Skolotājs iesēj gudrības sēklas,
kuras augs vienmēr…
Sirsnīgi sveicam Rojas vidusskolas
pensionētos skolotājus
Skolotāju dienā!
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Rojas vidusskolas arodkomiteja

Skolai atdots mūžs
Dace Klabere
Katru gadu pirmajā oktobra svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju
diena. Šogad tā iekrita 6. oktobrī. Tie
ir svētki gan esošajiem, gan bijušajiem pedagogiem, tādēļ šoreiz devos
ciemos pie bijušajiem Rojas vidusskolas skolotājiem Virgīnijas un Egila
Mūrniekiem, kuru viss darba mūžs –
40 gadi – pagājuši Rojas vidusskolā.
Uz manu jautājumu, vai Skolotā
ju dienā ietrīsējās arī bijušo pedagogu
sirsniņas, Virgīnija atbild noliedzoši un
uzsver, ka būt skolotājiem – tas ir bijis
viņu aicinājums un sirdsdarbs. Šo dažu
mēnešu laikā, kopš abi pedagogi ir pel
nītā atpūtā, viņi bijuši tik aizņemti, ka
neviens no viņiem vēl nav apjautis, ka
kaut kas pietrūktu. Virgīnija atklāj, ka
lielajā aizņemtībā jau vienubrīd nodo
mājusi, kā ar visu tiktu galā, ja vēl ik
dienu būtu jāiet uz skolu.
„Abi reizē atnācām, reizē aizgājām”,
stāsta Virgīnija un Egils piebilst – laikā
aizgājām. Virgīnija smej, ka īsti reizē ne
atnākuši gan. Egils uz Roju atbraucis jau
augusta sākumā un pieņemts darbā no
15. augusta, savukārt Virgīnija 29. jūlijā
bija kļuvusi par jauno māmiņu pirm
dzimtajai meitai Ilzei, tādēļ Rojā ar visu
bērnu ieradusies vien septembra beigās.
Šeit viņa ar labu vārdu piemin Jakovu
Plineru, kurš viņu pieņēmis darbā ar
atpakaļejošu datumu – arī 15. augustu.
Jaunie pedagogi izgājuši ciklu, ko gan
drīz visi skolotāji – veselu gadu jaunā
ģimenīte nodzīvojusi vienā internāta
istabiņā. Uz jautājumu, kurš rūpējās par
meitiņu, kamēr vecāki strādāja, Virgī
nija atbild, ka bijis dažādi. Kuram no
vecākiem iegadījusies brīva stunda, tas
auklējis bērnu. Ja stundas bijušas abiem,
meitiņu pieskatījušas jaunās kolēģes, bet
dažkārt bērns ielikts sētiņā, sētiņa platajā
gultā, un tā mazulis dzīvojies. Jā, gadījies
arī, ka bērns ar visu sētiņu pamanījies no
gultas noslīdēt, bet vienmēr viss beidzies
labi – izaugusi gudra un vesela!
Tā nemanot, vienā elpas vilcienā,
skolā pagājuši 40 gadi. Egilam tie gan ir
38 skolā nostrādāti gadi. Viņš atceras, ka

Kalvīša laikā viņam apnikuši visi tukšie 30 jaunie pedagogi – visiem
solījumi, tādēļ viņš noskaities un darbu ne vairāk par 28 gadiem un
skolā pametis. Virgīnija piebilst, ka to loģiski, ka tagad, pēc 40 ga
reiz teikusi vīram, ka ilgāk par četriem diem, viņi dodas pelnītā
gadiem jau viņš bez skolas neizturēšot, atpūtā.
Uz jautājumu, ar kuru
bet kļūdījusies – Egils izturējis divus
gadus un, direktores pierunāts, atgrie no direktoriem bija vis
zies skolā. Viņam tikai žēl, ka nekas jau vieglāk sastrādāties, Egils
nav mainījies arī tagad. Pedagogu pāris atbild diplomātiski – direk
ir pārliecināts, ka tagadējā tā saucamā tori nāk un iet, darbs pa
reforma uz kādu bērnu paaudzi noteik liek. „Katra diena un stun
ti atsauksies. „Izglītošana ir ļoti smalks da bija savādāka, un tur jau
darbs un caurs papēžiem matemātiku ir tā odziņa”, skaidro Egils.
nevar iemācīties. Lai to iemācī
tu, cilvēkam ir ļoti nopietni jā
darbojas līdzi”, uzsver skolotāja
ar 40 gadu stāžu.
Šī gada sākumā Egilam sāku
šās nopietnas sirds problēmas,
un ģimenes kopējā apspriedē
nolemts, ka viņam jāiet pensijā.
Tad Egils pierunājis iet pensijā
arī dzīvesbiedri, atgādinot, ka
tā viņi norunājuši jau precoties.
Viņš gan piebilst, ka būtu varē
juši vēl kādu laiku pastrādāt, ja
ne visas tās šausmas, kas pašlaik
notiek izglītības sistēmā. Abiem
pedagogiem nav skaidrs, kā
cilvēki bez pedagoģiskās izglī
tības, kāju skolā nespēruši, var
taisīt izglītības reformas. „Re
zultāts pēc gadiem būs bēdīgs
visai Latvijai”, rezumē laulātais
pāris, piebilstot, ka viena valsts,
kuras nosaukumu viņi vairs
neatceras, šo reformu, kas pie
mums tagad tiek realizēta, jau
atmetusi pirms vairākiem ga
diem kā nederīgu.
Virgīnija un Egils Mūrnieki vienmēr
Virgīnija stāsta, ka viņi ir
jau trešais vilnis, kas aiziet no strādājuši pēc labākās sirdsapziņas.
Albuma foto
skolas. Pirmie gājuši pensijā jau
1979. gadā, kad Mūrnieku pāris tikai Viena tēma divām klasēm un katrā no
sākuši strādāt. Deviņdesmitajos gados tām pilnīgi savādāka stunda. Bērni ir
savukārt bijusi drastiska nostāja pret tik dažādi, tāpēc arī nekas nenoticis
strādājošajiem pensionāriem – tie vai nu vienādi. Stundu saplānot gandrīz neie
nesaņēmuši pensiju nemaz, vai no tās spējami, jo nekas nenotika, kā plānots.
atvilkti tādi nodokļi, ka strādāt nav bijis Runājot par plāniem, Egils atceras, ka
izdevīgi. Toreiz daudzi aizgājuši pensi pašlaik kā lielu jaunumu pasniedz lie
jā – viss skolas stiprais balsts. Virgīni tas, ko viņi pielietojuši jau pirms dau
ja atceras, ka 1979. gadā skolā bijuši dziem gadiem, tikko kā sākot strādāt.

