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Klāt vasaras saulgriežu laiks
Dace Klabere
Svētdien, 21. jūnijā,
plkst. 19.38 gaidāmi vasaras
saulgrieži. 21. jūnijs būs gada
garākā diena, savukārt īsākā
nakts būs nakts no svētdienas uz pirmdienu. Vasaras
saulgriežus mēdz atzīmēt
gan kā vasaras vidu, gan kā
astronomiskās vasaras sākumu. Tas ir mirklis, kad saule
sasniedz lielāko attālumu uz
ziemeļiem no debess ekvatora. Saulgriežu dienā saule
debesīs atrodas maksimāli
augstu. Astronomi saulgriežus mēdz dēvēt arī par solstīciju, kas, burtiski tulkojot no
Visbiežāk zāļu sieva uzrunāja pasākuma jaunāko dalībnieci ar skaisto vārdu
latīņu valodas, nozīmē „saule stāv uz vietas”, jo punkts, Madara. Pēc viņas teiktā, Madaras ir gan skaistas meitas, gan kuplas sievas, gan
kurā redz lecošu vai rieto- vērtīgas puķes.
šu sauli, apstājas un pēc šīs
dienas maina savu virzienu.
Gada garākajā dienā saules
spīdēšanas ilgums Latvijā būs
no 17 stundām un 35 minūtēm Latgales dienvidos, līdz
18 stundām un septiņām
minūtēm Kolkasragā, liecina
dati no ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes
Saules kalkulatora.
Rojā pirmā Saulgriežu
ieskandināšana notika jau
12. jūnijā, kad Rojas un apkārtnes ļaudīm bija lieliska
iespēja tikties ar zāļu sievu
Līgu Reiteri. Līga ar savu
suģestējošo personību neatstāja vienaldzīgu nevienu
Vainagu pīšanas process ir sācies.			
D. Klaberes foto
klātesošo. Daudzie interesenti ne tikai iemācījās pīt
Jāņu vainagus, bet uzzināja arī daudz interesanta par vīst, tādējādi atdodot visas ēteriskās vielas. Vienīgās
saulgriežu laiku, dažādām zālītēm un latviskajām tra- puķes, uz kurām Līgai nepatīk gulēt, esot hiacintes –
dīcijām. Neizpalika arī balsu ieskandināšana, Līgas pa- pārāk aukstas un slapjas. Toties zālīšu zinātāja labprāt
vadībā visām kopā dziedot garumgaru tautas dziesmu. guļot uz liepu, vīgriežu, pelašķu ziediem. Pelašķu ziedi
Nelielam ieskatam piedāvāju arī jums, lasītāji, dažas un to smarža pazemina temperatūru un sāpes, veicina
svīšanu. Ja saslimis zīdainītis, saplūc pelašķu ziedus,
no Līgas paustajām atziņām.
 Augošā mēnesī parasti uzturā lietojami auga sasmalcina, pārklāj ar marlīti un liek zīdainīti gulēt,
laksti, dilstošā – saknes. Pilnmēnesī saka – ņem spēka pārklājot viņu ar siltu segu. No bērna ķermeņa siltuma ziedi sāks garot un caur ādas porām nonāks bērzāles gan no augšas, gan apakšas – visa laba esot;
 Kas ir ar salkanu garšu – der labai asinsritei, na ķermeni, un nekādas zāles nebūs jālieto. Vislabākā
pliekans – ādai, pliekans un glums – gļotādai. Piemē- inhalācija mazuļiem – pie gultas piekārta vīstošu augu
ram, liepu lapas, meldri, kalmju dzinumi, vilkābeles buntīte, pieaugušajiem – pirts.
Un tad jau klāt arī vainagu pīšanas brīdis. Lai ozola
lapas. Skāņš, skābens – gremošanai (skābenes, rabarberi,
zemenes, tomāti). Sūrs – šķīdina žultsakmeņus, izvada vainags nebūtu smags, tas jāpin no lapu pušķīšiem,
sāļus no organisma (redīsi, rukola, pērkone, rutks, kā- nevis zariem. Līga Reitere aicina mammas nesteigties
lis). Rūgts – aknai un žultij (pīlādžu ogas, aronijas, bērzu pīt vainagus dēliem, iespējams, ka tā varēs noraudzīt
lapas, vīgriezes). Sīvs – dzimumveselībai (sīpoli, ķiploki, topošo vedeklu. Vecos laikos jaunas meitas pinušas
puravi, lakši). Sāļš – svīšanai. Ass – dezinfekcijai (pipari, puišiem vainagus, lai parādītu, ka viņš viņai patīk un
ingvers). Ja viesojaties valstīs ar netīru kultūrvidi, ob- varbūt pat būtu saimnieka vērts. Tā meiča, kas nevienam puisim vainagu neuzdāvināja, skaitījās vīzdegune,
ligāti ēdiet viņu nacionālos, parasti ļoti asos ēdienus.
 Auga krāsa, forma, garša palīdz saprast, kā to la- kas pati nezina, ko grib.
Vainags skaitās goda lieta. To liek galvā, rotā māju,
bāk izmantot. Rabarberu ziedi, kas ir ļoti garšīgi svaigā
liek goda vārtos. Ir saulrieta vārti un saullēkta vārti. Ja
veidā salātos, patiks nierēm;
 Vērtīgs un garšīgs būs garšaugu maisījums, pa- saule riet un caur saulrieta vārtiem saule iespīd vainagatavots no žodzenes, pērkones, gārsas ziediem un gā, ir pēdējais brīdis kurt uguni. Bet, kad saule lec un
pusgatavām, zaļām sēklām, ķimenēm, diļļu ziediem, iespīd vainagā caur saullēkta vainagu, ir pēdējais laiks
mārrutku lapām. Vēl pievieno antibiotikas – plikstiņu iet gulēt. Vainagus pin ne tikai ļaudīm, bet arī lopiem
un nauduli, kuri aug katrā neravētā dobē un laukmalē. kūtī. Jaunums mums, klātesošajiem – vainagos jāpin
Daudz uzzinājām arī par eļļas izvilkumiem un tink- pusplaukušas, pumpuros esošas puķes. Tās vainagā
tūrām, dabīgajiem ķermeņa skrubjiem, dabīgo aspirī- turpinās plaukt un Līgo vakarā nebūs novītušas. Savukārt ozolu vainagi vīriem dod milzu enerģiju.
nu upenēs, veselīgajām pirtsslotām utt.
Aizraujošajā pēcpusdienā Līga Reitere vēlēja vi„Sievas, ja gribat būt smukas un vecmāmiņas gados spēt uzkāpt kokā un šūpot kājas, guliet uz puķēm!”, siem piedzīvot jaukus brīnumus – tie cilvēkus padara
aicināja zāļu sieva Līga. Izrādās, augi satur ļoti daudz skaistākus un veselākus! Lai visiem līgotājiem brīnumu
ēterisko vielu. Tos noplūcot, tie strauji steidz ziedēt un pilna Līgo nakts un saulgriežu laiks!
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Lai Līgo nakts ugunskurs
deg jo spoži!

Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīd,
Tā paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs atausis rīts.
			(T.dz.)

