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25. marts – Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena. 

D. Klaberes foto

Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un 
zivsaimniecības attīstības programmas pasākuma  

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”  līdzfinansētā projekta  
“Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana” ietvaros

Zvejniecība ir viena no senākajām 
cilvēku nodarbēm. Latvijā gar visu pie-
krasti izsenis ir koptas jūrniecības un 
zvejniecības tradīcijas. Arheoloģiskajos 
izrakumos atrastās harpūnas, āķi, tīklu 
gremdi un murdu paliekas norāda, ka 
jau kopš neolīta laikmeta te zvejai bijusi 
nozīmīga loma cilvēku iztikā.

Līdz 13. gadsimtam Rojas apvidus 
atradās līvu apdzīvotās Vanemas zemē. 
Rakstu avotos Roja (tulkojumā no līvu 
valodas – Duļķupe) pirmo reizi minēta 
1387. gadā Rīgas arhibīskapa ziņojumā 
kā osta un tirdzniecības centrs, kad tā 
kopā ar Roņu salu piederēja pie Rīgas 
domkapitula Dundagas draudzes nova-
da. 1434. gadā novadu pievienoja Kur-
zemes bīskapijas zemēm. 16. gadsimtā 
Roja bija viena no trim Kurzemes os-
tām, kurām piešķīra tiesības sūtīt pre-
ces uz ārzemēm. 

Tieši Rojā izcilais latviešu ekono-
mists, publicists, politiķis, viens no jaun-
latviešu kustības aizsācējiem, Ainažu 
jūrskolas dibinātājs Krišjānis Valdemārs 
esot ieraudzījis jūru.  Kad pēc Krišjāņa 
Valdemāra iniciatīvas visā jūras piekras-
tē sāka dibināt jūrskolas, arī Ģipkā (no 
1869. līdz 1894. gadam, pēc tam pārcēla 
uz Mazirbi) un Rojā (1873) tika izveido-

tas jūrskolas, kurās mācījušies ap 2000 
audzēkņu. Strauji attīstījās kuģu būve. 
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta 
sākumā jūras piekrastē no Ģipkas līdz 
Mērsragam uzbūvēti vairāk nekā 200 
buru kuģi ar kravnesību lielāku par 100 t.

20. gadsimta 30. gados, līdz ar ko-
operācijas attīstību zivju pārstrāde 
uzsāka strauju lēcienu: šai pusē izvei-
dojās zivju pārstrādes uzņēmumi Kal-
tenē, Rojā, Pūrciemā, Žocenē. Padomju 
Latvijas gados, kad šeit savu varenību 
piedzīvoja zvejnieku kolhozs „Banga”, 
1969. gadā Rojai tika piešķirts pilsēt-
ciemata statuss. Šajā laikā Roja jau bija 
izveidojusies par vienu no rūpniecis-
ki spēcīgākajiem un modernākajiem 
ciematiem Latvijā. Tādēļ var teikt, ka 
ciemata un reizē arī tagadējā pagasta 
teritorijas attīstība pēckara gados sais-
tāma galvenokārt ar zvejniecību un 
zivju pārstrādi, konkrētāk runājot, ar 
Z/K „Banga” attīstību, un 20. gadsimta 
otrajā pusē Roja bija otra lielākā Talsu 
rajona apdzīvotā vieta.  

Šodien Rojas novads ir ar visgarāko 
jūras robežu Latvijā – 40 kilometri. Jū-
rai un ar jūru saistītām profesijām vien-
mēr ir bijusi liela nozīme novada dzīvē, 
tā attīstībā un izaugsmē.

Rojas osta ir 6. lielākā osta Latvijā 
pēc kravu apgrozījuma (2018).

Šobrīd Rojas pusē darbojas vairāki uz-
ņēmumi  – SIA „Zvejnieku saimniecība 
Irbe”, kurai jūrā dodas septiņi kuģi, SIA 
„Banga LTD”, SIA „Kaltene”, SIA „Lī-
cis’93” individuālie piekrastes zvejnieki, 
individuālie zivju apstrādātāji. Tas lieci-
na par zvejniecības tradīciju pēctecību.

Tā kā Rojas ciema vide lielākoties 
veidojusies zvejnieku kolhoza „Banga” 
darbības gados, zvejas vīru ieguldījums 
Rojas izaugsmē ir nozīmīgs un liels. Šai 
laikā tika izveidota lielākā daļa Rojas 
infrastruktūras – vidusskola, mūzikas 
skola, stadions, kultūras nams, sadzīves 
pakalpojumu ēka, autooosta, administra-
tīvā ēka, muzejs, daudzdzīvokļu nami u.c. 

Rojas kultūras centru atklāja 
1962. gada 1. maijā. Tā toreizējais no-
saukums bija zvejnieku kolhoza „Ban-
ga” Rojas kultūras nams. Šobrīd tam 
piešķirta padomju laika kultūras man-
tojuma objekta statuss.

Pieguļošais laukums pie Rojas kul-
tūras centra tika iekārtots 1970. gadā, 
kad arī tika uzstādīts un atklāts piemi-
neklis – monumentāli dekoratīvs vei-
dojums „Rojas zvejniekiem.  Tā autors 
ir Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina 

nodaļas dibinātājs, emitētais profesors, 
tēlnieks Tālivaldis Gaumigs. Pieminek-
ļa forma ir no dolomīta veidots airis, uz 
tā novietots bronzas zvejnieka tēls, kas 
paceltajās rokās virs galvas tur jūru.  Šis 
piemineklis simbolizē zvejnieku profe-
sijas skarbumu, jūrā gājēju neatlaidīgo 
dabu, mūžīgo cīņu ar vareno jūru.

Rojā dzīvojušas un dzīvo veselas 
zvejnieku un jūrā gājēju dinastijas, kur 
paaudzēm cilvēki savu profesiju  sais-
tījuši ar jūru.  Ir svarīgi šo vēstījumu 
nepazaudēt, bet uzturēt un nodot tālāk 
nākamajām paaudzēm. Kopš laukuma 
izveidošanas brīža tas cauri laikiem kal-
pojis par ļaužu pulcēšanās vietu nozī-
mīgos brīžos. Zvejnieku kolhoza „Ban-
ga” gados te notika dažādi mītiņi, kuros 
tika godināti labākie darba darītāji, uz 
šejieni veda gājiens Zvejnieku svētkos. 
Tradīcijas turpinot, šodien Rojas no-
vada svētkos vecie zvejnieki šeit paceļ 
svētku karogu un tiek sveikti. 

Laikam ejot, padomju gados celtie 
objekti morāli un fiziski bija novecoju-
šies, un lielākā daļa no tiem jau ir atjau-
noti, tai skaitā arī Rojas kultūras centrs. 
Kā pēdējais pārtapšanu un modernizā-
ciju 2017. gadā piedzīvoja netālu eso-
šais Rojas stadions.

Arī piemineklis zvejniekiem un 
tam piegulošais laukums ārējās vides 
ietekmes un laika apstākļu dēļ ir no-
lietojies un tam nepieciešama rekons-
trukcija.

Projekta īstenošanu, vadību un uz-
raudzību nodrošinās Rojas novada 
domes speciālisti. Projekta uzraudzī-
ba  – regulāri tiks pārbaudīti projekta 
rezultāti, veiktas pārrunas ar piesaistīto 
speciālistu par izvirzīto mērķu sasnieg-
šanu, identificēti riski, kā arī plānots 
veikt preventīvus pasākumus risku 
mazināšanai. Lai nodrošinātu projek-
tam ilgtspēju, pašvaldības budžetā ik 
gadu tiks atvēlēti līdzekļi infrastruktū-
ras uzturēšanai un apkalpošanai. Rojas 
novada dome no budžeta līdzekļiem 
spēs nodrošināt projekta finansiālo 
ilgtspēju. Finansiālo ilgtspēju raksturo 
pašvaldības izstrādātais un apstipri-
nātais budžets. Rojas novada budžeta 
ieņēmumi ir noteikti saskaņā ar LR 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 
20. pantu. Efektīvāk un aktīvāk piesais-
tot ES struktūrfondu finansējumu paš-
valdībai, būs iespēja atslogot konkrētas 
budžeta pozīcijas un vairāk resursu 
novirzīt, piemēram, sociālo jautājumu 
risināšanai.

Projekta „Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana” apraksts

Apstiprināts projekts
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārval-

de 2020. gada 5.  maijā apstiprinājusi Rojas novada domes projektu 
Nr. 19-08-FL06F043-00003 „Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas 
vietas atjaunošana. Projekta kopējās izmaksas 166508.77 EUR, no tā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda maksājums 146096.33 EUR, Rojas pašvaldības līdzfi-
nansējums – 20412.44 EUR.