Mūrnieku kuplā saime. Un tas vēl nav viss – aiz kadra palikuši vēl divi
ģimenes locekļi.
Patiesībā nespēja pieņemt esošo situā
ciju izglītības sistēmā, arī bija viens no
iemesliem, kāpēc abi pedagogi pieņēma
lēmumu no tās aiziet. Tāpēc arī nav žē
luma un nav gribēšanas tajā atgriezties,
tieši otrādi – tas viss atvieglojis šo izšķi
rīgo soli.
Mūrnieku pāra galvenais prieka avots
ir viņu trīs bērni un kuplais mazbērnu
pulciņš. Vecāki priecājas par to, ka visi
trīs viņu bērni ir ieguvuši izglītību un
sevi realizē šeit pat Latvijā. Visi strādā un
cīnās. Vecākā meita arī ir ļoti rezervēta
pret politiskajām norisēm Latvijā, jo viņa
realitātē redz, kā strādā nodokļu sistēma,
un cik tā mums, iedzīvotājiem, ir labvēlī
ga. Ilze ir izstudējusi vides zinātni, raksta
projektus, kuri allaž tiek apstiprināti, un
cenšas dzīvot pēc iespējas zaļāk. Vidējās
meitas Dainas maizes darbs ir tulkošana,
bet lielā mīlestība – zirgi. Savukārt dēls
Māris ieguvis elektroniķa izglītību un
strādā firmā Ventspilī.
Mūrnieku pārim ir 6 mazbērni,
tādēļ reta ir diena, kad viņi būtu tikai
divatā. Tagad viss sirds siltums un zi
nāšanas tiek ieguldītas mazbērnos un
vecvecāki priecājas, ka viņi aug gudri,
mīļi un zinātkāri. Virgīnija smejas, ka

viņa esot tehniskā vecmāmiņa, kas at
bild par ēdienu un drēbēm, savukārt
Egils gādājot par mazbērnu izklaidēm.
Mazajiem viņš nespēj atteikt neko –
ved viņus peldēties, uz kafejnīcām,
ekskursijās pa Latviju, spēlējas ar vi
ņiem. Savukārt, kad nevajadzēs auklēt
mazbērnus, Virgīnija ar Egilu plāno
pievērsties fiziskajām aktivitātēm un
saviem vaļaspriekiem, kam pagaidām
laika nepietiek. Kad jautāju, kā viņiem
tas izdodas – iet roku rokā visu dzīvi –
Egils atbild, ka viņa sieviņa joprojām
nav izlasīta grāmata, un, kā iesākuši, tā
arī šo dzīvi pabeigšot – roku rokā.
Mūrnieku pāris nekad nav bijis uz
ārišķībām vērsts. Arī pavasarī un vasarā
Virgīnija centusies izvairīties no pārlie
ku emocionālām situācijām, lai arī ne
vienmēr tas izdevies. Augustā, pedago
ģiskās padomes sēdē, viņa saņēmusi tik
daudz sirsnības no saviem mīļajiem ko
lēģiem, ka to pietiks ilgam laikam. Tāds
pats arī Egils – labāk lieku reizi klusu
maliņā pastāvēs, tādēļ divpadsmitajiem
nācies viņu apciemot dārzā…
„Tāda nu es esmu”, atklāj Virgīnija.
„Savu dvēseli uz āru negriežu, tik vien,
kā godīgi darīju savu darbu”.

Septembris Rojas vidusskolas dzīvē
Neticami, bet pirmais mācību mē
nesis aiz muguras, un drīz jau rudens
brīvlaiks iepriecinās skolēnus. Ko esam
sadarījuši, kā iejutušies skolas dzīvē pēc
saulainajām vasaras izpriecām?
Šogad Sporta diena neprognozēja
mo laika apstākļu dēļ notika jau 4. sep
tembrī. Un mums palaimējās! Diena
bija saulaina un silta, tāpēc sportiskās
aktivitātes tika rīkotas pludmalē. Sko
lēni izbaudīja jauko dienu un atzina,
ka Sporta diena ir labs starts jaunajam
mācību gadam.
Rojas vidusskolas sportisti septembrī
aizstāvējuši skolas vārdu vairākās sacen
sībās. Rudens kross Talsos, atklātā viegl
atlētikas olimpiāde skolu sportā. Svei
cam visus dalībniekus un sakām paldies
par aktivitātēm! Visa skola ņēma dalību
arī Olimpiskajā dienā stadionā, kad vie
nojāmies kopīgos muzikālos ritmos.
Septembrī ne tikai sportojam, bet arī
lasām dzeju, jo septembris ir arī Dzejas
mēnesis. Skolas bibliotēkā pēcpusdienās
varējām lasīt dzejnieka, putnu pētnieka
Jāņa Baltvilka dzeju un pildīt dažādus
dzejas uzdevumus, jo mums zināmajam
Pastariņa prēmijas divkāršajam laureā

tam vasarā apritētu 75. dzimšanas diena.
Sākumskolas skolēni kādā no septem
bra saulainajām dienām skolas pagalmā
rakstīja pašsacerēto dzeju uz asfalta. Rei
zēm dzejas mūžs ir ļoti īss. Pēc nakts lie
tutiņa par dzejas klātbūtni liecināja vairs
tikai daži atsevišķi vārdi un krāsu švīkas.
Bet bija! Šeit bija dzeja!
Kā jau katru gadu, īpaša uzņemšana
un iesvētīšana, lai kļūtu par vidusskolē
nu, ir jāizcieš 10. klasei. Septembra pē
dējā ceturtdiena un piektdiena bija lik
tenīgās dienas 10. klases 22 skolēniem,
kuriem bija jāierodas tematiski ģērbtiem
repa vai hip-hop stilā. Vienpadsmitie
bija sagatavojuši dažādus pārbaudīju
mus desmitajiem, sākot no prāta spēlēm
un beidzot ar „gardām” pusdienām, uz
kurām gan visi raudzījās ar zināmām
aizdomām. 10tie turējās godam un
piektdien visi priecīgi un laimīgi, svinīgi
dodot nelaužamu zvērestu, tika uzņem
ti Rojas vidusskolas draudzīgajā saimē.
Paldies 10. klasei un skolotājai Ingai
Puntulei par paklausību, un 11. klasei ar
audzinātāju Aigu Kažu par izdomu.
3. un 4. oktobrī Rojas vidusskolā atzī
mēja Skolotāju dienu. 12. klases skolēni

