Pandēmijas laikā lasītāji, kas telefoniski pieteikušies grāmatām, tās
var saņemt uz kāpņu telpā izvietotā
galdiņa. Vairāk lasiet 2. lpp.

Piektdiena, 2020. gada 24. aprīlis
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Attālinātais mācību process Rojas Mūzikas un mākslas skolā
Šobrīd jau vairāk nekā mēnesi esam
aizvadījuši, mācot un mācoties attālināti.
Izaicinājums ir gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Šis ir laiks, kad mācību process prasa lielāku patstāvību no
audzēkņiem, bet neatsverams atbalsts ir
vecāki. Esam saņēmuši atsauksmes, ka arī
vecāki būs daudz ko vairāk apguvuši gan
mūzikas, gan mākslas jomā. Liels paldies
par atsaucību un iesaistīšanos! Protams,
liels paldies skolotājiem par radošiem
risinājumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu
mācību procesa turpināšanu!
Iespēju turpināt mācības piedāvājam
arī tiem, kas mācās interešu izglītībā.
Tiem, kas gatavi pieņemt izaicinājumu –
mācīties tiešsaistē – šāda iespēja tiek
nodrošināta. Tāpat arī sagatavošanas
klases pedagogi gan mākslā, gan mūzikā
nodrošina dažādus uzdevumus, kurus
veikt skolēniem.
Saprotot, ka šis laiks nes arī finansiālas
sekas, Rojas novada dome ir apstiprinājusi lūgumu samazināt mācību maksu,
kamēr mācības notiek attālināti.
Būtiskākā informācija par mācību
procesu tiek nosūtīta e-klasē, tāpēc aici
nām sekot līdzi aktualitātēm, regulāri
pārbaudot šo saziņas rīku. Tāpat neskaidrību gadījumā aicinām skolēnus
vai vecākus sazināties ar skolotājiem vai
skolas administrāciju.
Ik brīdi jūtam, ka ir kāds, kas pagurst
vai zaudē motivāciju darboties, tāpēc
Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji vēlas uzmundrināt ikvienu:
„Viss taču beigās būs labi
Un kādā ozola galotnē dziedāsim abi’’

			(G. Račs)

Labas domas un pacietību visiem,
visiem!
Skolotāja Brigita Kvālberga

Šis laiks visiem ir kā LIELAIS SKOLOTĀJS. Mēs nevaram izmainīt vai
apstādināt laika ritējumu, bet varam
pilnveidot dažādas prasmes un mācīties
attiecības – ar sevi, pasauli, līdzcilvēkiem.
Skolotāja Indra Sproģe

,,Šodien visa pasaule balta, balta,
pārējās krāsas paslēptas,
bet drīz, gan jau, gan:
izkāps saule no mākoņa,
aizbaidīs šo attālināto laiku,
kas mums atņem draugus un
mācību prieku,
Tāpēc būsim drosmīgi un krāsas
zīmēsim uz papīra,
Lai otas triepiens būtu košs!
Un soliņš Rojas Mūzikas un mākslas
skolas priekšā,
kā bijis – būs brūns un gaidīs
savus skolēnus!’’
Skolotāja Līga Reine-Smilgaine
Neviens nevarējām iedomāties, ka
vispār ir iespējams apstādināt ierasto
„pasaules kustību”. Uz „pauzes” esam
arī mēs – Rojas Mūzikas un mākslas
skolas pedagogi, audzēkņi un viņu
vecāki. Mums jāpieņem šis stāvoklis,
jo nemiers un neiecietība nav šī brīža
labākie sabiedrotie. Un, manuprāt, lielākā daļa mūzikas skolas audzēkņi prot
atrast risinājumu. Tā ir muzicēšana, tā
ir muzicēšana kopā ar vecākiem. Atsūtītie video rada prieku, jo audzēkņi darbiņus veic ar lielu patiku. Neskatoties
uz visām likstām, nezaudēsim patiku
pret lietām, kuras mūs spēj iedvesmot!
Iedvesmosim viens otru! Uz drīzu satikšanos!
Skolotāja Inese Ozoliņa

Mūsu audzēkņiem ļoti grūts
laika posms. Priecājos par viņu
sapratni un atsaucību. Katru mācību stundu gaidu ar interesi un
vēlmi izzināt, kā pagājusi nedēļa,
kā viņi jūtas. Audzēkņi strādājuši un strādā apzinīgi! lr rezultāti.
Ja kaut kur kāda kļūda, kopīgi izlabojam. Sevišķs prieks par tiem
audzēkņiem, kuri piezvana ārpus
konkrētās mācību stundas un saka:
,,Lūdzu, paklausieties, vai man viss
ir pareizi? Es strādāju un centos!››
Paldies vecākiem! Paldies mūzikas
skolas vadībai un direktorei Baibai
Beraģei! Mums visiem kopā jāiztur
šis pārbaudījums, lai turpmāk būtu
garā stiprāki un pārliecinātāki par
savu varēšanu!
Skolotāja Skaidrīte Brūšniece

Ir grūti atrast īstos vārdus, lai uzrunātu visus audzēkņus un vecākus. Mans
novēlējums – šajā situācijā meklēt un
atrast visus labos ieguvumus. Parasti
domājam, ka stundā nevaram visu paspēt – noklausīties skaņdarbus, pavingrināties. Tad tagad ir tā iespēja – mūzikas literatūrā klausīties un skatīties
visu, kas tiek ieteikts, ne tikai 5 minūtes, bet iepazīties ar skaņdarbu pilnībā,
padomāt, vai man patika. Mūzika un
instrumentu spēle no citiem mācību
priekšmetiem atšķiras ar to, ka nav tik
ļoti daudz jāiemācās jaunā viela, bet ir
jāvingrinās, jāmuzicē, «jāatpūtina galva». Domāju, ka daudz audzēkņu laiku
tam arī prot atrast. Man ļoti lielu prieku
sagādāja kāda audzēkne, kura teica, ka
J. Lūsēna „Putnu operu” noskatījusies
septiņas reizes un gandrīz jau zinot
no galvas! Šādu interesantu piemēru

Notiek grupu stunda. 				

ir daudz. Mūzikas skolas bērni, vecāki
un, protams, arī skolotāji ir lieli malači.
Lepojos, ka esam visi kopā un turpinām
muzikāli izglītoties.
Skolotāja Lita Krūmiņa
Paldies audzēkņiem par izturību un
pacietību, paldies vecākiem par līdzdarbošanos! Nav viegli, bet priecē, ka ir audzēkņi, kuri mācās vēl labāk nekā līdz šim.
Turpinām tāpat tālāk! Izturam vēl
maija mēnesi, sagatavojam pārcelšanas
eksāmena programmas un sagaidām to
brīdi, kad varēsim atgriezties ierastajā
dzīves ritmā, socializējoties un sadarbojoties klātienē! Izbaudām pavasari, uzturamies svaigā gaisā un esam veseli!
Skolotāja Maruta Zemture

Par 2020. gada pavasari reiz tiks rakstīts vēstures un mācību grāmatās. Un
mēs būsim tie ļaudis, kas šo satricināju-

Albuma foto

mu būsim pārvarējuši kopā. Laiks prasa
lielu drosmi, vēlmi mainīties un pielāgoties gan skolēniem, gan vecākiem,
gan pedagogiem, izkristalizējot tos, kam
sirds „deg” par savu darbu. Paldies audzēkņiem un vecākiem, kas turpina darīt! Paldies tiem pedagogiem, kuri veic
savus pienākumus, neskaitot darbam
veltītās stundas!
Direktore Baiba Beraģe
Komponists Mārtiņš Brauns ir teicis: ,,Nav vērts nodzīvot dienu, ja tās
iespaidā neesi kaut mazliet mainījies.’’
Pieņemsi šo laiku kā izaicinājumu, kas
var mūs veidot par vēl labākiem, prasmīgākiem, iecietīgākiem un drosmīgākiem cilvēkiem!
Cerot uz drīzu tikšanos,
RMMS direktores vietniece
izglītības jomā
Aija Kaļiņičenko (29349337)

Dāvinājums Rojas katoļu draudzei
Dace Klabere
Lieldienu laikā Rojas Sv. Apustuļa Andreja katoļu
draudze saņēma dāvinājumu no rojenieka Edmunda
Klabera – svētbildi „Vissvētākā Jēzus sirds”, ko tās īpašnieks pirms vairākiem gadiem bija saņēmis mantojumā no saviem vecākiem. Svētbilde ģimenei bija pie-

derējusi vairāku paaudžu garumā, līdz tās tagadējais
īpašnieks nolēma to restaurēt un pēc tam uzdāvināt
Rojas katoļu draudzei, kurai viņš, būdams pārliecināts
katolis, jūtas piederīgs. Restaurācijas darbi ieilga, bet
šogad, īsi pirms Lieldienām svētbilde atceļoja uz Roju.
Iepriekšējās paaudzēs tai bija ierādīta goda vieta dāvinātāja dzimtās mājas viesistabā Latgalē, tagad tai vieta
ierādīta katoļu draudzes mājīgajā baznīcā.
Draudzes priekšniece Valentīna Kaža no sirds pateicās
par dāvinājumu un pārdesmit
minūšu laikā, kamēr svētbilde
tika atvesta, atrada tai vispiemērotāko vietu baznīcā.

