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Dace Klabere

Novembris Latvijai un tās tau-
tai allaž bijis īpašs ar Lāčplēša die-
nu – 11. novembri – un Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienu 
18. novembrī. Šogad kopā būša-
na svētkos bija liegta, taču tas ne-
traucēja tos atzīmēt katram savā 
sirsniņā, savā ģimenē, bet visiem 
kopā – attālinātā režīmā. Kā pār-
liecinājāmies Lāčplēša dienā, arī 
pandēmijas pārņemtajā rudens 
laikā var piedzimt gaisma, godi-
not mūsu valsts brīvības cīnītājus. 
Svinīgi izgaismots bija Rojas kul-
tūras centrs, novada dome, brīv-
dabas estrāde, Rojas vidusskola, 
Mūzikas un mākslas skola un citas 
iestādes.

Savukārt 18. novembrī, kad par 
godu mūsu valsts 102. gadadienai, vi-
siem vajadzēja pulcēties uz svinīgo pa-
sākumu Rojas kultūras centrā, interne-
ta vietnē facebook varējām noskatīties 
svētku video „Tēvzemes mērs ir sirds”, 
kurā ar svētku uzrunu pie novada 
iedzīvotājiem vērsās domes priekšsē-
dētāja Eva Kārkliņa. Ar patiesu prieku 
viņa sveica novada iedzīvotājus svētkos, 
uzsverot, ka šis ir laiks, kad ir mainīju-
šās vērtības. Cilvēki vairāk ir vērsti uz 
to, ko dara darbaļaudis, uz viņu dar-
biem un panākumiem. Pēc priekšsēdē-
tājas domām, šie darbīgie ļaudis ir īsta 
un pastāvīga vērtība, tāpēc arī šī gada 
valsts svētkos no pašvaldības puses tika 
teikts paldies tiem cilvēkiem, kuri savu 
darba mūžu ieguldījuši Rojas novadā. 
Apbalvojamo vidū ir pedagogi, spor-
tisti, jaunieši, un, kā atzīmēja priekš-
sēdētāja, nav tik svarīgi, vai mēs saņe-
mam šīs nominācijas vai nesaņemam, 
galvenais ir novērtējums, un tāpēc viņa 
vēlēja visiem gaišus svētkus un strādāt 
tā, lai mēs savu vārdu nestu tālu ārpus 
novada robežām.

Ar Atzinības rakstu „Par mūža 
iegul dījumu” tika apbalvots bijušais 
Rojas vidusskolas skolotājs Egils Mūr-
nieks. Šobrīd Egils Mūrnieks ir pensijā, 
bet lielāko darba mūža daļu viņš 
pavadījis, būdams Rojas vidus-
skolas skolotājs. Skolotājs mācīja 
fiziku, vadīja foto pulciņu, radio 
pulciņu, bija klases audzinātājs, 
kopā ar skolēniem spēlēja disko-
tēkas, organizēja tūrisma pārgā-
jienus, fotografēja skolas pasāku-
mus un kādu laiku pat bija skolas 
elektriķis. Skolēnu vidū pedagogs 
bija ļoti populārs, jo skolotājs 
atbalstījis viņu idejas un pratis 
lieliski sadarboties. Lielu ieguldī-
jumu skolotājs devis arī skolas pa-
sākumu iemūžināšanā. Fotogra-
fēšana ir viens no Egila Mūrnieka 
hobijiem. Fotomākslā viņš iesais-
tījis daudzus skolēnus, no kuriem 
daži mūsdienās ir pazīstami fo-
togrāfi. Savu ieguldījumu Egils 
Mūrnieks devis arī Rojas novada 
tēla veidošanā, sadarbojoties ar 
Rojas Jūras zvejniecības muzeju, 
Rojas kultūras centru. Viņš ir arī 
mūzikas un teātra cienītājs. Sko-

Cienījamie lasītāji!
Informēju, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 6. pantu, sākot 

no š. g. 1. novembra, pašvaldību informatīvie izdevumi, tai skaitā 
„Banga”, iznāks reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā piektdienā. 
Decembrī „Banga” iznāks pirms Ziemassvētkiem – 22. decembrī. Iz-
mantojiet iespēju gada pēdējā izdevumā pateikt paldies un sveikt 
svētkos savus līdzcilvēkus bez maksas.

Dace Klabere, redaktore

29. novembris – 
Adventes pirmā svētdiena.

Sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

lotāju pasākumos Egils allaž bijis klāt ar 
savu akordeonu, gan korī dziedājis, gan 
teātri spēlējis. Kolēģi Egilu Mūrnieku 
raksturo kā atsaucīgu, izpalīdzīgu un 
optimistiski noskaņotu cilvēku.

Ar Atzinības rakstu „Gada pe-
dagogs” apbalvota Rojas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagoģe Maruta 
Zemture. Maruta ir Rojas bērnu mū-
zikas skolas absolvente. 1977. gadā pēc 
Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vi-
dusskolas absolvēšanas viņa atgriezās 
dzimtajā Rojā un uzsāka savas darba 
gaitas kā akordeona spēles pedagogs. 
Savukārt 2006. gadā iegūts Liepājas pe-
dagoģiskās akadēmijas diploms kā ģitā-
ras spēles pedagogam. Savā darba mūžā 
pedagoģe izaudzinājusi vairāk nekā 70 
absolventu akordeona un ģitāras spēlē. 
No viņas audzēkņiem 13 turpinājuši 
mūzikas ceļu kādās no valsts mūzikas 
vidusskolām vai augstākajām mācību 
iestādēm. Savos audzēkņos pedagoģe 
prot rast ieinteresētību un vēlmi attīstīt 
savas prasmes, iemīlēt mūziku un savu 
instrumentu. Viņas audzēkņi labprāt 
piedalās skolas, novada un valsts pa-
sākumos un konkursos. Šajā mācību 
gadā skolotājas audzēkņi piedalījās 
valsts konkursā Stīgu instrumentu spē-
le, ģitāras spēle, kur trešo vietu savās 
vecuma grupās izcīnīja Māra Grīnīte 
un Eduards Čeksters, savukārt 6. klases 
audzēknis Miķelis Gitendorfs, startējot 
kopā ar mūzikas vidusskolas studen-
tiem, spēja parādīt izcilu sniegumu un 
ierakstīt šī konkursa vēsturē Rojas Mū-
zikas un mākslas skolas vārdu ar iegūto 
3. vietu. Ar šo skolotājas un audzēkņa 
panākumi nebeidzās, jo Miķelis veik-
smīgi izturēja atlases kārtu starptautis-
kajā Ineses Galantes talantu konkursā, 
izcīnot vietu piedalīties konkursa finālā 
un iegūstot tajā simpātiju balvu. Skolo-
tāja nekad nav apstājusies savā profe-
sionālajā izaugsmē – viņa muzicē sko-
las pedagogu ansamblī. Mērķtiecīga, 
prasīga, saprotoša, iecietīga, sirsnīga, 
izcila sava darba meistare – tā audzēkņi 
un pedagogi raksturo savu kolēģi. Cil-
vēks, kas ar lielu atbildības sajūtu pēc 
vislabākās sirdsapziņas veic savu darbu.

Atzinības raksts „Par ilggadīgu un 
pašaizliedzīgu darbu” tika pasniegts 
bijušajai Rojas vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotājai Vel-
tai Mitenbergai. Velta pedagoga darbā 
nostrādājusi vairāk nekā 40 gadus, 24 
no šiem gadiem pavadīti darbā Rojas 
vidusskolā. Pēc Liepājas pedagoģiskās 
akadēmijas beigšanas Velta sāka strādāt 
Popervāles sākumskolas pirmajās trīs 
klasītēs. Tad sekoja darbs Valdemārpils 
vidusskolā un kopš 1996. gada – Rojas 
vidusskolā. Rojā Veltu iepazīst kā stin-
gru, radošu, saprotošu, izpalīdzīgu un 
atsaucīgu skolotāju un kolēģi. Viņas 
vadītās stundas vienmēr bijušas ļoti in-
teresantas un atraktīvas. Stabili augsti 
rezultāti ir viņas skolēniem eksāmenos 
un novadu olimpiādēs. Velta Mitenber-
ga bijusi audzinātāja trim klasēm. Sko-
lotāji joprojām atceras viņas Ziemas-
svētku uzvedumu, lugu iestudējumus. 
Arī Velta pati labprāt uzspēlējusi teātri. 
Ieinteresēta skolas notikumos un skolas 
attīstībā, Velta allaž sniegusi atbalstu 
gan vārdos, gan darbos, un darba stun-
das skaitītas netika nekad.

Ar Atzinības rakstu „Par nopelniem 
Rojas novada tēla veidošanā” apbalvoja 
Rojas TIC vadītāju Kristīni Voldemā-
ri. Kā atceras Kristīnes pirmie kolēģi 
Rojas muzejā, sākot strādāt, viņa biju-
si apņēmības pilna darīt visu, lai Roja 
kļūtu atpazīstama. Viņas pirmais pro-
jekts  – norādes Rojā. Kristīne ir neat-

laidīga un spītīga, šīs rakstura 
iezīmes viņa mantojusi no saviem 
senčiem – viņas vecmāmiņa bija 
Rojas muzeja dibinātāja. Pārgājie-
ni, orientēšanās sacensības, Rojas 
Upes svētki un daudzi citi projek-
ti izloloti un realizēti. Kristīne ak-
tīvi atbalsta arī kultūras centra un 
muzeja organizētos pasākumus, 
ir atsaucīga sadarbības partnere, 
kas ne tikai līdzdarbojas, bet pa-
šos karstākajos brīžos neaizmirst 
pajautāt – kā varu palīdzēt? Šādi, 
kopīgi darbojoties, tiek liktas ar-
tavas labam novada koptēlam. 
Svarīgi, ka Kristīne netur sveci 
zem pūra, uzzinot par jaunām 
un interesantām lietām, ko sākuši 

piedāvāt novada uzņē-
mēji, un tā dažkārt tās 
nonāk pasākuma odziņas statusā. 
Viņas regulāri rīkotās izstādes un 
radošās darbnīcas ir lielisks papil-
dinājums dažādām kultūras nori-
sēm.