Skolotāju kolektīvs ekskursijā „Pikšās”.
bija parūpējušies, lai šogad skolotāji at
cerētos un izbaudītu disko ritmus. Starp
brīžos skolotājiem bija sagatavotas dažā
das aktivitātes un rīta un prāta rosmes.
Piektdien skolotāji vienotā saimē devās
uz Kārļa Ulmaņa dzimtas mājām un mu

zeju „Pikšas”. Ja K. Ulmanim pieder vārdi
„Palieciet jūs savās vietās, es palikšu savā”,
tad to pašu var teikt par muzeja gidi un
vadītāju Ilgu Ķipsni, jo tik saturīgu, smel
dzīgu un patriotisku stāstījumu muzejos
negadās dzirdēt bieži. 2018. gads bija pir

Albuma foto
mais bez tā veidotāja un vadītāja Gunāra
Ulmaņa (Kārļa Ulmaņa brāļa dēls), kurš
pēc atgriešanās no izsūtījuma Krievijā,
pulcēja entuziastu grupas, lai no krū
miem attīrītu nojaukto māju vietu.
(Turpinājums 2. lpp.)
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Latvijā sākušās medības ar dzinējiem
Dace Klabere

Pašvaldības autoceļa atjaunošana
Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada pašvaldības iesniegto pro
jektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto pro
jektu „Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 182 840,79, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 177 720,26, publiskais
finansējums ir EUR 159 948,23.
Galvenais šī projekta mērķis ir pašvaldības autoceļa „Autoceļš P126 – Kokdarb
nīca – Mazroņi”, Rudē, seguma atjaunošana. Projektējamais ceļa sākums ir Valsts
reģionālā autoceļa P126 „Valdgale – Roja” un beigas ir pašvaldības ceļš Zibeņu
dambis. Projekta ietvaros saglabā esošo brauktuves platumu un parametrus, kas
ir no 6,0 m līdz 4,5 m.
Būvdarbu līgums noslēgts ar IK „Jūrmalnieki AI”, reģistrācijas Nr. 41201005562,
par būvdarbu summu EUR 139 898,09 bez PVN, pamatojoties uz iepirkuma proce
dūrā iesniegto piedāvājumu kā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Būvprojektu „Pašvaldības autoceļa „Autoceļa P126 – Kokdarbnīca – Mazroņi”
seguma atjaunošana” izstrādāja
PS „LMR Projekts”.

dzinējiem devās arī mednieku kluba „Ģipka” biedri. Kā pa
stāstīja tā vadītājs Ansis Svitiņš, Ģipkā šajā dienā bija sapul
Klāt oktobris, laiks, kad Latvijā sākas medību sezona ar cējušies 11 mednieki un 4 dzinēji. Uz jautājumu, kā gāja,
dzinējiem – viens no aizraujošākajiem un aktīvākajiem me Ansis atbild, ka nevar sūdzēties. Zvēru bijis daudz, taču tie
dību veidiem, kas vienlaikus prasa maksimālu koncentrēša nenākuši ārā, bet tukšā mednieki arī nav palikuši – nome
nos un pedantisku drošības noteikumu ievērošanu.
dīts brieža bullis. Bez tam vēl vīri medības apvienojuši ar
Sestdien, 5. oktobrī, šīs sezonas pirmajās medībās ar sēņošanu – kopā salasīti vairāki maisi ar baravikām! Mežā
bijuši daudz sēņotāju, tādēļ mednieki gājuši dziļāk
mežā, kur parasts sēņotājs savu kāju nesper. Dro
šība medniekiem ir pirmajā vietā un, kā saka me
dību kluba vadītājs, tu esi atbildīgs par lodi, kuru
izšauj.
Ansis netic tam, ka Latvijā vairs nav mežacūku.
Viņaprāt, cūkas ir, tikai nesalīdzināmi mazāk. Pro
tams, ka viņam kā medniekam gribētos, lai dzīvnie
ku mežā būtu vairāk. Uz manu iebildi, ka mežacū
kas nodara lielu kaitējumu vietējiem zemniekiem,
Ansis atbild, ka to jau nodara jebkurš meža dzīv
nieks, ne tikai cūkas.
Katrā medību kolektīvā ir izveidojušās savas
tradīcijas un tiek gādāts par to, lai vīros nostipri
nātos draudzība, biedriskums un kopības sajūta,
lai medību sezonas sākums un nobeigums tiktu
atzīmēti īpaši. Šajā reizē par to bija parūpējusies
Anša mamma Ieviņa Svitiņa ar savu izpalīdzi Me
Pēc mežā nostaigātajiem kilometriem ir tik patīkami, ja kāds tevi giju Janševicu, kuras vīrus sagaidīja ar karstu, uz
sagaida ar siltu zupas katlu.
ugunskura vārītu zupu un izdekorētu mednieku
D. Sileviča foto namiņu. 

Anševicu tandēms Rojas bibliotēkā
Ligita Šnore,
Teritorijas plānotāja

Pasākumos „Izaugt ģimenē” Kurzemē izglīto
potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes
Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros visās Kurzemes pašvaldībās tiks
rīkoti vismaz divi izglītojoši pasākumi – sarunu rīti un vakari „Izaugt ģimenē”.
Uz pasākumu tiks gaidīts ikviens interesents, kurš vēlas kļūt par aizbildni,
adoptētāju, audžuģimeni, vai viesģimeni, vai interesē jautājumi par bērniem,
kuri palikuši bez vecāku aprūpes.
Pasākumos ikvienam būs iespēja uzzināt informāciju, kas ir aizbildnis,
adoptētājs un audžuģimene un kā par tādu kļūt, kā arī iepazīt jau bērnus uzņemošo
ģimeņu pieredzi. Izglītojošos pasākumus vadīs gan speciālisti, kas strādā ar bērnus
uzņemošajām ģimenēm, gan ģimenes, kuras jau līdz šim savā aprūpē uzņēmušas
bez vecāku gādības palikušus bērnus.
Izglītojošos pasākumus „Izaugt ģimenē” organizē Sociālo pakalpojumu aģen
tūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs „Liepāja” un tie ir plānoti katrā
Kurzemes reģiona pašvaldībā. Pirmajos sarunu vakaros Liepājā 27. septembrī un
Aizputē 30.septembrī kopumā piedalījušies 23 interesenti, savukārt oktobrī po
tenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes tiks aicinātas uz sarunu vakariem
Priekulē, Rucavā un Mērsragā.
Šobrīd plānotais sarunu vakaru norises kalendārs pieejams https://agenturakurzeme.lv un http://kurzemevisiem.lv mājaslapās.