Lai kupli vainagi, skanīgas līgo dziesmas,
un rasots Jāņu dienas rīts
visiem Rojas novada ļaudīm!
Eva Kārkliņa,
Rojas novada domes priekšsēdētāja

21. jūnijā – VASARAS SAULGRIEŽOS ROJĀ
No plkst.12.00 Rojas estrādē – vainagu pīšana svētku noskaņā. Par jāņuzālēm nebēdājiet,
tās būs jau sagādātas! Aicinām kopīgi veidot Jāņu vainagu izstādi – tos var gan atnest, gan
izgatavot uz vietas! Estrāde apmeklētājiem Saulgriežu vakarā būs atvērta līdz plkst. 22.00.
No 22.00 līdz 23.30 Rojas pludmalē – mierīgs vakars, pavadot saulīti uz īsāko nakti.
Saule rietēs plkst. 22.22.
Degs ugunskurs un skanēs etnomūzikas ieraksti. Būs iespēja ikvienam savā nodabā
izpildīt uguns ziedojuma rituālu veselībai, labklājībai, saticībai un mīlestībai. Iepriekš
sagatavojiet savu ziedu pušķīti no trejdeviņiem ziediem (to izdarīt varat arī pa ceļam,
iegriežoties estrādē). Līdzi paņemiet mazu dzintara gabaliņu un monētiņu. Padomu, kā
veikt rituālu, saņemsiet uz vietas. Baudiet maģiskā vakara skaistumu!
Lai top! Līgo!

23. jūnijā Rojas novadā –
varena Līgo dienas ieskandināšana
ar pūtēju orķestri ZELMERI PRO!

10.00 – Mosties, Valgalciems! Līgo rīta ieskandināšana Valgalciemā pie 100gades
ozoliņa.
10.30 – Kaltenes Līgām, Jāņiem un visiem jāņabērniem svētku sveiciens! Kaltenē pie
kluba.
11.15 – Lai Rudē labi pīrāgmīkla rūgst! Ielīgošana Rudē sporta laukumā starp
daudzdzīvokļu mājām.
12.00 – Spīguļo, saulīt, pašā Rojas vidiņā! – Rojā pie „Citro” Selgas ielā 1.
13.30 – Viļņo gaiss un sanāk jāņabērni Ģipkā! – pie 100gades ozoliņa ( pie veikala).
14.00 – Līgo saule, līgo bite, līgo visi melnsilnieki! Melnsilā pie 100gades ozoliņa (pie
basketbola laukuma).
Nu tad sanākam! Tā būs jauka iespēja ikvienam, 25 vīru pūtēju orķestra mūzikai skanot,
apsveikt sava ciema Līgas un Jāņus un, pirms svētku vakarēšanas, satikt kaimiņus, ielocīt
kājas ašajā zaļumballē, tostarp palielīties arī ar saviem vainagiem, pīrāgiem vai jāņusieru!
Svētkos atceramies par distancēšanos un drošību!

Neparastā parastība
Dace Klabere

no visspriegāk uzlādētajiem dzejas radītājiem mūsu atmosfērā. Plus un mīnus zīmes
viņa dvēselē pēc sadursmes tur, iekšā, ļauj
mums uzelpot un justies neparastiem pat
šajā ikdienas parastībā. Un tā jau ir tā dzejoļu lasīšana – šī neparastā parastība.”

16. jūnijā Rojas novada bibliotēka aicināja
uz tikšanos ar aktieri Mārtiņu Vilsonu dzejnieka Māra Čaklā daiļrades cienītājus. Gan
aktieris un viņa ģimene, gan Māra Čaklā dzīvesbiedre Ieva un visi pārējie
pasākuma dalībnieki bija pārliecināti, ka kaut kur no mākoņa maliņas pa telpas jumta
lodziņu uz mums noraugās
arī pats dzejnieks, ar interesi
vērojot, kā tiek atzīmēta viņa
80 gadu jubileja.
Savos 63 dzīves gados
Mārim Čaklajam izdotas
67 grāmatas! „Vai tas nav
bagāts mūžs?”, retoriski vaicāja Mārtiņš Vilsons, kurš
arī pats ir Māra Čaklā talanta
cienītājs.
Šķiet, ka visprecīzāk
Māra Čaklā daiļradi novērtējis Jānis Peters, veltīdama
Uzstājas Mārtiņš Vilsons (no kreisās) ar dēlu Gustavu.
Mārim Čaklajam sekojošus
D. Klaberes foto
vārdus: „Dzejnieks ir viens
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NOVADA DOMĒ
Rojas novada domes 2020. gada 16. jūnija sēdē tika izskatīti 20 darba kārtības jautājumi,
kur deputāti lēma:
• Atbalstīt biedrību „Rojas Poga” Talsu rajona partnerības organizētajā atklātā projektu konkursā ELFLA Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros
projekta konkursa ietvaros iesniedzamo projektu „Roja – meistaROJA”, garantējot projektam apstiprināšanas gadījumā Rojas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 200,00 EUR apmērā.
• Atbalstīt Rojas invalīdu biedrības ELFLA („Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta konkursa ietvaros iesniedzamo projektu „Čaklās
rokas”, garantējot projektam apstiprināšanas gadījumā Rojas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 200,00 EUR apmērā.
• Iesniegt projekta pieteikumu „Centra telpu labiekārtošana
radošo ideju realizēšanai” atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko izsludinājusi biedrība „Talsu rajona
partnerība” un nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 2000,00 EUR
apmērā.
• Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 25,47 EUR
apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 2 personām.
• Apstiprināt cenrādi Rojas stadiona pakalpojumiem un atzīt par
spēku zaudējušu ar Rojas novada domes 2019. gada 19. marta sēdes
lēmumu Nr. 44 (prot. Nr. 4, 7. punkts) apstiprināto Rojas stadiona
pakalpojuma cenrādi.
• Pieņemt zināšanai Rojas vidusskolas direktores Santas Veides

skaidrojumu, ka Rojas vidusskolai 2020. gada budžetā ir ieplānota
interaktīvās tāfeles iegāde un par to informēt Rojas vidusskolas svešvalodu skolotājus.
• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu.
• Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” 2019. gada pārskatu.
• Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, laikā no šī
gada 10. augusta līdz šī gada 14. augustam, Brīvā laika pavadīšanas
un jauniešu centrā „Varavīksne” organizēt bērnu vasaras dienas nometni 15 Rojas novada bērniem. Apstiprināt nometnes programmu,
dalībnieku uzņemšanas kritērijus un nometnes iekšējās kārtības noteikumus.
• Ar 2020. gada 16. jūniju izdarīt grozījumus Rojas novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā, ievēlot par Rojas novada domes
Dzīvokļu komisijas locekli Ivetu Briedi – Rojas Sociālā dienesta vadītāja pienākuma izpildītāju.
• Piešķirt Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai
daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, laikā no šī gada 18.
jūnija līdz šī gada 9. jūlijam ieskaitot. Atvaļinājuma laikā domes
priekšsēdētāja pienākumus pildīt Rojas domes priekšsēdētāja vietniekam Haraldam Valdemāram.
• Pēc Jāņa Lakšmaņa organizētā publiskā pasākuma SUNSET SUP
PARTY rīkošanai civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, iesniegšanas Rojas novada pašvaldībā, Rojas novada pašvaldības izpilddirektoram izsniegt Jānim
Lakšmanim atļauju publiska pasākuma rīkošanai un mūzikas atskaņošanai (ar plānoto dalībnieku skaitu līdz 30 cilvēkiem) Jūras ielā 1A,
Rojā, Rojas novada teritorijā, ar saulrieta sagaidīšanu uz SUP dēļiem
jūrā, laikā no 10.07.2020. plkst. 20:00 līdz 11.07.2020. plkst. 01:00,
nosakot, ka jāievēro normatīvajos aktos noteiktā distancēšanās. Par
tehnisko drošību, sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona –

Piejūras vides labiekārtošana Rojā
(Bruģētu laukumu izbūve Rojas brīvdabas estrādes teritorijā.)
Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un
„Lauku atbalsta dienests” atbalstījis Rojas novada domes projektu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Lauku attīstības
programmas (LAP) 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma „Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
projekta iesniegumu Nr. 19-08-FL06F043.0202-000003 „Piejūras vides labiekārtošana Rojā”. Projekta kopējās un
attiecināmās izmaksas 144322.56 EUR,
Projekta ietvaros izbūvēts bruģēts automašīnu un autobusu no kurām publiskais finansējums ir
128550.93 EUR. Projekta mērķis ir nostāvlaukums.
A. Jansona foto
drošināt piekrastes kāpu aizsardzību un
saglabāšanu, regulējot apmeklētāju un transporta plūsmu piejūras parkā, izveidojot mūsdienīgi bruģētus parka
laukumus. Projekta ietvaros tika izbūvēts bruģis Rojas brīvdabas estrādes teritorijā, labiekārtota piejūras vide.
Izbūvēts bruģēts automašīnu un autobusu stāvlaukumus 3409 m² platībā, kurš tika nodots ekspluatācijā šī gada
4. jūnijā. Projekta rezultātā tika uzlabots kopskats Rojas piejūras parka teritorijā, un ar stāvlaukumu izbūvi tika
nodrošināta teritorijas aizsardzība pret plūdiem.
Pēc iepirkuma procedūras konkursa rezultātiem, būvniecības darbus veica SIA „AJOR”, būvuzraudzību
veica SIA „Akorda”.
Agnese Veckāgane, Attīstības nodaļas vadītāja

Ģipkas evaņģēliski luteriskā baznīcā tiek
realizēts projekts
14. novembrī 2019. gadā Lauku atbalsta dienests informēja, ka ir apstiprināts Ģipkas evaņģēliski luteriskā draudzes projekta iesniegums
Nr. 19-08-FL06-F043.0203-000005 „Ģipkas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšana”, kas tika iesniegts
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai” ietvaros.
Projekta ietvaros Ģipkas evaņģēliski luteriskai baznīcai tiks veikta vēsturiskā jumta seguma pārbūve.
Ģipkas baznīcas jumta pārbūvei jau ilgu laiku
Notiek jumta seguma maiņa.
A. Jansona foto
tika meklēts finansējums, bet nu ar Eiropas JūrŠī gada maijā tika veikta tirgus izpēte un izsludilietu un zivsaimniecības fonda atbalstu, daudzu
cilvēku sapnis piepildīsies. Baznīcai tiks veikta jumta nāts iepirkums par būvdarbu veikšanu. Pamatojoties
pārbūve, kur pēc baznīcas jumta seguma tehniskās uz tirgus izpētes rezultātiem, tika noslēgts līgums ar
izpētes atzinuma ir secināts, ka zvanu torņa un lūgša- SIA „A Celtne” par būvdarbu veikšanu jumta pārbūvē.
Projekta kopējās izmaksas ir 60 972,73 EUR, no
nas zāles jumta segums ir nolietojies. Sakarā ar jumta
seguma slikto stāvokli, projektā paredzēta jumta se- kuriem 45 000 EUR finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, 2 500 EUR līdzfinansē Rojas noguma maiņa, nomainot šindeļa jumtu pret skārda.
Šī gada februārī tika veikta tirgus izpēte un izslu- vada dome, 2 500 EUR finansē Latvijas evaņģēliski
dināts iepirkums par apliecinājuma kartes izstrādi. luteriskā baznīca, un 10 972,73 EUR finansē Ģipkas
Pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, tika no- evaņģēliski luteriskā baznīca.
Agnese Veckāgane,
slēgts līgums ar SIA „Smilšu pilis” par apliecinājuma
Attīstības nodaļas vadītāja
kartes izstrādi.

Jānis Lakšmanis (pasākumos netiks izmantotas bīstamas iekārtas).
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas novads, zemes vienības sadalīšanai piecās
daļās, piešķirot adreses un nosakot zemes lietošanas mērķus.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Štrausi”, Rojas novadā, atdalot zemes vienību, saglabājot zemes lietošanas mērķus.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaundzintari Rudē”, Rudē,
Rojas novadā, atdalot zemes vienību, piešķirot jaunu adresi un saglabājot esošos zemes lietošanas mērķus.
• Noteikt no nekustamā īpašuma „Spuras”, Kaltenē, Rojas novadā, jaunizveidojamaj zemes vienības daļai, kas uzmērīta nomas
līguma noslēgšanai, zemes lietošanas mērķi – „Transportlīdzekļu
garāžu apbūve”.
• Piešķirt nekustamā īpašuma „Lielpļava”, Kaltenē, Rojas novadā, zemes vienībai adresi: „Lielpļava”, Kaltene, Rojas novads.
• Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai noslēgt ar
nekustamā īpašuma „Krūmnieki”, Rojas novads, īpašnieku līgumu
par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu Rojas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Lapsas”, Kaltenē, Rojas novadā, piešķirot ceļa servitūta tiesību uz braucamo ceļu.
• Pēc SIA „Beach Bus”, reģistrācijas Nr. 41203071524, civiltiesiskās
apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, iesniegšanas Rojas novada pašvaldībā, Rojas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Pūcem izsniegt pasākumu organizatoram
atļaujas publisku pasākumu rīkošanai un mūzikas atskaņošanai (ar
plānoto dalībnieku skaitu līdz 300 cilvēkiem, laikā no 19.06.2020. līdz
06.09.2020. laikos no 22:00 līdz 02:00, ievērojot normatīvajos aktos
noteiktos distancēšanās noteikumus) Rojas pludmalē.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / domes sekretāre
Marita Pāvuliņa