Rojas kultūras centra laukums un piemineklis – 
lielu pārmaiņu priekšā

Laukuma vēsture
Roja, lai gan kā apdzīvota vieta veidojusies jau 

13. gadsimtā, savu uzplaukumu un attīstību pie-
dzīvoja 20. gadsimta vidū, attīstoties zvejnieku 
kolhozam „Banga”. Šajā laikā tika izveidotas vai-
rākas svarīgas vietas ciemā, tajā skaitā arī kultūras 
nams, ko atklāja 1962. gadā. Laukums pie kultūras 
nama ir izveidots un labiekārtots 1970. gadā. Kopš 
laukuma izveidošanas brīža tas ir kalpojis kā vie-
tējo rojenieku pulcēšanās vieta dažādos svētkos un 
nozīmīgos brīžos, un arī pašlaik ir viena no cen-
trālajām Rojas ciema un novada vietām. Laukums, 
ar tajā esošo pieminekli „Rojas zvejniekiem”, ir 
svarīga vietzīme un simbols Rojas ciešajai saitei ar 
zvejniecības tradīcijām, tādēļ tā atjaunošana ir bū-
tiska vietējās piekrastes identitātes stiprināšanai.

Laukumam Rojas ciema ietvaros ir reprezenta-
tīva un simboliska funkcija. Tas simbolizē piejūras 
ciema spēku un iedzīvotāju piederību piekrastei. 
Piemineklis „Rojas zvejniekiem” simbolizē Rojas 
novada iedzīvotāju pietāti pret tiem cilvēkiem, kas 
šo vietu padara īpašu un ar kuru spēkiem Roja, ga-
diem ejot, ir izaugusi par mūsdienīgu Rīgas jūras 
līča piekrastes ciemu.

Laukums tiek lietots arī dažādu pasākumu lai-
kā. Vasaras sezonā uz laukuma tiek rīkoti dažādi 
vietējā mēroga pasākumi, līdz ar to laukuma lab-
iekārtojums kalpo kā fons šo pasākumu norises 
laikā. Pārējā gada laikā brīžos, kad kultūras cen-
trā notiek pasākumi, laukumu izmanto pasākumu 
apmeklētāji, gan lai dotos uz konkrēto pasākumu, 
gan starpbrīžos atpūstos.

Izvērtējot laukuma funkcijas un lietojamību, var 
secināt, ka esošais laukuma labiekārtojums un funk-
cionālais risinājums, kas veidots pagājušā gadsimta 

70.-tajos gados, neatbilst mūsdienu multifunk-
cionālai ārtelpas izmantošanai, kā arī izmanto-
tie apdares materiāli ir fiziski nolietoti.
Konceptuālās idejas paraksts

Izvērtējot laukuma simbolisko un repre-
zentatīvo nozīmi Rojas un novada kontekstā, 
labiekārtotā laukuma atjaunošanas koncepcija 
balstīta uz četrām stihijām: Zvejnieks, Daba, 
Kultūra, Simbols. Šīs „stihijas” atspoguļo Ro-
jas novada iedzīvotāju vērtības un dzīvesziņu.

Laukuma simbolismu un funkcionalitāti 
kopā savij apstādījumi, kas veidoti plūdenu 
līniju formās. Kā galvenais vadmotīvs augu iz-
vēlē izmantota piekrastes dabas daudzveidība 
un tās stiprināšana. Apstādījumu izvēle, esošo 
segumu materiālu atjaunošana un otrreizēja 
izmantošana tiek veikta, ievērojot ilgtspējīga 
un ekoloģiska dizaina pamatprincipus.
Laukuma plānojums

Laukuma kontūra un galvenās arhitektonis-
kās formas tiek saglabātas. Esošās atbalsta sienas, 
kas apdarītas ar dolomīta plāksnēm, tiek attīrītas, 
pāršuvotas un atjaunotas, tādējādi saglabājot so-
ciālisma monumentālās iezīmes. 20 metrus platās 
kāpnes arī tiek atjaunotas, paredzot pakāpienu no-
maiņu, bet saglabājot to skaitu, augstumu un garu-
mu, tādējādi akcentējot tā laika dizaina iezīmes.

Laukuma segumi tiek projektēti jaunās, līklī-
niju formās, taču izmantojot esošos bruģakmens 
un dolomīta plākšņu segumus, tos papildinot ar 
jaunām, klinkera bruģakmens seguma zonām. 
Līklīniju seguma zonas reprezentē laikmetīga di-
zaina iezīmes, tādējādi laukums iegūst unikālu 
labiekārtojuma veidolu, kurā ir savienotas gan 
modernisma tradīcijas, gan mūsdienīgi risināju-

mi. Šis dizaina paņēmiens plūdeni savieno lauku-
ma funkcionālās zonas, tādējādi laukums iegūst 
vienota ansambļa iespaidu.

Zonās, kas ved uz ēkas galveno ieeju un gar to, 
tiek saglabāts vai paplašināts esošais gājēju zonas 
platums, to iezīmējot ar līklīnijās veidotām pu-
ķudobēm un apstādījumu zonām. Ap pieminekli 
tiek izveidota jauna atpūtas zona, tādējādi padarot 
pieminekli pieejamāku un aicinošāku laukuma ap-
meklētājiem. Esošā atpūtas zonas laukuma ZR malā 
tiek paplašināta un mainīta tā forma, iegūstot iespē-
ju gan šajā, gan zonā ap pieminekli rīkot nelielus 
kultūras pasākumus mazam apmeklētāju skaitam.

Laukuma centrālā gājēju zona, kas ved uz ēkas 
galveno ieeju, tiek saglabāta esošajā platumā, taču 
tiek pakāpeniski sašaurināta laukuma vidusdaļā, 

tādējādi akcentējot gājēju plūsmu un iezīmējot 
zonu pie kāpnēm, kas tiek izmantota kā skatuve 
dažādu pasākumu laikā. Laukuma DR daļa tiek 
paredzēta kā simbolu zona, kurā izvietoti esošie 
karogu masti, kā arī tiek paredzēta jauna svētku 
egle, kas nākotnē tiktu izmantota kā galvenā Rojas 
Ziemassvētku egle.
Pieminekļa izgaismošana

Pieminekļa izgaismošanā tiek akcentētas tā ar-
hitektoniskās vērtības, izteiktā monumentālā for-
ma un robustās līnijas.

Izvietojot 2 prožektorus pieminekļa pakājē, ir 
iespējams izveidot gaismēnu spēli, kas diennakts 
tumšajā laikā akcentē pieminekļa centrālo tēlu.

Arhitekti Kristīne Obodova, Jānis Bērziņš

Laukuma kopskata vizualizācija.

Zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana
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Rojas novada domē
Rojas novada domes 2021. gada 16. marta sēdē tika 
izskatīti 17 darba kārtības jautājumi, kur deputāti 
lēma:

• Iesniegt projekta pieteikumu „Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pār-
būve”, atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtā, Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecī-
bas attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vēr-
tības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu 
piegādes posmos”, 43.02.2. „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu 
radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomi-
kas nozarēs – darbību dažādošana”, 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai iz-
mantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras 
kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās te-
ritorijās”. 

Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 25 675,45 EUR, kas sastāda 10% 
no projekta izmaksām (projekta kopējās izmaksas 256 754,50 EUR).

Ņemt aizņēmumu 2021. gadā no Valsts kases 256 754,50 EUR apmērā.
• Iesniegt projekta pieteikumu „Ceļa seguma atjaunošana – uzlabota pie-

kļuve dažādiem piekrastes kultūras mantojumam”, atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 4. kārtā, Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) 
fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īste-
nošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas 
veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos”, 43.02.2. 
„Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī 
zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādoša-
na”, 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas 
veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”. 

Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 8 560.00 EUR, kas sastāda 10% no  
projekta izmaksām (projekta kopējās izmaksas 85 600 EUR).

Ņemt aizņēmumu 2021. gadā no Valsts kases 85 600 EUR apmērā.
• Iesniegt projekta pieteikumu „Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēs-

turiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popula-
rizēšanai”, atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtā, Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības 
attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības vei-
došana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes 
posmos”, 43.02.2. „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas 
veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – 
darbību dažādošana”, 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī 
klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 
izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”. 

Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 9347.35 EUR, kas sastāda 10% no 
projekta izmaksām (projekta kopējās izmaksas 93473.51 EUR).

