Ceriņu tvanošā skāvienā dvēselei noreibt,
Un galvu ziedu mākonī liekt!

Pavasarīgs sveiciens jubilejā
Rojas novada bibliotēkai un
tās lieliskajam kolektīvam!

Piektdiena, 2020. gada 22. maijs
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Lai ierobežotu Covid-19 pandēmiju, 12. martā valstī tika izsludināta ārkārtas situācija līdz 12. maijam.
7. maijā kļuva zināms, ka ārkārtas situācija valstī pagarināta līdz 9. jūnijam, bet ir mīkstināti iepriekš noteiktie
striktie ierobežojumi, kurus pieņem Ministru kabinets. Pamatojoties uz tiem, pašvaldības, tai skaitā Rojas
novada dome izstrādāja savu rīcības plānu turpmākai darbībai.

Šī brīža apstākļi lika mums atteikties no iepriekšējām iecerēm
ar kopīgu gājienu, aktivitātēm, koncertu, balli, jo pulcēties tikpat
kā nedrīkst. Bet – mēs varam darīt to, ko drīkst, un savā veidā padarīt īpašāku šo dienu, tāpēc –

Rojas novada domes iestāžu un struktūrvienību darbības atsākšana pēc 18. maija
Administrācija

Bāriņtiesa
Rojas
vidusskola

• Atsāks klientu apkalpošanu un pakalpojumu nodrošināšanu klātienē.
• Lai nodrošinātu iespēju distancēties, aicinām pirms pakalpojuma saņemšanas telefoniski vai
elektroniski sazināties ar darbinieku, lai tiktu rezervēts tikšanās laiks.
• Kase klientus apkalpos klātienē darba dienās, darba laikā (pusdienas pārtraukums no 13.00–14.00).
• Neskaidros jautājumos sazinieties ar sekretāri pa tālruni – 27234281.
• Ģimeņu apsekošana līdz 9. jūnijam netiek plānota.
• Atsākta klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai – 27234284.
• 1.–8. un 10.–11. klasei mācību gads noslēdzas 29. maijā. Liecības un mācību līdzekļu saraksts
skolēniem tiks nosūtīts E-klasē.
• 6.-gadīgo apmācība atsākas klātienē un noslēdzas 19. jūnijā. Izlaidums nenotiek! Jauno audzēkņu
uzņemšana – 24. augustā.
• Dokumentu iesniegšana mācībām 1. klasē notiks no 25. maija līdz 5. jūnijam, darba dienās no 9.00–16.00.
• 9. klašu skolēniem mācību gads noslēdzas 12. jūnijā. Informācija tiks nosūtīta E-klasē. Izlaidums ar
viesu klātbūtni nenotiks!
• 12. klasei eksāmenu grafiks: 2. jūnijā – angļu valoda, 4. jūnijā – krievu valoda, 9. jūnijā – latviešu valoda,
12. jūnijā – matemātika. Izlaidums ar viesu klātbūtni nenotiks!
• Izlaiduma klašu absolventu apliecību un atestātu saņemšanas pasākums tiks translēts tiešsaistē
Rojas vidusskolas Facebook lapā.
• 11. klasei eksāmenu grafiks: 29. jūnijā – ģeogrāfija, 1. jūlijā – ekonomika.
• Dokumentu iesniegšana mācībām 10. klasē notiks no 15.–17. jūnijam no 9.00–16.00.

Pašvaldības
policija
Sociālais
dienests
Pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Zelta zivtiņa”

•
•
•
•
•
•

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Saulespuķe”

•
•
•
•

Līdz 29. maijam notiek 5–6 gadīgo audzēkņu apmācība klātienē.
Dienu iepriekš piesakoties pa tālruni 26213059, tiek nodrošināts dežūrgrupas pakalpojums.
Atgādinājums – uz pirmsskolu drīkst vest tikai bērnus, kuriem nav veselības problēmas!
Izlaidums nenotiek!

Sporta skola

•
•
•
•
•

Atsāktas visu grupu nodarbības klātienē un ar katru audzēkni par nodarbību laiku sazināsies treneris.
Mācību gads noslēgsies 31. augustā.
Apliecības par sporta skolas absolvēšanu plānots izsniegt 29. augustā.
Vispārējais mācību process notiek attālināti.
Izlaidums plānots augustā. Par to iepriekš tiks personīgi informēti absolventi, viņu vecāki, kā arī
informācija tiks ievietota informatīvajā izdevumā „Banga” un skolas sociālajos tīklos.
Šis mācību gads noslēgsies 29. maijā.
Informācija par valsts eksāmenu norisi audzēkņi saņems E-klasē.
Dokumentu iesniegšana mācībām 1. klasē, sagatavošanas klasēm un interešu izglītībai notiks no
18. maija līdz 22. jūnijam, darba dienās no pl. 12.00 līdz 16.00.
Mācības klātienē atsāksies septembrī.
Tālrunis saziņai – 28321318 (Baiba Beraģe) vai 63291808.
Apmeklētājiem atvērts: no otrdienas – piektdienai no 10.00–18.00 (ar pārtraukumu no
13.00–13.30), sestdien un svētdien: no 10.00–15.00 (ar pārtraukumu no 12.30–13.00).
Apmeklētāju plūsma tiek kontrolēta un vienlaicīgi muzeja telpās drīkst atrasties līdz 10 apmeklētājiem.
Kaltenes filiālē (klubā) muzeja atklāto krājumu iespējams apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni –
63269594 vai elektroniski: muzejs@roja.lv
Telpu noma pasākumiem līdz 9. jūnijam nav iespējama!
Amatierkolektīvi darbību atsāks septembrī.
Visi kultūras pasākumi plānoti grupās līdz 25 interesentiem, un šie pasākumi tiks atsevišķi izziņoti.
Pasākumi, kuri pulcētu apmeklētāju skaitu virs 50, līdz 1. jūlijam netiek plānoti.
Plānots atvērt estrādi pēc atsevišķi izziņota darba laika, lai varētu interesenti aplūkot izstādes, kuras
tiks mainītas ik pa 2 nedēļām un apmeklēt maza formāta pasākumus.
Katrs pasākums tiks atsevišķi izziņots.
Atsākta apmeklētāju apkalpošana klātienē.
Rojas novada bibliotēkas darba laiks: pirmdien līdz piektdienai no 11.00–19.00,
sestdien no 11.00–16.00. Tālrunis saziņai – 63232283 vai 28616707.
Kaltenes bibliotēkas darba laiks: pirmdien līdz piektdienai no 12.00–19.00. Tālrunis saziņai –
63220185 (Egita Jansone).
Klātienē notiek tikai nodarbības, kuras plānotas projektu ietvaros: 22., 29. maijā – spēka treniņa
nodarbības, 23.,30. maijā un 6. jūnijā – zumba.
Biedrībām un nodibinājumiem – pulcēšanās klātienē nenotiek!
Tālrunis saziņai – 28615578 (Inga Lēmane).