Projekta ietvaros pagarina koka laipas
pludmalē
Latvijas Pašvaldību savienība, kā nacionālas nozīmes projekta „Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšana” vadošais partneris, ar Latvijas vides
aizsardzības fondu ir noslēgusi līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kur
Rojas novada dome ir viens
no sadarbības partneriem.
Projektā ir 18 sadarbības partneri no visām Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām.
Koka laipas nodrošina komfortablāku piekļūšanu pludProjekta realizācijā ir no- malei un aizsargā kāpu joslu.
A. Veckāganes foto
slēgts divpusējs sadarbības
līgums starp Latvijas Pašvaldības savienību nieku skaits piejūrā ar katru gadu pieaug un seun Rojas novada domi par projekta aktivi- zona pagarinās. Pašreiz jau janvāra saulainajās
tāšu izpildi. Projektā Rojas novada dome no dienās vai vēlā rudenī vētras laikā cilvēki dodas
01.05.2020. līdz 01.08.2020. atjaunos Rojas uz pludmali un piekrasti, lai vērotu dabu un dapludmales laipu 170 m garumā, mazinot an- žādas norises dabā, kā arī, lai relaksētos.
Ļoti būtisks ir pozitīvais faktors, ka mūstropogēno slodzi un nodrošinot pieejamību.
Projekta uzdevums: uzlabot Rojas pludma- dienu cilvēki kļūst arvien izglītotāki un neles labiekārtojumu, izbūvēt esošai koka laipai vēlas izbradāt kāpu teritorijas, vēlas saudzēt
turpinājumu uz Kolkas pusi, lai tādejādi pa- dabu un kļūt dabai arvien draudzīgāki, neatsargātu piekrastes biotopus, kā arī kontrolēti stājot aiz sevis atkritumus. Gadu gaitā esam
jau pārliecinājušies par koka laipu nozīmi,
novirzītu atpūtnieku un tūristu plūsmu.
Rojas novads atrodas Rīgas jūras līča pie- labiekārtoto laukumu izbūvi pie šīm laipām,
krastē, un kopējais pludmales teritorijas ga- un atkritumu urnu izvietošanu vietās, kur tiek
rums ir 42 km. Pludmales un piekrastes attīs- novirzītas apmeklētāju plūsmas. Dabas baudītībai plānotās investīcijas ir apstiprinātas Rojas tāji un atpūtnieki labprāt iet pa labiekārtotiem
novada domes Attīstības programmā (2015.- celiņiem un izbūvētām laipām, tādejādi netiek
2021.) un Rojas novada Ilgtspējīgās attīstības izbradāta kāpu zemsedze un netiek izjaukta
stratēģijā (2015.-2030.). Stratēģiskais mērķis – kāpu dabiskā struktūra. Plānotā projekta īsSM2 – vide un attīstība, kur plānots pilnveidot tenošanas vietas tuvumā atrodas biotopi. Kā
iedzīvotāju dzīves vidi, uzturot līdzsvaru starp pasargāt tos biotopus, kas ir visjutīgākie pret
attīstību un ilgtspējīgu vides pieejamību, uz- cilvēka ietekmi? Protams, ka to var veikt ar
sverot sabiedrības līdzdalības lomu vides kva- labiekārtojumu palīdzību, novirzot apmeklēlitātes uzlabošanā. Šī projekta svarīgākie rea- tāju plūsmu no retākajiem biotopiem un unilizācijas iemesli: nepasliktināt Rīgas jūras līča kālajām augu sugām. Ikviens labiekārtojums
piekrastes aizsargjoslas situāciju Rojas novada ļauj lielākam cilvēku daudzumam atpūsties
teritorijā, nepieļaut, ka notiek haotiska cilvēku pie jūras, vienlaikus saglabājot piekrastes un
pārvietošanās kāpu joslā un pasargāt biotopus. pludmales teritoriju, kā arī aizsargājamos
Šos augstāk minētos mērķus var realizēt un sa- piekrastes biotopus. Viss iepriekš minētais
glabāt unikālo vidi, ja tiek pagarināta jau esošā apliecina to, ka projekta ietvaros ieplānotais
finansējums tiks izlietots tam paredzēto mērkoka laipa Kolkas virzienā 2 m platumā.
Rojas pludmales teritorija, kur jau ir nodro- ķu sasniegšanai – dabas un vides aizsardzībai.
Projekta rezultāti:
šināta piekļuve piekrastei, tiktu vairāk zonēta
Rojas peldvietas apmeklētājiem tiktu noun apmeklētāju plūsma tiktu novirzīta kontrolēti, kas ir ļoti būtiski tieši peldsezonā un siltajā drošināta komfortablāka piekļūšana pludmalaikā. Ir vērojams, ja nav šo speciāli aprīkoto lei un jūras krastam, un pats būtiskākais, tiktu
un labiekārtoto vietu, tad cilvēki meklē citas ie- aizsargāta kāpu josla.
Laipas izbūves darbus veica uzņēmums
spējas, kā piekļūt jūrai, un rezultātā tiek izbradāti krūmāji un kāpu meži, kā arī rodas vides SIA „Kalvas”. Kopējās būvniecības izmaksas
piesārņojums. Pludmales un kāpu aizsardzība sasniedza 14 012,47 eiro. Projektu finansiāli
ir nozīmīga dabas daudzveidības saglabāšanā, atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
kur jābūt kompleksai ilgtermiņa pieejai. Bieži
Agnese Veckāgane,
kāpas cieš no apmeklētāju darbībām, jo atpūtAttīstības nodaļas vadītāja
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Dzīve pēc ārkārtējās situācijas beigām
Dace Klabere
Lai gan situācija ar vīrusa izplatību Latvijā ir stabila, Veselības ministrija noteikusi ierobežojumus,
kas jāievēro arī pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Pamatprincipi ir nemainīgi – visur, kur ir
iespējams, ievēro 2 metru distanci, mazgā rokas,
paliec mājās, ja esi saslimis un seko līdzi informatīvajām norādēm sabiedriskās vietās, kā arī izpildi
konkrētā pakalpojuma sniedzēja vai pasākuma organizētāja norādījumus.
Distances ievērošana, īpaši starp savstarpēji
svešiem cilvēkiem, joprojām ir izšķiroša, lai mazinātu vīrusa izplatību. Vienlaikus ir vairākas situācijas, kad ir pieļaujams to tik strikti neievērot,
piemēram, veicot darba pienākumus, bērnudārzos
un nometnēs, kā arī sporta, dejošanas un aktiermākslu nodarbībās. Šajās situācijās cilvēki ir savstarpēji pazīstami un epidemiologi varēs apzināt
kontaktpersonas, ja kāds saslims. Savukārt sabiedriskajā transportā, kur bieži nav iespējams ievērot
starp cilvēkiem 2 metru distanci, joprojām ir jālieto mutes un deguna aizsargs.
No 10. jūnija atļauts arī vienkopus pulcēties
lielākam cilvēku skaitam – iekštelpās līdz 100 cilvēkiem, bet ārā līdz 300 cilvēkiem, ievērojot divu
metru distanci starp personām. Šie nosacījumi attiecas uz pakalpojumu sniegšanas un publisku pasākumu norišu vietām. Tas nozīmē, ka privātam pasākumam privātā teritorijā, piemēram, savās mājās
vai dārzā, šādu nosacījumu nav. Tomēr cilvēkiem
pašiem ir jāuzņemas atbildība par privātu pasākumu un jārespektē piesardzības pasākumi.
Minētie cilvēku skaita ierobežojumi neattiecas
arī uz vietām, kur ir aktīva cilvēku plūsma, piemēram, tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietām, muzejiem, izstādēm un dabas takām, ja šajās
vietās netiek rīkots pasākums.
Šajās vietās cilvēki ilgstoši neuzkavējas uz vietas, tādēļ nav iespējams noteikt tajās esošo cilvēku
skaitu, bet šīm vietām ir atsevišķi specifiski nosacījumi, piemēram, ir jābūt nodrošinātiem 4 m2 uz
vienu cilvēku.