Atzinības rakstu „Par veik-
smīgu uzņēmējdarbību” saņēma 
SIA „Ķipītis Roja”. Uzņēmums 
dibināts 1992.  ga  dā. Iesākumā 
tas bija neliels ģimenes bizness, 
bet gadu gaitā tas kļuvis par sta-
bilu uzņēmumu ar 21 darbinie-
ku. Lai kā mainās laiki un kādas 

grūtības pieredzētas, plinte krūmos 
nav mesta. Nu jau Roja nav iedomā-
jama bez šī uzņēmuma. Uzņēmums ir 
daudzu kultūras un sporta pasākumu 
atbalstītājs. Darbīgais „Ķipīša” ko-

Visiem gaišus svētkus vēlēja novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

„Par nopelniem Rojas novada 
tēla veidošanā” apbalvojumu saņēma 
Kristīne Voldemāre.

„Gada pedagogs” – Maruta Zemture”.

 Atzinības raksta „Par ilggadīgu un pašaizlie-
dzīgu darbu” ieguvēja – Velta Mitenberga.

lektīvs piedāvā gan garšīgi paēst par 
draudzīgām cenām, gan plašu kuli-
nārijas un konditorejas klāstu. Gar-
šīgās plātsmaizes un izcilie pīrādziņi 
izslavēti tuvu un tālu. Izpalīdzīga, 
sirsnīga, nevis boss, bet savs cilvēks, 
enerģiska, spēkpilna, dzīvespriecīga, 
tā SIA „Kipītis Roja” vadītāju Aivitu 
Duburi raksturo viņas kolēģi.

Ar Atzinības rakstu „Gada spor-
tists” šogad tika apbalvota Tīna Luīze 
Bernāne. Tīna ir sportiste ar cīnītājas 
raksturu. Sports meitenei patīk jau 
kopš bērnības, Rojas sporta skolā viņa 
trenējas jau 9. gadu. Neizpaliek arī 
daudzi sasniegumi. 2019.  gadā Tīna 

Egils Mūrnieks sa-
ņēma Atzinības rakstu 
„Par mūža ieguldīju-
mu”.
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Iedzīvotāju zināšanai!
Informējam, ka saskaņā ar 17.11.2020. g. 
Rojas novada domes lēmumu, nekustamā 

īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš 
pagarināts līdz 31.12.2020.g.

NOVADA DOMĒ
Rojas novada domes 2020. gada 17. novembra sēdē tika izskatīti 12 darba kārtības jautājumi,  
kur deputāti lēma:

ieguva 6.  vietu Jaunatnes basketbola 
līgā. Rezultatīvākā cīnītāja, ko mandas 
līdere. 2019. gadā Tīna piedalījās NBA 
nometnē Itālijā. Pašlaik sportiste spēlē 
Rojas sporta skolas U 17 komandā un 
Kandavas pieaugušo sieviešu komandā. 
Gūt panākumus sportā Tīnai palīdz vi-
ņas neatlaidīgais raksturs un centība.

Ar Atzinības rakstu „Gada jaunie-
tis” tika apbalvoti Rojas vidusskolas 
audzēkņi Patrīcija Kleinberga un Kris-
taps Ričards Freimanis.

Patrīcija ir meitene ar savu skatīju-
mu uz pasauli.  Viņu raksturo mērķtie-
cība, radošums, degsme, atbildība un 
prasme neapstāties tikai ideju līmenī, 
bet tās realizēt arī dzīvē. Izpalīdzīga, 
atsaucīga, pašapzinīga un neatlaidīga, 
disciplinēta un centīga, veicot mācību 
darbu un vadot skolēnu pašpārvaldi. 
Daudzu gadu garumā Patrīcija aizstāv 
skolas godu, piedaloties starpnovadu 
mācību priekšmetu olimpiādēs. Viņai 
patīk skatuve un komunikācija ar lī-
dzīgi domājošiem. Jauniete nebaidās 
no izaicinājumiem izmēģināt ko jau-
nu, piedaloties un popularizējot Rojas 

(Turpinājums no 1. lpp.)

vidusskolas vārdu. Izturot atlasi, viņa 
kļuvusi par vienu no sarunu festivāla 
„Lampa 2020” dalībniekiem. Savu da-
lību Patrīcija pieteikusi arī 10. Jaunie-
šu Saeimai, kā arī piedalījusies televīzi-
jas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”, bet reizi 
mēnesī viņa dodas pēc jaunām idejām 
uz pasākumu universitātē Rīgā. Mei-
tene visu laiku sevi pilnveido, jo viņai 
ir svarīga izaugsme un laba izglītība, 

lai nākotnē sasniegtu savus 
mērķus. Papildus visam, 
Patrīcija gan viena pati, gan 
kopā ar skolasbiedriem vada 
dažādus pasākumus. Ap-
sveicama ir viņas mācēšana 
vienmēr iziet no situācijas 
gadījumos, kad nojūk scenā-
rijs. Lai ar kādām grūtībām 
nākas saskarties, Patrīcija no 

 Titula „Gada sportists” ieguvēja Tīna Luīze 
Bernāne (no kreisās).

„Gada jaunietis” – Kris-
taps Ričards 
Freimanis.

SIA „Ķipītis Roja” vadī-
tāja Aivita Dubure.

Albuma foto

„Gada jauniete” – 
Patrīcija Kleinberga.
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sava mērķa nenovirzās, 
un tas ļaus viņai nākotnē 
piepildīt visus savas dzī-
ves sapņus.

Kristaps Ričards Freimanis ir 
mērķtiecīgs jaunietis ar augstu in-
telektu, vienmēr motivēts mācību 
darbā. Prot izteikt savu viedokli un 
to pamatot. Jau pamatskolas klasēs 
viņš bija Top 10 pirmajā vietā, un 
tagad, vidusskolā, ar vidējo vērtēju-
mu 9,3 balles, viņš joprojām saglabā 
Top 10 titula 1. vietu ar vidējo vēr-
tējumu 9,1 balle. Kristaps Ričards 
ir jaunietis, kurš paļaujas uz savu 
dzelžaino loģiku un skaidri zina, ko 
vēlas no dzīves. Starpnovadu, Kur-
zemes reģiona un valsts olimpiādēs 
allaž uzrādīti pat izcili rezultāti. 
2020. gada martā jaunietis ieguva 
CSDD atzinību „Gada jaunais auto-
vadītājs”.

Svētku video noslēgumā Dailes 
teātra aktieris Gints Andžāns nola-
sīja Laimoņa Vāczemnieka dzejoli 
„Tēvzemei”, kas neatstāja vienaldzī-
gu nevienu klausītāju. Paldies Evitai 
Riekstiņai-Maurei, Mārtiņam Veļam, 
Dacei Brokai, Guntim Martužānam 

un visai svētku video darba grupai, 
kura palīdzēja rast svētku noskaņu, ne-
izejot no mājas, un bija arī mans palīgs 
šī raksta tapšanā.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2020 „Par grozīju-
miem Rojas novada pašvaldības 2014. gada 20. maija saistošajos no-
teikumos Nr. 6/2014 „Rojas novada pašvaldības nolikums”.

• Noteikt nekustamā īpašuma nodoklim, tai skaitā, nodoklim 
par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī graustu 
nodoklim, vienu maksājuma termiņu par 2020. gadu – 31. decem-
bri. Neaprēķināt nekustamā īpašuma nodokļa soda naudas vai noka-
vējuma naudas par 2020. gadu aprēķinātām un maksājamām nekus-
tamā īpašuma nodokļa summām, par laika periodu no 15.11.2020., 
līdz šī lēmuma spēkā stāšanās brīdim.

• Slēgt sadarbības līgumu ar līgumu ar Mērsraga novada domi, 
Mērsraga novada bāriņtiesas darbības procesa tiesiskuma nodroši-
nāšanu, Mērsraga novada teritorijā, pildot Bāriņtiesu likumā noteik-
tos uzdevumus, izņemot minētā likuma VII un VIII nodaļā noteik-
tos uzdevumus. 

• Rojas novada domei palielināt SIA „Atkritumu apsaimnieko-
šana sabiedrība „PIEJŪRA”” pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu 
jaunu daļu skaitu, ar naudas ieguldījumu 59 826,48 EUR (piecdesmit 
deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit seši eiro 48 centi) apmērā. No-
teikto pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt līdz 2020. gada 31. de-

cembrim. Šī lēmuma izpildei SIA „Atkritumu apsaimniekošana 
sabiedrība „PIEJŪRA”” kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieceltajam at-
bildīgajam darbiniekam, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības, sagatavot visus 
nepieciešamos dokumentus attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā. Noteikt, ka ar minētajām darbībām 
saistītie izdevumi sedzami no SIA “Atkritumu apsaimniekošana sa-
biedrība „PIEJŪRA”” līdzekļiem.

• Atļaut SIA „Rojas DzKU” valdes loceklim savienot Rojas no-
vada domes Dzīvokļu komisijas locekļa valsts amatpersonas amatu 
ar SIA „Rojas DzKU” valdes locekļa amatu un SIA „Rojas DzKU” 
Transporta daļas vadītāja amatu.

• Atļaut Ervīnam Grāvītim savienot Rojas ostas valdes locekļa 
amatu ar Saulkrastu novada deputāta amatu, Skultes ostas valdes lo-
cekļa amatu, Mērsraga ostas valdes locekļa amatu, Engures ostas val-
des locekļa amatu (bez atlīdzības), Salacgrīvas ostas valdes locekļa 
amatu, Saeimas deputāta palīga amatu (amatam nav amatpersonas 
amata statuss) un Zemkopības ministra ārštata padomnieka amatu 
(bez atlīdzības, amatam nav amatpersonas amata statuss).