Par projektu „Kurzeme visiem”
Projekts „Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu
ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti
un bērniem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā
fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro
apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme”. Vairāk
par projektu: www.kurzeme.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Par Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes
reģiona ģimeņu atbalsta centru „Liepāja”
Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs „Liepāja”,
Brīvības iela 9, Liepājā un citur Kurzemē, nodrošina
dažādus sociālus pakalpojumus (ģimenes asistents,
agrīnās intervences pakalpojums), kā arī nodrošina
atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem (atbalsta grupas,
psihologa konsultācijas); nodrošina topošo adoptētāju un audžuģimeņu mācības.
Informāciju sagatavoja:
Laura Homka Projekta „Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura.homka@kurzemesregions.lv

Liels rožu klēpis Rojas novada domes
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai par
gaismu Akas ielā! Mēs gaismu gaidījām
vairāk par gadu. Paldies!
Rasma un pārējie
Akas ielas iedzīvotāji

27. septembra pēcpusdienā, tiekoties ar lieljūras
piekrastniekiem Inu Anševicu un Gunāru Anševicu,
izskanēja Dzejas dienu mēnesim veltītais pasākums
Rojas novada bibliotēkā.
Iepazīstinot ar sevi, Ina Anševica saka: „Es esmu
no Saunaga. Mans tēvs ir zvejnieks, un šai ciemā dzī
voju līdz divdesmit piecu gadu vecumam. Nu jau ga
dus desmit dzīvoju Valdemārpilī un jūtu sevi vairāk
kā valdemārpilnieci.” Esot dzirdēti dažādi varianti par
radniecību ar Gunāru Anševicu – pēdējais, ka Ina ir
viņa vedekla – taču tie neesot patiesi. Tikai uzvārdu
sakritība. Anševicas uzvārdā Ina ir neilgi. Pirms tam
viņa darbus publicēja kā Ina Filoņenko. Pamazām
izveidojusies savstarpēja sadarbība ar brāļiem Anše
Gunārs Anševics (no labās) smīdina klausītājus ar savu humoviciem ne vien kopīgos pasākumos, bet Ina arī palīdz
ristisko skatījumu uz dzīvi. Viņam blakus Ina Anševica.
abiem, pārrakstot viņu darbus. Viņi ir tāda gadagā
I. Graudiņas foto
juma cilvēki, kas raksta rokrakstā, un savus darbus
sūta Inai, kura tos pārraksta datorrakstā. Ērikam pa
prezentēs savu jauno grāmatu. Mūsu pasākuma apmeklētāji
līdzējusi sagatavot pirmo autorgrāmatu, aizsūtot uz „Domu Gunāra Anševica jauno grāmatu „Zagļciemnieka stāsti”
pērlēm”. Nupat iznākusi autorgrāmata Gunāram Anševicam izķēra vienā mirklī un pat pasūtīja vēl! Autors gan saka –
un arī pašai. Ina atceras, ka dzeju rakstījusi jau pamatsko neuzskatot sevi par dzejnieku, drīzāk stāstnieku vai hronistu,
las gados, savulaik ievietojusi tos portālā draugiem.lv, bet no taču viņa humoristiskais skatījums uz dažādām dzīves
tiem nekas nav saglabājies. Tagad visu pierakstot uz papīra, nebūšanām priecē arī dzejas rindās. Pēc tikšanās saņēmām
kā to ieteicis Gunārs Anševics.
ne vien pasūtītās grāmatas, bet arī Gunāra solīto pastāstiņu
Gaidot tikšanos, papētot „rakstos”, secinājām, ka abiem par palaidni Pēteri, kurā visi vārdi /ap 500/ sākas ar burtu p.
autoriem šī gada Dzejas dienās bijušas vairākas tikšanās Sirsnīgs paldies!
Talsu novadā un būs vēl. Gandrīz nezinājām, ko sagaidīt,
Vēlam abiem autoriem daudz jaunu ideju un ar jaunām
lasot, ka pēc mūsu pasākuma Miķeļdienas tirgus dienā grāmatām atkal priecēt lasītājus!
Kolkā īpašais viesis – dullais pitradznieks Gunārs Anševics –
Irēna Svitiņa
Ziņo AAS „Piejūra”
Bez maksas gan fiziskas, gan juridiskas personas
visās stacijās un poligonā „Janvāri” var nodot šādus
atkritumu veidus:
– papīru, kartonu, makulatūru;
– tetrapakas, eko pakas;
– stikla iepakojumu (pudeles, burkas);
– plastmasas iepakojumu (PET pudeles, maisiņi, plēve
(LDPE), sadzīves ķīmijas pudeles un kannas);
– metāla iepakojumu (metāla kārbas, bundžas, vāciņi);
– sadzīves elektrotehniku (ledusskapji, plītis, televizori,
datori, veļas mazgājamās mašīnas u.c.);
– metāllūžņus.
Rojas pārkraušanas-šķirošanas stacijā
par maksu nododamie atkritumi:

Rojas PŠS
Nešķiroti sadzīves
atkritumi (juridiskajām
personām!)
Liela izmēra atkritumi
Nolietotas riepas
Būvniecības atkritumi
Azbestu saturoši
būvmateriāli
Stikls (logu)
(bez piemaisījumiem)
Luminiscentās spuldzes

Cena bez
PVN
EUR/t

Cena ar
PVN
EUR/t

60,73

73,48

71,44
80,00
71,44

86,44
96,80
86,44

92,53

111,96

28,93

35,01

0,21 EUR/
gab.

0,25 EUR/
gab.

Septembris Rojas vidusskolas dzīvē
(Sākums 1. lappusē.)
Divdesmit piecus gadus viņš nežēloja
savu laiku, līdzekļus un enerģiju, lai
„Pikšas” atdzimtu. Atceļā iegriezāmies
arī Lestenes Brāļu kapos, lai aizdegtu
svecītes 2. Pasaules kara laikā krituša
jiem latviešu leģionāriem.
Dzīvē supervaroņu nav! Drošība
sākas ar tevi. Ar šādu saukli Slimību
profilakses un kontroles centrs īste
no izglītojošus pasākumus 4.–5. kla
šu skolēniem par traumu profilaksi.
Septembrī šīs nodarbības tika īstenotas
Rojas vidusskolā. Nodarbību laikā tika
atgādināts par nepieciešamību lietot
aizsargekipējumu sporta un aktīvās

atpūtas laikā, tika pārrunāti traumu
gūšanas un to novēršanas veidi, kā arī
spēlēta izglītojoša spēle.
Jau otro gadu skolā darbojas maz
pulku organizācija Undīnes Lembergas
vadībā. Rojas vidusskolas mazpul
ka un Vides pulciņa (skolotāja Raida
Koroļova) apvienotā komanda pieda
lījās „Clean Games Baltijas kausa” sa
censībās Ventspilī, kur ieguva 2. vietu.
Kopā šajā sacensību posmā tika savākti
443,4 kg mežā izmestu atkritumu, tai
skaitā arī 36 kg riepu. Paldies apvieno
tajai komandai un skolotājai Undīnei
Lembergai par klātbūtni.
No 7.–13. oktobrim notiek „Labo

darbu nedēļa”, kura aicina sniegt at
balstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai
sabiedrībai un veidot palīdzēšanas
kultūru Latvijā. Atsaucoties šim aici
nājumam, 9. klase ar skolotājām Raidu
Koroļovu un Undīni Lembergu sakopa
jau aizgājušo skolotāju kapu kopiņas.
Paldies par labajiem darbiem!
Šonedēļ skolā darbojās Latvijas te
levīzijas uzņemšanas komanda. Paula
Feldmane no 6.b klases ņēmusi dalību
televīzijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”.
Turēsim piektdien, 11. oktobrī, īkšķus
par mūsu meiteni! Lai izdodas viņai un
arī mums!
Antra Ozollapa
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Saistošie noteikumi
Nr. 7/2019
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2019. gada 17. septembra
sēdes lēmumu Nr. 149
(protokols Nr. 11)

Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 6. punktu un šī panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Rojas no
vada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu kapsētu iekšējās
kārtības noteikumus, kapavietas piešķiršanas un kopšanas kārtību,
apbedīšanas kārtību, kā arī nekoptas kapavietas aktēšanas kārtību.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. apbedījums – miruša cilvēka (turpmāk – mirušais) vai urnas
ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana kapavietā šajos noteikumos
paredzētajā kārtībā;
2.2. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierā
dītas jaunas kapavietas;
2.3. daļēji slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī ģimenes
kapavietā;
2.4. slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;
2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta lieluma zemes teri
torija kapsētā mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai, kopšanai
un šīs teritorijas labiekārtošanai;
2.6. kapsētas apsaimniekotājs – juridiska persona, kura uz kapsē
tu īpašnieka lēmuma vai ar kapsētas īpašnieku savstarpēji noslēgta
līguma pamata veic kapsētu apsaimniekošanu;
2.7. kapsētas īpašnieks – pašvaldība, reliģiskā organizācija;
2.8. kapavietas uzturētājs – fiziskā persona, kurai ir piešķirtas ka
pavietas uzturēšanas tiesības;
2.9. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pel
niem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos noteikumos paredzē
tajā kārtībā;
2.10. kapsētas pārzinis – Rojas novada pašvaldība, kuras vārdā
saistošajos noteikumos paredzētos kapsētu uzturēšanas pienāku
mus realizē pašvaldības izpilddirektors un viņa norīkoti darbinie
ki;
2.10. aktēta kapavieta – noteiktā kārtībā par nekoptu atzīta ka
pavieta;
2.11. apbedīšanas atļauja – dokuments, kas piešķir apbedīšanas
uzņēmumam tiesības veikt apbedīšanu.
3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtās
un slēgtās kapsētas. Rojas novada dome nosaka vai maina kapsētas
statusu, pieņemot par to attiecīgu lēmumu.
4. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā dekla
rētā dzīvesvieta ir bijusi Rojas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, apbedīšanai un kapavietas uzturētāja radinieku, kas nav
deklarēti Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apbe
dīšanai.
5. Kapsētas īpašnieks var veidot kapsētās speciālu sektoru bezpie
derīgo apbedīšanai.
II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
6. Kapsētās aizliegts:
6.1. ievest dzīvniekus bez pavadas;
6.2. sniegt apbedīšanas pakalpojumus un veikt apbedīšanu kap
sētās bez kapsētas īpašnieka atļaujas;
6.3. stādīt kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu vei
došanai un kuru garums pēc izaugšanas pārsniedz 2 m;
6.4. rakt, ņemt zemi un smiltis brīvajās kapsētas teritorijās;
6.5. patvaļīgi mainīt kapsētā ierādītās kapavietas teritorijas robe
žas;
6.6. iebraukt ar transportlīdzekli, izņemot:
6.6.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka atļauja;
6.6.2. policijas operatīvo transportlīdzekli, neatliekamās medi
cīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
transportlīdzekli;
6.6.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzēto
transportlīdzekli;
6.6.4. 1. vai 2. grupas personu ar invaliditāti, uzrādot apliecību;

Nr. 8/2019
Apstiprināts
ar Rojas novada domes
2019. gada 17. septembra
sēdes lēmumu Nr. 150
(protokols Nr. 11)

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības
20.05.2014. saistošajos noteikumos Nr. 6/2014
„Rojas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu
1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 20.05.2014. saistošajos notei
kumos Nr. 6/2014 „Rojas novada pašvaldības nolikums” šādu grozī
jumu, izsakot punktu 6. šādā redakcijā:
„6. Pašvaldība ir izveidojusi šādas iestādes:
6.1. Rojas novada dome (turpmāk – pašvaldības administrācija)
ar struktūrvienībām:

6.6.5. garīdzniekam amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu re
liģiskas vai rituālas ceremonijas.
III. Kapavietas piešķiršanas kārtība
7. Lai saņemtu kapavietu, persona iesniedz iesniegumu Rojas
novada pašvaldības teritorijā esošās kapsētas kapu uzraugam, (turp
māk tekstā – Uzraugs), norādot kapavietu skaitu un pievienojot
dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrā
dot oriģinālu) vai mirušā, kas ir kremēts, urnas pavadvēstules kopiju
(uzrādot oriģinālu).
8. Pamatojoties uz iesniegumu, tiek piešķirta vienvietīgā kapavie
ta vai divvietīgā ģimenes kapavieta. Izņēmuma gadījumos kapsētas
pārzinis, izvērtējot lietas apstākļus, var lemt par papildus kapavietas
piešķiršanu.
9. Kapsētas pārzinis lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai lē
mumu par atteikumu piešķirt kapavietu pieņem vienas darba dienas
laikā. Ja kapavieta tiek piešķirta, personai tiek izsniegta arī apbedī
šanas atļauja.
10. Kapavietas uzturētājam ir tiesības tikt apglabātam viņam pie
šķirtajā kapavietā, kā arī apbedīt savus piederīgos šo saistošo notei
kumu 4. punkta noteiktajā kārtībā.
11. Kapsētas pārziņa norīkota persona ierāda kapavietu, pamato
joties uz kapsētas pārziņa pieņemto lēmumu.
12. Kapsētas pārzinis, ievērojot kapavietas uzturētāja iesniegu
mu, var pieņemt lēmumu par kapavietas paplašināšanu apbedījuma
veikšanai, izmantojot kapavietai piegulošo aktēto kapavietu (terito
riju) vai aktētās kapavietas brīvo platību piešķirt jauna apbedījuma
veikšanai.
13. Kapavietas uzturēšanas tiesības izbeidzas un kapavieta pāriet
pašvaldības valdījumā, ja:
13.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
13.2. trīs gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies
neviens kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējs;
13.3. kapavieta trīs gadus ir atzīta par nekoptu saskaņā ar šo sais
tošo noteikumu VI nodaļu;
13.4. kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uz
turēšanas tiesībām, kā arī no kapavietā uzstādītā viņam piederošā
kapavietas aprīkojuma un 60 dienu laikā pie kapsētas īpašnieka ne
piesakās neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs.
14. Kapavietu var ierādīt un piešķirt citam kapavietas uzturētā
jam šo saistošo noteikumu:
14.1. 13.1. apakšpunktā minētajā gadījumā;
14.2. 13.2., 13.3. un 13.4. apakšpunktā minētajā gadījumā, ievēro
jot šo saistošo noteikumu 30. punkta nosacījumus.
IV. Apbedīšanas kārtība
15. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētāja izvēlēts apbedīša
nas pakalpojumu sniedzējs.
16. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam
jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m
līdz zārka vākam. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāša
na vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi. Apbedot bērnus,
izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu. Urna ar mirušā
pelniem ierokama 1 m dziļumā.
17. Veicot kapavietas rakšanas darbus, aizliegts novietot izrakto
zemi ārpus izdalītas kapavietas teritorijas.
18. Ierādāmo kapavietu izmēri
Kapavieta