Ja epidemioloģiskā situācija atļaus, plānots, ka
no 1. jūlija iekštelpās, kuru platība ir virs 1000 m2,
varēs pulcēties līdz 500 cilvēki, bet ne vairāk kā
50 % no telpas kapacitātes un, nodrošinot 4 m2 uz
vienu cilvēku. Tas nozīmē, ka telpu īpašniekiem
būs jāaprēķina, cik cilvēkiem ir droši atrasties
konkrētajā vietā. Pasākumos ārā varētu pulcēties
līdz pat 1000 cilvēkiem. Savukārt no 1. augusta
iekštelpās, kuru platība ir līdz 1000 m2, drīkstētu
pulcēties līdz 250 cilvēkiem.
Papildu nosacījumi ir sabiedriskās ēdināšanas vietām – starp galdiņiem ir jānodrošina
2 metru distance. Līdz 1. jūlijam ir noteikts, ka
iekštelpās pie galdiņa drīkst sēdēt 4 cilvēki, bet
ārā, piemēram, uz terases, pie galdiņa – 8 cilvēki.
Tāpat kā līdz šim kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības vietas darbu uzsāks
ne agrāk kā pulksten 6.30 un beigs ne vēlāk kā
plkst. 24.00. Izņēmums ir brīvdabas kino un sabiedriskās ēdināšanas vietas, kas drīkstēs darboties līdz pulksten 2.00 naktī.
Valdība arī lēma, ka bērnu nometnēs drīkstēs
būt 30 bērni, savukārt pieaugušie neformālās izglītības pasākumos vienā grupā varēs būt 50 cilvēki.
Īpaši nosacījumi ir arī sporta treniņos – vienā treniņgrupā drīkst būt ne vairāk kā 30 cilvēki, ieskaitot
treneri. Līdz 31. jūlijam sporta pasākumiem iekštelpās, kur kopējā publisko telpu platība ir mazāka
nekā 1000 m2, ir jānotiek bez skatītājiem.
Attiecībā uz ceļojumiem, Veselības ministrija
aicina rūpīgi izvērtēt to nepieciešamību. Jārēķinās, ka ārzemēs pastāv ne tikai lielāks risks inficēties ar Covid-19, bet arī nonākt karantīnā, kas būs
jāievēro valstī, kur tobrīd atradīsies. Vienlaikus
jāņem vērā, ka šobrīd ES ārējā robeža nav atvērta
ceļojumiem, tādēļ nenotiek ceļojumi uz trešajām
valstīm. Nenotiek arī ceļojumi uz ES un EEZ valstīm, kas SPKC mājaslapā ir publicētas kā valstis
ar augstu risku sabiedrības veselībai (14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000
iedzīvotājiem pārsniedz 25), bet, ieceļojot Latvijā
no valsts, kur 14 dienu kumulatīvais Covid-19
gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pār-

sniedz 15, būs jāievēro pašizolācija 14 dienas,
kopš izbraukšanas no minētās valsts.
Būtiskākie fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi
– 2 metru distance no citiem cilvēkiem;
– Ne vairāk kā 100 personas organizētā pasākumā telpās;
– Ne vairāk kā 300 personas organizētā pasākumā ārā;
– Vēdināt telpas, ievērot higiēnu, dezinfekcijai
izmantot līdzekļus ar vismaz 70 % spirta saturu;
– Publiskās vietās jāseko norādēm par drošības
pasākumiem.
Stingri ievērojot visus iepriekš minētos nosacījumus, kultūras un sporta dzīve Rojā strauji
uzņem apgriezienus.
Vecāki ar bērniem aicināti izklaidēties bērnu
rotaļu laukumos, jaunieši – sportot skeitparkā
un stadionā, apmeklēt pasākumus aicina kultūras
darbinieki. Lielu novada ļaužu interesi izraisījuši gaidāmie pasākumi mūsu jaunajā brīvdabas
estrādē, tādēļ ar tiem iepazīstina estrādes vadītāja
Madara Aizgrāve.
Pamazām, ļoti lēniem soļiem sākam virzīties pretī ierastajam kultūras dzīves ritmam. Pēc
šī gada 9. jūnija Ministru kabineta sēdes, ir palielināts apmeklētāju skaists, kas vienlaikus var
piedalīties kultūras pasākumos, nosakot, ka laika
posmā no 10. jūnija līdz 30. jūnijam, ārtelpās notiekošā kultūras pasākumā kopējais apmeklētāju
skaits nedrīkst pārsniegt 50 % no norises vietas
ietilpības, bet ne vairāk kā 300 personas. Ņemot
vērā jaunos noteikumus, Rojas brīvdabas estrādē
šajā laika periodā, ievērojot visus nosacījumus par
2×2 m distanci uz vienu apmeklētāju, tiek nodrošināta kultūras pasākumu pieejamība vienā reizē
245 personām. Kultūras pasākumu norise var
notikt laika periodā 06.30–24.00. Ieteicams uz
pasākumiem biļetes iegādāties internetā. Biļetei
obligāti nav jābūt izdrukātai, to var uzrādīt arī
savā mobilajā telefonā. Rojas brīvdabas estrādes
teritorijā ir nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība roku un virsmu higiēnai.

Mācību gada noslēgums Rojas Mūzikas
un mākslas skolā
Aizritējis kārtējais mācību gads. Jā,
kārtējais gan, taču visādā ziņā atšķirīgs
no pārējiem. II semestris iesākās kā parasti – ar dažādiem radošiem plāniem,
idejām, mērķiem. Koris „Roja” intensīvi gatavojās skolēnu dziesmu svētkiem.
Priekšā bija paredzētas vairākas koru
skates. Līdz 12. martam, kad Latvijā tika
izsludināta ārkārtas situācija un mācības
notika attālināti, koris paspēja apmeklēt
vairākus kopmēģinājumus Talsos, kopā
ar Mērsraga vidusskolas kori vienoties
kopmēģinājumā Rojā, kā arī piedalīties
komponistes Daigas Rūtenbergas autorkoncertā. Šis koncerts šajā semestrī bija
viens no centrālajiem klātienē. Vērīgākie
pamanīja, ka turpmākajā laikā mēģinājām savu darbību atspoguļot sociālajos
tīklos, veidojot dažādus video no attālinātā darba procesa, kā arī nododot sveicienus svētkos.
Rojas Mūzikas un mākslas skolas
prioritāte šajā laikā bija nodrošināt audzēkņiem pēc iespējas pilnvērtīgāku mācību procesu, tādēļ darbs iespēju robežās
ar audzēkņiem notika tiešsaistē. Gada
noslēgumā netika atcelti eksāmeni un

mācību koncerti, kā arī skolas beigšanas
eksāmeni. Tie notika tiešsaistē. Jāsaka, ka
audzēkņiem tas bija arī psiholoģisks pārbaudījums, jo ekrānā bija redzamas gan
visas veiksmes, gan kļūdas.
Neskatoties ne uz ko, varam priecāties, ka ģitāras spēles un akordeona spēles
audzēkņi piedalījās Valsts konkursā, kurā
II un III kārtā tika iegūtas vietas. Tā, pateicoties skolotāju Marutas Zemtures un
Baibas Beraģes ieguldītajam darbam un
audzēkņu centībai, Māra Grīnīte, Eduards
Čeksters un Krista Jana Reinholde ieguva
3. vietas. Miķelis Gitendorfs uzstājās Rīgā
un arī saņēma godpilno 3. vietu. Miķelis piedalījās arī Ineses Galantes Talantu
konkursā un iekļuva 3. kārtā.
Mācību gada noslēgumā, izvērtējot
rezultātus, priecājamies, ka ļoti daudz audzēkņu noturēja savu prasmju līmeni, un
mācījās uz labi un teicami. Starp audzēkņiem ir arī teicamnieki: Anabella Veismane un Ketrīna Lismente – Kviese vijoles
spēlē, Elizabete Grundmane kora klasē,
Daniels Dans Gitendorfs klavierspēlē, Artūrs Krūzmanis un Jurita Cibule vizuāli
plastiskās mākslas nodaļā. Apsveicam ne
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tikai audzēkņus, bet arī vecākus, kuri aktīvi piedalījās mācību procesā!
Skolas direktore Baiba Beraģe pastāsta,
ka mācību gads aizritējis nemanot, tas bija
pilns pārmaiņu un jaunu izaicinājumu. „Lepojos ar pedagogiem un audzēkņiem, kuri
spēja pielāgoties jaunajiem apstākļiem un
reizē pat uzrādīt labākus mācību rezultātus.
Lielu prieku un gandarījumu aizvadītajā
mācību gadā piedzīvojām ar veiksmīgu dalību valsts konkursos mūzikā, kur, konkursa
reģiona un valsts mērogā, piedalījās kopskaitā četri bērni, kuri visi atgriezās mājās
ar godalgotām vietām. Diemžēl ārkārtējā
situācija valstī pārtrauca valsts konkursa finālu mākslas nodaļas audzēkņiem.
Priecājos, ka skolā ienāk jaunas tradīcijas, kā, piemēram, solfedžo grupu konkurss „Ri-Ri-Ritms”, skolā izskanējis dvēselisks dziedātājas I. Sutugovas koncerts
un meistarklase, ikgadējie valsts svētku un
Ziemassvētku koncerti. Īpašs prieks par
mūsu ģitāras spēles audzēkni Miķeli Gitendorfu, kurš ne tikai veiksmīgi startēja valsts
konkursā, bet arī trīs konkursa kārtās piedalījās Ineses Galantes talantu konkursā,
kur, startējot kopā ar mūzikas vidusskolu
un augstskolu studentiem, finālā
spēja uzrādīt augstvērtīgu sniegumu, iegūstot Atzinības rakstu un
TC Spice veicināšanas balvu. Lai
Miķelim veiksmīgs turpmākais
mūzikas ceļš!
Ja skatāmies uz nākamo mācību gadu, arī tas solās būt dažādu notikumu bagāts. Nenoliedzami, esam sasnieguši zināmu
līmeni, taču, lai skola augtu, tai
nemitīgi jāmainās, jāpielāgojas,
pedagogiem jābūt radošiem.
Šobrīd mums visiem – pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem ir laiks mazliet atpūtai,
ir iestājusies vasara. Lai tā visiem
ir saulaina, krāsaina, pilna prieka
staru! Uz tikšanos rudenī!”
Lita Krūmiņa

