rita Opolais
 Paldies visiem, kas skumju brīdī bija kopā ar 

mums no mūsu mīļās māmiņas Gitas Veismanes at
vadoties. 

Bērni
 Paldies visiem, kas bija kopā ar mums no mam

mas un sievas Ilgas Rutkas atvadoties. 
Meitas un vīrs

BURĀŠANAS SEZONAS 
NOSLĒGUMA SACENSĪBAS

LAIKS – 24. SEPTEMBRIS,  
SESTDIEN, PLKST. 12:00

VIETA – ROJĀ, JŪRĀ PRETĪ PLUDMALEI

DALĪBNIEKI – ROJAS SPORTA SKOLA
SACENSĪBAS VAR VĒROT NO ZIEMEĻU MOLA.

          ATBALSTĪSIM                          SAVĒJOS!

Pludmales volejbola 
rezultāti

14. septembrī jau nelielā tumsiņā tika izspēlēta šīs pludmales volej
bola sezonas pēdējā spēle. Šogad atklātajā pludmales volejbola turnīrā 
„Rojas vasara – 2016”, kurš notika piecos posmos, piedalījās 27 dalīb
nieki no Rojas, Melnsila, Vandzenes, Talsiem un Kolkas. Visos piecos 
posmos piedalījās trīs volejbolisti, un tie ir  rojnieki Gatis Simanovičs, 
Mikus Zālītis un Arnis Enzels.

5.  posmā uzvarēja Talsu volejbolisti – Henrijs Bernāns un Aļģis 
Tomsons, 2. vietā palika Gatis Simanovičs un Māris Popmanis, bet 
3. vietā – Mikus Zālītis un Arnis Enzels.

Kopvērtējumā turnīra uzvarētājs varēja būt dalībnieks, kuram četros 
posmos no pieciem posmiem bija vismazāk gūto punktu. Tātad turnīra 
kopvērtējumā 1.vietu un kausu izcīnīja Gatis Simanovičs, 2. vieta Mā
rim Popmanim, bet 3.vietā kopvērtējumā palika arī rojnieki – Mikus 
Zālītis un Arnis Enzels. 

Paldies visiem dalībniekiem par aktivitāti, par savstarpējo drau
dzīgumu, par volejbola mīlestību! Paldies Rojas novada domei par 
finansiālo atbalstu apbalvojumu iegādei. Paldies G. Simanovičam par 
atbalstu sacensību tiesāšanā. 

Uz tikšanos smilšu laukumos nākošajā sezonā!
Sporta organizatore T. Kirilova

Tatjanai Kirilovai 
uzvara Liepājā!

No 2.–3. septembrim Liepājā notika Baltijas 
kauss basketbolā senioriem, kurā piedalījās labākās Baltijas valstu ko
mandas 11 vecuma grupās gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Kopu
mā Liepājā bija ieradušās vairāk kā 30 komandas no četrām valstīm  – 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.  Šajās sacensībās piedalījās 
arī rojeniece Tatjana Kirilova. Basketbola kluba „Tukums” komandas 
sastāvā vecuma grupā +50 tika izcīnīta 1. vieta. Taņa jau 20 gadus spēlē 
basketbolu Tukuma komandā gan Latvijas čempionātā, kur šogad tika 
izcīnīta 1. vieta, gan dažādos basketbola turnīros ārpus Latvijas.

Marita Pāvuliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sacensību dalībnieki                                       Foto: Krista Simanoviča

Esiet laipni aicināti 
5. oktobrī, trešdien, plkst. 9.00 uz

Rojā, Selgas ielā 1B,

ATVĒRŠANAS SVĒTKIEM!
Piedāvājumā plašs svaigas gaļas un 

kūpinājumu sortiments.
Darba laiks: darba dienās 9.00–18.00, 

sestdienās 9.00–15.00.

Sieviešu vingrošana atsāk nodarbības 3. oktob
rī 19.00. Turpmāk vingrosim pirmdienās un ce
turtdienās stadiona trenažieru zālē. 

Trenere Taņa

Iedzīvotāji, izmantojiet iespēju – Rojas atkri
tumu pārkraušanas un šķirošanas stacija 24. sep
tembrī būs atvērta no 09.00–14.00! Ziemas sezonā 
Rojas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas sta
cija sestdienās nestrādās!