• Piešķirt biedrībai „Sporta Klubs Roja” atlaidi 100 % apmērā par 

Rojas vidusskolas sporta zāles nomu 2020. gada septembrī un oktobrī.
• Anulēt nekustamam īpašumam adresi un nosaukumu „Zivju 

apstrādes cehs”, Rude, Rojas novads, LV-3264 un piešķirt nekusta-
mam īpašumam, zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām adresi un 
nosaukumu: „Zivju fabrika”, Rude, Rojas novads, LV-3264.

• Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamo īpa-
šumu „Ķirumi” un „Silprūši”, Rojas novadā robežu pārkārtošanai.

• Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2020. gada 16. jūnija 
lēmumā Nr. 75 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekus-
tamajam īpašumam Plūdoņa iela 5, Roja, Rojas novads”.

• Dot atļauju Rojas kultūras centram, atkarībā no valstī noteikta-
jiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, pieņemt lēmumu par to, 
vai un kurā laikā 2020. gada decembra otrajā pusē, organizēt publis-
ko pasākumu „Ziemassvētku tirdziņš”.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2020 „Par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību 
Rojas novadā”.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / domes sekretāre 

Gunta Dambiņa

Tiek rīkota izsole  
ar augšupejošu soli  
nekustamajam īpašumam 
„Rudes Kraujas”, 
Rojas novadā

Rojas novada dome rīko izsoli ar augšupejošu soli nekustama-
jam īpašumam „Rudes Kraujas”, Rojas novadā, kadastra Nr. 8882 
005 0073, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8882 005 0073 1,9300 ha platībā, kas uz Rojas novada pašvaldības 
vārda ierakstīts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 585.

Sākumcena – 4700,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nau-
da – 470,00 EUR, reģistrācijas maksa – 30,00 EUR. Drošības nau-
da un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes kontā 
LV95HABA0551022109166 AS „Swedbank”, vai jāiemaksā Rojas 
novada domes kasē līdz 03.12.2020. plkst. 11.00. Ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties mājaslapā www.roja.lv.

Izsole notiks 2020. gada 3. decembrī, plkst. 12.00. Izsoles no-
rises vieta: Rojas novada domes sēžu zāle, Zvejnieku ielā 3, Rojā, 
Rojas novadā. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izso-
lāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē vie-
na mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pretendenti 
izsolei var pieteikties un reģistrēties līdz 2020. gada 03. decembra 
plkst. 10.00, darbdienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 
9.00 līdz 12.00 un no 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 
līdz 14.00. 

Objekta apskate piesakāma pa tālruni 27052492.

LIAA  Talsu biznesa inkubators 
aicina

Ja tev ir biznesa ideja, bet pietrūkst zināšanu, drosmes vai apņemšanās 
to īstenot, piesakies LIAA Talsu biznesa inkubatorā PIRMSINKUBĀCIJAS 
programmā! 

Informācija SIA „Rojas DzKU”  
apsaimniekojamo māju 

dzīvokļu īpašniekiem
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums kā 

obligāti veicamo darbību nosaka dzīvojamās 
mājas uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lai šo 
prasību nodrošinātu, SIA „Rojas DzKU” ir 
pārskatījis dzīvojamo māju uzturēšanas un 
apsaimniekošanas darbu tāmes 2021. gad-
am. Lūdzam pievērst uzmanību šīm tāmēm 
un jautājumu gadījumā sazināties ar namu 
apsaimniekotāju Vilni Smilgu.

SIA „Rojas DzKU” 
informē

SIA „Rojas DzKU” informē, ka, sākot no š. g. 
30. novembra, uzņēmums veiks ūdensskaitītāju pār-
baudes daudzdzīvokļu namos un privātīpašumos. 
Lai nodrošinātu piekļuvi ūdensskaitītājiem, uzņē-
mums skaitītāju pārbaudi veiks arī pēc plkst. 17.00 
darba dienās, kā arī sestdienās un svētdienās. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta skaitītāju verifikācijas ter-
miņiem un skaitītāju plombām. Nepieciešamības 
gadījumā šo pasākumu veikšanai tiks piesaistīta Ro-
jas novada pašvaldības policija.

Atgādinām mūsu klientiem, ka maksājumi par 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir jāveic regulāri 
par katru mēnesi līdz mēneša beigām.

Aicinu Rojas novada iedzīvotājus būt atsaucī-
giem un saprotošiem.

SIA „Rojas DzKU” valdes loceklis 
 Jānis Podnieks

Rojas novada zvejniekiem
Iesniegumus par zvejas tiesību limitu piešķiršanu uz zvejas rīkiem 

2021. gadam lūdzam iesniegt līdz šī gada 23. decembrim Rojas novada 
domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā.

Sīkāku informāciju iegūsiet, zvanot pa tālruni 29421943, vai rakstot 
e-pastu uz roja@roja.lv 

* M ā c ī s i m i e s 
par biznesa plā
nošanu, uzsākšanu 
un īstenošanu.

* D a l ī s i m i e s 
pieredzē un ieteiku-
mos.

*I e p a z ī s i m i e s 
un dibināsim kon-
taktus. 

Viss bez maksas – 
finansē ERAF. Raksti 
talsi@liaa.gov.lv vai 
zvani 62400904.
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NOVADA DOMĒ

Bāriņtiesas informācija vecākiem

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā                                       Nr. 5/2020 

APSTIPRINāTS ar Rojas novada domes 2020. gada 21. jūlija 
sēdes lēmumu Nr. 85 (protokols Nr. 10)

PRECIZĒTI ar Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra 
sēdes lēmumu nr. 118 (protokols nr. 12)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 
16.08.2011. saistošajos noteikumos  
Nr. 19/2011 „Sabiedriskās kārtības  
noteikumi Rojas novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.  19/2011 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadā” (turpmāk tekstā – 
Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu 5.16. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.16. atrasties vai novietot transportlīdzekli apstādījumu zālienā un puķu do-

bēs.”;
1.2. Svītrot Noteikumu 6. punktu, 7. punktu un 8. punktu.
1.3. Svītrot Noteikumu 12. punktu, 13. punktu, 15. punktu, 16. punktu un 

17. punktu.
1.4. Izteikt noteikumu III. Nodaļu šādā redakcijā:
„III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
9. Par 5.1., 5.2. vai 5.3. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinā-

jumu vai naudas sodu līdz 10 (desmit) naudas soda vienībām. 
10. Par 5.4., 5.5.,5.13., 5.14. vai 5.15. apakšpunktā noteikto prasību neievēroša-

nu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) naudas soda vie-
nībām. 

11. Par 5.6., 5.9., 5.10., 5.12. vai. 5.16. apakšpunktā noteikto prasību neievēroša-
nu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 25 (divdesmit piecām) naudas soda 
vienībām.” ”

12. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra sēdē (lēmums Nr.__ 
(protokols Nr.__)).

13. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra sēdē (lēmums Nr.__ 
(protokols Nr.__)).

14. (Svītrots – Rojas novada domes 2015. gada 02. februāra sēdē (lēmums Nr. 21 
(protokols Nr. 2)).

15. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra sēdē (lēmums Nr.__ 
(protokols Nr.__)).

16. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra sēdē (lēmums Nr.__ 
(protokols Nr.__)).

17. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra sēdē (lēmums Nr.__ 
(protokols Nr.__)).”

1.5. Svītrot Noteikumu 20. punktu, 21. punktu, 22. punktu, 23. punktu, 24. pun-
ktu un 25. punktu.

1.6. Izteikt noteikumu IV. Nodaļu šādā redakcijā:
„IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
18. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu 

līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Rojas novada domes 
struktūrvienības “Pašvaldības policija” amatpersonas.

19. Lēmumus Administratīvā pārkāpuma lietās par šo Noteikumu pārkāpu-
miem pieņem Rojas novada domes Administratīvā komisija.

20. (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra sēdē (lēmums Nr.__ 
(protokols Nr.__)).

21. . (Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra sēdē (lēmums 
Nr.__ (protokols Nr.__)).

22. . Svītrots – Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra sēdē (lēmums Nr.__ 
(protokols Nr.__)).”

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rojas novadā                    Nr. 9/2020

APSTIPRINāTS ar Rojas novada domes 2020. gada 21. jūlija 
sēdes lēmumu Nr. 89 (protokols Nr. 10)

PRECIZĒTI ar Rojas novada domes 2020. gada 15. septembra 
sēdes lēmumu Nr. 119 (protokols Nr. 12)

Grozījumi Rojas novada pašvaldības 
16.08.2011. saistošajos noteikumos  
Nr. 18/2011 „Rojas novada teritorijas 
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 16.08.2011. saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2011 „Rojas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt Noteikumus ar 21¹. punktu: „21¹. Par saistošo noteikumu prasību 
neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 
70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, juridiskajām personām – līdz 280 (divi 
simti astoņdesmit naudas soda vienībām).”

1.2. Izteikt Noteikumu IV. Nodaļu šādā redakcijā:
„IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par 

saistošo noteikumu neievērošanu.
20. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu 

līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgi Rojas novada domes 
struktūrvienības „Pašvaldības policija” amatpersonas un Rojas apvienotās 
būvvaldes būvinspektors.

21. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem lēmumus 
pieņem Rojas novada domes Administratīvā komisija.

21¹. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, 
juridiskajām personām – līdz 280 (divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām).”

1.2. Svītrot Noteikumu V. nodaļu.
1.3. Svītrot Noteikumu 26., 27., 28., 29. punktus.

Domes priekšsēdētāja  E. Kārkliņa

Ziemassvētku vecīša vēstījums 
Rojas novada trūcīgām,  
maznodrošinātām 
un daudzbērnu ģimenēm

Sakarā ar situāciju pasaulē un 
mūsu visu drošības labad, šogad nav 

iespējams tikties ikgadējā Ziemassvētku pasākumā, kuru 
rīko sociālais dienests. Tomēr svētki būs! Ziemassvētku 
vecīša rūķi sociālajā dienestā čakli strādā un gatavo dāva-
niņas, lai iepriecinātu bērnus citādāk.