Rojas
Mūzikas un
mākslas skola

Rojas
Jūras
zvejniecības
muzejs

Turpina strādāt ierastajā režīmā ar pieņemšanas laiku klātienē trešdienās no 9.00 līdz 13.00.
Dežūrtelefona nr. – 28600215.
Pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis – 28909271, e-pasts: socialaisdienests@roja.lv
Krīzes situācijā pakalpojums tiks nodrošināts klātienē bez iepriekšējas pieteikšanās.
Līdz 29. maijam notiek 5-6 gadīgo audzēkņu apmācība klātienē.
Dienu iepriekš, piesakoties pa tālruni – 25618139 vai informējot grupas skolotāju, tiek nodrošināts
dežūrgrupas pakalpojums.
• Atgādinājums – uz pirmsskolu drīkst vest tikai bērnus, kuriem nav veselības problēmas!
• Izlaidums nenotiek!
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Brīvā laika
un jauniešu
centri „Strops”,
„Varavīksne” un
Melnsils BLPJC
Stadions

Tūrisma
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• Stadions atvērts no 8.00–22.00.
• Uz skrejceļiem un futbola laukumā atļautas individuālās nodarbības un grupu nodarbības trenera
uzraudzībā, ievērojot distancēšanos. Organizēto grupu nodarbībās sportistu skaits – līdz 25.
• Trenažieru zālē nodarbības iepriekš jāsaskaņo ar vadītāju pa tālruni – 28394308.
Darba laiks: pirmdien līdz piektdienai: no 10.00–20.00 (ar pārtraukumiem no 13.00–13.30,
no 16.30–17.00). Sestdienās darba laiks: no 10.00–16.00 (ar pārtraukumu no 13.00–13.30)
• Basketbola un volejbola laukumos individuālas nodarbības nenotiek! Atļautas tikai sporta skolas
audzēkņu nodarbības treneru vadībā.
• Skeitparku atļauts izmantot, ievērojot distancēšanos!
• Tiek atsākta klientu apkalpošana klātienē.
Darba laiks maijā: no otrdienas līdz sestdienai – no 10.00–18.00.
Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja

www.facebook.com „Raida Roja” vietnē – skaties, vēro un piedalies tiešsaistē!
9.00 Sveika, ROJA! – novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas svētku uzruna.
9.15 VingROJAm visi – ņipra izkustēšanās Evas Fricbergas uzraudzībā.
9.30 PabaROJAm saimi – svētku brokastu gatavošana kopā ar Dinu Čubu.
10.00 VīteROJAm – jautri brīži bērniem kopā ar pasaku tēliem, īpaši sveicieni
mazākajiem novadniekiem un jaundzimušajiem bērniņiem.

IevēROJAmi – jaunumi!
Rojas kultūras centrā Zvejnieku ielā 5
11.00 Rakstnieces Dzintras Žuravskas jaunās grāmatas „Nepabeigtā portreta
noslēpums” atvēršanas svētki. Tā kā dalībnieku skaitam noteikts ierobežojums,
interesentiem lūgums pieteikties iepriekš Rojas bibliotēkā, tel. 63232283. Ja neapmeklēsiet pasākumu, varat iepriekš iesūtīt savus jautājumus autorei, interesantākā jautājuma autoram dāvanā jaunā grāmata ar rakstnieces autogrāfu. (biblioteka @roja.lv vai Rojas kultūras centram feisbuka lapā).
13.00 Zanes Irbes Valbakas izstādes „Ceļojums” atklāšana. Ieeja ar ielūgumiem. Pēc atklāšanas, no 13.30 līdz 16.00 izstāde atvērta apskatei ikvienam interesentam, ievērojot drošības noteikumus.
Rojas Jūras zvejniecības muzejā Selgas ielā 33
17.00 Mākslinieces Līgas Reines izstādes atklāšana. Ieeja ar ielūgumiem. Līdz
plkst. 18.00 izstādes apskate ikvienam interesentam, ievērojot drošības noteikumus.
No 12.00–16.00 Rojas KC laukumā skanēs visu laiku koncertšova „Meklējam
solistu” dziesmu ieraksti.

StaROJAm ielās
No 14.00–16.00 muzikāls grupas „Apvedceļš” mūziķu sveiciens Rojas ielās,
tam sekot varēs arī www.facebook.com Raida Roja vietnē tiešsaistē.
www.facebook.com vietnē „Raida Roja”
Plkst. 21.00– 23.00 PiebiedROJAmies – ekskluzīva svētku diskoballīte katrā
mājā kopā ar DJ Ilmi. Ir iespēja ar viņa starpniecību veltīt muzikālu sveicienu radam,
draugam, kaimiņam, kolēģim utt. Izmanto iespēju, raksti – www.facebook.com
Rojas kultūras centrs.

Vēl skaidROJAm:
„IevērROJAm skaistas vietas!” – velo maršruts aktīvajiem ar interaktīviem elementiem – ģimenes, draugu, solo braucienam pa Roju, apm. 1h garumā – maršrutu
un Rojas karodziņu velosipēdam vari saņemt Rojas TIC, Selgas 14e, tel. 28630590.
Rojas TIC būs atvērts no plkst. 10.00 līdz 18.00, būs apskatāma Āgenskalna
fotokluba dalībnieka Pētera Kirikova fotoizstāde „Mirkļi iz dabas”.
Rojas Jūras zvejniecības muzejs būs atvērts no plkst. 10.00 līdz 18.00.
„GudROJAm” – piedalāmies viktorīnā par Rojas novadu, jautājumus meklē
www.roja.lv un feisbukā Rojas TIC lapā. Starp pareizo atbilžu autoriem tiks veikta izloze, kurā tiks laimētas balvas no Rojas uzņēmējiem.
Tā kā svētki šogad daļēji ir interaktīvi, palīdzi vecākajai paaudzei ar datorgudrībām, dalies ar informāciju, lai citi uzzina – „šēROJAm”!
Klājam svētku galdu, ietērpjamies mūsu krāsās, apģērbā pielietojot zilus
un dzeltenus akcentus, ceļam godā T-krekliņus ar uzrakstu „ROJA” un sveicam
viens otru svētkos!
Sekojiet informācijai, vēl iespējami papildinājumi un –
lai mums katram svētku prieks sirdī un mājā!