Jau 20. jūnijā tieši pirms saulgriežiem,
plkst. 20.00, Rojas brīvdabas estrādē viesosies
šarmantā skatuves lēdija, dziedātāja Aija Vītoliņa
un pianists Romāns Vendiņš. Abu mūziķu muzikālie ceļi krustojušies jau kopš 2005. gada, kad
tika uzsākta sadarbība grupā „Tango Sin Quinto”.
Aijas Vītoliņas koncerta programma ir ceļojums
dažādās pasaules valodās un melodijās – no Argentīnas līdz Francijai – atgriežoties atpakaļ mūsu
pašu skaistajā Latvijā. Romāns Vendiņš ir neatkārtojams un virtuozs pianists, kurš filigrāni un izjusti kopā ar Aiju Vītoliņu uzburs mājīgu un siltu
atmosfēru.
Koncertprogrammā būs dzirdami abu mākslinieku sadarbībā tapušie oriģināldarbi, kā arī pasaules
elpu ieguvušas melodijas.. Biļešu cena 10.00 EUR,
biļetes var iegādāties: www.bilesuparadize.lv
No 3. jūlija līdz 18. jūlijam, mākslinieces Artas
Baltās keramikas darbu izstāde „ESME”.
3. jūlija vakarā, no plkst. 20.00 ikviens, kurš
apmeklēs Rojas brīvdabas estrādes teritoriju, varēs izbaudīt dabas doto meditatīvo sajūtu spēku,
ko paspilgtinās latviešu pianiste, komponiste Aija
Alsiņa ar saviem skaņdarbiem. Aija pēc vairāku
gadu prombūtnes ir atgriezusies uz dzīvi Latvijā.
Paralēli studijām Londonā, kur ieguvusi maģistra
grādu Komponēšanā Filmām un Medijiem, Aija
sākusi sadarbību ar dažādiem režisoriem un mediju aģentūrām, radot mūziku emocionālām un
dokumentālām īsfilmām, reklāmām un citiem audiovizuāliem darbiem. Šobrīd Aija strādā pie franču režisora dokumentālās filmas par kāda motobraucēja dzīvesstāstu. Aijas komponētie skaņdarbi
klavierēm ir melodiska un melanholiska noskaņu
mūzika. Ieeja bez maksas.
25. jūlijā plkst. 20.00 muzikāls vakars „RADIO
RETRO” ar Liepājas teātra aktrisi Karinu Tatarinovu
un ģitāristu Robertu Dinteru. Biļešu cena 10.00 EUR,
biļetes var iegādāties www.biesuparadize.lv
Par visiem notikumiem un jaunumiem Rojas
brīvdabas estrādē, informācija pieejama estrādes
facebook.com lapā, www.roja.lv un informatīvajā
izdevumā „Banga”.

Zvejnieksvētki un svētku
tirdziņš Rojā šogad būs!

Šajos Zvejnieksvētkos Neptūns nepulcinās ļaudis jūras krastā, bet gan
pastaigāsies pa svētku tirdziņu.
Arhīva foto

Šogad Zvejnieksvētki Rojā
norisināsies 11. jūlijā un tie
būs nedaudz savādāki. Lai
nepulcinātu vienuviet pārāk
daudz cilvēku, Neptūns neiznāks no jūras, bet pastaigāsies
pa svētku tirdziņu, uzrunājot
tā apmeklētājus, sasveicināsies
ar kultūras baudītājiem un pievakarē dosies prom, jo nebūs
balle pludmalē.
Lai Neptūnam būtu svētku
sajūta, Rojas novada pašvaldība aicina pieteikties uzņēmējus un tirgotājus, kas vēlēsies
piedalīties Zvejnieksvētku tirdziņā Rojā. Īpaši aicināti savu
dalību tirdziņā pieteikt vietējie
novada uzņēmēji un tirgotāji.
Kā ierasts, lai pieteiktos
dalībai svētku tirdziņā, ir jāaizpilda tirgošanās vietas pieteikuma anketa.
karuseļu šogad nebūs, bet būs