Dāvanu saņem Rojas katoļu draudzes priekšniece Valentīna Kaža.
D. Klaberes foto

„Lūk, Sirds, kas tik ļoti
mīlējusi cilvēkus un kas pilnīgi atdevusi sevi, lai apliecinātu viņiem savu mīlestību,
1675. gadā Jēzus sacīja māsai
Margaritai Marijai, atklājot savas caurdurtās Sirds noslēpumu un aicinot piektdienā pēc
Vissvētākā Sakramenta svētku
oktāvas svinēt īpašus svētkus
Viņa žēlsirdīgās Sirds godam.
Ar šo atklāsmi aizsākās Jēzus
Sirds godināšana katra mēneša pirmajā piektdienā.” (katolis.lv)

Kā apliecinājums tam, ka arī pandēmijas laikā pie mums var notikt kaut
kas skaists, 10. aprīlī Rojas Dzimtsarakstu nodaļā salaulājās rīdzinieki
Anete un Kārlis. Laulību ceremonija notika vien liecinieku klātbūtnē,
pārējie nedaudzie viesi, arī fotogrāfs, jaunlaulātos sagaidīja laukumā
pie kultūras centra. Uz jautājumu, kāpēc jaunais pāris savai laulību ceremonijai izvēlējās tieši Roju, jaunieši atbildēja, ka viņiem ir bijis svarīgi
salaulāties tieši Lielajā Piektdienā, taču visur viņiem atteikts. Jaunieši
priecājās, ka tieši Rojā bijuši visatsaucīgākie cilvēki. Tūdaļ pēc laulību ceremonijas jaunlaulātie ar viesiem devās uz Kaltenes akmeņaino jūrmalu,
lai, esot mūsu pusē, izbaudītu visu, ko spēj dot jūra.
D. Klaberes teksts un foto
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Rojas novada domē
Rojas novada domes 2020. gada
21. aprīļa sēdē tika izskatīti
11 darba kārtības jautājumi,
kur deputāti lēma:
• Noteikt, ka Rojas apvienotajai būvvaldei pirms
pašapkalpošanās automazgātavas būvniecības ieceres
Upes ielā 2, Rojā, Rojas novadā akceptēšanas vai būv
atļaujas izdošanas, ir jāizvērtē nepieciešamība izdot
lēmumu par būvniecības ieceres publisku apspriešanu.
Apbūves tiesīgo noskaidrot rakstiskā izsolē, nododot
apbūves tiesības uz nekustamo īpašumu Upes ielā 2,
Rojā, Rojas novadā. Noteikt nekustamā īpašuma izso
les sākuma apbūves tiesības maksu 600,00 EUR gadā
(bez PVN). Uzdot Rojas novada domes izsoles komi
sijai apstiprināt nekustamā īpašuma Apbūves tiesību
rakstiskas izsoles nolikumu un organizēt apbūves tie
sību piešķiršanas procesu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2020
„Grozījumi 21.01.2020. saistošajos noteikumos
Nr. 1/2020 „Par Rojas novada domes 2020. gada bu
džeta plānu”.
• Noteikt samazinātu mācību maksu Rojas Mūzi
kas un mākslas skolā par 2020. gada aprīļa un maija
mēnešiem, šādā apmērā:
– Vecāku līdzfinansējums Rojas Mūzikas un māk
slas skolas skolēnam, apgūstot vienu mācību program
mu – 5.00 EUR mēnesī;
– Vecāku līdzfinansējums par izglītojamo, kurš ir
daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk bērnu) lo
ceklis un kopā ar vienu no vecākiem/aizbildņiem un
vismaz diviem tās pašas ģimenes nepilngadīgajiem
bērniem ir deklarējis savu dzīvesvietu vienā Rojas
novada administratīvās teritorijas adresē – 2.50 EUR
mēnesī;
– Mācību maksa Interešu izglītības programmā –
7.50 EUR mēnesī.
• Apstiprināt Rojas novada Sporta skolas noliku
mu.
• Noteikt visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem vasaras sezonā (no 01.aprīļa līdz 31. oktobrim)
autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi (vidējā tran
sportlīdzekļu satiksmes intensitāte – automašīnu skaits
diennaktī no 0-100 automašīnām).
• Atcelt Rojas novada domes 17.09.2019. lēmumu
Nr. 156 „Par apbūves tiesībām nekustamajā īpašumā
„Melnsila stāvlaukums”, Rojas novadā”. Vienoties ar
SIA „Melnsilkrasts” par to, ka ar brīdi, kad Kurzemes
novada zemesgrāmatā tiek iesniegts nostiprinājuma
lūgums, lai Rojas novada zemesgrāmatā reģistrētu
apbūves tiesību izsoles uzvarētāja apbūves tiesības uz
divām zemes vienībām, uz šīm zemes vienības daļām
tiek izbeigtas SIA „Melnsilkrasts” nomas tiesības. No
teikt nekustamā īpašuma „Melnsila Stāvlaukums”, Ro
jas novadā, zemes lietošanas mērķi.
• Piekrist nekustamā īpašuma „Talāti - 2”, Kaltenē,
Rojas novadā, sadalīšanai, izstrādājot zemes ierīcības
projektu, un apstiprināt zemes ierīcības projekta iz
strādes nosacījumus.
• Piekrist nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 5, Rojā,
Rojas novadā, sadalīšanai, izstrādājot zemes ierīcības
projektu, un apstiprināt zemes ierīcības projekta iz
strādes nosacījumus.
• Piešķirt nekustamā īpašuma „Piejūras”, Kaltenē,
Rojas novadā, zemes vienībai adresi: „Piejūras”, Kalte
ne, Rojas novads.
• Uz izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, no
2020. gada marta līdz mēneša beigām, kurā Latvijas Re
publikā tiks atcelta ārkārtējā situācija, atbrīvot bērnu ve
cākus, kuru bērni neapmeklē Rojas novada pirmsskolas
izglītības iestādes, no ar Rojas novada domes 2013. gada
17. decembra lēmumu Nr. 27 „Par Rojas novada pirms
skolas izglītības iestādēm” noteiktās maksas.
• Izteikt Rojas novada domes 06.04.2020. lēmuma
Nr. 45 „Par ēdināšanas pabalstiem skolas un pirmssko
las vecuma bērniem” lemjošo daļu sekojošā redakcijā:
„1. Noteikt, ka ārkārtas situācijas laikā Rojas nova
dā deklarētajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam, no
trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģime
nēm, kā arī aizbildniecībā esošajiem vai audžuģimenēs
ievietotajiem bērniem, tiek nodrošināta ēdināšana vai
pārtikas produktu iegāde par summu 1.50 EUR (viens
eiro 50 eiro centi/dienā) 1 (vienam) bērnam.
2. Lēmuma 1. punkta izpildei, pilnvarot Rojas no
vada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu noslēgt lī
gumu/us ar vienu vai vairākiem uzņēmumiem, kuri
Rojas novadā vienlaicīgi nodrošina gan ēdināšanas
pakalpojumus, gan pārtikas preču tirdzniecību uz ār
kārtējās situācijas laiku.
3. Noteikt, ka finansējums 1.50 EUR dienā 1 (vie
nam) izglītojamam attiecas uz pārtikas produktu iegādi
vai ēdināšanas pakalpojumu, bet neattiecas uz alkoho
la, cigarešu, elektropreču, mājdzīvnieku barības, u.tml.
lietu iegādi.”
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/
domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Mikrofonu ieslēdz
tikai runātājs jeb padomi
attālinātam mācību
procesam
Skolotāji un izglītības eksperti jau mēnesi meklē labākos risinājumus
attālināta mācību procesa nodrošināšanai ar mērķi pietuvināt izglītības
kvalitāti klātienes nodarbībām. Vai tas ir iespējams un ko vēl uzlabot?
Samsung Skola nākotnei eksperti sagatavojuši attālinātas mācīšanas ieteiku
mus, kas varētu skolotājiem palīdzēt pilnveidot tālmācības procesu un smel
ties iedvesmu.
„Nav iespējams tiešsaistē atkārtot ierastu rītu skolā, kur ir visi nepieciešamie
rekvizīti, mācību materiāli, skolotājs un skolēni atrodas tiešā kontaktā, un galu
gala arī pati vide noskaņo mācību procesam. Tomēr arī attālināti organizēta stun
da var būt tikpat efektīva kā klātienes nodarbība, ja vien izmantojam visas iespē
jas, apgūstam jaunas prasmes, rīkus un atvērti meklējam radošus risinājumus,”
saka Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.
1. Piemērota platforma un laicīgs ielūgums uz katru stundu
Skolotājiem būtu jāatrod sev ērtākā un skolēniem saprotamākā tiešsaistes
saziņas platforma, kur vienlaikus var pievienoties visi klases bērni. Visbiežāk
tiek izmantotas Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom, taču
pirms tam vērts tos izmēģināt un apjautāties arī skolēniem. Tikpat nozīmīga ir
plānošana un laicīgs ielūgums uz katru nodarbību.
2. Labs apgaismojums un klusums
Mācību stundu var vadīt arī no guļamistabas, taču svarīgi to atbilstoši iekārtot.
Piemērota vide ir klusa un mierīga telpa. Pat ielas trokšņi var būtiski ietekmēt
audio kvalitāti, ja attālinātas stundas laikā ir atvērts logs. Lai sekmētu neverbālo
komunikāciju ar dažādu elementu palīdzību (sejas izteiksme, žesti utt.) un mazinātu
iespēju, ka klausītāji zaudē koncentrēšanās spēju, jāatrod vieta, kur ir vienkāršs un
neitrāls fons, piemēram, balta siena. Visbeidzot, jāpārliecinās, ka telpā ir labs ap
gaismojums.
3. Skaidri noteikumi stundas norisei – ieslēgts tikai runātāja mikrofons
Būtiski jau sākumā ar skolēniem izrunāt stundas norises noteikumus un
to, vai ikvienam ir skaidra tehnoloģiju izmantošana nodarbībā. Viens no
nozīmīgākajiem punktiem ir mikrofona lietošana. Skolēna mikrofonam stundas
laikā jābūt izslēgtam, ieslēdzot to tikai tad, kad skolotājs aicina skolēnu atbildēt
vai izteikties. Pēc tam mikrofons ir atkal jāizslēdz. Pretējā gadījumā fona trok
snis no 20 vai vairāk savienojumiem padarītu stundas norisi neiespējamu. Dažās
platformās skolēniem ir iespēja virtuāli „pacelt roku”, nospiežot pogu. Šī funkcija
var būt noderīga, lai informētu skolotāju, kad skolēns vēlas ko teikt.
4. Noturēt uzmanību palīdz – individuāla uzrunāšana, vizuāli materiāli,
tērzēšanas funkcija
Lai visas nodarbības laikā noturētu skolēnu uzmanību, iespējams pa vienam
saukt skolēnus vārdā un iesaistīt sarunā. Svarīgi atgādināt par nepieciešamību
koncentrēties un aicināt atbildēt uz jautājumiem tieši tāpat, kā tas notiktu klasē.
Iespējams izmantot grupas tērzēšanas funkciju, lai aicinātu uzdot jautājumus un
sniegtu komentārus par aktīvu dalību stundā. Ja platforma to pieļauj, var sūtīt
personalizētus ziņojumus atsevišķiem skolēniem, aicināt viņus pievērst uzmanību
vai uzslavēt. Vienmēr uzmanību palīdzēs noturēt iestarpināti īsi audiovizuāli
materiāli.
5. Iedvesmai izmanto tiešsaistē atrodamos resursus un spēles elementus
Patlaban pieejams liels daudzums dažādu interaktīvu materiālu – virtuālas
vizītes muzejos, iespējas tiešsaistē veidot krustvārdu mīklas, izmantot spēles
elementus, veidojot testus, aptaujas u.tml. Spēliskošanas platformas ir viens no
rīkiem, ko skolotāji var izmantot mijiedarbības veidošanai ar skolēniem. Šajās
platformās skolēnu iesaistei tiek izmantotas izglītojošas spēles. Daži piemēri ir
Kahoot, Mentimeter un Quizizz.
6. Zināšanas jāpārbauda arī attālināti
Attālināta mācīšana nenozīmē, ka skolēnu zināšanas neviens nepārbauda.
Tieši pretēji. Regulāras pārbaudes, pat neizliekot atzīmes, ir laba metode, lai gūtu
tūlītēju atgriezenisko saiti par to, ko skolēni stundas laikā iemācījušies. Tas ļauj
skolotājiem noteikt skolēnu uzmanības līmeni, kā arī sekmēt aktīvu klausīšanos.
Pieejamas dažādas platformas testēšanai, piemēram, Bricks Lab, Google Form,
Socrate un Triventry.
7. Darbu iesniegšanai skaidri atrunāti failu nosaukumi un formāts
Lai darbus būtu vieglāk apstrādāt, būtu vērts skolēnus aicināt saglabāt failus
ar konkrētiem nosaukumiem: nosaucot tos savā vārdā un, iespējams, norādot arī
attiecīgo klasi vai vēl kādu noderīgu informāciju. Piemēram, Vards.Uzvards_4B.
docx vai Vards.Uzvards_3C.pptx. Šīs vienkāršās lietas var būtiski atvieglot
mājasdarbu apkopošanu un labošanu. Ir arī svarīgi atgādināt skolēniem saglabāt
failus formātos, kurus ir iespējams atvērt visos datoros (.docx, .pptx)
Plašāku ieteikumu materiālu var atrast šeit: ROKASGRĀMATA
Par Samsung Skolu nākotnei
Samsung Skola nākotnei ir „Samsung Electronic Baltics” sociālā iniciatīva, ku
ras ietvaros jau trešo gadu tiks realizēta programma „Skolēna digitālais IQ”. Tā
tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem, un programmas mērķis ir
veicināt jēgpilnāku digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē,
mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv
bez maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka inter
neta centrs, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts
izglītības satura centrs, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Rīgas Skolēnu
dome un digitālo risinājumu aģentūru „Cube”.
Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv
Iespēja uzzināt jaunāko:
https://www.facebook.com/DigitalaisIQ/ un https://www.instagram.com/DigitalaisIQ/
Plašāka informācija:
Egle Tamelīte, Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā
Tālr.: + 370 9414575
E-pasts: e.tamelyte@samsung.com