Mīļie Rojas novada iedzīvotāji!
Šajā neparastajā laikā, kad mūsu pašu veselības un
drošības dēļ mums nav lemts kā ikkatru gadu tikties Rojas dienā,
kad visa turpmākā vasara ir neskaidra, kā tiksimies,
vai tiksimies, kā svinēsim svētkus, mums tomēr
ir iespēja sajusties vienotiem. Turklāt – mūsu
iespēja nav tikai virtuāla. Mūsu iespēja justies
vienotiem un joprojām lepniem un stipriem
mūsu novada iedzīvotājiem, ir paceļot
Rojas novada karogu! Kā katru gadu, pacelsim
mūsu novada karogu 30. maijā, Rojas dienā, lai tas plīvo un atgādina mums un
caurbraucējiem, ka vasara joprojām nav atcelta un Roja ir vasaras galvaspilsēta,
pat ja nebūs ikgadējo svētku un pulcēšanos. Karoga plīvošana vējā atgādinās mums,
ka mēs esam īstenie Rojas patrioti un mums Roja ir pati labākā arī tad, ja nav
Rojas dienas tirdziņu vai Zvejnieksvētku koncertu!
Izbaudīsim Rojas novadu, izbaudīsim vasaru un turēsim Rojas novada karogu
augstu paceltu līdz pat Zinību dienai – 1. septembrim.
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Rojas jahtklubam jaunas laivas

Rojas novada domē
Rojas novada domes 2020. gada 19. maija
sēdē tika izskatīti 8 darba kārtības jautājumi,
kur deputāti lēma:
• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskatu
(ar Rojas novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskatu var iepazīties
Rojas novada domē).
• Neapstiprināt SIA „Rojas DzKU” 2019. gada pārskatu.
• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2020.–2022. gadam un noteikt, ka Rojas
novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2020.–2022. gadam ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam kārtējā gada finansējumam.
• Piešķirt adresi zemes vienībai „Viduspļava”, Kaltene, Rojas novads,
LV-3264.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bangas”, Melnsilā, Rojas novadā.
Atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un adresi „Māras”, Melnsils, Rojas novads, LV-3264 un saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma „K/S Arājs”, Rojas novadā, zemes
vienības sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu, piešķirot jaunu
nosaukumu un adresi: „Spēkrati”, Rude, Rojas novads, L-3264. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
• Nepieņemt lēmumu par amatu un mēnešalgu saraksta grozīšanu
un konkursu Sporta organizatora amatam.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/
domes sekretāre Marita Pāvuliņa

Dace Klabere
Pavasaris Rojas jahtklubam atnācis ar priecīgu notikumu – tas kļuvis par vienu
laivu bagātāks. Kā pastāstīja
jahtkluba treneris Gunārs
Reinholds, laiva ir mazlietota, tikai gadu braukta. Jauna
laba sacensību laiva maksā
bargu naudu, tāpēc jahtklubs
neatteicās no izdevīgā piedāvājuma. Pirmās laiviņas, kas
pirktas projekta ietvaros, ir
ķīniešu ražojuma un nav tās
augstvērtīgākās. „Lai būtu
izaugsme, vajag labu laivu,
tāpēc izmantojām iespēju nopirkt pašu mazāko laiviņu par
puscenu”, stāsta Gunārs.

Lielākiem bērniem ir
trīs Laser tipa laivas, un
arī ar tām ir par maz, jo
braukt gribētāju ir krietni
vairāk. Ļoti vajadzētu vēl
kādu, bet, tā kā Latvijā ir
tikai viens dīleris, kurš
tās tirgo, cenas nekrītas.
Gunārs priecājas arī
par pagājušajā gadā nopirkto Kreiser jahtu par
pieņemamu cenu. Tā
par izdevīgu cenu tika
nopirkta no kādas privātpersonas. Tiesa, valstī
pastāvošās milzīgās birokrātijas dēļ tā Latvijā vēl nav
reģistrēta, bet gan tiks sakārtots arī šis jautājums. Gunārs
spriež, ka jaunā Kreiser jahta

lieti noderēs pieaugušajiem,
kuri apgūst burāšanas prasmi, un ne bez lepnuma balsī
piemin Ēriku Rozefeldu un

Mārtiņu Jankovski, kuri savulaik apguvuši burātprasmi pie
Gunāra, kļuvuši par lieliskiem
burātājiem. 

Uz aicinājumu palīdzēt Lāsmai Pūcei, atsaucas
vairāki desmiti ļaužu
Dace Klabere

Mani mīļie,
atļaujos tā uzrunāt ikvienu, kas esat atbalstījuši mani un
manu ģimeni šajā negaidītajā dzīves uzlikto pārbaudījumu brīdī!
Nav jau iespējams atrast īstos vārdus, lai pateiktos par
iespēju dzīvot… Šīs bezgala dārgās asins lāses, kuras savā
sirds mīlestībā esat dalījuši, lai man palīdzētu cīņā ar agresīvo
slimību, dod atkal cerību cīņā par dzīvi… Ikdienas darbu steigā, starp dzīves sīkumiem un lielajām lietām daudz ko redzam
savādāk… Vienā brīdī dzīve sagriež visu kājām gaisā un liek
lietas ieraudzīt no cita skatu punkta. Vērtības, cilvēki, darbi,
plāni, ikdiena – kas svarīgs un kam nav nekādas nozīmes.
Tik daudz saņemtas mīlestības caur ziedotajām asinīm, mīlestības, uzmundrinājuma, saņemtajiem atbalsta vārdiem un aizlūgumiem ļāva piedzīvot īsti Dievišķu pieskārienu, un sajusties kā
lielā, mīlošā, atbalstošā ģimenē.
Pateicībā un mīlestībā, Lāsma

18. maijā Rojā notika Valsts asinsdonoru centra izbraukums, kura laikā nodeva asinis tie cilvēki, kuri bija atsaukušies
aicinājumam palīdzēt Sociālā dienesta vadītājai Lāsmai Pūcei.
Iesaistoties asinsdonoru kustībā, mums ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, jo starp šiem cilvēkiem jebkurā brīdī varam būt arī mēs paši, tādēļ malā stāvēt nedrīkstam. Arī Lāsma
allaž steigusies palīgā grūtībās nonākušajiem, tādēļ neizbrīnīja
fakts, ka asinsdonoru rinda kultūras centrā nebeidzās līdz pat
pēdējam brīdim. Palīgā steidzās it visi – skolu, bērnudārzu,
muzeja, sociālā dienesta, novada domes, komunālā dienesta
un citu struktūrvienību darbinieki, Lāsmas radi, draugi un
visi tie, kurus neatstāja vienaldzīgus otra sāpe.
Visus aptaujātos asinsdonorus vienoja vēlme palīdzēt. „Tas
ir pašsaprotami, tas ir mūsu pienākums, nedrīkst vienaldzīgi
paiet garām, Lāsma ir tik daudz palīdzējusi citiem, tāpēc tagad
Uz asins nodošanu bija ieradušās 57 personas. Asinis nodeva
mums jāpalīdz viņai, tas ir cilvēcīgi, tagad jādomā tikai labas 40. Kā pastāstīja brigādes darbiniece, pārējiem bija visdažādākie
domas, viss būs labi,” – tās ir atbildes uz jautājumu, ko uzdevu iemesli, kādēļ viņi šoreiz kļūt par donoriem nevarēja.
rindā stāvošajiem. Un pāri visam – labas veselības vēlējumi.
D. Klaberes foto