Ziemassvētku vecītis lūdz visas Rojas novada trūcīgās, 

maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes pieteikt dalību 
citādākiem Ziemassvētkiem, rakstot vēstuli uz e-pastu: zie-
massvetki@roja.lv  Vēstulē jānorāda vecāka vārds, uzvārds, 
telefona numurs, dzīvesvietas adrese, kā arī bērnu vārdi un 
vecums. Pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz 13. decembrim. 
Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt 27234286. 

Linda Gerucka

Dace Klabere

7. novembrī Rojas novada pen-
sionāru kluba „Liedags” biedri pul-
cējās jubilejas ballē Rojas kultūras 
centrā. Kā atzina kluba vadītāja 
Dzintra Pētersone, pēdējo reizi klu-
ba biedri bija tikušies janvāra vidū, 
un, ņemot vērā valstī izplatījušos 
pandēmiju, nākamā tikšanās varē-
tu notikt tikai nākamajā gadā. Sā-
kotnēji jubilejas balle bija iecerēta 
28. martā. Toreiz pandēmijas dēļ tā 
tika atcelta un daudz netrūka, lai arī 

šī satikšanās nenotiktu, jo jau nāka-
majā pirmdienā valstī tika izsludinā-
ta ārkārtējā situācija.

Pirms pasākuma sākšanos, Dzin-
tra aicināja klātesošos ievērot valstī 
noteiktos drošības pasākumus – zālē 
atrasties tikai maskās, ievērot divu 
metru distanci, pat jubilāriem do-
mātie ziedi bija nolikti uz atsevišķa 
galda, lai nebūtu liekas drūzmēša-
nās, apsveicot katru no jubilāriem. 
Jubilāru godā šoreiz bija Vilma Vo-
ronova, Irēna un Viesturs Grosbahi, 
Ieviņa Laure, Dzintra Pētersone. Sa-

vukārt kāzu jubileju atzīmēja Zenta 
Jaks un Vilnis Lēnerts.

Ar klusuma brīdi tika pieminēti 
šī gada laikā mūžībā aizgājušie klu-
ba biedri – Ilona Zvaigzne, Skaidrīte 
Golubeva, Ausma Jefimova un Ilga 
Štrandere.

Kā jau gada noslēguma ballē, tika 
pārrunāts šajā gadā paveiktais un 
ieskicēti nākamā gada mērķi. Savu-
kārt patīkamus mirkļus klātesoša-
jiem sagādāja grupas „Roja” solists 
Jānis Kalniņš un mazā dejotāja Luīze 
Voldemāre.

„Liedaga” biedri  
tiekas jubilejas pasākumā

Vēsturisks foto – jubilāri maskās.                          D. Klaberes foto

Rojas novada bāriņtiesā, neskatoties uz ārkārtējo situā-
ciju saistībā ar COVID-19, regulāri tiek saņemti ziņojumi 
no Talsu novada pašvaldības policijas. Ziņojumi tiek sa-
ņemti, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
59. panta otro daļu, par to, ka nepilngadīgas personas atra-
dušās nakts laikā pilsētā alkohola reibumā.

Satraucošs ir fakts, ka diemžēl pārsvarā tās ir nepilnga-
dīgas meitenes.  Mīļie vecāki, jūs esat tie, kas pilnībā nes 
atbildību par saviem nepilngadīgajiem bērniem. Bērni līdz 
18 gadiem nedrīkst atrasties nakts laikā citā pilsētā svešu 
cilvēku kompānijā un nedrīkst lietot alkoholu. Ir zināms, ka 
tiek lietots ne tikai alkohols, bet arī smēķēts, tajā skaitā arī 
elektroniskās cigaretes. Ja jūs bērniem dodat kabatas nau-
du, tad pasekojiet, kādam nolūkam bērni šo jūsu naudiņu 
tērē. Vecākiem tomēr vajadzētu noskaidrot un pārbaudīt, 
kur tieši un kopā ar ko, atrodas jūsu nepilngadīgie bērni.  

Ir saprotama vecāku vēlme uzticēties saviem bērniem, taču 
nereti šāda veida uzticēšanās rada vilšanos, kā tas bija arī 
šoreiz. Vai tiešām jūs neuztrauc, ka ar jūsu bērnu var notikt 
kāda nelaime? Diemžēl tad, kad ar jūsu bērnu jau ir noticis 
kaut kas slikts, ir par vēlu meklēt vainīgos.  

Par šādiem pārkāpumiem tiek sastādīti administratīvā 
pārkāpuma protokoli gan pašiem nepilngadīgajiem bēr-
niem, gan vecākiem par savu tiešo pienākumu nepildīšanu.

Bērni vēl nezina, par ko viņi vēlas kļūt un kurp dosies 
mācīties, un reizēm pārkāpuma protokols var liegt apgūt 
noteiktu profesiju. 

Runājiet ar saviem bērniem, skaidrojiet situācijas no-
pietnību, esiet lietas kursā par savu bērnu gaitām, drau-
giem!

Inta Zaķe,
Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Pateicība
Rojas vidusskola saka lielu paldies Ingaram 

Lembergam par ziedojumu skolai – 3. stāva 
sienas remontu un fototapetes pielīmēšanu.

Paldies vēlreiz Jurātei un Jurim Labarēvičiem 
par fototapetes dāvināšanu.

Prieks, ka mūsu novadā ir atsaucīgi uzņēmēji. 
Paldies!

Santa Veide, Rojas vidusskolas direktore Fototapete.
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Ģipkas baznīca ir celta 1860. gadā 
pēc vācu barona Osten – Sakena rī-
kojuma. Vēstures liecībās minēts, ka 
baznīca bijusi ne tikai kā lūgšanu vieta. 
Tās tornis kalpojis par orientieri zvej-
niekiem un jūras braucējiem, baznīca 
vienmēr pulcējusi kopā vietējos ļaudis, 
esot kā kopā sanākšanas vieta, varbūt 
pat kā sabiedriskais centrs. Tāda tā ir 
arī mūsdienās – Ģipkas baznīcā bieži 
skan dažādi koncerti, notiek mākslas 
izstādes, bet šajā vasarā, sadarbojo-
ties baznīcas draudzei un Rojas Jūras 
zvejniecības muzejam, ir izveidots arī 
baznīcas muzejs – ekspozīcija „Ģipkas 
baznīcas stāsts”.  

Šī baznīca ir unikāla ar savu 
stāstu – uzcelta, plaukusi un zēlu-
si, piedzīvojusi vietējo ļaužu dzīves 
nozīmīgākos brīžus, padomju oku-
pācijas laikā tikusi nievāta un nodo-
ta iznīcībai, nodegusi, bet 1990.  gadā 
uzsākusi savu atdzimšanas ceļu. 
Baznīcas muzejā apskatāmās fotog-
rāfijas, vēstules, atmiņu stāsti atspo-
guļo gan labos, gan sliktos laikus, ko 
baznīca piedzīvojusi. Protams, visu 
notikumu centrā ir cilvēki, kuri sa-
vas dzīves cieši saistījuši ar Ģipkas 

baznīcu, atstājot spilgtas vēsturis-
ko notikumu pēdas baznīcas liktenī. 
1979. gada 1. septembrī, visticamāk 
cilvēku neuzmanības dēļ,  baznīcu no-
postījis ugunsgrēks, atstājot tik mūra 
sienas, kas līdz pat 1990. (1992.) gadam 
paudušas savu stāstu par reiz vienu no 
skaistākajām baznīcām ar greznāko 
kanceli un skanošākajām ērģelēm visā 
Ziemeļkurzemē. 1990. gadā tiek atjau-
nota baznīcas draudzes darbība, par 
draudzes priekšnieku ievēlēts Pauls 
Rūdolfs Ūpis, kura virsvadībā  sākas 
arī pirmie baznīcas atjaunošanas dar-
bi – drupu atbrīvošana no ugunsgrēka 
atstātajiem gružiem, ieaugušajiem ko-
kiem un krūmiem. Pauls Ūpis (1914.–
2003.) mācījies Jelgavas skolotāju insti-
tūtā, papildus apguvis ērģeļu un vijoles 
spēli. Vēlākos gadus strādājis par sko-
lotāju, bijis Latviešu tautas apvienības 
„Pērkonkrusts” biedrs. Pēc Latvijas 
okupācijas Paulam Ūpim par skolotāju 
vairs nav atļauts strādāt, šajā laikā  arī 
Ūpja kungu dzīve atved uz Ģipku, kur 
Rojā kursos tiek apgūta stūrmaņa pro-
fesija. Neskatoties uz padomju okupāci-
jas laika noliedzošo attieksmi pret baz-
nīcu, Pauls Ūpis arī šajā laikā turpina 
darboties vairākās luteriskās draudzēs 
kā ērģelnieks. Līdz pat 1999. gadam 
bijis ērģelnieks arī Ģipkas baznīcā. 
1991. gadā pēc draudzes oficiālas atjau-
nošanas Ģipkas baznīcas drupās kādu 
no dievkalpojumiem vadījis mācītājs 
Juris Rubenis, kurā, paužot nožēlu, 
teicis, ka šī visticamāk arī būšot viena 

no tām baznīcām, kura vairs nekad ne-
atdzims. Tomēr liktenis un neatlaidīgs 
cilvēku darbs liecināja par kaut ko citu. 
Jau 1991.–1992.  gadā Paula Ūpja virs-
vadībā tiek uzsākts darbs pie projekta, 

kas paredz baznīcas sienu un jumta 
atjaunošanu. Laika posmā no 1993. 
līdz 1997. gadam tiek pabeigtas jumta 
konstrukcijas un uzklāts šindeļu jumts 
baznīcai un baznīcas tornim, bet 1998. 
gada 2. augustā baznīcas priekšpusē 
tiek uzstādīts krusts un tornī – baznīcas 
zvans. 1999. gadā no Paula Ūpja drau-
dzes ievēlēts baznīcas priekšnieka piln-
varas pārņem Ēriks Sēne (1935.–2008.). 
Ēriks Sēne, dienējot padomju armijā, 
apguvis kino mehāniķa arodu, apgū-
tās prasmes izmantojis arī, rādot kino 
Ģipkas un Melnsila klubos. Aktīvajos 
darba gados strādājis par Ģipkas bākas 
uzraugu, vadījis Ģipkas pasta noda-
ļu, pašmācības ceļā apgūtas galdnieka 
amata prasmes. Tajā laikā, kad Ģipkas 
ciema ļaudīm sava baznīcas nav bijusi 
(padomju okupācijas gados pēc baz-
nīcas nodegšanas), Ēriks Sēne kopā ar 
sievu Mariju savās mājās uzņēma mā-
cītājus, kuri neoficiāli kalpoja draudzē. 
Kamēr Ģipkas baznīcas draudze bija 
bez savām mājām, kas liedza noturēt 
dievkalpojumus, savas durvis drau-
dzei laipni atdarīja Ģipkas baptistu 
draudzes nams, kur luteriskā drau-
dze varēja pulcēties uz dievkalpo-
jumiem.  Vēl joprojām Ērika Sēnes 
gatavotā baznīcas ziedojumu kastīte 
un soli āra pasākumiem atsauc atmi-
ņā bijušo draudzes priekšnieku un 
viņa paveikto. Abi kungi (Pauls Ūpis 
un Ēriks Sēne) godprātīgi un uzticīgi 
kalpojuši baznīcas draudzē, kā arī pa-
veikuši milzīgu darbu baznīcas atjau-
nošanā.