Papildus informēju, ka atrakciju un
sportiskās aktivitātes pludmalē.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: tic@roja.lv. Tirgošanās pieteikumus pieņemsim līdz 4. jūlijam un nodevas apmaksa jāveic līdz 8. jūlijam (ieskaitot).
Sīkāka informācija pa tālruni 28630590 vai Rojas tūrisma informācijas
centrā Selgas ielā 14E, Rojā.
Ņemot vērā ierobežoto elektrības pieslēguma jaudu, elektrības padeve
tiks nodrošināta tiem tirgotājiem, kuri piedāvās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus svētku laikā, bet pārējiem – tirgošanās vieta būs jānodrošina
ar ģeneratoriem. Svētku tirdziņa daudzveidības nodrošināšanai, viena veida
produkcijas tirgotāju skaits būs ierobežots. Īpaši tiks gaidīti tirgotāji, kuri var
piedāvāt mājražotāju produkciju, zivju produkciju, lauksaimniecības produktus, dažādus pašizgatavotus rokdarbus un mākslas izstrādājumus.
Starp tirdzniecības vietām tiks nodrošināta distance, kā arī maksimāli
rūpēsimies, lai tirdziņa apmeklētājiem būtu droša vide.
Atgādinu, ka visiem svētku tirdziņa dalībniekiem ir saistoši Rojas novada domes saistošie noteikumiem Nr. 7/2015 „Par pašvaldības nodevām
tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā”, kur
ir atrunāti gan nodevu objekti, gan to likmes. Alkoholisko dzērienu tirgotājiem ir saistoši arī noteikumi Nr. 9/2014 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu
norises vietās Rojas novadā”.
Lai svētku tirdziņa dalībniekiem izdodas andele un pircējiem – iegūt
kāroto preci!
Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja
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Dabas pieejamības
sertifikāta
„NaaC” karogs
šosezon paplašina
savu ģeogrāfiju
12. jūnijā jau otro sezonu tika pacelti „NaaC”
karogi trijās Ziemeļkurzemes pludmalēs, kuras
pilnībā atbilst dabas pieejamības kritērijiem un tās
var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem ratiņkrēslā
un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem. Rojas
novada Rojas galvenā peldvieta, Mērsraga novada Mērsraga bākas pludmale un Engures novada
Ķesterciema peldvieta jau otro sezonu apliecina
savu virzību uz pieejamības nodrošināšanu savām kāpu atpūtas vietām un pludmalēm. Savukārt Dienvidkurzemes piekrastē, pie Ventspils
novada Jūrkalnes pārvaldes atpūtas laukuma jau
otro sezonu 15. jūnijā tika uzvilkts zaļi-balt-zaļais
„NaaC” karogs. Savu virzību uz kāpu dabas pieejamību apliecinājušas arī Grobiņas un Nīcas novadu pašvaldības. 18. jūnijā Medzes pagasta atpūtas
vietā „Liedagi” un Bernātu pludmalē pirmo reizi
tika pacelti Dabas pieejamības sertifikāta „Naac”
karogi.
2018. gadā, par godu Latvijas Simtgadei, Latvijas Zaļā kustība, kopā ar Invalīdu un viņu draugu
apvienību „Apeirons” izstrādāja jaunu dabas pieejamības sertifikātu – NaaC („Nature Accessible”
ang.). Sertifikāts balstās uz vairāku konkrētu kritēriju īstenošanu un universālā dizaina principu
ievērošanu dabas objektos. Tam ir divi līmeņi –

dzeltenais sertifikāts, kas apliecina, ka konkrētais
dabas objekts ir gandrīz pieejams, bet tomēr trūkst
atsevišķi dabas pieejamības un universālā dizaina
elementi, kas konkrēto objektu padarītu pilnīgi
pieejamu un izmantojamu, kā arī zaļais sertifikāts,
kas ar „NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka
konkrētais dabas objekts ir pilnīgi pieejams – sākot ar atbilstošu auto stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar pieejamu universālu tualeti.
LZK programmas „Saglabāsim Latvijas kāpas”
2018.–2020. gada projektā ir paredzēti konkrēti
piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un
izglītošanas kampaņas. Pateicoties Baltijas jūras
Aizsardzības fonda (BaltCF) atbalstam, līdz šim
dabas pieejamības objekti ir izveidoti – Ainažos,
Jūrkalnē, Mērsragā, Kaltenē, Ķesterciemā un Engurē. Šogad projekta finansētās universālās zaļās
tualetes tiks uzstādītas Nīcas novada Bernātu
pludmalē un Grobiņas novada Medzes pagasta
kāpu atpūtas vietā „Liedagi”.
Jānis Matulis

Par Spānijas kailgliemeža
izplatības ierobežošanu
Dabas aizsardzības pārvalde pēdējo gadu laikā
saņem regulārus dažādu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju ziņojumus un sūdzības par dabiskos biotopus, kultūraugus un mājdzīvnieku veselību apdraudošo Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris. Gliemeži
nereti tiek konstatēti lielā skaitā un nodara ievērojamus postījumus dārzu īpašniekiem. Līdz ar siltāka laika iestāšanos, iedzīvotāju sūdzības pēdējās šī
gada nedēļās ir būtiski pieaugušas, nereti izsakot
lūgumu pēc koordinētas cīņas ar šīs sugas īpatņiem.
Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas simts
visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā. Lai gan no zinātniskā viedokļa arī Latvijā tā ir klasificējama kā
invazīva suga, nepilnīgā normatīvā regulējuma invazīvo sugu jomā dēļ šobrīd Spānijas kailgliemezis
nav oficiāli iekļauts invazīvo sugu sarakstā. Latvijas teritorijā šī suga ir sastopama kopš 2009. gada.
2019. gada rudenī bija konstatētas un apstiprinātas 59 sugas atradnes, kuras lokalizējas galvenokārt Latvijas centrālajā daļā. 2020. gadā sugas izplatība, visticamāk, ir paplašinājusies (skat. karte
vēstules pielikumā – aktuālie dati uz 05.06.2020.).
Ārēji Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris ir ļoti
līdzīgs vietējam sarkanajam kailgliemezim Arion
rufus, kas ir sastopams Latvijas dienvidrietumos:
Embūtē un pie Liepājas ezera. Minētā iemesla dēļ
sākumā eksperti precīzi nosaka kailgliemeža sugu
un tikai tad tiek apstiprināta jauna atradne.
Latvijas teritorijā kaitēklis galvenokārt tiek
ievazāts ar stādiem, pie kuru saknēm atrodas gliemeža oliņas. Līdz ar stāda iestādīšanu gliemezis
veiksmīgi iedzīvojas dārzos un caur ceļmalām,
grāvmalām un ūdenstilpju piekrastēm izplatās gan
kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās teritorijās. Tāpēc
ir svarīgi saprast, ka Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanā būtu jāiesaistās visu invazēto
teritoriju īpašniekiem. Tā kā Spānijas kailgliemezis visintensīvāk olas dēj no augusta līdz septembrim, ir jācenšas panākt, lai pēc iespējas mazāks
gliemežu skaits sasniegtu olu dēšanas vecumu un
izdētu olas. Viena dējuma olas ir vienkopus un
vienā dējumā var būt pat vairāk nekā 250 olu.
Sugas ietekme var izpausties dažādi, piemēram,
kailgliemeži var apdraudēt kultūraugus un vietējās
augu sugas gan apēdot tās, gan pārnēsājot dažādu
augu patogēnus. Tāpat Spānijas kailgliemezis izkonkurē un barojas ar citām bezmugurkaulnieku
sugām, piemēram, gliemežiem un sliekām. Ir novērota krustošanās ar tuvāk radniecīgajām Arion

ģints kailgliemežu sugām, kā rezultātā tās asimilējas un izzūd. Suga var izplatīt jaunu parazītu un
patogēnu sugas, kas ar gliemežiem tiek ievestas no
citiem reģioniem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziņot par jauniem
atradņu gadījumiem, rakstot uz e pastu: invazivs@
daba.gov.lv, norādot iespējami precīzu atradnes
vietu, savu kontaktinformāciju un pievienojot atrastā Spānijas kailgliemeža foto.
Iedzīvotājiem jārēķinās, ka kailgliemežu iero
bežošana ir darbietilpīgs process, kas ir jāveic katru gadu.
SPĀNIJAS KAILGLIEMEZIS
 Pārnēsā slimību ierosinātājus, kas izraisa
augu un dzīvnieku saslimšanas;
 Rada zaudējumus lauksaimniekiem, stādaudzētājiem, dārzu īpašniekiem;
 Barojas ar augiem, ēd arī dzīvnieku izcelsmes barību;
Ieceļo un pārvietojas ar stādiem, augsni, komposta atkritumiem un būvgružiem;
Nakts dzīvnieks, aktīvs krēslas laikā. Saulainā
laikā slēpjas mitrās, ēnainās vietā;
 Ātri vairojas, izdēj līdz 500 olām gadā.
IEROBEŽO KAILGLIEMEŽU IZPLATĪŠANOS
 Kop savu īpašumu, ravē dārzu, pļauj zālienu, ierīko sētiņas;
 Lasi ar rokām, vislabāk ieraugāms krēslā,
agri no rīta, pēc lietus;
 Izvēlies kailsakņu stādus;
 Kompostu veido slēgtās tvertnēs;
 Nepārvieto kompostu uz citu īpašumu;
 Slazdi ar pievilinātājvielu – pūstoši augļi,
dārzeņi, beigti gliemeži, kaķu/suņu barība, kombinētā lopbarība;
 Indē ar limacīdiem, vara vitriolu saturošiem
šķīdumiem;
 Lamatas noslīkšanai – alus, 1 % vara vai vara
vitriola šķīdums, 10 % vārāmās sāls šķīdums.
 Var iznīcināt, pāršķeļot ar lāpstu vai citu asu
priekšmetu.
Pārvietošana komposta kaudzē, izmešana
kaimiņa dārzā vai pārvietošana uz parka apstādījumiem nav iznīcināšana!
Gunta Gabrāne,
Ģenerāldirektora vietniece dabas
aizsardzības jomā