Bibliotēkas turpina strādāt
Ar moto „Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” no 20. līdz 26. ap
rīlim norisinās ikgadējā Bibliotēku nedēļa, kuras ietvaros 23. aprīlī
tiešsaistes platformā „Zoom” notika Latvijas Bibliotekāru biedrības
kongress, kura darba kārtībā bija LBB 2019. gada darba pārskats,
statūtu grozījumi, bibliotekāru ētikas kodeksa atjauninājumi un
LBB valdes un revīzijas komisijas tiešsaistes vēlēšanas. Pirmo reizi,
lai piedalītos kongresā, nebija jādodas uz Rīgu. Iepriekš reģistrējo
ties, varēja pieslēgties no sava datora, planšetes vai viedtālruņa.
Vīrusa izraisītajos ārkārtas apstākļos arī bibliotēkas ir iero
bežotas savā darbībā. Kultūras ministrijas tīmekļvietnē ievietoti
„Ieteikumi publiskajām bibliotēkām pakalpojumu nodrošināšanai
ārkārtas situācijas apstākļos”, kas izstrādāti sadarbībā ar Nacionā
lās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas ekspertiem, tomēr katra bib
liotēka izvēlējusies atšķirīgu risinājumu. Rojas novada bibliotēkās
grāmatas katru mēnesi tiek gan iepirktas /arī nupat – 22. aprīlī/, gan
kataloģizētas, gan izsniegtas lasītājiem /bezkontakta ceļā/ un sa
ņemtas atpakaļ /ir bibliotēkas, kurās grāmatas atpakaļ šobrīd nepie
ņem, tikai pagarina lietošanas termiņu/. Nevar izmantot datorus un
darboties internetā. Un, lai arī bibliotēka lasītājiem nav pieejama,
bibliotekāri turpina strādāt – daudz vairāk jāatbild uz telefonu zva
niem, uzklausot lasītājus, lai sarūpētu vēlamās grāmatas. Ir konkrēti
pieprasījumi, bet nereti tikai tēma – kaut ko romantisku, detektīvus
vai kaut ko par vēsturi u.tml. Krīzes laikā Rojas bibliotēkā ikdienā
apkalpojam vidēji 14 lasītājus. Grāmatas lasītāji var apmainīt ārpusē
pie bibliotēku ieejām noteiktajā laikā. Ir izņēmumi, kad grāmatas
saviem lasītājiem piegādājam arī līdz mājas durvīm. Tie ir lasītāji,
kuriem piekļuve bibliotēkai ir apgrūtināta vai kuri drošības apstākļu
dēļ izvēlas palikt mājās, kā arī, ja nav iespējams grāmatas apmainīt
norādītajā darba laikā, jo sestdienās Rojas bibliotēka pagaidām ir
slēgta. Grāmatu izsniegšanas laikā nodrošinām visus nepieciešamos
aizsardzības un higiēnas pasākumus – grāmatas dezinficējam, kom
plektējam, izsniedzam un saņemam ar cimdiem. Grāmatas pēc to
atdošanas bibliotēkai tiek turētas karantīnas režīmā.
Lai varētu veikt grāmatu pasūtīšanu, termiņa pagarināšanu, re
dzēt savus datus par izsniegtajām un pasūtītajām grāmatām, lasī
tājiem piedāvājam izveidot autorizācijas datus – lietotāja vārdu un
paroli, ar kuru pieslēgties bibliotēku elektroniskajam katalogam, kā
arī reģistrēties un lasīt grāmatas 3td E-grāmatu bibliotēkā /parād
niekiem nav pieejama/, kurā lasīšanai piedāvā vairāk nekā 300 grā
matas. Jāatzīst, ka cilvēku vairums izvēlas lasīt nevis e-grāmatas, bet
īstas. Šogad parole pieejai bibliotēku katalogam piešķirta 6 lasītā
jiem, no kuriem tikai 1 izvēlējies lasīt arī E-grāmatu bibliotēkā.
Pārējā laikā bibliotekāri vairāk var pievērsties darbiem, kuriem
ikdienā bijis mazāk laika: strādāt ar novadpētniecības materiāliem,
pārlūkot grāmatu fondu, atvietojot pārāk nolietotas grāmatas ar
dubletiem vai atlasot norakstīšanai, kārtot tematiskās mapes.
Bibliotēkas ikdiena ir mainījusies, tomēr kopējā atmosfēra ir po
zitīva, radoša un cerību pilna. Vislielākais prieks ir par to, ka lasītāji ir
novērtējuši bibliotēku, tomēr gan mēs – bibliotekāri, gan lasītāji atzīst,
ka visvairāk pietrūkst ikdienas komunikācijas. Bibliotēku lietotāji iz
prot situāciju un sargā sevi, turpina lasīt grāmatas un ir iecietīgi, pie
ņem jauno kārtību. Katru dienu saņemam lasītāju zvanus ar stāstiem
par izlasītajām grāmatām, ar jautājumiem par dažādu elektronisko
resursu izmantošanu, izsaka sirsnīgu pateicību par mūsu darbu.
Atgādinām, ka Rojas novada bibliotēka pieņem zvanus
/63232283 vai 28616707/ un veic grāmatu apmaiņu darba dienās
no 11.00 līdz 16.00. Joprojām grāmatas un citus izdevumus var pa
sūtīt, autorizējoties elektroniskajā katalogā vai rakstot uz e-pastu –
biblioteka@roja.lv. Ar Kaltenes ciema bibliotēku varat sazināties pa
telefonu 26144647.
Pateicamies mūsu lasītājiem par sapratni! Zinām, ka daudziem
no jums bibliotēkas apmeklējums bija dzīvesveida neatņemama
sastāvdaļa, un ceram, ka veiksmīgi šo krīzes laiku pārdzīvosim un
atkal tiksimies bibliotēkā.
Irēna Svitiņa

Dzīvesziņas
Laika posmā no 2020. gada 1. janvāra
līdz 2020. gada 31. martam Rojas novadā
Reģistrēti 7 jaundzimušie – 3 zēni un 4 meitenes.

Reģistrētas mirušas personas:
Andris Aļeksejevs
(08.10.1971.–13.01.2020.)
Aivars Kristapsons
(12.05.1938.–23.01.2020.)
Tekla Bērziņa
(14.05.1927.–16.02.2020.)
Nikolajs Vorobecs
(24.03.1952.–16.02.2020.)
Izidors Arnolds Melnis
(18.02.1940.–21.02.2020.)
Brigita Indāne
(22.12.1941.–01.03.2020.)
Mārtiņš Kristbergs
(21.12.1971.–12.03.2020.)
Gunārs Eiermanis
(08.12.1937.–25.03.2020.)
Edvīns Zviedris
(11.05.1939.–27.03.2020.)
Liāna Bērziņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Mareks – arvien jaunu izaicinājumu vilinājumos
Dace Klabere
Mareks Langzams ir ģipcenieks. Šī gada
sākumā viņš pieņēma uzaicinājumu ziemas
sezonā pastrādāt viesnīcā Somijā par numu
riņu uzkopēju, un par to, kā tas viss izvērtās,
šis stāsts.
„Tā kā ziemas mēneši ir tukšais laiks, kad īsti,
nav, ko darīt, jo āra darbi beigušies”, savu stāstu
sāk Mareks, „es izmantoju piedāvājumu braukt
uz Somijas ziemeļos atrodošos slēpošanas kūrortu
Levi, kurš ir viens no lielākajiem un populārāka
jiem Somijā. Piedāvājums likās vilinošs, jo, pirm
kārt, gribējās izbaudīt un sajust to, kā Latvijā vairs
nav – īstu ziemu. Iepriekš jau biju saskatījies foto
un video, zināju, kā tur izskatās, un metos šajā pie
dzīvojumā. Nonākot viesnīcā, man smags darbs
mijās ar atpūtu. Tādu ziemu biju izbaudījis tikai
bērnībā. Sniegs bija man līdz padusēm un vietām
pat vairāk. Tā kā tur ir savādāks klimats man, lai
arī esmu salīgs, mīnuss vienpadsmit grādos vēl
pat cimdus nevajadzēja. Ka ir auksti, jutu mīnuss
28 grādos, bet Latvijā līdz kaulam izkož jau pie mī
nuss 1 grāda.
Brīvajā laikā gāju pārgājienos uz kalniem. Tas
bija ekstrēmi. Sniega daudz, koki piesniguši. Sāku
mā gāju pa tādām kā trepēm, pēc tam – kā kāpu,
tā pazudu sniegā. Kārpījos laukā un gāju tālāk tādā
pat veidā. Uzkāpu līdz pašam kalna galam. Skats
no tā pavērās ļoti iespaidīgs. Dziļais sniegs, pie
snigušais mežs, skandināvu stila mājiņas ar lampi
ņām – man likās, ka mistiskā kārtā esmu nokļuvis
pasaku zemē”.
Bez skaistā bija arī skarbā ikdiena, beržot
viesnīcas istabiņas.
Pirmajā brīdī likās – ko es te daru! Gribējās
braukt mājās jau pirmajā nedēļā. Nebiju domājis,
ka darbs būs tik grūts un nepatīkams. Temps bija
milzīgs, jāstrādā smagi. Manas rozā brilles nokrita
jau pirmajā darba dienā - man bija milzu šoks, re
dzot, kādas numuriņus atstāj daļa atpūtnieku. Ta
gad pēc visa redzētā, mani vairs nepārsteidz nekas,
liekas, ka esmu redzējis visu.
Man bija paredzēts Somijā nostrādāt trīs mē
nešus. Viss pašķīda, kad pasauli pārņēma Covid.
To jutām jau februārī, kad rezervāciju atcēla dau
dzi tūristi no Francijas. Martā jau viss bija kā ar
nazi nogriezts, un katru dienu, ejot uz darbu, do
māju – šodien būs darbs vai nebūs. Kad 17. martā