Kurš mūsu novadnieks gan nepazīst 
iznesīgo kungu, tagadējo Ģipkas baznī-
cas draudzes priekšnieku Valdi Randi, 
kurš izpētījis līdz pat mazākajam sīku-
mam Ģipkas baznīcas vēsturi, apkopo-
jot dažnedažādus vēstures materiālus, 
fotogrāfijas un atmiņu stāstus, kā arī 
tik ļoti saistoši, interesanti un aizrautī-
gi stāsta par baznīcas vēsturi un tās at-
dzimšanu.   Dakteris Valdis Rande dzi-
mis 1939. gadā Melnsilā. Mediķa darba 
gaitas uzsāktas Dundagā, strādājot par 
feldšeri. 1965.gadā devies uz tagadējo 
Sanktpēterburgu, lai studētu Ļeņin-
gradas pediatrijas medicīnas institūtā. 
Studējis arī Rīgas Medicīnas institūtā. 
1971. gadā uzsāktas darba gaitas Re-
publikas bērnu klīniskajā slimnīcā par 
ķirurgu, 1981. gadā Valdis Rande kļu-
vis par  bērnu slimnīcas galvenā ārsta 
vietnieku. Darba mūžā ārsts glābis 
neskaitāmas dzīvības, ārstējis smagas 
slimības. Jāatzīst, ka bieži arī mūsu no-
vada ļaudis vērsušies pēc palīdzības pie 

Randes kunga, ja bērni 
saskārušies ar kādām 
veselības problēmām, 
un Randes kungs sa-
vējiem palīdzību un 
padomu nekad nav at-
teicis.  Savā darba mūžā 
Valdis Rande saņēmis 
neskaitāmus PALDIES, 
vēl tagad, kad aktīvās 
darba gaitas jau beigtas, 
novadnieki draudzes 
priekšnieku uzrunā par 
dakteri. 

2000. gadā Valdis 
Rande, aizejot pen-
sijā, kopā ar sievu 
Dainu Randi atgrie-
zās uz pastāvīgu dzīvi 
savā dzimtajā pusē un 
iesaistī jās vietējā drau-
dzē, iesākumā kļūstot 
par draudzes priekš-

nieka vietnieku, bet 2008.  gadā par 
Ģipkas baznīcas draudzes priekšnie-
ku. Noteikti jau ir dzirdēts stāsts par 
zīmīgo Valda Randes sapni, kurā viņš 
redzēja, ka atjauno nodegušo Ģipkas 
baznīcu. Pēc savādās vīzijas abi ar 
kundzi aizgājuši līdz baznīcai. „Asaras 
saskrēja acīs  – tik bārenīga izskatījās 
baznīca, ka piedāvāt palīdzību bija 
goda un kristīgās sirdsapziņas jautā-
jums,” atceras Valdis Rande. Daina un 
Valdis Randes baznīcas atjaunošanā 
ieguldījuši milzu darbu, atzīstot, ka 
visgrūtākā esot līdzekļu piesaiste. Tika 
uzrakstītas un nosūtītas neskaitāmas 
vēstules luteriskajām draudzēm visā 
pasaulē, lūdzot finansiālu palīdzību 
Ģipkas baznīcas atjaunošanai. Gadu 
gaitā gūts atbalsts no Latvijas valdības, 
ziedojušas privātpersonas, uzņēmumi, 
realizēti dažādi projekti finansējuma 
piesaistei, baznīcas atjaunošanas ceļā 
vienmēr aktīvi piedalījusies Rojas 
novada dome. 2008. gadā Valdis un 
Daina Randes saņēma balvu „Latvijas 
lepnums” par baznīcas atjaunošanu. 
Valdis Rande saka: „Dievs pārsteidzo-
šos veidos un situācijās strādāja caur 
cilvēku, līdz nams guva jaunu elpu ar 
plašām, gaišām telpām, mēbelēm un 
ērģelēm”. 

Saules mūžu Ģipkas evaņģēliski 
luteriskajai baznīcai!

Inese Indriksone, 
 Rojas Jūras zvejniecības muzeja 

vadītāja

Ģipkas baznīcai 160

Svētku reizē dievkalpojuma dalībniekus priecēja Rojas kultūras centra sieviešu koris 
„Kalva”.                                           I. Indriksones un arhīva foto

1999. gadā Pauls Ūpis (priekšplā-
nā) baznīcas pilnvaras nodod Ērikam 
Sēnem.

Kopš 2008. gada Ģipkas luteriskās 
draudzes priekšnieks ir Valdis Rande.

Dāvini prieku un pārsteigumu 
Ziemassvētkos!

Šis gads nav izņēmums, jo Sociālais uzņēmums Eņģeļa Pasts (www.enge-
lapasts.lv) jau 7. gadu pēc kārtas organizē sociālo projektu „Ziemassvētku vecīša 
darbnīca 2020”. Neskatoties uz situāciju pasaulē (Covid19), kas skārusi mūs visus 
un ļoti ietekmējusi mūsu ikdienu, cilvēki sociālās aprūpes centros mīt joprojām un 
tur būs arī rīt un šajos Ziemassvētkos. Tieši tāpēc mums ir svarīgi to atcerēties un 
radīt šiem cilvēkiem prieku un pārsteigumu, lai ikdiena kļūst nedaudz vieglāka un 
priecīgāka.

Mums katram ir iespēja piedalīties šī prieka un pārsteiguma radīšanā un ieprie-
cināt cilvēkus sociālās aprūpes centros.

Sociālais projekts „Ziemassvētku vecīša darbnīca 2020” ir atvērts no 13.11.2020. 
un norisināsies līdz 20.12.2020., lai jau pašos Ziemassvētku pasākumos visas dā-
vaniņas būtu saņemtas centros un gaidītu savus jaunos saimniekus un saimnieces.

Ticu, ka mums kopā viss izdosies! Paldies no sirds par dalību sociālajā projektā! 
Radi to, kas tev ir pa spēkam – radi prieku!

Projekta mājaslapa: www.engelapasts.lv
Līga Uzulniece, Eņģeļa pasts vadītāja

Ir kultūrvēsture, kas mūs gaida mu-
zeju plauktos, un ir dzīvā vēsture – lie-
tas un vietas mums līdzās, kas sevī slēpj 
ne vienu vien stāstu un vēsturisku liecī-
bu. Lai to izzinātu, ir jādodas ceļā. Ģip-
ka–Pūrciems ir jau otrais šāds pārgā-
jiens, rīkots pēc gājēju lūguma, turpināt 
novada izpēti (augusta beigās Kristīnes 
Voldemāres vadībā izstaigājām Kalte-
nes kuģu būvētāju ceļus). 

10. oktobra rītā tiekamies vēl kuplā-
kā pulkā – ap 20 tuvāku un tālāku viesu, 
kā arī vietējie un ar Ģipku cieši saistītie. 
Pēc īsas iepazīšanās uzmetam pavisam 
īsu skatienu rudenīgajai jūrai un ienir-
stam kāpu meža takās. Mūsu pirmais 
pieturas punkts ir Putnumuiža – mā-
jas ar gadsimtu senu vēsturi, ar ko mūs 
iepazīstina māju tagadējais saimnieks 
Valters Veitas. Mājas cēlis Valtera vec-
vectēvs, kurš arī izdomājis šo skanīgo 
mājvārdu – joprojām vienīgo tādu visā 
Latvijā. 

Kā savā ceļā atklājam, Ģipka var le-
poties ar skanīgiem un interesantiem 
vietvārdiem. Māju nosaukumos ir ne ti-
kai Roņi un Klētnieki, bet arī Joki, Muļ-
ķi un Dēkkalni. Ticiet vai nē, bet Ģipkā 
ir arī Desu iela. Tautas dots un tautā lie-
tots nosaukums. Nosaukuma izcelsmei 
ir pragmatiskā (ceļš kā desas līkums) 
un romantiskā versija, kas ļauj ticēt, ka 
reiz pastnieks pat pratis meičai vēstules 
uz šādu adresi atnest. Mareks Lang-
zāms zina nostāstu par krievu zaldātu, 
kas ieskatījies kādā Gipkas skaistulē, 
un, kad pienācis viņa laiks doties prom, 
lūdzis meitenei adresi, uz kuru vēstules 
rakstīt. Meitene teikusi, lai tik rakstot uz 
Desu ielu. Un pastnieks šai nesis arī visas 
uz Desu ielu adresētās vēstules.