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

Lāsma Pūce
1969–2020

Sludinājumi
Rojas invalīdu biedrības biedru tikšanās 1. jūlijā un 5. augustā. Tālrunis informācijai 26078711.

Līdzjūtības
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
no Ausmas Jefimovas
uz mūžu šķiroties.
Senioru klubs „Liedags”

Šī gada 5. jūnija rīts nāca ar skumju vēsti.
Pēc smagas slimības, 50 gadu vecumā, mūžībā aizgāja Rojas novada Sociālā dienesta
vadītāja Lāsma Pūce.
„Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus
darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību..” Māte Terēze.
Nav iespējams atrast precīzākus vārdus,
kas raksturotu Lāsmu un viņas dzīves moto.
Lāsmai piemita liela cilvēkmīlestība, kas radīja
viņā spēcīgu iekšēju motivāciju nesavtīgai kalpošanai līdzcilvēkiem. Viņa bija īsta cīnītāja
un sava novada patriote. Pirms darba uzsākšanas sociālajā dienestā, Lāsma 11 gadus bija
nostrādājusi Rudes feldšeru punktā par feldšeri, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus
Rudes iedzīvotājiem. 2001. gada 2. jūnijā Rojas pagasta padomes sēdē tik nolemts slēgt Rojas pagasta feldšeru-vecmāšu punktu, tā vietā
Rojas pagastā izveidojot Sociālās aprūpes dienestu, par dienesta vadītāju apstiprinot Lāsmu. 2021. gadā būtu apritējuši 20 gadi, kopš
Lāsma strādā sociālajā dienestā par vadītāju.
Lāsmas mūža ieguldījums ir nesavtīgais un
augsti profesionālais darbs Rojas novada Sociālā dienesta vadīšanā un darbības attīstībā.
2010. gada 22. jūlijā no Latvijas Republikas
Labklājības ministrijas Lāsma saņēma atzinības rakstu „Par ieguldījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomas attīstībā un
veiksmīgu sociālā dienesta darbības organizēšanu”.
Lāsma strādāja godprātīgi un nesavtīgi,
nereti ārpus apmaksātā darba laika. Savus
pienākumus veica ar lielu rūpību un atbildības sajūtu, ko iemācīja arī saviem darbiniekiem. Vienmēr atsaucīga, sniedzot padomus,
un ļoti radoša, īstenojot visdažādākās idejas
pasākumu organizēšanā sabiedrības sociāli
mazaizsargātajām personu grupām. Visas viņas darbības bija vērstas uz sociālo pakalpojumu attīstīšanu Rojas novadā un veiksmīgas
sadarbības veidošanu ar citām institūcijām,
profesionāļiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Lāsmai piemita spēja pilnveidot savu
personību un uz to iedvesmot arī savus kolēģus.
Sirdī mums Lāsma paliks kā godprātīga,
taisnīga, centīga, talantīga vadītāja, sirsnīgs
cilvēks, iejūtīgs, saprotošs kolēģis, uzticams un
izpalīdzīgs draugs. Turpinot viņas iesākto darbu, mums ļoti pietrūks Lāsmas entuziasma,
labsirdīgā smaida, dzirkstošo smieklu un veselīgā humora, kas tik ļoti šajā darbā ir vajadzīgs.
Kolēģes Rojas novada
Sociālajā dienestā

Policija ziņo
Laika posmā no 03.06.2020.
līdz 16.06.2020.
Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem konsultētas 5 personas, izteikti 10 mutiski brīdinājumi, uzrakstīti 5 rakstiski brīdinājumi, izpildīti
3 atsevišķie uzdevumi, saņemti 7 izsaukumi.
Viena persona, kura nespēja patstāvīgi pārvietoties, nogādāta savā dzīves vietā. 

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

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

Domas sāp un neapstājas,
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tumša māja.
Tumsā balta svece raud.
Sāpju brīdī esmu kopā ar tuviniekiem, no
Lāsmas atvadoties.
Astrīda Āboliņa
Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Pūcem
lielajās bēdās, dzīvesbiedri
Lāsmu zaudējot.
Senioru klubs „Liedags”
Mēs zinām: kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva,
mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs.
(Pāvila 2. vēstule korintiešiem)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Jānim Pūcem un
tuviniekiem, mīļo sieviņu un māmiņu Lāsmu,
mūžībā pavadot.
Kaltenes ev. lut. draudze
It viss ir tā, kā bijis jau,
Tik tevis, tevis vairāk nav.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Martinam
Ekmanim, mīļo vecmāmiņu zaudējot.
Bijušie klasesbiedri un
audzinātāja 9.b klasē

STADIONĀ
SACENTĀS
VIEGLATLĒTI
15. jūnijā Rojas stadionā notika aicināto sporta skolu vieglatlētikas sacensības U-18, U-16 un
U-14 vecuma grupām (pirmo reizi sacensību
programmā tika iekļauta arī šķēpmešana).
Kopā ar deviņiem Rojas sporta skolas audzēkņiem sacensībās piedalījās sportisti no Talsiem,
Tukuma, Kandavas, Jelgavas, Saldus un Rīgas
sporta skolas „Arkādija”. Pavisam kopā 94 dalībnieki novērtēja savu sagatavotību pēc attālinātā
mācību procesa.
No mūsu audzēkņiem godalgoto vietu un jaunu personīgo rezultātu sasniedza U-14 grupas
audzēknis Ralfs Vēmanis. Viņam 2. vieta lodes
grūšanā (3 kg) – 9.17 m. Savu personīgo rezultātu
lodes grūšanā uzlaboja arī U-16 grupas audzēkne
Lote Labarēviča (3 kg) – 8.04 m un Emīlija Krūziņa (U-14 gr., 2 kg) – 8,93 m. Vēl Emīlija izcīnīja iespēju piedalīties 60 m fināla skrējienā. Šo distanci
viņa veica 9.12 sek., un izcīnīja 5. vietu. Sacensībās
piedalījās arī Nikola Leitarte, Paula Kļavina, Līga
Jēkabsone, Alīna Eizenberga, Rihards Vizums.
Pirmo reizi sacensībās piedalījās Ieva Šaudena.
Paldies visiem sacensību tiesnešiem un trenerim Jānim Volajam par šķēpmešanas sektora
iekārtošanu. Būsim optimisti un cerēsim, ka septembra beigās varēsim rīkot Rojas NSS atklātās
sacensības vieglatlētikā.
Lai visiem jauka un saulaina vasara!
Anita Raspopova,
Rojas novada sporta skolas trenere

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