Latvija aiztaisīja robežas, sā
kām domāt, vai vispār tiksim
mājās. Mana pēdējā darba
diena bija 18. marts, un naktī
no 20. uz 21. marta arī Somi
ja slēdza savas robežas. Visi
latvieši, kas tur bijām, sākām
domāt, kā lai tiekam mājās.
No Helsinkiem vēl kursēja
avio reisi, bet vairs nekursēja
iekšzemes reisi, tādēl nevarē
jām nokļūt līdz Helsinkiem.
Sazvanījām Ārlietu Ministri
ju, un viņi mums piedāvāja
variantu - īrēt busiņu, lai no
kļūtu Helsinkos. No Levi līdz
Helsinkiem bija 1400 kilo
metri, un mēs sākām ceļu, lai
Somijā Mareks īstenoja vienu no sapņiem – pieredzēt aukstu un sniegotu
Precīzi izpildījis visus valsts no
nokļūtu uz pēdējo prāmi, kas
ziemu.
Albuma foto
gāja no Helsinkiem uz Talli teiktos nosacījumus pandēmijas lai
Par tavu piedzīvojumu meklētāja garu lieci
nu. Tallinā mums pārbaudīja kā, Mareks aicina līdzcilvēkus būts at kuri arvien atstāja pārtikas
na arī piedalīšanās pēdējā „Lauku sēta”.
pases, izprašņāja, kur dosi bildīgiem, ievērot visus norādījumus maisus pie manām durvīm.
Jā, man gribējās izmēģināt, kā tas ir – būt ka
mies tālāk. Ostā mūs atkal un distanci, un izturēties ar cieņu un
Divpadsmitajā pašizolā
gaidīja īrēts busiņš, ar ko tur sapratni vienam pret otru.
cijas dienā uz manām mājām meras priekšā, redzēt šova aizkulises. Vai otrreiz
pinājām ceļu uz Rīgu. Tā kā
Ģipkā bija aizbraukuši Talsu parakstītos uz kaut ko tādu? Noteikti nē, jo visu
brauciens bija saskaņots, līdz Igaunijas–Latvijas pašvaldības policisti. Konstatējuši, ka tur neesmu, biju iedomājies daudz savādāk. Taču tā bija jauna
robežai braucām policistu pavadībā. Uz Igauni tiku sazvanīts, un vakarā Rīgā mani apciemoja Rī pieredze, no kuras atkal kaut ko guvu un iemācī
jas–Latvijas robežas atkal mūs pārbaudīja un lika gas pašvaldības policisti. Ievērojot 2 metru distan jos. Mani vilina viss – jaunas vietas, iespējas, izai
aizpildīt anketas, kurās bija jānorāda savs vārds, ci, lika parakstīties par to, ka mani satikuši un viss. cinājumi. Man ir sens sapnis – noiet Santjago ceļu.
uzvārds, telefona numurs un vieta, kur plānojam
Lai būtu simtprocentīgi drošs, ka esmu vesels, Tas ļautu uz lietām paskatīties savādāk, iepazīt
pavadīt pašizolāciju. Ceļš bija ļoti nogurdinošs, dienu pirms pašizolācijas beigām nolēmu nodot spāņu kultūru, dabu, sastaptos cilvēkus, sakārtot
tajā pavadījām 14 stundas, pa reizei piestājot vien analīzes. Man paskaidroja, ka uz analīzēm ne sevi un savas domas. Vēl gribu iziet Jūrtaku – no
degvielas uzpildes stacijās. Ceļš bija ļoti kontras drīkstu braukt ar taksometru vai ar sabiedrisko Nīcas līdz pat Tallinai – 1600 km. Tā ir tūrisma
tains – Somijā 600–700 kilometrus braucām pa transportu, tikai ar velosipēdu, mopēdu vai kājām. taka, kas sadalīta posmos pa 60 dienām. Ceļš ir
sniegu un ledu un pēkšņi iebraucām Somijas siltā Tā kā esmu staigātājs, izvēlējos iet kājām. Ceļš uz marķēts, labiekārtots ar visu infrastruktūru. Latvi
pavasarī.
vienu pusi bija 3–4 kilometri. Tā bija pirmā diena, jas piekrasti esmu izstaigājis, bet arī Igaunijas pie
Jau esot Somijā, sapratu, ka mājās pie vecākiem pēc gandrīz divu nedēļu pavadīšanas telpās, kad kraste esot ļoti interesanta, savādāka, kā mūsējā.
braukt nevarēšu, tādēļ jāmeklē vieta, kur pavadīt izgāju laukā. Apreibu no svaigā gaisa. Likās, ka Vēl jāpabeidz nostaigāt arī 1836 pēdējie posmi, lai
pašizolācijas laiku. Man palīdzēja paziņa no 1836. debesis zilākas un zāle zaļāka. Gāju pa nomaļām varētu simtprocentīgi teikt, ka visu esmu izgājis –
Rīgā man bija izīrēts dzīvoklis, un īrētais busiņš ieliņām, un Rīga likās kā izmirusi. Nākamā dienā man trūkst tikai vairāki posmi Latgalē, Krievijas
mani aizveda līdz pašām dzīvokļa durvīm. Tūdaļ saņēmu analīžu rezultātus, kas bija negatīvi, un es pierobežā, un tad varēšu teikt, ka esmu apgājis ap
liku mazgāties drēbes, nodezinficēju rokturus ar sāku posties mājup. Uz Ģipku pie vecākiem mani kārt Latvijai.
Kā ar dārza darbiem?
dezinfekcijas līdzeklī, ko bija paņēmis līdzi no So atveda savējais no 1836.
Pamazām viss notiek. Šogad esmu ieplānojis
mijas. No gara laika pārpucēju visu dzīvokli. Kat
Es centos ievērot visus valsts noteiktos pandē
ru dienu izdomāju, ko darīt. Noskatījos arī visas mijas laika ierobežojumus, un, visu pārdomājot, lielā daudzumā audzēt dārzeņus. Procentus des
iespējamās latviešu filmas, ko iepriekš nebiju re uzskatu, ka esmu ieguvējs. Piespiedu dīkstāve lika mit no izaudzētā paturēšu pašpatēriņam, pārējo
dzējis. Dažkārt klusumā nodevos pārdomām, sa man apstāties savā skrējienā. Ieguvu daudz laika, pārdošu. Kā vienmēr, esmu gatavs arī sadarbībai
kārtoju savu iekšējo pasauli, kalu nākotnes plānus. lai visu apdomātu un izstrādātu jaunas biznesa ar jauniem klientiem visos dārza darbos. 
Par to, lai es būtu paēdis, gādāja mani 1836 biedri, idejas.