Ejot garām ēkai, kur reiz bijis Ģipkas 
klubs, vietējie atceras te skatītās kinofil-
mas, Salaveča dāvātās saldumu pakas, 
kultūras pasākumu īpašo gaisotni un, 
protams, balles, balles! 

Vēstures avoti liecina, ka vēl salīdzi-
noši nesen Ģipka bijusi tāds pamatīgs, 
pašpietiekams ciems ar skolu, kultūras 
namu, feldšerpunktu, baznīcām, pieno-
tavu u.c. Tagad te brīnišķīgas jaunlaiku 
privātmājas mijas ar burvīgām sendie-
nu lieciniecēm, kas abējādi dāvā saviem 
iemītniekiem mieru un klusumu. 

Mūsu ceļš ved garām Ģipkas bākai, 
no kuras 30m augstā torņa raidītie sig-
nāli redzami 15 jūras jūdžu attālumā. 
Pa smilšu liedagu ejot, varam saredzēt 
ēku, kur vēl pirms 5 gadiem darbojās 
zivju cehs. Sarunās pieminam Kolkas 
cehu, kurš nu jau arī vairākas dienas 
slēgts. Ceram, kādu tomēr atvērs.

Liedaga turpinājumā Mareks mūsu 
uzmanību pievērš 1836 ceļa stabi-
ņam  – tādi ir ierakti visā Latvijas ro-
bežlīnijā (kuras garums ir 1836 km), 
tomēr šis Gipkas stabiņš ir īpašs kā 
viens no retajiem, kas uzstādīts par 
privāto ziedotāju līdzekļiem. Mareks 
pats ir arī aktīvs dalībnieks, veicot 
1836 akcijas pārgājienus apkārt Latvi-
jas robežjoslai.

Ceļš mūs ir atvedis uz Jokiem pie 
Ieviņas Svitiņas, kura arī dzīvo savu 
senču mājā. Pēc viņas aplēsēm mājai ir 
apmēram 250 gadu vēsture, bet sētā  – 
pavisam svaigas pārmaiņas. Ziņkāri 
aplūkojam, kas viņas saimniecībā mai-
nījies pēc dalības TV šovā Lauku sēta 
2020, un klausāmies Ieviņas pieredzes 
stāstos. Cienājoties ar tēju un smalk-
maizītēm, izbaudām arī to īpašo gaisot-
ni, ko rada seni priekšmeti un televīzi-
jas aizkadru šarms.

Mūsu pārgājiena izskaņā viesoja-
mies Ģipkas baptistu draudzes namā. 
To mums laipni izrāda un svarīgākos 
notikumus tā vēsturē akcentē draudzes 
priekšnieks Dairis Runcis. Viņš ir arī 
mūsu ceļabiedrs šajā pārgājienā. 

Pavisam nemanot, laiks paskrējis 
un esam nonākuši pie tiltiņa pāri Pil-
supītei. Vēl pagūstam apbrīnot īpatnos 
ķērpjus priežu sausajos zaros, dižo bēr-
zu, lauztās priedes, kad klāt ir arī Pūr-
ciems un par sevi liek manīt neatlaidī-
gākas lietuslāses. Tas nu jau veidojas kā 
tradīcija – pārgājiens beidzas, kad sākas 
lietus.  

Paldies mūsu gidei Kristīnei Vol-
demārei, atsaucīgajiem un zinošajiem 
līdznācējiem un viesmīlīgajiem māju 
saimniekiem. Uz tikšanos nākošreiz! 
Par to, kad, kas un kur, sekojiet Rojas 
TIC informācijai.

Pārgājiena dalībniece
Kristīne Maslovska

Izzinošais pārgājiens  
Ģipka – Pūrciems

Mazā atelpas brīdī pārgājiena dalībnieki ieklausās Kristīnes Voldemāres 
stāstījumā.                      Albuma foto

18. oktobrī Ģipkas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar svētku 
dievkalpojumu un Rojas sieviešu kora „Kalva” koncertu tika atzī-
mēta baznīcas 160. jubileja. Svētku dievkalpojumu vadīja Liepājas 
bīskaps Hanss Martins Jensons, Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis 
Irbe un Ģipkas baznīcas mācītājs Armands Klāvs. Desmitgades, 
protams, tiek atzīmētas spilgtāk nekā ikgadējās jubilejas, tomēr 
man šķiet, ka šī bija īpaša svētku reize, jo pēc ilgiem baznīcas 
atdzimšanas gadiem draudzes priekšnieks Valdis Rande izteica 
zīmīgus vārdus: „Baznīca beidzot ir gatava!” – tātad pilnībā atdzi-
musi no drupām.
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Šis gads nesis pārmaiņas ikviena 
pasaules iedzīvotāja ikdienā. Tas 
ieviesis pārmaiņas globālajā pasaulē, 
Latvijā, ikvienā no mums. Šogad mēs 
svinējām savas valsts proklamēšanas 
gadadienu mazliet citādāk, nekā 
ierasts – bez publiskiem pasākumiem, 
svinībām, taču tas neliedza mums 
katram vēlreiz pārlapot un pārdomāt, 
kas gan man pašam ir Latvija, tas 
neliedza mums katrā ģimenes lokā pie 
klāta svētku galda pārrunāt Latvijas 
smago cīņu par neatkarību, iegūto un 
nosargāto brīvību. 

Latvija – tā nav tikai teritorija. 
Latvijas bagātība slēpjas tās tautā, 
cilvēkos, ģimenēs. Latvija – tie 
esam mēs. Mēs katrs esam kā maza 
šūniņa savā valstī, kas kopā veido 
vienu veselumu. Šobrīd ikvienam no 
mums jāizcīna cīņa, ko prasa šī brīža situācija, jābūt garā 
stipriem, gudriem un vienotiem. Vienotība – tā, kas pirms 
daudziem gadiem ļāva būt mums neatkarīgiem, šobrīd ir 
nepieciešama, lai mēs pasargātu sevi un savus līdzcilvēkus 
no kā veselībai bīstama. Būsim vienoti, ieklausīsimies 
speciālistu ieteikumos, kopā tos ievērosim un pavisam drīz 
atkal pār mums uzmirdzēs spoža varavīksne visās krāsās. 

Dievs, svētī Latviju! Dievs, svētī latviešu tautu!
Šogad Rojas Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo un 

pedagogu sagatavoto valsts svētku koncertu varēja redzēt 
un dzirdēt mūsu skolas facebook lapā. 

Mācību procesu Rojas Mūzikas un mākslas skola līdz 
2020. gada 6. decembrim pakārtojusi individuālai apmā-
cībai, izņemot audzēkņus, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā 
vai ir Rojas vidusskolas vienas grupas vai klases izglīto-
jamie. Tātad   līdz 6. decembrim iepriekš skolvadības 
sistēmā E-klase izsūtītie nodarbību laiki un grafiki 
mainīti NETIEK, individuālās stundas notiek pēc 
iepriekš sastādītiem stundu sarakstiem.

Neskaidrību gadījumos sazināties ar pedagogiem vai 
skolas administrāciju.

Direktore Baiba Beraģe

Rojas Mūzikas un mākslas skola svētku rotā.                 Arhīva foto

Latvijas valsts svētki Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā

Par acīm jārūpējas visu mūžu, vei-
cot regulāras profilaktiskās pārbaudes. 
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slim-
nīca” Ventspilī jau teju sesto gadu aktīvi 
strādā Kurzemes acu centrs, piedāvājot 
pacientiem modernas diagnostikas un 
ārstēšanas iespējas.

Veselīgs  un aktīvs dzīvesveids po zitīvi 
iespaido acu veselību, tomēr svarīgākais 
faktors redzes sagalbāšanā ir tieši pro-
filaktisko pārbaužu veikšanai. Bērniem 
valsts apmaksātas redzes pārbaudes noteikti 
jāveic viena, trīs un sešu līdz septiņu gadu 
vecumā. Pieaugušajiem oftalmologu no-
teikti vajadzētu apmeklēt, ja rodas kādas 
sūdzības, kā arī oftalmologi aicina rūpēties 
par savu redzi, veicot profilaktiskās redzes 
pārbaudes, jo savlaicīgi konstatējot redzes 
traucējumus, 85 % gadījumos tie ir novēr-
šami un ārstējami. Cilvēkiem vecumā līdz 
60 gadiem redzes pārbaudes būtu nepie-
ciešamas vienu reizi divos gados, savukārt 
cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma oftalmologi 
rekomendē veikt redzes pārbaudi ik gadu.

Kurzemes acu centrā ambulatorās 
konsultācijas sniedz gan pieaugušajiem, 
gan bērniem. Konsultācijas laikā tiek 

veikta redzes pārbaude ar vai bez korek-
cijas, veikts acs struktūras izvērtējums, 
kā arī pacients saņem diagnozi un reko-
mendācijas par tālāku ārstēšanu, ja tāda 
nepieciešama. Kurzemes acu centrā am-
bulatorās pieņemšanas veic trīs oftalmo-
logi. Centra vadītājs Dr. Kaspars Ozols un 
Dr. Gunta Vintere pieņem visu vecumu 
pacientus ambulatori, savukārt Dr. Mār-
tiņš ābelītis no 18 gadu vecuma. Kā pa-
pildus pakalpojumu Centrs nodrošina arī 
optometrista konsultācijas briļļu recepšu 
izrakstīšanai. Tāpat pēc palīdzības iespē-
jams vērsties arī akūtos acu traumu gadī-
jumos. Jāatzīmē arī tas, ka Kurzemes acu 
centrā tiek veiktas intravitreālas injekci-
jas. Intravitreālās injekcijas veic oftalmo-
logi – Kaspars Ozols un Mārtiņš ābelītis. 

Kurzemes acu centrā iespējams veikt 
arī valsts apmaksātas kataraktas un glau-
komas operācijas, kā arī dažādas mazās 
operācijas, piemēram, krusas grauda un 
plakstiņa veidojumu likvidēšanu.

Konsultācijām pie SIA „Ziemeļ-
kurzemes reģionālā slimnīca” oftalmo-
logiem Kurzemes acu centrā iespē-
jams pieteikties reģistratūrā klātienē, 
kā arī zvanot pa tālruni 636 24665.