Dīvainais pavasaris Rojas muzeja darba ikdienā
Šis pavasaris mums visiem ir bijis diezgan
neierasts, jo ieviesis dažādas korekcijas gan mūsu
ikdienā, gan arī darba dzīvē. Lai arī gandrīz
2 mēnešu garumā muzejs apmeklētājiem bija
slēgts, darbs Rojas muzejā turpinājās. Ja muzeja
darba kopumu būtu jāsadala daļās, tad varētu
teikt, ka muzeja darbs sastāv no 3 daļām – krājuma
darba, pētnieciskā darba un komunikācijas darba
jeb darba ar apmeklētājiem. Valstī noteikto
ierobežojumu dēļ pamatīgi tika ierobežots
cilvēkiem pamanāmais muzeja darba posms –
muzeja apmeklējums, jo teju vai divus mēnešus
savas durvis apmeklētājiem nevarējām vērt.
Jāatzīmē, ka šis ierobežojums iesākumā mums,
muzeja darbiniekiem, lika justies kā no laivas
izsviestiem, jo apmeklētājs Rojas muzejā vienmēr
ir bijusi prioritāte. Muzeja ikdienā bieži veicam
diezgan neredzamu darbu – ejam ekspedīcijās,
tiekamies ar cilvēkiem, apkopojam un pētām
iegūtos materiālus, digitalizējam tos un katru
priekšmetu reģistrējam gan muzeja priekšmetu
uzskaites grāmatās, gan arī elektroniski vadām
vienotajā sistēmā – Latvijas Nacionālajā muzeju
kopkatalogā, rūpējamies, lai visi muzejā esošie
priekšmeti (vienības) tiktu glabātas atbilstošos
apstākļos, tīrībā un kārtībā, ievērojot priekšmetu
uzglabāšanai nepieciešamo mikroklimatu, jo tikai
tā mēs varam saglabāt visas vēstures liecības,
kas glabājas muzeja krājumā (lielākā daļa) vai
izstādītas muzeja ekspozīcijās, arī nākamajām
paaudzēm, kas arī ir viens no galvenajiem muzeja
uzdevumiem. Bet, kā jau jebkuram cilvēkam, arī
mums gribas padalīties ar saviem darba augļiem,
kas muzeja gadījumā ir izstādes, pasākumi,
ekspozīcijas, kurās jūs, mūsu apmeklētāji, variet
iepazīt visa iepriekš minētā saraksta darba
rezultātu – apkopotu stāstu par kādu notikumu,
cilvēku vai vēstures posmu. Mēs, muzeja
darbinieki, varam būt laimīgi, jo mums vienmēr
ir šī iespēja palepoties, parādīt savu veikumu
citiem, kas šajā pandēmijas laikā mums bija liegts.
Tad nu savu darbu pārorientējām tā, lai visus
spēkus veltītu šiem apmeklētājiem neredzamajiem
darbiem, lai pētītu, apkopotu, kārtotu materiālus,
labiekārtotu ekspozīcijas, cerot, ka atkal pavisam
drīz mēs varēsim aicināt ciemos uz muzeju, lai
lepotos ar savu Roju, savu novadu.

Šajā laikā ir veikts darbs muzeja jaunā projekta „Ģipkas baznīcas stāsts” realizēšanā. Februārī
Valsts kultūrkapitāla fonds apstiprināja Rojas
muzeja un Ģipkas baznīcas draudzes kopprojektu par baznīcas muzeja izveidi Ģipkas baznīcas
torņa 2. un 3. stāvā. Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds, Ģipkas baznīcas draudze un
Rojas novada dome. Šis muzeja dzīvē ir vēl nebijis
projekts, kas top ciešā sadarbībā ar Ģipkas baznīcas draudzi un draudzes priekšnieku Valdi Randi. Randes kungs ir savācis ievērojamu vēsturisko
materiālu un liecību klāstu par baznīcas vēsturi
un ļaudīm, kuru dzīves cieši savijušās ar baznīcas likteni. Būtu muļķīgi, ja šie materiāli paliktu
glabāties skaisti sakrauti kastēs, neļaujot gan novadniekiem, gan arī mūsu novada viesiem iepazīties ar tiem, uzzinot stāstu par baznīcas likteni.
Tāpēc esam ļoti priecīgi par iespēju veidot jaunu
izstādi/ muzeju ārpus Rojas muzeja ēkas sienām,
jo vēstures izzināšana autentiskā vidē ir daudz
iespaidīgāka par notikuma iepazīšanu kādā attālinātā izstāžu zālē. Ģipkas baznīca (mūra) ir celta
1860. gadā (pirms tam vēl ir bijušas 2 koka baznīcas) pēc vācu barona Osten – Sakena (Zakene)
rīkojuma, kurš tolaik valdījis Dundagā. Vēstures
liecībās teikts, ka baznīcā bijušas skanošākās ērģeles un greznākā kancele Ziemeļkurzemē. Nežēlīgas korekcijas baznīcas liktenī ieviesis padomju okupācijas laiks, kad 1979. gada 1. septembrī
baznīca nodega. Kāpēc un kā ugunsnelaime izcēlusies, nav noskaidrots vēl līdz šai dienai, ir tikai
minējumi – vai tā bijusi ļaunprātīgi izraisīta dedzināšana, vai nejaušība. Šajā laikā mežsaimnieki
bija ierīkojuši baznīcas tornī novērošanas posteni. Atmiņu stāsti liecina, ka tornis bijis arī kā
jauniešu pulcēšanās un izklaides vieta. Kā tas viss
notika, diemžēl droši vien arī paliks noslēpumā
tīts. Reiz, kad mācītājs Juris Rubenis pāri palikušajos baznīcas mūros vadījis dievkalpojumu, ar
nožēlu esot secinājis, ka šī laikam būšot viena no
tām baznīcām, kurai nebūs lemts vairs atdzimt.
Tomēr liktenis bija lēmis savādāk – Ģipkas baznīca sāka atdzimt.1992. gadā. Pateicoties draudzes
priekšniekam Paulam Ūpim un Rojas pagasta padomei, sākušies baznīcas atjaunošanas darbi, kas
turpinājušies arī nākamo draudzes vadītāju Ērika Sēnes un Valda Randes vadībā, nepārtraukti