Platums m

Garums m

Laukums m2

Vienvietīga

1,75

3,0

5,25

Divvietīga

3,0

3,0

9,0

Trīsvietīga

4,5

3,0

13,5

Četrvietīga

6,5

3,0

19,5

Piecvietīga

7,5

3,0

22,5

Kapavietas:

19. Ierādāmo kapavietu izmēri ir attiecināmi arī uz urnu apbe
dīšanu.
20. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbe
dīšanas, saņemot kapsētas īpašnieka atļauju.
21. Lai saņemtu kapsētas īpašnieka atļauju, kapavietas uztu
rētājs iesniedz kapu uzraugam iesniegumu, pievienojot Veselības
inspekcijas atļauju un dokumentu, kas apliecina jaunas kapavietas
piešķiršanas faktu. Mirušo reģistrācijas grāmatā izdara attiecīgu

6.1.1. Administratīvā nodaļa;
6.1.2. Attīstības nodaļa;
6.1.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
6.1.4. Labiekārtošanas nodaļa;
6.1.5. Ugunsdzēsības nodaļa;
6.1.6. Transporta nodaļa;
6.1.7. Informatīvais izdevums „Banga”;
6.1.8. Pašvaldības policija;
6.1.9. Tūrisma informācijas centrs;
6.1.10. Stadions;
6.1.11. Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs (BLPJC)
„Strops” (ar saieta vietām Melnsilā un Rudē);
6.1.12. Rojas apvienotā būvvalde, kura Domes apstiprinātā No
likumā noteikto pilnvaru ietvaros Rojas novada administratīvajā
teritorijā, kā arī, ievērojot starp Mērsraga novada pašvaldību un
Rojas novada pašvaldību noslēgto Deleģējuma līgumu, Mērsraga
novada administratīvajā teritorijā veic Pašvaldības kompetencē
esošās funkcijas būvniecības tiesiskuma nodrošināšanu, saskaņā
ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) likuma „Par paš
valdībām” 15. panta 14. punktu un Būvniecības likuma 1. panta

ierakstu. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un no
līdzina.
22. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt spēkā esošajos nor
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas īpaš
nieku.
V. Kapavietas kopšana
23. Kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu un kapavietai pie
gulošo celiņu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar
juridisku vai fizisku personu.
24. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:
24.1. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu;
24.2. regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu (ja tāds ir) līdz 0,7 m
augstumam;
24.3. regulāri kopt kapavietu un tai piegulošo celiņu;
24.4. paziņot kapu uzraugam par dzīvesvietas maiņu.
25. Kapavietas uzturētājam ir aizliegts:
25.1. patvarīgi palielināt kapavietas ierādītās robežas;
25.2. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju atkritumu un
citu priekšmetu novietošanai;
25.3. ierīkot apbedījumu vietām apmales, kuru augstums pār
sniedz 20 cm;
25.4. bez saskaņošanas ar kapsētas īpašnieku patvaļīgi pārvietot
grunti kapsētā, mainīt kapavietas atrašanās reljefu;
25.5. stādīt krūmus, kas tiek audzēti kapavietas teritorijas no
robežošanai, ārpus iezīmētas kapavietas teritorijas. Koki, kuri nav
paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai, nedrīkst būt augstāki
par 1,50 m. Kapavietā audzēto krūmu un koku zari nedrīkst snieg
ties pāri kapavietas robežām.
VI. Nekoptas kapavietas aktēšana
26. Kapsētas pārziņa norīkota persona reizi gadā apseko nekop
tās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē
to ar brīdinājuma zīmi.
27. Kapsētas pārziņa norīkota persona šo saistošo noteikumu
26. punktā minēto aktu, brīdinājumu par iespējamo kapavietas uz
turēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu trīs mēnešu laikā
no brīdinājuma saņemšanas dienas sakopt kapavietu un ierasties pie
kapsētas pārziņa norīkotās personas, nosūta kapavietas uzturētājam.
28. Ja kapsētas pārzinis, persona, ir sastādījis šo saistošo noteiku
mu 27. punktā minēto aktu un nav iespējams identificēt kapavietas
uzturētāju, kapsētas pārzinis ievieto oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” sludinājumu par nekoptu kapavietu, kā arī brīdinājumu
par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uz
aicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs
mēnešu laikā sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētas pārziņa.
29. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc tre
šā šo saistošo noteikumu 26. punktā minētā akta sastādīšanas trīs
mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas pie kapsētas pārziņa,
tiek pieņemts lēmums par kapavietas uzturēšanas tiesību izbeigšanu.
30. Veikt virsapbedījumus un veikt aktēto kapavietu nolīdzināša
nu var ne agrāk kā 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma, atsevišķos gadī
jumos, saskaņojot ar Veselības inspekciju, šo termiņu var samazināt
līdz 15 gadiem.
VII. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā
atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
31. Noteikumu prasību izpildi kontrolē kapsētas pārziņa norīko
tas personas un Rojas novada pašvaldības policisti.
32. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvo pārkāpumu proto
kolus ir tiesīgi sastādīt pašvaldības policisti, bet lēmumus par adminis
tratīvo sodu piemērošanu pieņem pašvaldības Administratīvā komisija.
33. Par šo noteikumu II, IV un V nodaļās minēto prasību neievē
rošanu, ja sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos, izsaka brīdi
nājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no divdesmit līdz
trīs simt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no simts līdz
tūkstoš četrsimt eiro.
VIII. Noslēguma jautājums
34. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu zaudē spēku
Rojas novada pašvaldības 2017. gada 21. februāra saistošie noteiku
mi Nr. 8/2017 „Rojas novada kapsētu darbības un uzturēšanas notei
kumi” (precizēti ar Rojas novada domes 2017. gada 27. jūnija sēdes
lēmumu Nr. 114 (protokols Nr. 9)).
Domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