Redzes pārbaudes Kurzemes 
acu centrā

Ņemot vērā, ka asins komponentiem ir 
savs dzīves ilgums – trombocītu derīgu-
ma termiņš ir piecas dienas, bet eritrocītu 
masai – 35 dienas, donori ir gaidīti katru 
dienu. Valsts asinsdonoru centrs (VADC) 
lūdz sekot asins krājumam un gaida visus 
donorus, kuri ir pārliecināti par savu ve-
selības stāvokli un var ziedot asinis. Pēc 
starptautiskajām rekomendācijām asins 
ziedošana nav uzskatāma par masu pul-
cēšanās pasākumu, bet ir atbalstāma un 
veicināma arī šajā sarežģītajā laikā.

Pēc atgriešanās no valstīm, kuras ie-
kļautas Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) sarakstā kā valstis ar aug-
stu „Covid-19” saslimstību, pastāv aizlie-
gums ziedot asinis desmit dienas, izņemot 
tās valstis, kurās noteikts vēl ilgāks liegu-
ma periods saskaņā ar Endēmisko valstu 
karti (www.vadc.lv/donoriem/endemisko-
valstu-karte.). Aktuālie valstu saslimstī-
bas rādītāji apskatāmi SPKC mājaslapā. 
Personas, kuras pārslimojušas „Covid-19”, 
drīkst nodot asinis 28 dienas pēc pilnīgas 
izveseļošanās. Asinis var ziedot, ja donors 
jūtas labi un ir pārliecināts par savu vese-
lības stāvokli, pēdējo 14 dienu laikā nav 
bijis saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir 
aizdomas par saslimšanu ar „Covid-19”, 
atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem 
(vairāk informācijas VADC mājaslapā).

Donoru drošībai un ērtībai VADC aici-
na pirms ierašanās donora anketu aizpildīt 
elektroniskā formā (www.vadc.lv/dono-
riem/asins-donora-anketa). Anketu nepie-
ciešams aizpildīt ne ātrāk kā dienu pirms 
asins ziedošanas. Izbraukumos donora 
anketas izdrukāšana netiek nodrošināta, 

tāpēc jāierodas ar jau izdrukātu anketu. 
Gadījumā, ja nav iespējams to izdrukāt, 
anketu varēs aizpildīt arī uz vietas. VADC 
aicina godīgi atbildēt uz anketā uzdotajiem 
jautājumiem un atklāti pārrunāt savu vese-
lības stāvokli ar ārstu, šaubu gadījumā par 
veselības stāvokļa atbilstību konsultēties 
ar VADC medicīnas personālu, zvanot uz 
bezmaksas tālruni 80000003 (darba dienās 
no 8.30 līdz 17.00). Ziedošanas vietās tiek 
ievēroti šādi drošības pasākumi: tiek regu-
lētas donoru plūsmas, lai ievērotu nepie-
ciešamo divu metru distanci, ir nodroši-
nāti pastiprināti dezinfekcijas pasākumi, ir 
pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi 
(sejas maskas) gan donoriem, gan darbi-
niekiem. Donoriem visā Latvijā papildu 
obligātajiem testiem tiek piedāvāta iespēja 
noteikt antivielu esamību pret „Covid-19” 
infekcijas izraisītāju. Testēšanas rezultāti 
tiks anonīmi nodoti SPKC, lai vērtētu ko-
pējās tendences un imunitātes līmeni do-
noru vidū.

Donoram līdzi jābūt derīgam personu 
apliecinošam dokumentam (pasei, perso-
nas apliecībai (eID) vai jebkurai citai per-
sonu identificējošai apliecībai, kas satur 
personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto). 
Bez personu apliecinoša dokumenta do-
norus nepieņem. Lai saņemtu kompensā-
ciju, nepieciešams bankas konta numurs. 
Jautājumu gadījumā iespējams sazināties 
ar VADC – sociālo tīklu kontos, mājasla-
pas jautājumu sadaļā vai zvanot uz bez-
maksas tālruni – 80000003.

Ilze Sarkanābola,
VADC sabiedrisko attiecību 

 nodaļas vadītāja

3. decembris – donoru diena Rojā
„Covid-19” vīrusa izplatība un ieviestie drošības pasākumi pēdējos mēnešos ir 

radījuši daudz jaunu izaicinājumu visiem, tai skaitā donoru kustībai. Tomēr vīruss 
nav apturējis citas smagas saslimšanas un nelaimes gadījumus. Arī šobrīd slimnīcās 
atrodas daudzi pacienti, kuriem vajadzīga asins pārliešana. Lai glābtu šo pacientu 
dzīvību, nepieciešams donoru atbalsts. Rojā donori tiks gaidīti 3. decembrī no pulk-
sten 10.00 līdz 13.00 kultūras centra lielajā zālē.

9. novembrī, līdz ar ārkārtas stāvok-
ļa sākšanos Latvijā, diezgan neierastos 
apstākļos tika aizvadīta Rojas tūrisma 
biedrības kopsapulce. Šajā kopsapulcē 
tika ievēlēta jaunā tūrisma biedrības 
valde.

Par jaunajiem valdes locekļiem tika 
ievēlēti: Andis Lagzdiņš (kempings 
„Melnsils”), Ruta Penēze, atpūtas vieta 
„Raudiņi”, Justs Dzedons (brīvdienu 
māja „Kāpas”), un Ieva Kudiņa ( SIA 
„Kaltenes zivis”).

Vēlu jaunajai Rojas tūrisma biedrī-
bas valdei izturību, uzņēmību un rado-
šu enerģiju!

Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Kopsapulce tribīnēs

Droši vien pirmoreiz stadiona vēsturē, tā tribīnēs notika kopsapulce. 
D. Klaberes foto

Laikā, kad dabā iestājušies gada 
vistumšākie mēneši un cilvēki tiek 
lūgti ievērot sociālo distancēšanos, 
vairāk nekā jebkad iepriekš, lasīša-
na ir kļuvusi par iespēju izbēgt no 
ikdienas. Piedāvāju 10 iemeslus, 
kāpēc vairāk laika vajadzētu atvēlēt 
lasīšanai.

1. Prātam gluži tāpat kā ķerme-
nim ir nepieciešama aktīva darbība 
un treniņš, lai uzturētu to formā.

2. Neatkarīgi no stresa daudzu-
ma, ko gūstat ikdienā, darbā vai at-
tiecībās, tas viss aizmirstas, tiklīdz 
jūsu rokās nonāk laba grāmata.

3. Viss, par ko lasāt, kādreiz var 
noderēt.

4. Jo vairāk jūs lasāt, jo plašāks ir 
jūsu vārdu krājums.

5. Iepriecinām savu prātu un uz-
labojam savu atmiņu.

6. Lasot pieslēdzam savu kritisko 
domāšanu un analīzes spējas.

7. Lasīšana uzlabo koncentrēša-
nās spējas.

8. Rakstīšanas prasme iet roku 
rokā ar vārdu krājumu – jo vairāk 
lasīsiet, jo plašāks kļūs jūsu vārdu 
krājums.

9. Lasīšana ir ne tikai lieliska atpū-
ta, bet arī veids, kā vairot iekšējo mieru.

10. Galu galā lasīšana ir arī brī-
nišķīga izklaide.

Iluta Graudiņa, bibliotekāre

Desmit iemesli, kāpēc vairāk laika atvēlēt  
lasīšanai

Lasīšana ir viena no ceturtklasnie-
ka Gustava mīļākajām nodarbēm. 

Albuma foto

Dace Klabere

Šoruden, grābjot dārzā lapas, īstu skais-
tuli savā dārzā pamanījusi kāda rojeniece. 
Kā izdevās noskaidrot interneta dzīlēs, tā ir 
zemeszvaigzne – neliels pūpēdis ar vēl otru 
apvalku, kurš plīstot un atveroties, sadalās 
daivās, tā piešķirdams sēnei zvaigžņveida 
formu. Pilnībā atpletušās zemeszvaigznes 
caurmērs var būt 1–15 cm robežās (atkarī-
bā no sugas). Aug rudens pusē, taču sīkstie, 
ādainie augļķermeņi parasti pārdzīvo arī 
ziemu un ir atrodami arī nākamajā pavasarī. 
Latvijā zemeszvaigznes ir stipri retas, tāpēc 
vairums ir ierakstītas Sarkanajā grāmatā un 
Aizsargājamo sugu sarakstā.

Piemājas dārzā Rojā uzplaukst 
zemeszvaigzne

Vairums zemeszvaigžņu ir ieraks-
tītas Sarkanajā grāmatā. 

Ērikas Freijas foto

Valsts svētku un Ziemassvētku gaidīšanas laiks allaž 
ir saistīts ar sveču dedzināšanu gan telpās, gan ārpus tel-
pām. Tā ir skaista tradīcija, kas rada patīkamu atmosfēru, 
tomēr bez rūpēm par drošību, sveču liesmas var radīt arī 
postu.

Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests aicina ievērot drošības pa-
domus:

 sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas;
 degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc vien-

mēr pārliecinies, ka svece atrodas drošā attālumā no degt 
spējīgiem priekšmetiem un lietām, piemēram, audumiem, 
mēbelēm, aizkariem;

 nenovieto sveces citu sil-
tuma avotu tuvumā, piemēram, 
uz elektroierīcēm, radiatoriem, 
iekurtām krāsnīm vai kamīniem;

 uzmani, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvnie-
kiem nepieejamā vietā;

 neatstāj telpās degošas sveces bez uzraudzības, pat 
ne uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, 
pārliecinies, ka sveces ir nodzēstas.

Plašākai informācijai:
Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un 

sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel.: 27899657, agrita.vitola@vugd.gov.lv 

Dedzinot sveces, atcerieties  
par ugunsdrošību!
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No 7. decembra 
Rojas Tūrisma informācijas 

centrā 
būs iespējams iegādāties 

jauno, 2021. gada 
Rojas novada kalendāru.