Ņemt aizņēmumu 2021. gadā no Valsts kases 93473.51 EUR apmērā.
• Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 19.01.2021. sēdes lēmumā Nr. 5 

(protokols Nr. 1, 5. punkts) un izteikt sekojošā redakcijā:
„Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja dalību valsts Kultūrkapitāla fon-

da izsludinātajā projektu konkursa mērķprogrammā „Muzeju nozares attīstī-
bas programma” ar projektu „Tā mēs te, jūrkantē, dzīvojām”, kas paredz pašrei-
zējās muzeja amatniecības un sadzīves ekspozīcijas aktualizēšanu un pārveidi.  
Kopējās projekta izmaksas sastāda – 8400,26 EUR (astoņi tūkstoši četri simti 
eiro un 26 eiro centi), no tām Rojas novada dome garantē pašvaldības līdz-
finansējumu 840,26 EUR (astoņi simti četrdesmit eiro un 26 centi) apmērā”.

• Iecelt Rojas ostas valdes locekļa amatā Ekonomikas ministrijas pārstāvi – 
Salvi Petriku, Ekonomikas ministra ārštata padomnieku.

• Atļaut Jānim Pūcem savienot Rojas novada domes izpilddirektora amatu, 
kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slim-
nīca”, SIA „Rojas DzKU” un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
„Piejūra””, Rojas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amatu, Zvejniecī-
bas un licencēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu, Rojas novada pašvaldības 
komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašu-
mā priekšsēdētāja amatu, Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītī-
bas programmu licencēšanas un finansēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu, 
Rojas novada pašvaldības pārstāvja amatu komisijā, ko Dabas aizsardzības 
pārvalde izveido augkopībai nodarīto zaudējumu novērtēšanai, Rojas novada 
Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja amatu, Rojas novada domes 
Izsoļu komisijas priekšsēdētāja amatu, Rojas novada pašvaldības Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājā amatu un citus pienākumus, kurus 
Jānis Pūce pilda saskaņā ar Rojas novada pašvaldības nolikumu un lēmumiem.

• Piešķirt Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai daļu no ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma, laikā no šī gada 18. marta līdz 31. martam ieskaitot.

• Piešķirt adreses telpu grupām Selgas ielā 10, Rojā, Rojas novadā.
• Noteikt un iznomāt būvju īpašuma „Veterāni”, Kaltene, Rojas novads, sa-

stāvoša no dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pagraba, mantiniekiem zemi 
0.4000 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies, uzmērot dabā) atbilstoši 
mantotām domājamām daļām.

• Apstiprināt grafiskos pielikumus nekustamā īpašuma „Gusti”, Valgalcie-
mā, Rojas novadā zemes vienībām.

• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Kalnmalas”, Kaltenē, Rojas novadā 
zemes vienības.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Silapriedes”, Rojas novadā.
•   Izveidot zemes vienības daļu no nekustamā īpašuma „Spuras”, Kaltenē, 

Rojas novadā un noteikt zemes lietošanas mērķus.
• Piešķirt nekustamam īpašumam Selgas ielā 40A, Rojā, Rojas novadā, ad-

resi: Selgas iela 40A, Roja, Rojas novads, LV-3264.
• Noteikt nekustamā īpašuma „Viedi”, Melnsilā, Rojas novadā zemes vienī-

bai zemes lietošanas mērķi.
• Uzdot Rojas novada domes priekšsēdētājai noslēgt līgumu par nekustamā 

īpašuma Selgas ielā 8, Rojā, Rojas novadā lietošanas kārtību.
• Izdarīt grozījumus Rojas novada domes 2021. gada 16. februāra lēmumā 

„Par piedalīšanos projektā „Taimiņu mazuļu smoltu ielaišana publisko ūdens-
tilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas 
novadā” un izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

„Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 2 343,65 EUR, projekta kopējās 
izmaksas ar PVN 11 718,25 EUR”.

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/domes sekretāre 
Gunta Dambiņa

Rojas kultūras centra laukums un 
piemineklis – lielu pārmaiņu priekšā
Stārķu pārim – jauna mājvieta
Dace Klabere

Acīgākie rojenieki jau noteikti ir pamanījuši, ka no pie-
minekļa pie Rojas kultūras centra ir nozudusi stārķa ligzda. 
Nenoliedzami, par Anitu un Oskaru nodēvētais stārķu pāris 
daudzu gadu garumā priecēja ne tikai rojenieku, bet arī dau-
dzu iebraucēju sirdis, taču – visam savs laiks. Kā jau varējāt 
lasīt projekta „Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemi-
ņas vietas atjaunošana” aprakstā, laikam ejot, padomju gados 
celtie objekti ir gan morāli, gan fiziski novecojuši. Arī piemi-
neklis zvejniekiem un tam pieguļošais laukums ir nolietojies, 
un tam nepieciešama rekonstrukcija. Sākotnēji projektā bija 
plānots stārķu ligzdu noņemt, restaurēt pieminekli, uzlikt 
tam plastikāta jumtu, lai stārķi neturpinātu bojāt restaurēto 
pieminekli un atlikt ligzdu atpakaļ. Tomēr, izvērtējot jaunā-
kos faktus, ka pēdējo divu gadu laikā stārķi ligzdā uzturēju-
šies neregulāri un jau otro gadu tajā nav izperējuši mazuļus, 
pēc restauratora Sandra Skribnovska ieteikuma tika pieņemts 
lēmums ligzdu noņemt un pēc pieminekļa restaurācijas to 
atpakaļ nelikt. Lai izvērtētu faktu, pēc Rojas novada pašval-
dības lūguma, 18. martā Administrācijas vecākais valsts vides 
inspektors V. Vasiļjevs veica ligzdas apsekošanu, un konsta-
tēja, ka tā atrodas uz sabiedrībai nozīmīga pieminekļa, un 
tādējādi vistiešākajā veidā atstāj ietekmi uz tā. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa 
likuma 5; 6; 7; 8;, 55. panta 1. punktu, 64. panta 1. daļu, 67. 
un 68. pantu, Medību likuma 11. pantu, 2009. gada 2. jūnija 
MK noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes no-
likums” 3.11. apakšpunktu, Pārvalde nolēma izsniegt Rojas 
novada domei nemedījamo sugu indivīdu ieguves atļauju 
Nr.  124/2021, atļaujot noņemt baltā stārķa ligzdu no mūžī-
bā aizsaukto zvejnieku pieminekļa Zvejnieku ielā 5 Rojā. Te 
gan jāpiebilst, ka gluži bez mājām stārķi netiks atstāti – viņu 
ligzda tiks novietota uz baltā stārķa ligzdai piemērotas plat-
formas tepat tuvējā plocī.

Projekta īstenošanas gaitā paredzēts nozāģēt arī četras pie 
pieminekļa esošās egles. Komisija, kuras sastāvā bija Rojas 
novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Pūce, Rojas novada 
pašvaldības būvvaldes vadītājs Agris Jansons, konsultants – 
Valsts meža dienesta mežzinis Ainārs Vitte un Rojas kultūras 

centra vadītāja Ārija Veide, veica koku apsekošanu, kuras lai-
kā tika konstatēts, ka esošās četras egles ar stumbra diametru 
30–45 cm ir sasniegušas ciršanas vecumu, kā arī daļēji nokal-
tušas, bojātas un apdraud blakus esošo kultūras centra ēku, 
un tāpēc ir nocērtamas. Nocirsto egļu vietā paredzēts stādīt 
trīs jaunas baltegles, kas izaugot būs 6–8 m augstas un veidos 
mūžzaļu fonu piemineklim. 

Vēsturisks mirklis – DzKU vīri no pieminekļa noceļ stār-
ķu ligzdu.                                                              G. Dambiņas foto

   Dace Klabere

Pēc divu gadu pārtraukuma SIA „Rojas DzKU” sa-
darbībā ar Rojas novada domi rīko akciju, kurā ikvie-
nam Rojas novada iedzīvotājam bez maksas būs iespēja 
atbrīvoties no nevajadzīgām un nolietotām sadzīves 
elektroprecēm un lielgabarīta atkritumiem.

Atgādinām, ka tiks savāktas tikai sadzīves elektro-
preces (ledusskapji, plītis, veļasmašīnas, televizori, 

datori) un lielgabarīta preces (mēbeles, santehnika un 
tml.). Par citu atkritumu izlikšanu ceļmalā personas var 
tikt sodītas.

Akcija notiks laikā no 19. līdz 22. aprīlim. Adre-
ses, no kurām jāizved lielgabarīta atkritumi, jāpiesaka 
pa telefoniem 63269858, 63232347 vai elektroniski 
dzku@roja.lv. Šie nosacījumi attiecas arī uz daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotājiem. 

Saistībā ar pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2021. gada 
5. jūnijā, Talsu novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu 
iecirkņa komisijas locekļa kandidātu pieteikšanos termiņu 
no šī gada 12. marta līdz 16. aprīlim, darbam kādā no Talsu 
novada vēlēšanu iecirkņiem.

Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas 
veidlapas un iesniedzams:

• Talsu novada pašvaldībā (apmeklētāju pieņemšanas 
centrā), Kareivju ielā 7, Talsos;

• Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā;
• Mērsraga novada domē, Lielā ielā 35, Mērsragā,
• Dundagas novada pašvaldībā, Pils iela 5-1, Dundagā.

Pieteikuma veidlapa atrodama Centrālās vēlēšanu komisi-
jas mājas lapas www.cvk.lv sadaļā 2021. gada 5. jūnija vēlēša-
nas – Normatīvie dokumenti – Veidlapas – Vēlēšanu iecirkņa 
komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa. 

Talsu novada vēlēšanu iecirkņu saraksts atrodams Cen-
trālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv sadaļā 
2021. gada 5. jūnija vēlēšanas – Vēlēšanu iecirkņi – Talsu 
novads.

Kontakttālruņi: 
26128886 – komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns

26404322 – komisijas sekretāre Gunta Dambiņa

Mācību darbs skolā turpinās, ne-
skatoties uz ārkārtas situāciju valstī. 
Kā mācības, tā arī olimpiādes norisi-
nās attālināti. 26. februārī vairāki mūsu 
skolas audzēkņi piedalījās matemātikas 
71. olimpiādē 5.–8. klases izglītojamiem. 
Ar 1. vietu varam sveikt Adrianu Hol-
stu (6. klase), skolotāja Vita Freimane 
un 7.b klases skolnieci Paulu Feldmani, 
skolotāja Laimdota Roze. 3. vietu ieguva 
Gustavs Šneiders (5.b klase), skolotāja 
Anda Sebre-Līkopa un Kristers Patriks 
Feldbergs (8.a klase), skolotāja Laim-

dota Roze. Labus rezultātus sasniedza 
arī Markuss Pēda (5.a klase), skolotāja 
Anda Sebre-Līkopa. Sakām paldies uz-
ņēmīgajiem olimpiešiem un skolotājiem. 
Lepojamies ar Latvijas 44. atklātās ģeo-
grāfijas olimpiādes dalībnieku Mārtiņu 
Vīksni, kurš Kurzemes reģionā 9. klašu 
grupā ieguva 1. vietu, bet valstī ierindo-
jās 5.  vietā. Paldies Mārtiņam un viņa 
skolotājam Gaidim Riekstiņam-Maurem 
par ieguldīto darbu. 

Prieks par mūsu skolēnu sasnie-
gumiem Zinātniskās pētniecības dar-

bu reģionālās konferences lasījumos, 
kuri notika tiešsaistē. Sveicam 11. kla-
šu skolēnus – Vitu Šaudenu ar iegūtu 
1. pakāpes diplomu, Kristeru Straumeru 
ar iegūtu 2. pakāpes diplomu. Vita un 
Kristers izcīnījuši iespēju piedalīties 
valsts ZPD konferencē. 3. pakāpes 
diplomu ieguvuši  – Emīlija Ozoliņa, 
Patrīcija Kleinberga, Megija Janševica, 
Liāna Indriksone, Patriks Upners, Eva 
Pabērza, Egija Akmeņlauka. Lai veiksme 
pavada mūsu jauniešus! 

Antra Ozollapa

Aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņos

Gandarījums, uzvarot mācību olimpiādēs

Aprīlis – spodrības mēnesis



 BANGA 2021. gada 26. marts 3

Pavasaris roje-
niekiem un viesiem 
atnācis ar priecīgu 
pārmaiņu – Rojā iz-
vietoti divi kafijas au-
tomāti – viens plud-
malē, otrs pie veikala 
„Ķipītis”. Tas ir gan 
ērti, gan patīkami – 
paņemt karstu kafiju 
(kapučīno, šokolā-
des dzērienu utt.), 
apsēsties liedagā uz 
soliņa un baudīt gan 
ekskluzīvo skatu uz 
jūru, kāds ne visiem 
ir dots, gan garšīgo 
dzērienu. Dienā, kad 
tapa šis foto, pie dzē-
riena automāta Rojas 
centrā pat bija izvei-
dojusies rinda.

D. Klaberes foto

Sarunu pēcpusdiena Rojas vidusskolā
No 8. marta līdz 11. martam Rojas vidus-

skolā noritēja Sarunu pēcpusdiena, kuru orga-
nizēja Rojas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde. 
7.–11.  klašu skolēniem bija iespēja aprunāties, 
paust savas sajūtas attālināto mācību laikā 
un virtuāli satikties ar Skolēnu pašpārvaldes 
pārstāvjiem Megiju Janševicu, Kristeru Strau-

meru un Patrīciju Kleinbergu. Skolēniem bija 
iespēja stāstīt par savām sajūtām, iespējama-
jiem uzlabojumiem, problēmām un motivā-
ciju, kā arī sarunas beigās bija iespēja sniegt 
atgriezenisko saiti, lai mēs saprastu, kā uzlabot 
turpmāko veikumu šādās sarunās. Ievērojot 
pilnīgu konfidencialitāti, pēc skolēnu brīvlaika 

ar skolas vadību tiks pārrunātas radušās 
problēmas attālināto mācību laikā, lai rastu 
risinājumus. 

Uzklausot jauniešus, kā lielāko problēmu 
visās klašu grupās Skolēnu pašpārvalde saska-
tīja motivācijas trūkumu, kas būtiski ietekmē 
mācību priekšmetos iegūtos vērtējumus un 

zināšanu kvalitāti. Kā viens no galvenajiem 
motivācijas trūkuma iemesliem tika minēta 
socializēšanās nespēja, piemēram, nav iespēja 
svinēt dzimšanas dienas, satikties ar klases-
biedriem vai braukt klases ekskursijās. Pēc 
skolotāju izrādītās intereses tiks veidota Sa-
runu pēcpusdiena arī ar skolotājiem, lai viņus 
informētu par iegūtajiem rezultātiem sarunās 
ar jauniešiem un uzklausītu viņus šajā emocio-
nāli grūtajā laikā. 

Vēlamies pateikties par jauniešu atsaucību, 
izrādīto interesi un atklātību, kā arī varam jūs 
iepriecināt, ka šādas tikšanās tiks organizētas arī 
pēc skolēnu brīvlaika. Mēs ļoti novērtējam jūsu 
uzticēšanos! Skolēniem lūdzam atrast brīvu brīdi, 
kuru veltīt atpūtai, skolotājiem un vecākiem 
lūdzam būt saprotošiem un būt atbalsta plecam 
jebkurā situācijā. Paldies skolas administrācijai 
par atbalstu un sadarbību! Vēlam visiem izturību, 
neizsīkstošu spēku un palieciet stipri savā garā! 
Ceram uz drīzu tikšanos klātienē!

Rojas vidusskolas Skolēnu 
pašpārvaldes vārdā

Patrīcija Kleinberga,
Rojas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes 

priekšsēdētāja

25 tūrisma pakalpojumu sniedzēji Kurzemē saņem 
„Gājējam draudzīgs” zīmi

Šī gada februārī par gājējiem drau-
dzīgiem atzīti un īpašu zīmi saņēmuši 
25 tūrisma pakalpojumu sniedzēji Kur-
zemē, tādējādi apliecinot, ka piedāvā 
īpaši kājāmgājējiem būtiskus un nepie-
ciešamus pakalpojumus, lai pārgājiena 
pieredzi padarītu pēc iespējas  pozitīvā-
ku.  Īpašā zīme „Gājējam draudzīgs”, 
kas radīta 2020. gadā, kopumā līdz šim 

piešķirta 104 tūrisma jomas uzņēmumiem visā Latvijā.
„Došanās pārgājienos ir lielisks veids, kā iepazīt Latviju, tās dabu 

un cilvēkus. Aicinām pārgājienu cienītājus jau šajā pavasarī baudīt 
aktīvas brīvdienas garās distances pārgājienu maršrutos „Mežtaka” 
un „Jūrtakā”, kā arī citos pārgājienu maršrutos Kurzemē, izmantojot 
kājāmgājējiem draudzīgo uzņēmumu pakalpojumus. Zīme „Gājē-
jam draudzīgs” pārgājienu cienītājiem būs viens no nozīmīgākajām 
norādēm pakalpojumu sniedzēju izvēlē, jo apliecina uzņēmuma rū-
pes un izpratni par savu klientu vajadzībām,” stāsta Aija Neilande, 
Kurzemes plānošanas reģiona „Pārgājiena projekta” koordinatore. 