meklējot un piesaistot finansējumu, sadarbojoties ar Rojas novada domi, kā arī mērķtiecīgi plānojot darbus, un posmiņu pa posmiņam pamazām realizējot. Baznīca ir atdzimusi un plānots,
ka jūlija beigās apmeklētājiem tiks atklāts Ģipkas
baznīcas muzejs „Ģipkas baznīcas stāsts”.
Turpinās darbs pie projekta „Cilvēki pie
jūras”, kā rezultātā jau šogad pie Kaltenes kluba
tiks izveidots labiekārtots laukums, kas būs kā
sakopta apskates un pulcēšanās vieta svētkos
gan mūsu novadniekiem, gan arī viesiem. Šajā
pavasarī muzeja darbinieki strādā pie informācijas
apkopošanas un pētījumiem Kaltenes kluba
ēkas 2. stāvā paredzētajam ekspozīciju – radošās
darbošanās centram.
Rojas muzeja krājums ir diezgan liels – gandrīz 29000 priekšmeti jeb vēstures liecības. Šis
klusais laiks ir ļāvis krājuma glabātājai Gundegai
Balodei veikt krājuma priekšmetu esības pārbaudes, kas nozīmē, ka katra vienība (fotogrāfija, dokuments, apsveikuma kartiņa, glezna, zvejas rīks,
apģērba piederums, respektīvi, viss, kas glabājas
muzeja krājumā) tiek izņemta no iepakojuma,
pārbaudīta, digitalizēta, nosakot to saglabātības
pakāpi, pārliecinoties, ka visi priekšmeti atrodas
muzejā un nekas netrūkst. Konstatēta bojājuma
gadījumā tiek plānoti restaurācijas darbi. Strādājam arī pie tā, lai maksimāli nodrošinātu katram
priekšmetam atbilstošus glabāšanas apstākļus,
ievietojot tos bezskābes aploksnēs vai kastēs, apģērbiem šujot speciālus pārvalkus. Tas diemžēl ir
diezgan laikietilpīgs un dārgs process, tāpēc katru gadu nomainām un uzlabojam daļai priekšmetu saglabāšanas apstākļus. Muzeja speciāliste
Aina Finke aktīvi strādā pie muzeju priekšmetu
ievadīšanas Latvijas Nacionālajā muzeju kopkatalogā.
Pamazām esam sākuši arī gatavoties muzeja
lielajam notikumam – Pētniecisko darbu lasījumu dienai, kuras ietvaros iepazīstināsim atkal ar
jauniem stāstiem par mūsu novada vēsturiskajiem
notikumiem un personībām, aicinot talkā vēstur
niekus un novadpētniekus.
Tā kā skolēnu un ekskursantu grupas šajā
laikā muzejā uzņemt nevaram, tad mūsu muzeja
pedagogs Gaidis Riekstiņš – Maure ir izstrādājis
jaunas muzeja pedagoģiskās nodarbības skolē

niem, kā arī piedāvājumu individuālajiem
apmeklētājiem, ģimenēm un ekskursantu grupām,
kas savādāk nekā bija ierasts palīdz iepazīt un
izzināt gan Rojas vēsturiskos notikumus, gan Roju
mūsdienās.
Esam labiekārtojuši vienu no mūsu
pastāvīgajām ekspozīcijām, izvietojot priekšmetus
jaunās vitrīnās. Pašlaik labiekārtojam arī bērniem
veltīto radošo rotaļu telpu, lai tā kļūtu arvien
aizraujošāka un izziņas bagātāka. Tagad šajā telpā
varēs ne tikai iekāpt kuģī, zīmēt un likt bāku
lego, bet arī apskatīt un aptaustīt piekrastes zvejā
izmantotos zvejas tīklus, uzzinot, kur un kā tie
izmantoti. Par šo iespēju jāsaka liels paldies Rojas
ostas priekšniekam Jānim Megnim un Gunāram
Reinholdam. Jauno paaudzi rotaļu telpā sagaidīs
vēl daudzi un dažādi pārsteigumi, kas palīdzēs
iepazīt mūsu novada vēsturi interesantā un
radošā veidā, bērniem saprotamā valodā, tikmēr
vecākiem sniedzot iespēju mierīgi iepazīt muzeja
ekspozīciju.
19. maijā muzejs atkal vēra durvis individuālajiem apmeklētājiem. Ņemot vērā muzeja
kvadratūru, muzejā vienlaicīgi varēs atrasties
10 apmeklētāji, ievērojot visus valstī noteiktos
drošības pasākumus. Lielākus pasākumus gan vēl
pašlaik nevaram rīkot. Bet aicinām individuālos
apmeklētājus, ģimenes līdz 27. maijam (ieskaitot)
apmeklēt muzeja izstāžu zālē iekārtoto Ģipkas
medību kolektīva medību trofeju izstādi, kā arī
vēl līdz pat jūnija beigām muzejā apskatāma Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde „Sibīrija bērnu likteņos”. Savukārt 30. maijā, kad Roja savus
svētkus svin, atklāsim Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Līgas Reines mākslas darbu izstādi. Noteikto ierobežojumu dēļ izstādes
atklāšanas pasākums gan būs tikai mākslinieces
aicinātajiem viesiem, tomēr darbi mūs priecēs
līdz pat jūlija vidum, kad tos aplūkot būs aicināts
ikviens interesents.
Lai gan ierastajā muzeja ikdienā vēl mums, rūpējoties par savu un citu veselību, jāievēro dažādi
piesardzības pasākumi, Rojas muzejs apmeklētājiem ir atvērts. Uz tikšanos Rojas muzejā!
Inese Indriksone,
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja
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Borisa un Ināras Teterevu fonds Rīcības ar sadzīves
vismaz 40 mājsaimniecībām
atkritumiem Covid-19
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados palīdzēs risku mazināšanai
uzlabot dzīves apstākļus
Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpoNeraugoties uz īpašo situāciju Latvijā
un visā pasaulē, ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu 12 bezpeļņas organizācijas arī šogad palīdzēs grūtībās nonākušajām ģimenēm veikt zemkopības
darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes
galdam. Vismaz 250 Latvijas mājsaimniecības saņems sēklas, stādus, darbarīkus un
mēslojumu, kā arī padomus dārzkopībā.
No tām 40 mājsaimniecības – Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados. Tās
projektā iesaistīs nodibinājums „Talsu novada fonds”.
Noslēdzoties Borisa un Ināras Teterevu
fonda projektu konkursam programmā
„Pats savam SAIMES GALDAM”, atbalstu
ieguva 12 bezpeļņas organizācijas. Šosezon
tās savos reģionos īstenos projektus, dārzkopības darbos iesaistot vismaz 800 uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus 17 novados Vidzemē, Latgalē, Kurzemē
un Zemgalē.
Borisa un Ināras Teterevu fonds šiem
darbiem piešķīris grantus 18 220.00 eiro
apmērā. Atbalstīti 5 projekti Kurzemē,
4 projekti Vidzemē, 1 projekts Zemgalē un
2 projekti Latgalē.
Organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un
dārza kopšanas piederumus gan novada
trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Visas vasaras garumā ģimenes
saņems konsultācijas par dārza kopšanu,
savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu
ziemai un konservēšanu.
Kurzemē atbalstu saņems 5 organizācijas:
Nodibinājums „Talsu novada fonds” darbos iesaistīs Talsu, Dundagas, Rojas un