Pašā ziemas vidū Rojas kultūras centrā pulcējās Dinas Veinbergas talanta cienītāji uz viņas jaunās grāmatas „Par to es domāšu rīt” atvēršanas svētkiem. No krājumā
iekļautajiem dzejoļiem, stāstiem un Dinas pārdomām, mani visvairāk uzrunāja, manuprāt, viens no skaistākajiem mīlas stāstiem, ko man gadījies lasīt, ar nosaukumu
„Vecis”. Dinas „Veci” man gribas salīdzināt ar rakstnieka O. Henrija kādreiz lasīto stāstu „Gudro dāvana”. Tajā tiek stāstīts par diviem cilvēkiem, kuri viens otram ziedo
sev pašu dārgāko. Meitenes vienīgā bagātība bija viņas garā, skaistā bize, kuru viņa nogrieza, lai dabūtu naudu un nopirktu dāvanu mīļotajam Džimam – pulksteņa
ķēdi viņa vienīgajai bagātībai – pulkstenim. Tai pašā laikā Džims bija pārdevis savu vienīgo dārgumu – pulksteni, lai par iegūto naudu nopirktu matu sprādzi mīļotās
Dellas garajai bizei…

VECIS

Vecim visas dienas vienādas.
Salna nokodusi visus iespējamos un
nu jau arī visus neiespējamos taureņus
pakrūtē, un pasen jau gaisma viņa logā
nevis ienāk ar prieku, bet ielaužas caur
aiztumsnējušu loga rūti tāpēc vien, ka
tā pieņemts, ka gaismai tā jādara.
Vecis gulšņā.
Pievakares nāk ar nolemtības smo
gu. Mūžīgā ilgu caurvējā izbalojuši mati
un skatiens, kurā sen vairs nav pulsa,
met griestos nesteidzīgus apļus jau tūk
stošo reizi atkal un atkal. Un vērbaļķu
miesā paliek švīkas, tik asas kā katrs
jauns rīts, kurš spītīgi sevi uzspiež jau
devīto gadu, kas atnāk pie viņa bez Vi
ņas…
Sāp rīta un vakara saule, sāp tik ļoti,
ka to jau vairs nejūt, jo viņa pasaule
iestrēgusi savā apļojumā starp veciem
aužamdiegiem, senām grāmatām un
zāļu saišķīšiem, kas, smaržu un košu
mu zaudējuši, put pažobelē starp kād
reiz tik nozīmīgām lietām, kurām dzī
vību piešķīla tikai Viņas rokas, un starp
domām par pārāk reti sastaptiem bēr
niem, kuriem tagad šī vieta šķiet vien
kļūda Latvijas kartē…
Vēl jau kāds ceļa sprīdis ir ejams,
pirms pirksti atlaidīs sažņaugto Neko,
un uz galda pulksteņa vietā tikšķēs vien
sasalis cīrulis.
Vecis vairs nesmejas.
Pēdējā svinētā dzimšanas diena guļ
salocīta kumodes šuplādē pat neatvēr
ta un neapskatīta, un ko nu vairs…
Un nekas vairs neiet pēc laikrāža no
teikumiem, pulksteņa mazais stundu
ku-kū skaitītājs palicis pusvirus durti

ņās ar pusdziesmu vaļējā knābī jau de
vīto gadu. Jā, tieši devīto, to vecis zina
skaidri. Pat dienu un stundu, jo tās die
nas kalendāra noplēšamā lapiņa dzeltē
pie sienas nenoplēsta un neizlasīta, bet
varbūt ne dzeguzi Laiks, bet dzeguze
Laiku ir pieklusinājusi, pieriminājusi
un nolikusi uz pauzes, un arī vecis vairs
nesteidzas. Nekur. Viņš ļauj, lai Laiks
pienāk pavisam tuvu, tik tuvu, ka viņa
elpa jūtama kaut kur starp lāpstiņām,
un brīžam viņam pat ir aizraujoši sajust
neizbēgamo un to, ka tagad var pārdro
ši koķetēt ar visu, tāpat neko vairs nevar
pazaudēt.
Viņa atkal ir pagalmā.
Atkal pirmā.
Viņa vēl ir tepat, nekur nav aizgājusi.
Viņa no rokas baro kāda cita izmi
sumā nošautu putnu dvēseles.
Viņa maigi runā, ka viss pāries, ka
viss būs labi.
Kaut kur tepat klases lec viņu zelt
galvīši, mūžīgās vecās klases.
Viens – divi,
viens – divi.
Akurāti sarindotas ievārījumu bur
ciņas, balti palagi.
Viņa sauks vakariņās.
Viens – divi,
viens – divi.
Reizēm viņš attop, ka sen nav runā
jis teikumos, ka sen nav runājis vispār.
Viņš vairs netērē sevi lietām, bez ku
rām galīgi var iztikt, viņš blenž griestos,
salicis rokas uz krūtīm, un reižu reizēm
iztēlojas, kā izskatīsies, kad būs tā stun
da situsi, un vai maz būs kāds, kas sarū
pēs pēdējo ūdens glāzi un saliks rokas
tā akurāti, gluži kā tagad, tā…nē, labāk
tā, jā, tā gan, taisni tā ir pareizi. Taisni

tā viņaprāt jāizskatās brīdī, kad Lielais
Nezināmais būs savā kalendārā paska
tījies un pielicis pirkstu šim datumam.
Viņa datumam.
Viņš blenž griestos. Katra gropīte,
katrs izcilnītis sen jau no galvas zināms,
bet skatiens nemaina trajektoriju, kā
ko jaunu meklēdams ieraudzīt. Cilvēks
kļūst dīvains, kad viss labais ir jau bijis
un aiz muguras, bet priekšā vien rimti
ripināma tā Laika astes daļa, kura, ša
majam promejot, palikusi kā iespiesta
durvju spraugā, tām aizcērtoties, cil
vēkprāt, nelaikā un deguna priekšā par
ātru.
Viens – divi.
Viņa atkal sēž stellēs pie virtuves
loga. Kuplu garaini met cūkrāceņu
katls,virtuve pievilgusi mikla un sma
ga. Tur viņi ir, pagalmā, un Viņa pa
smaida pie sevis, bet zeltgalvīši neguļ
zem Viņas austajām segām, viņiem kož,
viņi labāk staļļaugšā linu palagos, vēsos
un raupjos, un apakšā īd govis, un viņu
siltās miesas ir tepat, tepat. Viņas rāmi
gremo un atgaiņā mušas, un viņu liela
jās, skaistajās acīs ar garajām skropstām
atspoguļojas visas govju ilgas par ābo
liņu pļavām, kurās nekad nav būts, un
ir tik labi un droši, ka viņas te tā. Un ka
viņas ir tieši govis.
Viņam. Viņam patīk kā Viņa sukā
matus. Tā ir viņu abu izdomāta spēle.
Cauri Viņas kreklam auguma aprises
ir ar gaismas krāsu iezīmētas, un divi
āboli elpo, viegliņām atspiedušies pret
kreklu. Viņa pagriežas, pastiepj roku,
viņš uzzibsnī, istaba pielīst dzirksteļu
pilna, un šķiet, ka reizē ar naktstaureni
pa logu dārzā iekāpj arī Viņa sirds. Ve
cis nesapņo.

Viņš neatceras, kad pēdējoreiz būtu
redzējis sapni. Pēdejoreiz tie bija zelt
galvīši. Abi. Atnāca it kā pa staru, ti
kai neko nerunāja. Tā savādi, ka neko
nerunāja, tikai skatījās. Ilgi gan viņi ir
prom pasaulē, ļoti ilgi…
Tad viņi atkal bija prom, tikai suns
rēja ilgi un smagi. Kādreiz te dzīvoja
suns…
Vecim visi gadalaiki vienādi, paiet
bez prieka. Vasarā mazliet vieglāk, viņš
pats izdomā sev darbus, izdomā noti
kumus un reizēm tik ļoti ieiet tēlā, ka
atkal liekas kādam vajadzīgs. Pārvieto
lietas no vienas vietas uz citu, ilgi plēš
skalus aizkuram, pārkārto ienestās
malkas šķilas, it kā nokvēpušajai krās
nij nebūtu vienalga. Senāk viņš domāja
par kaķi. Tad pārdomāja. Kur paliks ka
ķis, ja nespēks gūs virsroku un kādurīt
skurstenis vairs neizpūtīs gaisā baltu
dūmu grīsti un plīts mēmā izbrīnā būs
aizlikusi roku mutei priekšā? Kur tad
paliks kaķis?
Viņa ir pagalmā. Atkal pirmā. Rei
zēm viņa pie sevis klusi dungo. No
glāsta sudrabvīteni, pazūd un atkal
atgriežas ar dīvainām meža zālītēm,
kuras kaltē pažobelē. Pēdējoreiz Viņa
ir tā kā sabēdājusies, pasauc suni sev
blakus, apsēstas uz lieveņa, glāsta.
Roka glāsta kustības atkārto arī vēl
tad, kad suns atkal aizskrējis patrenkāt
pagalmā kādu ieklīdušo, bet cilvēka
acij neredzamo…
Plīkšķ lietus, debesis zili pietūkušas,
vietā uz zemes, kur lietus kā aizkars
vienlaidus stiepjas no skaidu jumta un
asi pil, izveidojusies padziļa peļķe. Kas
zina, cik ilgi tā lijis. Varbūt pat pārāk
ilgi…