Gājējam draudzīgs/Hiker-friendly zīme tiek piešķirta tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā parāda, ka uzņēmējs 
zina un respektē kājāmgājēju vajadzības. Ar to saprotot, ka uzņē-
mējs piedāvā īpaši kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus pa-
kalpojumus, piemēram: informāciju par maršrutu, dzeramo ūde-
ni, agrās brokastis, pusdienas līdzņemšanai, elektroierīču uzlādi, 
iespēju  izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un ci-
tus tik svarīgos pakalpojumus kājāmgājējiem. Šo zīmi var saņemt 
jebkurš pakalpojumu sniedzējs visās trijās Baltijas valstīs, kas vēlas 
piedāvāt kājāmgājējiem nepieciešamos pakalpojumus – ne tikai 
naktsmītnes, bet arī, piemēram, kafejnīcas, krodziņi un restorāni, 
tūrisma informācijas centri, degvielas uzpildes stacijas, veikali u.tml.

Latvijā lēmumu par zīmi piešķiršanu pieņem īpaša komisija, kurā 
ir 13 dalībnieki – gan valsts iestādes, gan organizācijas, kuras atbal-

sta kājāmiešanu, aktīvo atpūtu un dabas tūrismu: Latvijas Lauku 
tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”, Latvijas Kempingu asociācija, 
Latvijas Dabas Tūrisma Asociācija, „Hiking in Latvia”, „Movement 
Spontaneous”, Aktīvā tūrisma centrs Eži, „Uzzini – Iepazīsti”, „Pur-
vu bridēji”, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, 
Kurzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions un Lat-
gales reģiona Tūrisma asociācija „Ezerzeme”.

2021. gada februāra izskaņā, otrajā „Gājējiem draudzīgs” komisi-
jas sēdē tika izskatīti kopumā gandrīz 100 pieteikumu no visas Lat-
vijas. Izvērtējot ikvienu no tiem, Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly 
zīme tika piešķirta 87 tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, no kuriem 
25 atrodas Kurzemē.

Par gājējiem draudzīgiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 
Kurzemē atzīti un Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly zīmi saņem :

1. Atpūtas bāze „Zviedru Cepure”, Kandavas novads
2. Kafejnīca „Pie Kristapa”, Kandavas novads
3. Atpūtas bāze „Ods”, Grobiņas novads
4. Aktīvā tūrisma centrs „Kuršu Vikingu apmetne”, Grobiņas 

novads
5. Brīvdienu māja „Aulaukio Baltija”, Rucavas novads
6. Mikjāņu sēta, Rucavas novads
7. Viesnīca „Roja”, Rojas novads
8. Viesu māja „Pilava”, Rojas novads
9. Rojas novada tūrisma informācijas centrs, Rojas novads
10. Pilsberģu krogs, Ventspils novads
11. Brīvdienu māja „Atvari”, Ventspils novads
12. Brīvdienu mājas „Zemzari”, Ventspils novads
13. Apartamenti „Jūrkalne Šalkas”, Ventspils novads
14. Ventspils Tūrisma informācijas centrs, Ventspils
15. Viesu nams „Vītoli”, Dundagas novads
16. Brīvdienu māja „Piedāgi Ūši”, Dundagas novads
17. Viesu māja, brīvdienu namiņi un kempings „Pītagi”, Dunda-

gas novads

18. Kolkas Lībiešu saieta nams, Dundagas novads
19. Saules kempings, Mērsraga novads
20. Mērsraga Tūrisma informācijas centrs, Mērsraga novads
21. Telšu vieta „Ziemupes jūrmalas stāvlaukums”, Pāvilostas novads
22. Senlietu krātuve „Jūras māja”/Vērgales/Ziemupes tūrisma 

informācijas centrs, Pāvilostas novads
23. Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs, Pāvilostas no-

vads
24. Aktīvās atpūtas parks „Godiņu Piedzīvojumu Platforma”, 

Pāvilostas novads
25. Apartamenti „Ukstiņielas residence”, Liepāja
Ja arī jūsu uzņēmums ir atvērts kājāmgājējiem un vēlas sa-

ņemt  zīmi  Gājējam draudzīgs
Uz nākamo komisijas sēdi, kas tiek plānota 2021. gada maijā, 

zīmes saņemšanai varēs pieteikties pakalpojumu sniedzēji no visas 
Latvijas neatkarīgi no tā, kāds pārgājienu maršruts vai taka atrodas 
viņu tuvumā. Pieteikumus no Kurzemes aicinām sūtīt uz e-pastu: 
aija.neilande@kurzemesregions.lv.

Uzņēmēji ar Gājējiem draudzīgs/Hiker-friendly zīmi un tās piešķir-
šanas kritērijiem var iepazīties: www.baltictrails.eu/lv/forest/marketing

Projekts LLI-448 „Mežtakas izveide 
Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarinā-
šana Lietuvā” (Pārgājienu projekts) tiek 
realizēts ar Eiropas Savienības Interreg 
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014.–2020. gadam 
atbalstu. Kopējās projekta izmaksas ir 
788 104,45 EUR. Projekta līdzfinansē-

jums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 669 888,76 EUR.
Šī preses ziņa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbal-

stu. Par šīs preses ziņas saturu pilnībā atbild tās autors  un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Sarunājas 11. klases skolēni.   
Arhīva foto
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Saulainais pavasaris atnācis ar jaunu-
miem. Veselu gadu mēs esam dzīvojuši at-
tālināti, katrs vairāk iegrimis savu personī-
go lietu risināšanā, domājam, kā bija un kā 
dzīve veidosies uz priekšu. Un tā – jauši vai 
nejauši Kaltene ir kļuvusi par pilotteritoriju 
Latvijas piekrastes sadarbības projektā 
„Ceļā uz viedumu piekrastē”.

„Sadarbības projekta mērķis ir iepazīs-
tināt piekrastes iedzīvotājus ar viedo ciemu 
attīstības konceptu un uzsākt tā pakāpe-
nisku pilotveida ieviešanu katrā no 6  sa-
darbības partneru izvēlētajām piekrastes 
teritorijām jeb apkaimēm, tādējādi aktivi-
zējot vietējās piekrastes kopienas, izglītojot 
to līderus, stiprinot ciemu-apkaimju iden-
titāti un veicinot uz mūsdienu zināšanām 
un inovācijām balstītu ilgtspējīgu attīstību 
un jaunu sociālu un ekonomisku sadarbību 
rašanos, lai uzlabotu piekrastes ciemu un 
apkaimju dzīves kvalitāti. Projekta partneri 
un iekļautās pilotvietas ir sekojošas:

1) VRG „Partnerība laukiem un jūrai”: 
Lapmežciema apkaime (Lapmežciema 
pagasts), Engures novads;

2) VRG „Jūrkante”: Ainaži, Salacgrīvas 
novads;

3) VRG „Jūras zeme”: Carnikava, 
Carnikavas novads; 

4) VRG „Talsu rajona partnerība”: 
Kaltene, Rojas novads;

5) VRG „Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija”: Dižjūras lībiešu ciemi no 
Vaides līdz Ovīšiem, Dundagas un 
Ventspils novadi;

6) VRG „Liepājas rajona partnerība”: 
Bernāti, Nīcas novads.

Projektā piedalās arī starptautiskais 
partneris no Somijas jeb vietējā rīcības 
grupa „Sepra”, kas atrodas netālu no 

Helsinkiem. Arī Somijā tiks veicināts viedo 
ciemu attīstības modelis vietējās kopienās.”

Projekta ietvaros mēs visi kopā apgū-
sim zināšanas, kas ir viedais ciems (aktīvi 
un ieinteresēti iedzīvotāji, kas apzinās savu 
identitāti un grib darboties, lai ciems būtu 
dzīvs un radošs), ekspertu vadībā noteik-
sim vietas stiprās un vājās puses, izaici-
nājumus. Mācīsimies pieredzi no citiem 
viediem ciemiem. Mācīsimies noticēt tam, 
ka daudzu lietu risinājums atkarīgs no 
mums pašiem. Mācīsimies darboties kopā 
un mūsdienīgi, lai spētu saglabāt un lepo-
ties ar savu Kurzemes jūras braucēju, kuģu 
būvētāju, zvejnieku un zivju apstrādātāju 
ciema šarmu. 

Pašlaik ir ierobežota iespēja satikties 
klātienē un mums ir iespēja un izaicinā-
jums sadarboties attālināti. Lūdzu visus, 
kam ir savas domas un redzējums par 
Kaltenes attīstību, par to, kas mums nepie-
ciešams, lai vēl labāk dzīvotu mūsu ciemā, 
pievienoties Kaltenes lapai Facebook un 
izteikt savus rosinājumus! Rakstiet par to, 
kas ciemā patīk, kas nepatīk! Gaidu vie-
dokli no jauniešiem, kuri mācās un strādā 
citur, bet brīvdienās brauc uz Kalteni. Vēla-
mies arī labāk iepazīt mūsu vasarniekus un 
jaunienācējus, lai arī viņi piedalītos mūsu 
kopīgajā lietā.