Mērsraga novadu 40 sociālā riska ģimenes. Kopā ar sēklu un stādu dāvinājumu
dalībnieki saņems arī sagatavotu informāciju ar padomiem dārzeņkopībā. Vasaras
periodā ģimenes aktīvi darbosies piemājas
saimniecībās un mazdārziņos, audzējot
dārzeņus ģimenes patēriņam un dāvinājumam rudenī citām grūtībās nonākušām
ģimenēm. Norises tiks dokumentētas projekta ZIŅU LAPĀ „Dzīvo ar garšu!”. Organizācija ir pārliecināta, ka sekmīga aktivitāšu īstenošana sniegs tās dalībniekiem
pārliecību par saviem spēkiem un iespējām
mainīt ierasto dzīves ritmu. Savukārt Talsu
novada fondam – arvien lielāku pieredzi,
kā motivēt sociālā riska ģimenes uzņemties atbildību un darboties jau citā līmenī – ne vairs tikai saņemt palīdzību, bet jau
pašiem, izmantojot ģimenes rīcībā esošos
resursus, nodrošināt iztiku.
Atbalstu saņēmušās organizācijas atzīst, ka tas būs liels atspaids ģimenēm.
Ziemas periodā lielākais slogs ir tekošo
rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem
apmaksa. Tādēļ, iestājoties pavasarim,
daudziem mazturīgajiem ir ierobežotas
iespējas iegādāties visu nepieciešamo sēklu un stādu materiālu, lai vasarā varētu
paši parūpēties par savu iztikšanu turpmākajā laika posmā. Aktivitātēm ir arī ilgtermiņā labums, jo ģimenes pašas mācās
plānot, stādīt, ravēt, novākt, konservēt, kā
arī analizēt un domāt par nākamajiem darāmiem dārza darbiem un uzlabojumiem
turpmākajos gados.
Turklāt projektu dalībnieki saņems arī
„Saimes galda rokasgrāmatu” – palīgu ģimenēm, kā labāk saimniekot mazdārziņā.
Rokasgrāmata veidota, ieklausoties Buldu-

ru dārzkopības vidusskolas pasniedzējas
Eleonoras Mārciņas padomos.
Savukārt 2019. gadā atbalstu saņēma
12 organizācijas. Lai arī gada sākumā organizācijas plānoja zemkopības darbos iesaistīt
206 mājsaimniecības (800 cilvēkus), rezultāti
izrādījušies izcilāki – 2019. gadā projektos
piedalījās 287 mājsaimniecības, aptverot
1101 personu, viņu skaitā ir 467 bērni. Viena ģimene apsaimniekoja vidēji 400 kvadrātmetrus zemes. Visbiežāk ģimenes izvēlējās audzēt kartupeļus, burkānus, tomātus,
sīpolus, bietes un gurķus.
Programma „Pats savam saimes galdam”
izveidota 2017. gadā kā turpinājums programmas „Maizes rieciens” (2013–2016)
aktivitātei „Atbalsts līdzdarbībai” – 28 pro
jektos iesaistījās 2500 cilvēki, kuri pašu
spēkiem audzēja dārzeņus un augļus savas
saimes galdam vai guva papildu ienākumus
ģimenes vajadzībām. Plašāk par programmu lasiet vietnē: www.saimesgaldam.lv
Borisa un Ināras Teterevu fonds. Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 2010. gadā
nodibinātais ģimenes labdarības fonds atbalsta izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicina kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Plašāka
informācija: www.teterevufonds.lv.
Diana Bogdanova,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
P.S. Vēl tikai piebildīšu, ka 18. maijā
Rojā ieradās Pūres dārzkopības izmēģinājuma stacijas busiņš ar visdažādākajiem augļu kokiem un krūmiem, ko saņēma ikviena daudzbērnu ģimene, kura
bija atsaukusies aicinājumam.

jumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai
izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un
vides aizsardzību.
Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga
rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:
¾¾ Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos
maisos.
¾¾ Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas
konteinerā.
¾¾ Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.
¾¾ Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar
dezinfekcijas līdzekļiem!
Turpinām šķirot atkritumus
Atgādinām!
Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineros:
• Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā līdz
šim.
• Dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreiz
lietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.
Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:
¾¾ Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim var nodot pudeļ u un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu.
¾¾ SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem.
¾¾ Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.
Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” atjauno papildus
plānveida veselības aprūpes pakalpojumus
Jau iepriekš informējām, ka sākot ar 21. martu, Ziemeļkurzemes
reģionālajā slimnīcā Ventspilī un filiālē Talsos pakāpeniski tika atjaunota daļa plānveida pakalpojumi atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai, ievērojot
papildu drošības pasākumus, lai mazinātu iespējamo risku Covid-19 vīrusa izplatībai. Papildus līdz
šim pieejamajiem, no 13. maija tiek nodrošināti
arī šādi veselības aprūpes pakalpojumi:
• Visa veida ambulatorās konsultācijas pie
ārstiem – speciālistiem, piemēram, otolaringologa
(LOR), urologa, ķirurga, traumatologa – ortopēda,
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, ginekologa – dzemdību speciālista, infektologa un citiem;
• Plānveida operācijas – acu operācijas (kataraktu atsākot operēt 19. maijā), locītavu endoprotezēšana. *Dodoties uz plānveida operāciju,

pacientam ir jābūt veiktām analīzēm uz Covid-19,
kuras nav vecākas par 48 h un ar negatīvu rezultātu.
• Diagnostikas izmeklējumi – endoskopija,
mamogrāfija;
• Ambulatorā rehabilitācija, izņemot dienas
stacionāra pakalpojumus;
• Stacionāra invazīvo ārstēšanu pacientiem
ar sirds ritma traucējumiem.
Tāpat kā līdz šim, par iekavēto pierakstu un
tekošā pieraksta izmaiņām ar iedzīvotājiem sazināsies slimnīcas darbinieki, tādēļ aicinām iedzīvotājus sagaidīt zvanu. Ja slimnīcas darbinieki ar
jums nesazinās, tātad jūsu pieraksts uz tekošajām
dienām paliek spēkā bez izmaiņām. Uzmanību –
prioritāte pakalpojumu nodrošināšanai tiek dota
tekošā un iekavētā pieraksta pacientiem. Savukārt,

ja ir brīvi logi pierakstam un/vai ārstam-speciālistam ir iespēja atvērt papildu pieņemšanas laikus,
tad pakalpojumu varēs saņemt arī tie iedzīvotāji,
kuriem nav veikts pieraksts. Par pakalpojumu pieejamību aicinām sazināties ar slimnīcu reģistratūras darbiniekiem.
Neskatoties uz to, ka tiek paplašināts pieejamo pakalpojumu klāsts, ir jāievēro valstī noteiktie drošības pasākumi un pastiprinātas higiēnas
prasības (roku mazgāšana, ikdienā lietojamo
virsmu dezinfekcija, t.sk. mobilie tālruņi, pareiza
aizsardzību līdzekļu lietošana u.c. pasākumi). Lai
nodrošinātu pacientu un darbinieku drošību, informējam, ka, ienākot Ventspils un Talsu filiāles
slimnīcās, pacientu plūsmu koordinē medicīnas
personāls un katram iedzīvotājam:
• tiks mērīta temperatūra;