Viens – divi,
viens – divi.
Viņiem vienmēr patika lietū basi
ņām, brūni iedegušiem stilbiem…
Durvis uz priekšnamu pusvirus. Tū
līt nāks vai varbūt ies?
Skali iekuram salikti akurāti. Nodilis
beņķis pie ķēķa galda nav sildīts kopš
vakardienas. Loga stiklā aizķērušās un
sastingušas nepiepildītas gaidas. Sasalis
cīrulis tikšķ pulksteņa rādītāju vietā, un
plīts mēmā izbrīnā aizlikusi roku mutei
priekšā.
Viens – divi,
viens – divi.
Un tad nāk Viņa. Pāri pagalmam,
kā uz pirkstgaliem. Viņa paliek šķūnī
ša vaļējās durvīs un smaida. Viņa sauc
vakariņās. Viņam rokās ir pusaizsākta
koka karote. Viņš ir mazliet sakucis
uz priekšu, bet tikai mazliet. It kā šis
mirklis būtu uzlikts uz mazas pauzes.
Smaržo koku skaidas, pieputējuši zir
nekļu tīkli, un visur jūtams Laiks, kas
viņu ir pieriminājis, bet varbūt viņš ir
bijis veiklāks un pieriminājis Laiku,
ievilinājis šķūnītī un apmānījis ar to
pašu grebt iesākto koka karoti. Iespie
dis stūrī un parādījis Laikam viņa vie
tu.
Viegls, pavisam viegls smaids vaigā.
Pats skaistākais. Viņai. Laika šerpā roka
nav nodarījusi ne nieka. Viņai viņš jo
projām ir pats stiprākais, kaut arī zau
dējis šai cīņā.
Tikai tāds neliels mulsums, cik
skaisti var Dievs tā aiz rokas paņemt…
Lietus. Biškrēsliņu rūgti dzeltenais
prieks. Augusts.
Dina Veinberga
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2020. gadā tiks turpināts mērķtiecīgs darbs,
lai veicinātu vides prasību ievērošanu autoservisos
Lai veicinātu vides prasību ievērošanu auto
servisos, samazinātu nelegālu nolietoto riepu
uzkrāšanos un nodrošinātu iespējas sabiedrī
bai dzīvot tīrā vidē, 2020. gadā tiks turpināts
mērķtiecīgs darbs – identificējot problēmu cē
loņus un cīnoties ar tiem. Par konkrētiem pa
sākumiem, kas jau īstenoti 2019. gadā un tiks
īstenoti turpmāk šajā jomā, plašāk informēja
Valsts vides dienests (VVD) un Latvijas Riepu
apsaimniekošanas asociācija (LRAA).
2019. gada otrajā pusgadā VVD sadarbībā ar
LRAA īstenoja kompleksu pasākumu kampaņu
autoservisos visā Latvijā. Tās laikā autoservisi
tika informēti par vides aizsardzības prasībām un
nepieciešamajām atļaujām to darbībai. Lai izvēr
tētu prasību ievērošanu, pēc tam VVD organizēja
plānveida tematiskās pārbaudes autoservisu uzņē
mumos, kas tika identificēti kā potenciāli riska uz
ņēmumi. ~40 % no pārbaudītajiem uzņēmumiem
konstatētas neatbilstības.
VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne – An
sberga: „Šogad VVD turpinās īstenot mērķtie
cīgas kampaņveida aktivitātes, lai novērstu vides
piesārņojuma riskus, ko rada vides prasību neie
vērošana, un veicinātu, ka Latvijā vairs netiek vei
dotas jaunas nelegālās nolietotu riepu uzkrāšanas
vietas. Šādas vietas Latvijā ir veidojušās daudzu
desmitu gadu laikā. 2020. gadā plānojam pastip
rināt riepu tirgotāju kontroles, lai pārliecinātos, ka
riepu pārstrādes izmaksas ir iekļautas preces cenā,
kā arī turpināsim autoservisu uzraudzību. Vien
laikus rosināsim diskusiju par nepieciešamajām
izmaiņām likumdošanā, lai rastu efektīvākus pie
spiedu mehānismus īpašuma attīrīšanai no atkri
tumiem un piesārņojuma. Esmu pārliecināta, ka
šos jautājumus varam atrisināt tikai cieši strādājot
kopā – VVD sadarbojoties ar Valsts ieņēmumu
dienestu un Valsts policiju, un nozares asociāciju
pārstāvjiem.”
Tīna Lūse, Latvijas Riepu apsaimniekošanas
asociācijas vadītāja: „Ik gadu mūsu valstī tiek
realizētas aptuveni 17 000 t riepas, bet neoficiāli
dati rāda, ka vēl vairāk. Savukārt nepārstrādāto
nolietoto riepu uzkrājums sasniedzis 105 000 t,
kā liecina VARAM dati uz 2018. gada beigām,
lai gan varam lēst, ka uz šodienu šis apjoms ir

vēl lielāks. Pagājušā gada laikā VVD un LRAA
īstenotais pilotprojekts, kura laikā tika pārbaudīti
autoservisi, tikai apliecināja problēmas nopietnību.
Tieši autoservisi ir viens no riska posmiem
attiecībā uz nolietoto riepu apsaimniekošanu,
tādēļ ir svarīgi iedzīvināt sistemātisku un regulāru
uzraudzību un panākt, ka tie iekļaujas kopējā
riepu apsaimniekošanas sistēmā. Sekmīgam
rezultātam nepieciešams, lai pēc šiem principiem
strādā visi tirgus dalībnieki. Šo rezultātu nebūs
iespējams sasniegt bez nopietnas valsts iesaistes
regulējuma uzlabošanā, kā arī plašāka nozares
dialoga veicināšanas. Taču liela nozīme arī
pašu nozares dalībnieku iesaistei un vēlmei
darīt kaut ko lietas labā. Neaizmirsīsim, ka tādi
negadījumi kā ugunsgrēki ar riepu degšanu,
atstāj neizdzēšamu iespaidu uz apkārtējo vidi,
kas iespaido mūs visus.”
Kaspars Zakulis, „Latvijas Zaļais punkts”
direktors: „Riepu apsaimniekošanas nozarē no
valsts puses jābūt gan „burkānam”, gan „pātagai”.
Proti, ir jānodrošina gan efektīva sistēma riepu
apsaimniekošanai, gan arī jābūt kontrolei, lai par
katru riepu, kas nonāk Latvijas tirgū, tiek ieturēta
apsaimniekošanas maksa, kas nodrošina šo riepu
atpakaļ savākšanu. Jautājums par iespējamo ap
saimniekošanas formātu ir atvērts – vai tā ir riepu
„depozīta sistēma” vai kāds cits mehānisms, bet šī
nauda ir jāiekasē, lai riepas var savākt un pārstrā
dāt. Tikai tādā veidā var organizēt riepu savākšanu
un transportēšanu uz tālākiem pārstrādes punk
tiem. Tāpat liela nozīme ir katra paša cilvēka atbil
dībai, jo, ja ir vēlme iegādāties autoriepas tikai tur,
kur ir lētāk, nepainteresējoties par to, kur riepas
pēc tam nonāks, nevaram cerēt, ka neveidosies
jaunas nelegālās izgāztuves vai neizcelsies uguns
grēki, kas uz apkārtējo vidi atstāj neatgriežamas
sekas.”
VVD plānotie pasākumi 2020. gadā
2020. gada pirmajā pusgadā, lai samazinātu
nelegāli uzkrāto nolietoto riepu vietu skaitu, kā
arī identificētu problemātiskās teritorijas, VVD
aicinās sabiedrību līdzdarboties nolietoto riepu
nelegālās uzkrāšanas vietu apzināšanā. Izvērtējot
saņemto informāciju, plānots veikt pārbaudes
šajās vietās un identificēt iespējamās vainīgās
personas.