E-pasta adrese: rojasmuzejs@inbox.lv
Krājam labās idejas un gaidām iespēju 

satikties klātienē (Mums taču ir skaistais 
un unikālais jūras krasts!), lai varētu ar tām 
dalīties un mācīties jaunas lietas!

Ar labām domām un sveicieniem pava-
sarī! 

Gundega Balode,
Kaltenes ciema moderatore

Sveicināti, Kaltenes 
ciema iedzīvotāji!

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pār-
valde) pasūtījuma izstrādātais sugas aizsardzības plāns 
roņiem turpmākajos gados dos iespēju veicināt Latvijas 
ūdeņos mītošo roņu sugu saglabāšanu, un vienlaikus ri-
sināt konfliktsituācijas ar piekrastes zvejnieku saimnie-
ciskajām interesēm.

Vienots roņu sugu aizsardzības plāns izstrādāts 
trim Baltijas jūrā un Latvijas jūras ūdeņos sastopama-
jām roņu sugām: pelēkajam ronim Halichoerus grypus, 
pogainajam ronim Pusa hispida un plankumainajam 
ronim Phoca vitulina. Šis ir viens no pieciem sugu aiz-
sardzības plāniem, kas ir izstrādāts Pārvaldes īstenotās 
Dabas skaitīšanas projektā. Vēl ir tapuši plāni sugu gru-
pai „Pūces” un „Dzeņveidīgie”, kā arī dīķa naktssikspār-
nim un platausainajam sikspārnim. 

Sugas aizsardzības plāns ir apstiprināts uz turpmā-
kajiem 10 gadiem. Pateicoties tajā ietvertajiem datiem, 
Zemkopības ministrija jau ir ieviesusi kompensācijas 
mehānismu par roņu nodarītajiem zaudējumiem pie-
krastes zvejā un pērn jau saņēma pirmos pieteikumus 
kompensāciju izmaksai.

Pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direkto-
re Gita Strode stāsta, ka plāns analizē, pēta un apkopo 
informāciju par Latvijas piekrastē esošajiem roņiem un 
to uzvedību, ekoloģiju, kā arī skaidro likumsakarības, 
kāpēc pieaug roņu radītie zaudējumi. 

„Dokumentā apkopotā informācija par dzīvnie-
ku skaita pieauguma tendencēm, ēdienkarti, paradu-
miem, zvejas rīku postījumiem un citi aktuāli dati bija 
iztrūkstošie posmi, lai meklētu risinājumus cilvēku un 
roņu līdzāspastāvēšanai Latvijā. Tieši šie dati ļāva Zem-
kopības ministrijai risināt kompensāciju jautājumu un 
uzsākt kompensāciju izmaksu zvejniekiem. Vienlaikus 
plānu izstrādājušie eksperti norāda, ka ir nepieciešams 

pilnveidot kompensāciju sistēmu, jo tā šobrīd paredz at-
balstu piekrastes zvejniekiem, tomēr dati liecina, ka roņi 
barojas ne tikai jūrā, bet arī iekšzemes ūdeņos. Līdz ar 
to būtu vēlams paredzēt kompensāciju maksājumu par 
roņu radītajiem zaudējumiem arī iekšzemes ūdeņu zvej-
niekiem,” skaidro G. Strode.

Jau izstrādājot dokumentu, ņemts vērā, ka konfliktsi-
tuāciju skaits var palielināties, jo pelēko roņu populācija 
turpina pieaugt, bet pogainā un plankumainā roņa stā-
voklis pasliktinās. 

Latvijā nevienu no šīm roņu sugām nav ļauts medīt, 
turklāt pelēkais un pogainais ronis iekļauts īpaši aizsar-
gājamo sugu sarakstā. Tomēr ir pieļaujama to kā ne-
medījamu dzīvnieku limitēta ieguve atbilstoši Sugu un 
biotopu aizsardzības likumā noteiktajiem principiem ar 
mērķi pasargāt zvejas rīkus un lomus no roņu radītiem 
bojājumiem. Taču pirms šādas prakses ieviešanas vēl jā-
veic pilotpētījumi par dažādu izmantoto ieguves metožu 
efektivitāti, lai pārliecinātos, vai un kā tās samazina roņu 
radītos zaudējumus zvejas rīkiem.

Ar roņu sugas aizsardzības plānu var iepazīties Pār-
valdes tīmekļa vietnē: https://www.daba.gov.lv/lv/sugu-
un-biotopu-aizsardzibas-plani.

Dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsar-
dzībai Latvijā” visas paredzētās aktivitātes tiks īstenotas 
līdz 2023. gadam. Plašāka informācija pieejama vietnē 
www.skaitamdabu.gov.lv un www.daba.gov.lv. 

Turpmākiem kontaktiem: 
Maija Rēna Dabas aizsardzības pārvaldes 

sabiedrisko attiecību speciāliste
maija.rena@daba.gov.lv 

Tālr.: 29272365

Sugas aizsardzības plāns 
palīdzēs veicināt roņu un cilvēka 
interešu līdzāspastāvēšanu

Būt kopā domās un sajūtās
Daces Klaberes

6. martā pulksten 17.00 Raida 
Roja vietnē www.facebook.com in-
teresenti varēja sekot līdzi tiešraidei 
no Rojas kultūras centra – veltījumu 
koncertam Starptautiskajā sieviešu 
dienā „Vienīgi jums”. Klausītāju iemī-
ļotās dziesmas izpildīja grupas „Roja” 
solists Jānis Kalniņš, bet iesūtītos 
mīlestības pilnos apsveikuma vārdus 
lasīja Dace Broka. Vairāki no apsvei-
kumiem bija veltīti kādai īpašai mam-
mai, vecmāmiņai, krustmātei, māsai, 
bet tikpat daudz veltījuma dziesmu 
izskanēja arī visām novada sievietēm. 
Kā uzzinājām no Daces stāstītā, Rojas 
novadā pašlaik dzīvo 1007 sievietes. 
Vecākajai no viņām ir 97 gadi, un viņa 
dzīvo Rojā.

„Uz šīs pasaules nav labāka nevie-
na”, „Tu mums esi viss – burvīga sie-
viete, lieliska mamma savām meitām, 
superome atraktīvajiem mazbērniem 
un labākais draugs, kas vienmēr ir 
līdzās” – šādi un līdzīgi mīļuma pilni 
vārdi izskanēja veltījumu koncertā. Pateicībā par 
allaž laipno apkalpošanu dziesmas izskanēja arī 
„Citro”, „Maxima” un „Ķipītis Roja” meitenēm, 
restorāna „Otra puse” un viesnīcas „Roja” darbi-
niecēm, frizierēm Aigai, Ingai, Aijai, Undai, Initai, 
Janai, Ainai, kora „Kalva” meitenēm un daudzām 
citām daiļā dzimuma pārstāvēm. Sirdi sildošus ap-
sveikumus video formātā sievietēm bija atsūtījuši 
arī Zandis Pakalnietis un Roberto Melone.

Sabiedrībā j oprojām nebeidzas diskusijas par 
8. marta svētku nozīmi. Viena sabiedrības daļa 
tos pilnībā noliedz, daļa uzskata, ka svētku nekad 
nav par daudz, bet vēl daļa sabiedrības 8. marta 
svētkus asociē ar pavasari un mīlestību. Un kādēļ 
gan neļauties svētku priekam? Vēl jo vairāk tādēļ, 
ka 8. marts atnāk pēc dažkārt stindzinoši aukstas, 
bet citreiz pelēkas un slapjas ziemas, un laukā sāk 
ziedēt sniegpulkstenītes un neprātīgi vīterot putni. 
Piekļausim seju mūsu vīriešu dāvātajiem vārajiem 
tulpju ziediem un mīlēsim. Sevi, dzīvi, cilvēkus.

Paldies Dacei un Jānim par lielisko ideju, kas 
ļāva tūkstošiem ļaužu vismaz domās un sajūtās būt 
kopā. 

Daces Brokas un Jāņa Kalniņa veidotā svētku programma iepriecināja daudzu sieviešu sirdis;

Svētku sajūtu pastiprināja arī īpaši izgaismotais Rojas kultūras centrs.                                   Arhīva foto

SIA „ROJAS DZKU”  
APMEKLĒTĀJIEM IR SLĒGTS!

PAKALPOJUMI TIEK 
NODROŠINĀTI ATTĀLINĀTI!

t. 63232236
e-pasts: dzku@roja.lv

Maksājumus aicinām veikt ar 
pārskaitījumu uz SIA „Rojas DzKU” kontu:

SIA „Rojas DzKU”
Reģistrācijas Nr. 49003000396

A/S SWEDBANK; Kods: HABALV22
LV79HABA0551033712885

A/S SEB Banka; Kods: UNLALV2X
LV28UNLA0050019195095

Iedzīvotāju uzmanībai!
Vēl līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, 

Rojas un Mērsraga novada iedzīvotājs ir aicināts 
piedalīties aptaujā par jaunveidojamā Talsu nova-
da teritorijas (šobrīd Dundagas, Mērsraga, Rojas 
un Talsu novada) attīstību.