• būs jānorāda apmeklējuma iemesls;
• jāparaksta apliecinājums, ka personai nav
elpceļu saslimšanas simptomi.
Lai ierobežotu iespējamo vīrusa izplatību,
iedzīvotājiem ir jāvelk maskas slimnīcā. Atbilstoši
iespējām, iedzīvotāji var vilkt iegādātās sejas maskas vai arī izmantot slimnīcā pieejamās maskas,
kuras pasniedz, ierodoties ārstniecības iestādē.
Papildus aktualitāte Ventspils slimnīcas stacionārā:
Covid-19 vīrusa izplatības laikā, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī tika pārplānota
pacientu stacionēšana, kuriem nepieciešama palia
tīvā aprūpe. Ņemot vērā, ka līdz šim joprojām nav
identificēts laboratoriski apstiprināto inficēto gadījumu skaits slimnīcā, Paliatīvās aprūpes nodaļa ar
11. maiju atsāka darbu slimnīcas 10. korpusā. 

Tiek atjaunotas ugunsgrēkā cietušās „Nītes” Krasta ielā
Dace Klabere
vadu, tādēļ pašlaik iztieku
kaimiņi kopj kāpu
tikai ar pagarinātājiem”, atzīst Gatis.
Kā jau rakstīja „Banga”,
Kā uzzinu no Gata,
27. janvārī izcēlās ugunssaimniecībā arī iepriekš bigrēks Valgalciema „Nītēs”.
Pateicoties ugunsdzēsēju
jis ugunsgrēks – pirms vairākiem gadiem nodegusi
operatīvajai rīcībai, izdepirtiņa. Kad vaicāju Gatim,
ga tikai mājas bēniņi un
vai viņš nebaidās no māņjumts, skarti bija arī pirticības, atjaunojot ugunsmā stāva griesti. Izvērtējot uguns nodarīto postu,
grēka izpostīto māju, viņš
atsmej, ka neesot māņtimājas īpašnieki nolēma to
cīgs. Būs jauns skurstenis,
atjaunot.
jauna elektroinstalācija, tā4. maijā sastapu mājas
dēļ viņš patiešām neredzot
saimnieku Gati sparīgi strādājam. Šeit nu lieti noder
iemeslu, kādēļ ugunsnelaiteiciens darbs dara darītāju,
me varētu izcelties vēlreiz.
Gatis ir pārliecināts, ka viss būs labi, un mājas atjaunošana ir tikai
Darba Gatim vēl pilnas
jo iepriekš Gatis ar celtnielaika jautājums.
rokas, tādēl viņš nolīdzis
cības darbiem nebija nodarD. Klaberes foto
vagoniņu, kas aprīkots ar
bojies. Visi mājas logi bija
plaši atvērti, lai izvējojas dūmu smaka un mājā uzkrājies mitrums. visu dzīvošanai vajadzīgo, un dzīvo turpat mājas pagalmā. Viņš
Jumts sagatavots seguma uzlikšanai, un kā nākamo steidzamāko spriež, ka galvenais ir līdz ziemas sezonai pabeigt visus ārdarbus
darbu Gatis min skursteņa pārmūrēšanu – tas jāpārmūrē līdz pat un savest māju tādā kārtībā, lai tā būtu apkurināma, bet iekšdarstarpstāvam, jo no lielā karstuma skursteņa ķieģeļi bija pārdeguši. biem laiks būs ziemas sezonā.
Gatis ir ļoti pateicīgs visiem līdzcilvēkiem, kuri palīdzējuši,
Kā nākamo steidzamāko un diemžēl arī dārgāko darbu, Gatis min
kabeļu ierakšanu un elektroinstalācijas pārvilkšanu mājā. „Trūkst taču darba un vajadzību vēl ir ļoti daudz. 

Pastaigājoties Rojā
pa Krasta ielu un tai
pieguļošo kāpu, allaž
priecājos par sakopto apkārtni Lašu ielas
galā. Vienmēr nopļauta zāle, izcirsti krūmi,
nogrābta
apkārtne,
glīts soliņš. Par to, lai
kāpa vienmēr būtu sakopta, gādā apkārtējo
māju iedzīvotāji. Viens
no idejas autoriem –
Krasta ielā satiku divas kaimiņienes – Vil- Viesturs
Grosbahs.
mu Voronovu (no kreisās) un Irēnu Gros- Viņš priecājas par to,
bahu. Irēnai rokās daži žagariņi, kurus viņa ka kāpas tiek saudzēpaguvusi uzlasīt jau tā tīrajā apkārtnē.
tas, lai vēji nedzītu
D. Klaberes foto augšā smiltis un sniegu, bet saknes nostiprina kāpu. „Kad savu robežu notīra viens kaimiņš, otrs, to redzēdams,
seko labajam piemēram, un viss notiek”, skaidro Viesturs Grosbahs, un
piebilst, ka apkārtne tiek nogrābta divreiz gadā – rudenī un pavasarī. Ja
vien mēs visi sekotu šim labajam piemēram, prieks būtu gan pašiem, gan
mūsu viesiem! 
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Komunikācijas vadlīnijas par valdības stratēģiju nākamajam
Covid-19 ierobežošanas posmam
• Covid-19 izplatība Latvijā tiek mērķ
tiecīgi
kontrolēta.
• Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 iero
bežošanas posmam balstās uz stingru veselības
drošības pasākumu ievērošanu arī turpmāk un
pakāpenisku ierobežojumu samazinājumu.
• Pandēmija pasaulē nav beigusies, arī Latvijas
epidemiologi norāda, ka vīrusa izplatība joprojām
sabiedrībā notiek, turklāt COVID-19 visbiežāk
izplatās ģimenes locekļu, kolēģu un draugu vidū,
tāpēc arī turpmāk 2 m distancēšanās un epidemiologu norādījumu ievērošana ikdienā ir obligāts
priekšnoteikums ierobežojumu mazināšanai.
rināta līdz
• Ārkārtējā situācija Latvijā ir paga
9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku
atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu.
• Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu
veiksmi nosaka cieša sabiedrības un valsts iestāžu
sadarbība. Tādēļ arī turpmāk iedzīvotājiem tiek ieteikts
stingri ievērot veselības drošības pasākumus – rūpīgu
roku higiēnu, fizisko distancēšanos un pārdomātu
rīcību, gan atrodoties publiskās vietās, gan sadzīvē.
• Valdības lēmums ir pieņemts, balstoties
uz valdībā apstiprinātajiem pamatprincipiem un
kritērijiem, kas nosaka, kad iespējama Covid-19 krīzes
laikā ieviesto pasākumu mazināšana. Ierobežojumu
atcelšanā tiek vērtēta:
QQ Latvijas epidemioloģiskā situācija;
QQ atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un atrast kontaktpersonas;
QQ veselības aprūpes iestāžu kapacitāte;
QQ situācija ārvalstīs.
Kritēriji tiek mērīti četru nedēļu periodā, un atceltie ierobežojumi var tikt mainīti gan ierobežojumu
pastiprināšanas, gan samazināšanas virzienā atkarībā
no kritēriju izpildes.
• Kontaktpersonu apzināšanai no maija beigām tiek
plānots izmantot Bluetooth tehnoloģijā balstītu lietotni
„Apturi COVID-19”, ko pēc savas iniciatīvas unar saviem
resursiem šobrīd izstrādā vairāku aktīvu uzņēmumu
sadarbības grupa (LMT, TechHub, MAK IT u.c).
• Pamatojoties uz Baltijas valstu spēju efektīvi
kontrolēt slimības izplatīšanos reģionā, no 15. maija
tiek atvērtas savstarpējās Baltijas valstu robežas brīvai
iedzīvotāju kustībai.
• Par satiksmes jomu jauni lēmumi tiks pieņemti
nākamajā nedēļā, iepriekš tos pārrunājot un
koordinējot ar kaimiņvalstīm – Lietuvu un Igauniju.
• No 12. maija tiek mazināti ierobežo
jumi
izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un
pulcēšanās un tūrisma jomās.
IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Izglītības jomā visu veidu mācību process joprojām notiks attālināti, tai skaitā pašlaik netiks organizētas bērnu nometnes.
Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus,
pirmsskolas kopā ar pašvaldībām varēs lemt, kā šajā
mācību gadā organizēt 5–6 gadus vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti.
Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiks atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem.

Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī viņiem konsultācijas klātienē būs atļautas.
Par mācību procesa norisi militārajās izglītības
iestādēs lēmumu pieņems aizsardzības ministrs, savukārt iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs to pieņems
iekšlietu ministrs.
Klātienē varēs notikt arī organizēti bezkontakta sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus nosacījumus:
• vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk
kā 25 personas;
• treniņa laiks iekštelpās – trīs stundas, ārtelpās
laiks neierobežots;
• nodarbību vada sertificēts treneris;
• tiek ievērota savstarpēja divu metru distance;
• fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
• treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem;
• jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un
trenera norādījumi;
• jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju.
PASĀKUMI UN PULCĒŠANĀS
Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru
distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības
noteikumus, tiks atļauta pulcēšanās iekštelpās un
ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un
privātos pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat tiks atļauta organizēta reliģisko darbību
veikšana. Arī privātos pasākumos mājās būs jāņem
vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu,
kas atbilst epidemiologu norādījumiem.
Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalīsies, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, netiks piemērots
noteiktais cilvēku skaita
ierobežojums.
Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs iero
bežots, taču iekštelpās tas
nedrīkstēs pārsniegt trīs
stundas. Organizatoram
būs jānodrošina arī ierobežojumu ievērošana un
dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.
Kultūras, izklaides,
sporta un citu atpūtas vietu
darba laiks tiks pagarināts
no plkst. 7.00 līdz 24.00.
Netiks atļauti publiskie
un privātie sporta pasākumi, kas rīkoti saskaņā
ar Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības
likumu.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs varēs apstiprināt
pasākumus sociālās un
fiziskās distancēšanās nodrošināšanai, kas jāievēro,
organizējot sapulces, gājienus un piketus.

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

Savukārt kultūras ministram būs tiesības regla
mentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā
ievērojami fiziskās distancēšanās un dezinficēšanas
prasību ievērošana kultūras institūcijās, piemēram,
bibliotēkās, muzejos u. c. vietās.
Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci,
vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās joprojām var ne vairāk kā divas personas vai arī
personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks
un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā
mājsaimniecībā vai arī personas, kuras veic darba
vai dienesta pienākumus.
TIRDZNIECĪBAS CENTRI
Turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros strādās visi veikali. Ir atcelts ierobežojums,
ka tirdzniecības centros darbojas tikai pārtikas veikali, preses tirdzniecības vietas, aptiekas, vakcinācijas
kabineti, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un saimniecības preču veikali, kā arī būvniecības un dārzkopības preču veikali.
TŪRISMS
Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 14 dienas pašizolācija dzīvesvietā neattieksies un
Latvijas valsts piederīgajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu
laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav Latvija, Lietuva
vai Igaunija.
TRANSPORTS
Satiksmes ministrijai būs jāsagatavo satiksmes ministra apstiprināti pasākumi, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu,
tai skaitā paredzot pienākumu sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu. 

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

Sludinājumi
PĒRK
 Laukakmeņu mūri nojaukšanai
Rojas novadā. Tālrunis 29207347.
PĀRDOD
 Lēti mazlietotu divvietīgu gultu ar
matraci (gaišā krāsā). Tālrunis 29913881.

Līdzjūtības
Viss nepazūd, kad, tēti, kapu kalnā
Pār tevi vēsas smilšu saujas krīt.
Vēl paliek siltums, ko tu dzīvē devi,
Un kaut kur dziļi sirdī sāpes mīt.

Izsakām līdzjūtību Inārai Vandz
bergai un pārējiem tuviniekiem,
VILNI
mūžībā pavadot.

Ģipkas luteriskā draudze

Bij´ dzīve, darbs, mīlestība,
Bij’ prieks – zaļš, šalcošs kā bērzs.
Un bij’ arī ciešanas, sāpes,
Lai pilns būtu mūža mērs.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Inārai
Vandzbergai, vīru kapu kalniņā guldot.

Bijušie darbabiedri Ģipkas cehā

Es vēlreiz izskanēšu gāju putnu dziesmās,
Kad raudzīsies tu debess dziļumos,
Tu mani saskatīsi pīlādžogu liesmās,
Uz rudens lapām rasas pilienos.
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem,
AUSMU JEFIMOVU
smilšu kalnā pavadot.

Bijušie kolēģi korī „Banga”

Ir māte stars,
Kas mūs ar dzīvi sien,
Kas dvēseli mums sasilda arvien.
Šim staram apdziestot,
Kur citur siltumu lai dvēsle rod?
Jūtam līdzi Tev, Valentīna, mammu zaudējot.
Koris „Kalva”

Policija ziņo
Laika posmā no 05.05.2020.
līdz 18.05.2020.
Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem
konsultētas 6 personas, izteikti 4 mutiski brīdinājumi. Izpildīti 2 atsevišķie uzdevumi, saņemti 4 izsaukumi, uzsāktas
2 administratīvās lietvedības, kāda sieviete, kura nebija spējīga patstāvīgi pārvietoties, nogādāta savā dzīves vietā. 

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

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