26. punktu un 7. pantu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem;
6.2. Dzimtsarakstu nodaļa;
6.3. Rojas novada Bāriņtiesa;
6.4. Rojas vidusskola;
6.5. Rojas novada Sporta skola;
6.6. Rojas pirmsskolas izglītības iestāde „Zelta Zivtiņa”;
6.7. Rojupes pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”;
6.8. Rojas Mūzikas un mākslas skola;
6.9. Rojas novada bibliotēka ar struktūrvienībām:
6.9.1. Bērnu nodaļa;
6.9.2. Kaltenes bibliotēka;
6.10. Rojas Jūras zvejniecības muzejs ar filiāli Kaltenes klubā;
6.11. Rojas Kultūras centrs;
6.12. Rojas novada Sociālais dienests.
6.13. Rojas novada Vēlēšanu komisija.”
2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Banga”
un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
J. Pāvuliņš 29421943

BANGA 2019. gada 11. oktobris
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Pasākumu kalendārs
11. oktobrī plkst. 12.30
Tikšanās ar izstādes „DISASOCIĀCIJAS”
darbu autori, jauno mākslinieci

KATRĪNU LEVĀNI.

19. oktobrī plkst.19.00
Leģendārās grupas jubilejas koncerts

„CREDO 45”.
Svinēsim un dziedāsim kopā!
Ieeja 15.00; 12.00; 10.00 EUR. Biļetes www.bilesuparadize.lv, Rojas novada
domes kasē – tālrunis 63232055, kā arī pirms pasākuma Rojas kultūras centrā,
tālrunis informācijai 29196478.
25. oktobrī plkst. 19.00
Spēlfilma

„JELGAVA – 94”
Pirms filmas tikšanās ar režisoru Jāni Ābeli.
Filmas „Jelgava ’94” stāsta centrā ir četrpadsmitgadīgais Jānis, Jelgavas pui
ka ar „zubra” līmeņa mācību sasniegumiem, kurš cenšas būt neviena nepa
manīts. Tomēr iemīlēšanās klasesbiedrenē Kristīnē un nejauši iegūtie draugi
Nāve un Zombis neatgriežami aizsāk jaunu lappusi Jelgavas pusaudža dzīvē – ir
jāspēlē grupā, jāklausās metāls, vajadzīgas īstās drēbes un līdz asarām jānoved
skolotāji un vecāki.
Lomās: Bruno Bitenieks, Alekss Tauriņš, Endijs Žuks, Elizabete Zvied
re, Alise Danovska, Sandris Broks, Ieva Puķe, Kaspars Gods, Māra Ķime
le, Andris Keišs, Kaspars Aniņš, Jānis Jarāns, Ilze Pukinska, Elīna Vaska, Gļebs
Beļikovs, Igors Nazarenko, Katrīna Puķe, Jānis Gorškovs, Mārcis Broks.
Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā.
Filmas garums: 1h 26 min, ieteicamais vecums: 16+
Ieeja 3.00 EUR, biļetes varēs iegādāties pirms seansa.
26. oktobrī plkst. 18.00
Jūrmalas KC pūtēju orķestra „Jūrmala” koncerts

„OSTA SVINGA RITMOS”.
Ieeja brīva.
2. novembrī plkst. 13.00
Senioru kluba „LIEDAGS”

RUDENS BALLE.
Aicinām tērpties zaļas krāsas tērpos.
Telefons informācijai 29744031, Dzintra.
9. novembrī plkst. 18.00
Apvienība PANNAS TEĀTRIS piedāvā –
Iepazīšanās komēdija ar trillera elementiem

„VIŅI MELO LABĀK
jeb randiņš ar 50 gramiem balzāma”.
Izrādes režisors Juris Rijnieks, autors – dramaturgs Artūrs Dīcis, bet
„viņu” lomās iejutīsies aktieri Aldis Siliņš un Ģirts Ķesteris.
Ieeja 12.00; 10.00; 8.00 EUR.
Biļetes uz pasākumiem var iegādāties www.bilesuparadize.lv un Rojas no
vada domes kasē, telefons 63232055. Pirms pasākuma biļetes varēs iegādāties
Rojas KC. Tālrunis informācijai 29196478.

***

No 14. oktobra Rojas kultūras centra mazajā zālē apskatāma

Ingrīdas Ķauķes darbu izstāde.

Noslēgusies
„Rojas apļi – 2019” sezona
Septembra
beigās
Rojas stadionā noslēdzās
„ROJAS APĻI – 2019”
sezona. Kopā noti
ka 22 posmi, sākot
no aprīļa, vienu reizi
nedēļā. Dalībniekiem
bija jāveic 30 minūšu
skrējiens apkārt Rojas
stadiona sporta lauku
mam. Piedalīties varēja
jebkura vecuma da
lībnieks, jo sacensības
nenotiek uz ātrumu,
bet tik, cik katrs var
Rojas aktīvākie skrējēji. Albuma foto
noskriet apļus, vadoties
pēc savām fiziskajām
spējām. Katram dalībniekam tika uzskaitīti pieveiktie apļi. Kopā piedalījās
56 dalībnieki.
Balvas un medaļas saņēma dalībnieki, kas bija piedalījušies vismaz pusē un
vairāk no posmiem. Tādi bija 10 visaktīvākie dalībnieki: Dārta Otomere, Vizbu
līte Puriņa, Anna Marieta Timma, Adelīna Veismane, Kristīne Maslovska, Ģirts
Zanders, Imants Ločmels, Armands Indriksons, Arnis Enzels, Mario Roze.
Paldies Rojas novada domei par balvām.
Tiekamies jau nākamgad aprīlī, kad sāksim jauno, „ROJAS APĻI – 2020”,
sezonu!
Armands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs

BIG BAG maisi
SIA „Atkritumu apsaimnieko
šanas sabiedrība „Piejūra”” piedā
vā iespēju iegādāties 1,1 m3 maisus
bioloģiskajiem atkritumiem
Par maisu:
• ietilpība – 1,1 m3 (pieļaujamais
svars – 1 t);
• maisi paredzēti TIKAI biolo
ģiskajiem atkritumiem:
– lapām;
– zālei;
– augļu un dārzeņu atlikumiem
u.tml.
• maisos nedrīkst likt cita veida
atkritumus:
– asus zarus (tie var saplēst maisu);
– sadzīves atkritumus;
– brūvgružus;
– azbestu satur ošus atkritumus;
– riepas;
– šķidros atkritumus;
– karstus pelnus u.c.
Maisa izvešana nenotiks, ja tā
saturā tiks konstatēti cita veida atkritumi!
Maisu iegāde:
• maisus var iegādāties SIA „AAS
„Piejūra”” birojos:

Roja novada
bibliotēkā

Par savām tiesībām un pienāku
miem konsultēts 1 klients, izteikti
2 mutiski brīdinājumi, izpildīti 3 at
sevišķie uzdevumi, apkalpoti 2 iz
saukumi, sastādīts 1 Administratīvā
pārkāpuma protokols, pieņemti un
izskatīti 2 iesniegumi. Rīkots kopīgs
reids ar Valsts policiju un Valsts vides
dienestu. Nodrošināta sabiedriskā kār
tība ģimenes rallijā Kaltenē un Rojā.
06.10.2019. plkst. 17.45 pļavās pretī
Pūrciemam 3 klaiņojoši suņi iztraucē
juši medības, lūgums suņu īpašniekiem
pieskatīt sev piederošos suņus. Infor
mējam, ka Ministru kabineta noteiku
mi Nr. 421 (prot. Nr. 40 26.§) Medību
noteikumi Nr. 5 paredz: Klaiņojošu
mājas (istabas) dzīvnieku nonāvēšana
medību platībās, izmantojot medību
šaujamieročus un, ievērojot dzīvnieku
aizsardzību reglamentējošo starptau
tisko līgumu un citu normatīvo aktu
prasības, atļauta visu gadu. 

tiksimies ar mums
mīļām
skolotājām.
────
Arī ikviens
pasākuma
apmeklētājs laipni
aicināts pastāstīt
par savu pirmo
skolotāju!
______

Atmiņu pēcpusdiena
Ar mums kopā būs un atmiņās par saviem pirmajiem
darba gadiem, pirmajiem iespaidiem nonākot jaunajā
darba vietā, pirmajiem darba kolēģiem un pirmajiem
skolēniem stāstīs bijušās Rojas vidusskolas skolotājas.

Pati vērtīgākā dāvana,
ko tu vari uzdāvināt
kādam, ir tavs laiks, jo
tu atdod to, ko nekad
vairs nevarēsi atgriezt.

Rojas novada bibliotēka
Zvejnieku iela 5, Roja
T.: +371 63232283
M.: +371 28616707
biblioteka@roja.lv

Izdevējs Rojas novada dome.
Redaktore Dace Klabere.
Tālrunis 25446369.

Kontaktinformācija:
Jautājumu un/vai neskaidrību ga
dījumā, aicinām sazināties ar SIA
„AAS „Piejūra”.
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
Tālrunis: +371 63123306.

Laika posmā no 25.09.2019.
līdz 08.10.2019. Rojas
pašvaldības policijā:

15.00

/Latīņu teiciens/

Maisu izvešana:
• kad maiss ir piepildīts, klientam
ir jāpiesaka tā izvešana, zvanot uz
tālruni + 371 63123306;
• piepildītajam maisam jābūt
novietotam vietā, kur:
– var brīvi piebraukt specializētais
transports ar manipulatoru;
– maisa iecelšanai netraucēs
elektrtopārvades līnijas, koki, ēkas,
žogs vai citi šķēršļi.
• maisa izvešana notiks 30 dienu
laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Policija ziņo

24. oktobrī

MĒS ZINĀM TIK DAUDZ,
CIK GLABĀJAM ATMIŅĀ.

– Tukumā – Rīgas ielā 1;
– Talsos – Anša Lerha-Puškaiša
ielā 6
• viena maisa cena – 50 EUR/gab.
(ar PVN).
Cenā iekļauts:
– maiss bioloģiskajiem atkritu
miem;
– ievietotais saturs (bioloģiskie at
kritumi).

Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
Tālrunis 63269092
avizebanga@roja.lv

Laikraksts iznāk kopš
1987. gada 3. jūlija.
Iespiests Talsu tipogrāfijā.

Sludinājumi
SIA FISH OK,
reģ. Nr. LV41203054721
zivju apstrādes uzņēmums aicina
darbā strādniekus ražošanas cehā
Rojas novada Rudē. Darba samak
sa no 500–1200 EUR. Iespējama al
gas izaugsme. Pamata darba laiks no
8.00–17.00. Piemaksa par darbu ārpus
šī laika. Nodrošina siltās pusdienas,
iespējams transports. Interesentiem
zvanīt pa tālruni 29209083.
PĀRDOD
 Vienistabas dzīvokli Rojā. Zvanīt
29443963.
 Lietotu ledusskapi „Beko”. Zvanīt
29913881.
DĀVINA
 Dažus mēnešus vecu runcīti. Zvanīt
25657021.

Dzīvesziņas

Laika posmā no 1. jūlija
līdz 1. oktobrim
Rojas novadā
 Reģistrēti 3 jaundzimu
šie – 1 meitene un 2 zēni.
 Sastādīti 18 Laulību re
ģistri – Rojas novada Dzimtsa
rakstu nodaļā – 15, Rojas evaņ
ģēliski luteriskajā draudzē – 1,
Kaltenes evaņģēliski luteriskajā
draudzē – 2.

Reģistrētas
mirušas personas
Pēteris Rudzītis
(06.12.1938.–08.07.2019.)
Maiga Ozolere
(04.09.1930.–21.07.2019.)
Eduards Baumanis
(22.11.1928.–04.08.2019.)
Zita Kāle
(10.09.1933.–06.08.2019.)
Gaļina Brīvere
(20.08.1933.–26.08.2019.)
Inta Otmane
16.10.1949.–03.09.2019.)
Aleksandrs Vaviļins
07.10.1934.–04.09.2019.)
Helēna Lismente
(09.01.1951.–11.09.2019.)

Līdzjūtības
Nekad no rudens mākoņiem
Nav tik daudz tumšu skuju lijis,
Nekad vēl vējš zem debesīm
Tik nežēlīgs un ass nav bijis.
Izsakām līdzjūtību Sarmītei ar ģi
meni, no Gunta atvadoties.
„Stagarēnu” grupas bērni
un vecāki
Vienai dzīvei vieni vārti,
Saules gaismai atvērti.
Žēl tikai, ka nezinām,
Cik ilgi vaļā mums tie ir.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību piede
rīgajiem, Gunti Rozenfeldu zaudējot.
PII „Zelta zivtiņa” kolektīvs
Mīlestības dzijām noadīts
Māmulītes garais mūža gājums.
Mazbērni un bērni – pavedieni,
Kuros paliek dzīves turpinājums.
Izsakām līdzjūtību Arnim Vizumam
un tuviniekiem, mammu un omi zau
dējot.
Kāpņu kaimiņi
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Izsakām līdzjūtību kora „KALVA”
diriģentei Jolantai Raugai, no māmiņas
atvadoties.
Kolēģi Rojas kultūras centrā

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