Savukārt 2020. gada otrajā pusgadā VVD
plānojis īstenot pastiprinātu industriālo zonu
un degradēto teritoriju kontroli, tai skaitā auto
servisu pārbaudes. Šīs kampaņas mērķis būs
palielināt autoservisu skaitu, kas noslēguši lī
gumus ar Ražotāju atbildības sistēmas dalībnie
ku – atkritumu apsaimniekotāju par riepu izve
šanu un regulāri nodod riepas. Tāpat plānots
izglītot zemes īpašniekus par viņu atbildību par
atkritumu apsaimniekošanu, ja zemes nomnieks
īpašumā atstājis atkritumus. Sagaidāms, ka īste
noto pasākumu rezultātā palielināsies uzņēmēju
skaits, kas ne tikai būs saņēmuši nepieciešamās
vides atļaujas, bet arī ievēros vides aizsardzības
prasības.
Papildu informācija par 2019. gada kampaņu
vides prasību ievērošanai autoservisos
VVD izsniedzis 2563 C kategorijas piesārņo
jošas darbības apliecinājumus uzņēmumiem, kas
veic transportlīdzekļu remontdarbus, taču no
iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām
saņemtā informācija liecina, ka šādu uzņēmumu
skaits visdrīzāk ir lielāks. Tie ir uzņēmumi, kas
veido nozares „pelēko zonu” un savā darbībā neie
vēro normatīvajos aktos izvirzītās prasības.
Sadarbībā ar LRAA īstenota uzņēmumu un
sabiedrības informēšana par vides prasībām auto
servisiem un nepieciešamajām atļaujām to darbī
bai, izsūtot informatīvas vēstules un infografiku,
kur precīzi izklāstītas prasības.
No 2019. gada 28. un 29. oktobrī VVD veica
pārbaudes 50 autoservisos Rīgā un Pierīgā. Sa
vukārt 2019. gada nogalē VVD veica pārbaudes
172 autoservisos visā Latvijā. Kopumā pārbaudīti
222 autoservisi.
Papildu informācija:
Kristīne Kļaveniece, Sabiedrisko attiecību
vadītāja Valsts vides dienests
Tel. +371 26417267
E-pasts: kristine.klaveniece@vvd.gov.lv
www.vvd.gov.lv
Jana Kralliša, Latvijas Riepu apsaimniekošanas
asociācijas sabiedrisko attiecību konsultante
Tel. +371 26462844
E-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com

Sludinājumi
Garš dzīves ceļš, kur smaguma nav trūcis,
Bet katrai naktij galā bijis rīts,
Jo palīdzējis Dievs, kad viņu lūdzi
Pēc tumsas apkārt atkal sauli vīt.
Sirsnīgi sveicam

Līviju Lasmani
skaistajā dzīves jubilejā!
Rojas novada represēto apvienība

Pensionāru kluba „Rūķi” balle
tiek pārcelta uz 19. septembri.
SIA „Fish OK”,
reģistrācijas nr. LV41203054721,
zivju apstrādes uzņēmums
aicina pastāvīgā darbā
strādniekus ražošanas cehā
Rojas novada Rudē.
Darba samaksa 2,85 EUR stundā, iespē
jama algas izaugsme. Nodrošinām siltas
pusdienas. Interesentiem zvanīt pa tālruni
29209083.

Līdzjūtība
Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied…
Izsakām līdzjūtību Nikolajam Lipatovam,
mammu zaudējot.
Darbabiedri

Policija ziņo
Laika posmā no 07.04.2020.
līdz 21.04.2020.
Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem konsul
tētas 8 personas, izteikti 5 mutiski brīdinājumi,
par distances 2 metri neievērošanu brīdinātas
5 personas. Izpildīti 3 atsevišķie uzdevumi, aizsū
tīts 1 rakstisks brīdinājums, saņemti 7 izsaukumi,
1 persona nogādāta kompetentā iestādē. 

Precizēti Ziemeļkurzemes
reģionālās slimnīcas pieejamie
pakalpojumi pandēmijas laikā Iedzīvotāju ievērībai –

16. aprīlī izcēlās ugunsgrēks pašā Rojas centrā, Selgas ielā 3. Tajā dega
malkas šķūnis 40 m2 platībā. Izdega šķūņa vidusdaļa ar tajā esošo malku,
pārējās šķūņa daļas ugunsdzēsējiem izdevās izglābt. Ugunsgrēka dienā
Rojā plosījās pamatīgs vējš, un bail pat iedomāties, kas būtu noticis, ja vien
tā virziens būtu bijis uz turpat blakus esošās mājas pusi.
D. Klaberes foto

Šādu asprātīgu risināju
mu – pankūku recepti virtu
vē uz sienas – redzēju kādas
mājas virtuvē Zviedrijā. Sieva
droši var doties patērzēt ar
draudzenēm, un vīrs nevar
aizbildināties, ka neprot bēr
niem uzcept pankūkas.
D. Klaberes teksts un foto

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

Sakarā ar Covid-19 globālo pandēmijas stāvokli pasaulē,
kā arī vadoties pēc Veselības ministrijas ieteikumiem, jo
projām uz laiku ir ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi
Latvijas ārstniecības iestādēs. Konkrēti Ziemeļkurzemes re
ģionālā slimnīcā, domājot par personāla un pacientu drošī
bu, tika pieņemts lēmums uz laiku pārtraukt ambulatoro un
plānveida pakalpojumu sniegšanu.
Taču ne visi pakalpojumi ir pārtraukti, tāpēc aicinām iepazīties ar vese
lības aprūpes pakalpojumiem, kuri ir pieejami gan Ventspils slimnīcā,
gan Talsu filiālē:
• Vakcinācija pret ērču encefalītu (ar iepriekšēju pierakstu).
• Pakalpojumi, lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību (orgānu aiz
stājējterapija, metadona aizvietojošā terapija, stacionāra pakalpojumi
hematoloģijā, kā arī palīdzība pacientiem, kuriem jāturpina vai jāpabeidz
stacionāri neatliekamā kārtā uzsākta ārstēšana).
• Diagnostikas izmeklējumi: Rentgena diagnostika (Rtg) pieejama
akūtos gadījumos. Datortomogrāfija (CT) un magnētiskā rezonanse (MR)
tikai „zaļā koridora” pacientiem.
• Neatliekamā medicīniskā palīdzība tiek nodrošināta pilnā apjomā,
ievērojot papildus valstī noteiktos drošības pasākumus.
• Speciālistu konsultācijas ar hroniskām saslimšanām (iespēju robe
žās attālināti).
• Veselības aprūpes pakalpojumi grūtniecēm, „zaļā koridora”, HIV/
AIDS un tuberkolozes pacientiem.
• Dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelša
nas rezultātā var iestāties invaliditāte.
• Rehabilitācijas pakalpojumi personām, kurām šī pakalpojuma
atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbaspēju zaudēšanu, tai skaitā
bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana saistīta ar ievēroja
mu funkcionēšanas traucējumu pasliktināšanos.
Vairāk informācijas, kā arī pieteikšanās uz pakalpojumiem, zvanot uz
slimnīcas reģistratūru 636 24665 (Ventspils) un 632 59997 (Talsi). Piesakoties pa minētajiem tālruņiem, aicinām rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, saistībā
ar Covid-19 vīrusa izplatību! 

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

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

ārkārtējas situācijas
laikā VUGD neveic
plānotās pārbaudes
dzīvojamā sektorā

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu per
sonu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldi
not iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu
detektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die
nests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD
amatpersonas neveic dzīvojamā sektora plānotās
ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.
Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plā
notajām pārbaudēm iepriekš informē par uguns
drošību objektā atbildībās personas – īpašniekus,
pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pār
baudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums.
Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona
nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta
apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas
dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors
nekad neprasīs samaksu par ugunsdrošības pār
baudes veikšanu.
Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradu
sies uz pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa tālruni
67075824 vai meklējiet informāciju www.vugd.
gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aici
nām ziņot Valsts policijai, zvanot 110.
Plašākai informācijai:
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel.: 27899657, 67075871, prese@vugd.gov.lv

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