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

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

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

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

DAŽāDI

 Restorāns, viesnīca „Mare” 
Rojā strādā un pieņem pasūtīju-
mus: cep kūkas, dažāda pildījuma 
pankūkas, aukstās, karstās gaļas 
un zivju plates, ruletes un salātus. 
Telefons 29169490.

 Veļas mazgātava Rojā, Bangu 
ielā 2, telefons 29169490.

Darba laiks:
darba dienās no  9.00–17.00;
sestdienās no        9.00–14.00.

 Sertificēta skursteņslauķa pa-
kalpojumi. Izsniedz arī tīrīšanas 
aktu. Telefons 24559110.

 Rojas pasta nodaļas telpās at-
rasta zelta ķēdīte. Ķēdītes īpašnie-
cei zvanīt 29913881.

Līdzjūtība
Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji.
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.
      (T. dz.)

Izsakām līdzjūtību Zigmundam 
Bankovskim, no tēva atvadoties.

Rojas novada invalīdu biedrība

Policija ziņo

5. decembra vakarā
laukumā pie Rojas kultūras centra  

iemirdzēsies 

LIELĀ 
ZIEMASSVĒTKU        

EGLE!
Vērot, kā egle mostas svētkiem, 
varēsi no plkst. 17.00 līdz 20.00.

Tā kā šogad ierobežojumi liedz svētku pa-
sākumus, aicinām novada  iedzīvotājus, iestā-
des un uzņēmumus  iepriecināt citam citu, de-
korējot  svētku rotā fasādes, pagalmus, logus, 
lodžijas, lai svētku laiks mirdz un nes prieku!

Aicinām iesūtīt   skaisto noformējumu 
fotogrāfijas rojaskn@inbox.lv

Lai Rojas egle gaiši mirdz un līdz ar egli – Tava sirds!

*  *  *
19. decembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 

laukumā pie Rojas kultūras centra notiks

ZIEMASSVĒTKU  TIRDZIŅŠ.

Par dalību tirdziņā lūdzam  informēt Rojas kultūras centru līdz 
17. decembrim  rojaskn@inbox.lv vai zvanot 29196478, 29646228, 
63232282.    Tirdziņš notiks tikai ārā, ievērojot distancēšanos un 
drošības noteikumus.

Sekojiet informācijai!
Neskaidrību gadījumos zvanīt pa norādītajiem tālruņa numuriem. 

Sludinājumi

ĪRĒ
 Vienistabas dzīvokli vai is-

tabu privātmājā. Var palīdzēt māj-
saimniecībā. Telefons 22418652. 

DARBS
 Zivju pārstrādes uzņē-

mums SIA „Banga Ltd”, reģ. nr. 
LV41203031343, Rojā piedāvā 
darbu zivju apstrādātājiem/-ām. 
Darbs no pirmdienas līdz piekt-
dienai, sestdienas un svētdienas 
brīvas. Bruto darba samaksa līdz 
1100,00 EUR/mēnesī. Kontakttāl-
runis 29475820.

Ģimenes ārsta praksei Rojā, 
(Reģ. nr. 15104812508),

vajadzīga medmāsa
vai ārsta palīgs.

 Samaksa 900 eiro mēnesī
(pirms nodokļu nomaksas).

Zvanīt 63269004, 
29427698. 

Laika posmā no 21.10.2020 līdz 
24.11.2020 Rojas pašvaldības 
policijā:

Par savām tiesībām un pie
nākumiem konsultētas 10 perso-
nas, izpildīti 10 atsevišķie uzdevu-
mi, apkalpoti 12 izsaukumi, izteikti 
14 aizrādījumi, saņemta un izskatīta 
1 mutiska un 1 rakstiska sūdzība. 
Veikts reids kopā ar Valsts policiju, 
sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības 
dienestu un neatliekamo medi
cīnisko palīdzību.

Prieks visu acīs liecina, ka svētki bija izdevušies.              Albuma foto

Kas bērniem un pieaugušajiem sagādā prieku? Protams, tie ir svētki! Arī Rojas 
PII „Zelta zivtiņā” svētki neizpaliek. 10. novembrī svinējām gadskārtu svētkus – 
Mārtiņus. Nedaudz savādāk nekā ierasts. Bērnu mazās sirsniņas iepriecināja gailītis 
(Laura Koņeva) un vistiņa (Baiba Muskare). Kopīgi gājām rotaļās, dejojām, dziedā-
jām un pats galvenais uzdevumus bija atrast abu personāžu pazaudēto naudas maku. 
Ar zvēriņu (bērnu) palīdzību maciņš tiek atrasts. Svētkos godinājām Mārtiņdienas 
gaviļniekus – Mārtiņu un Markusu. Pasākums izdevās, jo bērnu acīs bija redzams 
neviltots prieks. Paldies vecākiem par sagādātajām maskām. Vēlam visiem veselību 
un tiekamies nākamajos  Mārtiņos!

Skolotājas Laura Koņeva, Baiba Muskare

Bērniem sagādātais prieks

 
 
 
 
 

SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA “PIEJŪRA”” 
_____________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.40003525848, Rīgas ielā 1, Tukums, Tukuma novads LV3101, tālr. 63123306 
 

 
Par apmeklētāju pieņemšanu SIA “AAS “Piejūra”” klientu apkalpošanas centros 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, kā arī, lai ierobežotu straujo COVID-19 izplatības pieaugumu 

Latvijā, no 2020. gada 13. novembra līdz turpmākajiem Ministru kabineta norādījumiem: 
 

• SIA “AAS “Piejūra”” klientu apkalpošanas centrā Tukumā un Talsos apmeklētāji tiks 

pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta 

- pierakstīties iespējams zvanot pa tālruni: +371 63123306 vai rakstot e-pastu: 

info@piejuraatkritumi.lv 
 

!!! Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, obligāti jālieto sejas maska !!! 
 

• Marķētos maisus nešķirotiem sadzīves atkritumiem un bioloģiskajiem atkritumiem 

iespējams iegādāties SIA “AAS “Piejūra”” klientu apkalpošanas centros – iepriekš 

piesakot ierašanos, kā arī norādītajās tirdzniecības vietās: 

- https://piejuraatkritumi.lv/pakalpojumi/sadzives-atkritumu-

apsaimniekosana/marketie-maisi/ 

• Līgumu slēgšanu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iespējams pieteikt 

attālināti, izmantojot uzņēmuma mājaslapā pieejamās formas: 

- privātpersonām: https://piejuraatkritumi.lv/ligumu-slegsana/e-pieteikums-

privatpersonam/ 

- juridiskām personām: https://piejuraatkritumi.lv/ligumu-slegsana/e-pieteikums-

uznemumam/ 

• Klientu apkalpošana tiek nodrošināta arī attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski 

(+371 63123306) vai ar e-pasta (info@piejuraatkritumi.lv) starpniecību 

 
 
 
 
SIA “AAS “Piejūra”” 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Justīne Larsena 
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- pierakstīties iespējams zvanot pa tālruni: +371 63123306 vai rakstot e-pastu: 

info@piejuraatkritumi.lv 
 

!!! Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, obligāti jālieto sejas maska !!! 
 

• Marķētos maisus nešķirotiem sadzīves atkritumiem un bioloģiskajiem atkritumiem 

iespējams iegādāties SIA “AAS “Piejūra”” klientu apkalpošanas centros – iepriekš 

piesakot ierašanos, kā arī norādītajās tirdzniecības vietās: 

- https://piejuraatkritumi.lv/pakalpojumi/sadzives-atkritumu-

apsaimniekosana/marketie-maisi/ 

• Līgumu slēgšanu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iespējams pieteikt 

attālināti, izmantojot uzņēmuma mājaslapā pieejamās formas: 

- privātpersonām: https://piejuraatkritumi.lv/ligumu-slegsana/e-pieteikums-

privatpersonam/ 

- juridiskām personām: https://piejuraatkritumi.lv/ligumu-slegsana/e-pieteikums-

uznemumam/ 

• Klientu apkalpošana tiek nodrošināta arī attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski 

(+371 63123306) vai ar e-pasta (info@piejuraatkritumi.lv) starpniecību 

 
 
 
 
SIA “AAS “Piejūra”” 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Justīne Larsena 
 

Straujiem soļiem tuvojas šī gada pēdējie svētki – Ziemassvētki un tūlīt 
pēc tam jau Jaunais gads.

Šogad gan svētku gaidīšanas laiks, gan svētku norise notiks pavisam 
savādāk, nekā tas ir bijis iepriekš. Bet arī šogad, cerams, nemainīga būs 
viena lieta – lielāku vai mazāku dāvaniņu sarūpēšana saviem tuviniekiem.

Tāpēc, kā katru gadu, vēlos aicināt radošos un čaklos Rojas novada 
iedzīvotājus iesaistīties kopīgas izstādes veidošanā – Rojas Tūrisma infor-
mācijas centra Izstāžu zālē.

Tāpēc, ja veidojat dažādus rokdarbus, tekstila vai amatniecības izstrā-
dājumus, saldākus un sāļākus našķus vai citus meistarstiķus, līdz 7. de-
cembrim atnesiet savus darbiņus uz Rojas Tūrisma informācijas centru.

Izstādes apmeklētāji varēs ne tikai apskatīt 
visus glītos darbiņus, bet būs iespēja tos arī 
iegādāties. Tādā veidā, šajā ne tik vieglajā laikā, varēsiet atbalstīt arī vietē-
jos rokdarbniekus, Rojas novada mazos uzņēmējus un mājražotājus.

Plānotais izstādes norises laiks no 7. decembra līdz 15. janvārim.
SaspaROJAmies un meistaROJAm! 
Kopā mums izdosies iepriecināt savus līdzcilvēkus!
Atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri vēlas ar saviem darbiņiem piedalīties 

izstādē, lūgums sazināties personīgi: Kristīne Voldemāre, tel.: 28630590. 
Kristīne Voldemāre, 

Rojas Tūrisma informācijas centra vadītāja

MeistaROJAm kopā!