Pašlaik anketu elektroniskajā vidē ir aizpildī-
jis 501 iedzīvotājs un aktīvākie ir Talsu novada 
(62,5%) un Rojas novada (15,4%) iedzīvotāji.

Esam saņēmuši arī 52 uzņēmēja aizpildītas 
anketas, no kurām 92,3% ir Talsu novada uzņē-
mēji. Anketa pieejama Rojas novada mājaslapā 
www.roja.lv.

Lauris Laicāns,
Talsu novada pašvaldības  

Attīstības plānošanas
un projektu vadības nodaļas 

plānošanas daļas vadītājs

KF Nr. 5.4.2.1/16/I/001 projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”

ROJAS NOVADA DOME 
UN KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 

APMEKLĒTĀJIEM IR SLĒGTS!
PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI 

ATTĀLINĀTI!
Tel. 27234281; e-pasts roja@roja.lv

Maksājumus aicinām veikt ar pārskaitījumu 
uz Rojas novada domes kontu:

Rojas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90002644930

A/S SWEDBANK; kods: HABALV22
LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka; kods: UNLALV2X
LV77UNLA0028700130014
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Saistošie noteikumi Rojas novadā

Nr. 17/2020 
APSTIPRINĀTS

ar Rojas novada domes 2020. gada 17. novembra 
sēdes lēmumu Nr. 170 (protokols Nr. 14)

„Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību Rojas novadā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6. panta ceturtās daļas 1.–4. punktu un 6. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un būves 

tiek pieslēgtas centralizētajai ūdensapgādes un/vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai;

1.2. centralizētās ūdensapgādes, tajā skaitā brīvkrānu un uguns-
dzēsības ierīču un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatā-
cijas, aizsardzības un lietošanas prasības, prasības notekūdeņu nova-
dīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā (turp-
māk – Pakalpojumu līgums) ietveramos noteikumus, tajā skaitā Pa-
kalpojumu līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu lietus ka-

nalizācijas sistēmā un decentralizētām ūdenssaimniecības sistēmām.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. Objekts – ēkas un būves, kam ir nodrošināta iespēja pieslēg-

ties vai kas ir pieslēgtas pie centralizētajām ūdensapgādes un/vai ka-
nalizācijas sistēmām;

3.2. Pakalpojumu sniedzējs – ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējs Rojas novadā;

3.3. Pakalpojumu lietotājs – Objekta īpašnieks vai valdītājs, kurš 
saņem ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu 
pakalpojumu līgumu;

3.4. Pakalpojumu līgums – ūdenssaimniecības pakalpojumu lī-
gums starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas, uzskaites 
un norēķinu kārtību, apkalpošanas robežām, kā arī abu pušu tiesī-
bām un pienākumiem;

3.5. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un 
Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās 
ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra līgumslēdzēja puse.

4. Citi Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri no-
teikti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un normatīvajos ak-
tos, kas attiecas uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

II. Kārtība, kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un 
būves tiek pieslēgti centralizētajai ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai
5. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs tehnisko noteikumu 

saņemšanai iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu un norma-
tīvajos aktos noteiktos dokumentus (turpmāk – Pieprasījums).

6. Ja nekustamajā īpašumā tiek veikta vai ir plānota saimnieciskā 
darbība, tad papildus Noteikumu 5. punktā norādītajiem dokumen-
tiem, Pieprasījumam pievieno ražošanas procesa aprakstu, tai skaitā 
aprakstu par procesā pielietojamām ķīmiskām vielām un maisīju-
miem, kuri var tikt novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

7. Pakalpojumu sniedzējs, izsniedzot tehniskos noteikumus, 
nepieciešamības gadījumā nosaka novadāmo notekūdeņu paraugu 
ņemšanas vietas aprīkojumu.

8. Tehniskie noteikumi ir derīgi 2 (divus) gadus no to izsniegša-
nas dienas.

9. Objekta pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzī-
ves kanalizācijas sistēmām nekustamā īpašuma īpašnieks vai val-
dītājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju.

10. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vienu būvnie-
cības ieceres dokumentācijas eksemplāru, pēc tās saskaņošanas ar 
Pakalpojumu sniedzēju, elektroniskā veidā rediģējamo failu formātā 
iesniedz  Pakalpojumu sniedzējam.

11. Ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada pieslēgšanu cen-
tralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām veic Pakalpo-
jumu sniedzējs vai cits licencēts komersants Pakalpojumu sniedzēja 
pārstāvja uzraudzībā.

1 2. Visām no jauna izbūvētām vai pārbūvētām ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmām pirms nodošanas ekspluatācijā veic 
pārbaudes atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes tiek veik-
tas par Objekta būvniecības ierosinātāja līdzekļiem, pārbaužu rezul-
tātus iesniedz Pakalpojumu sniedzējam, kurš izdod atzinumu par 
Objekta gatavību ekspluatācijai. Atzinuma saņemšanai Pakalpoju-
mu sniedzējam iesniedz sekojošus dokumentus:

12.1. ūdensvada pievadiem un kanalizācijas tīklu izvadiem – iz-
pildzīmējumu;

12.2. ūdensvada tīkliem – izpildzīmējumu (elektroniski – rediģē-
jamo failu formātā), segto darbu aktus, ūdensvada hidrauliskās pār-
baudes aktu, ūdensvada dezinfekcijas aktu, Veselības inspekcijas at-
zinumu par testēšanas pārskatu, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinošu dokumentāciju, ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes aktu;

12.3. kanalizācijas tīkliem – izpildzīmējumu (elektroniski – rediģē-
jamo failu formātā), segto darbu aktus, iebūvēto būvizstrādājumu atbil-
stību apliecinošu dokumentāciju. Pašteces sistēmai – cauruļvadu TV in-
spekcijas atskaiti, spiedvadiem – sistēmas hidrauliskās pārbaudes aktu;

12.4. ūdensapgādes un/vai kanalizācijas būvēm – inženierbūves 
izpildmērījuma plānu (elektroniski – rediģējamo failu formātā), stāvu 
plānu vai telpu grupas plānu, būvprojektā paredzēto tehnoloģisko ie-
kārtu un speciālo sistēmu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus.

13. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma 
īpašniekam vai valdītājam izbūvēt komercuzskaites mēraparāta 
mezglu uz ūdensvada tīklu ievadiem telpās, kurās gaisa temperatūra 

nav zemāka par +5° C, ērti un brīvi pieejamā, apgaismotā vietā, ne 
tālāk kā 2 m no ēkas ārsienas.

 III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, aizsardzības un 

lietošanas prasības
14. Minimālais ūdens spiediens ūdensapgādes sistēmā pie ieva-

da būvē zemes virsas līmenī maksimālā ūdens patēriņa laikā ir 
0,26 MPa.

15. Ir aizliegts:
15.1. novietot celtniecības materiālus un citus priekšmetus 

uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, armatūrām, skatakām un 
ugunsdzēsības hidrantiem;

15.2. būvēt būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, stādīt 
kokus ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslās;

15.3. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt darbus 
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajos ūdensva-
da un kanalizācijas tīklos un būvēs, tajā skaitā atvērt Pakalpojumu 
sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīklu aku, kameru un skataku 
vākus;

15.4. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt ūdensvada 
aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;

15.5. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lieto šanu;
15.6. iztukšot asenizācijas mucas (tilpnes), kā arī izmest atkritu-

mus vai citus priekšmetus centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās;
15.7. patvaļīgi novadīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu no-

tekūdeņus, nokrišņu ūdeņus un gruntsūdeņus centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā;

15.8. izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla pieslēgumus pirms 
komercuzskaites mēraparāta mezgla;

15.9. apvienot lokālo un centralizēto ūdensapgādes sistēmu (tām 
jābūt nodalītām ar „gaisa spraugu”);

15.10. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju noņemt Pa-
kalpojumu sniedzēja uzliktu plombu.

16. Objektos, kuros nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, 
ūdens patēriņu nosaka atbilstoši Rojas novada dome.

17. Pakalpojumu sniedzējs sniegto ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu apjoma kontrolei ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātu Pakal-
pojumu lietotāja piederības robežā esošajās ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas sistēmās.

18. Pakalpojumu sniedzējs par nepieciešamību pārtraukt ūdens 
piegādi plānota remonta laikā, informē Pakalpojumu lietotāju ne vē-
lāk kā trīs diennaktis iepriekš.

19. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens 
piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja Pakalpojumu lietotāja īpašumā 
vai valdījuma esošie ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli ir bojāti.

20. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir atbildīgs par 
savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes un/vai kanalizāci-
jas sistēmu ekspluatāciju, tajā skaitā tam par saviem līdzekļiem ir 
jālikvidē jebkuras noplūdes, kas radušās tā īpašumā vai valdījumā 
esošajā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmā.

21. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nekavējoties 
jāziņo Pakalpojumu sniedzējam par savā īpašumā vai valdījumā eso-
šo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu noplūdēm.

22. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam Pakalpojumu 
sniedzējam jāsniedz pieprasītā informācija par nekustamā īpašuma 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām, nepieciešamības gadī-
jumā tās uzrādot dabā.

23. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objekts atrodas Ro-
jas novada applūstošā teritorijā un tas ir pieslēgts pie centralizētās 
kanalizācijas sistēmas, kanalizācijas izvadā ir jāizbūvē pretvārsts.

24. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objektā tiek veikta sa-
biedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu ra-
žošana vai cita saimnieciskā darbība, ja centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā novadāmajos notekūdeņos ir tauki, ir jāizbūvē tauku uztvērēji.

25. Būvprojektos ūdensvada tīklu aprīkojumā jāparedz virszemes 
tipa ugunsdzēsības hidranti.

26. Ūdeni no ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas atļauts lietot 
tikai ugunsdzēsības vajadzībām.

27. Ja Objektā ir ugunsdzēsības sistēma, tad Pakalpojumu snie-
dzējs noplombē aizbīdni aizvērtā stāvoklī uz apvadlīnijas ugunsdzē-
sības vajadzībām.

28. Noņemt plombu no ugunsdzēsības sistēmas apvadlīnijas aiz-
bīdņa drīkst tikai ugunsgrēka gadījumā, kā arī pārbaudot sistēmu, 
atbilstoši normatīvajiem aktiem.

29. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāziņo Pakalpojumu 
sniedzējam par ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi vai ūdens lietoša-
nu no iekšējās ugunsdzēsības sistēmas ugunsdzēsības vajadzībām 
un jāvienojas ar Pakalpojumu sniedzēju par apvadlīnijas aizbīdņa 
noplombēšanas laiku.

30. Ir aizliegts ūdens brīvkrānam pievienot cauruļvadus, tā tuvu-
mā mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus un veikt citas 
darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām.

31. Ūdens brīvkrāna uzstādīšana ir jāsaskaņo ar Pakalpojumu 
sniedzēju.

32. Ūdens brīvkrāns ir jāaprīko ar komercuzskaites mezglu.
33. Pakalpojumu lietotāja patērēto ūdens daudzumu no ūdens 

brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai 
ūdens patēriņa normas atbilstoši Noteikumu 1. pielikumam.

34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt:
34.1. vielas, kuru piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz No-

teikumu 1. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas;
34.2. vielas, kas izraisa tīklu aizsērēšanu (cietus priekšmetus, tek-

stilizstrādājumus, kaļķi, smiltis, ģipsi, grunti, eļļas, taukus, metāla 
skaidas, koka skaidas un citas vielas);

34.3. nesasmalcinātus pārtikas un/vai ražošanas atkritumus, lo-
kālo attīrīšanas ietaišu nosēdumus un/vai dūņas, koncentrētus šķī-
dumus, krāsvielu šķīdumus un citas tamlīdzīgas vielas;

34.4. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus;

34.5. farmaceitiskas vielas, indīgas gāzes, radioaktīvās vielas, 
degošus piemaisījumus un/vai izšķīdinātas gāzveida vielas, kas var 
veicināt uzliesmojošu un/vai sprāgstošu maisījumu rašanos centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā;

34.6. skābes un/vai citas vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai 
bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa 
u.c.) izdalīšanos;

34.7. citas normatīvajos aktos definētās prioritārās, bīstamās un/
vai kaitīgās vielas;

34.8. ražošanas notekūdeņus, kuru temperatūra pārsniedz +40° C;
34.9. ražošanas notekūdeņus, kuru vides pH ir mazāks par 6,5 un 

ir lielāks par 8,5.
35. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu 

pieņemšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pakalpojumu lietotājs 
neievēro Noteikumu 34.punktā minētos nosacījumus un starp pu-
sēm nav atrunāti citādi notekūdeņu pieņemšanas nosacījumi.

36. Pakalpojumu lietotājam tehnoloģisku avāriju gadījumā ir pie-
nākums nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par iespējamu 
paaugstināta piesārņojuma koncentrāciju novadāmajos notekūdeņos.

III. Pakalpojumu līgumā ietveramie noteikumi, tā slēgšanas, 
grozīšanas un izbeigšanas kārtība

37. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, lai kļūtu par 
Pakalpojumu lietotāju, ir jānoslēdz Pakalpojumu līgums ar Pakalpo-
jumu sniedzēju.

38. Fiziskai vai juridiskai personai, kļūstot par Objekta, kuram 
tiek sniegti ūdenssaimniecības pakalpojumi, īpašnieku vai valdī-
tāju, 5 (piecu) darba dienu laikā no īpašuma vai valdījuma tiesību 
iegūšanas brīža Pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz nodošanas-pie-
ņemšanas akta kopija, kurā tiek fiksēts komercuzskaites mēraparāta 
rādījums, iesniegums par Objekta atslēgšanu no centralizētās ūdens-
apgādes un/vai kanalizācijas sistēmas vai jānoslēdz Pakalpojumu lī-
gums Noteikumos noteiktajā kārtībā.

39. Pakalpojumu līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
39.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
39.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnie-

ki, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtu 
dzīvokļu īpašnieku lēmumu, pilnvarojot vienu personu;

39.3. būvuzņēmējs, kas, pamatojoties uz noslēgto būvniecības lī-
gumu ar pasūtītāju, veic būvdarbus nekustamajā īpašumā.

40. Pakalpojumu līguma slēdzējs, lai noslēgtu Pakalpojumu lī-
gumu, Pakalpojumu sniedzējam uzrāda personu apliecinošu doku-
mentu un iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:

40.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību;
40.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu/iz-

rakstu no līguma vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakal-
pojumu līguma slēgšanu;

40.3. dokumentu, kas apliecina personas tiesības parakstīt Pakal-
pojumu līgumu, ja Pakalpojumu līgumu nekustamā īpašuma īpaš-
nieka vai valdītāja vārdā paraksta cita persona.

41. Pakalpojumu sniedzējs, ja tas nepieciešams, ir tiesīgs piepra-
sīt pakalpojumu līguma slēdzējam iesniegt papildu dokumentus vai 
papildu informāciju.

42. Ja Pakalpojumu lietotājs nav norēķinājies pilnā apmērā par 
Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem un Pakalpojumu 
lietotājs vēlas noslēgt jaunu Pakalpojumu līgumu par ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu saņemšanu citā tam piederošā vai valdījumā esošā 
nekustamajā īpašumā, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs:

42.1. pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu;
42.2. neslēgt jaunu Pakalpojumu līgumu, kamēr Pakalpojumu 

lietotājs nav samaksājis parādu.
43. Pakalpojumu līgumā, papildus citos normatīvajos aktos no-

teiktajam, jāiekļauj:
43.1. notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) shema-

tiskais novietojums, ja tas nepieciešams;
43.2. Pakalpojumu sniedzēja sagatavots tīklu apkalpošanas robe-

žu akts.
44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojumu līgu-

ma noslēgšanas procedūru, nosūtot pakalpojumu līguma slēdzējam 
rakstveida paziņojumu, ja pakalpojumu līguma slēdzējs:

44.1. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma 1 (viena) mēneša 
laikā nav iesniedzis pieprasīto informāciju un dokumentus;

44.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par 
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

44.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizā-
cijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

45. Pakalpojumu līgumu groza:
45.1. normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakal-

pojumu līguma noteikumus;
45.2. ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojumu līgumā iekļauto 

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu tīklu apkalpošanas robežu;
45.3. citos gadījumos, abām līgumslēdzēju pusēm par to rakstiski 

vienojoties.
46. Ja Pakalpojumu līguma grozījumi ir apjomīgi, Pakalpojumu 

lietotājs ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz jaunu Pakalpojumu līgumu.
47. Pakalpojumu līgums zaudē spēku, ja:
47.1. līgumslēdzējas puses izbeidz Pakalpojumu līgumu, savstar-

pēji vienojoties;
47.2. Pakalpojumu līgumu, tajā noteiktajā kārtībā, izbeidz Pakal-

pojumu lietotājs;
47.3. mainās nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
47.4. mainās pilnvarotā persona un līgumslēdzējas puses nevie-

nojas par veicamajām izmaiņām Pakalpojumu līgumā;
47.5. Noteikumu 45.1. un 45.2. apakšpunktā vai 46. punktā minē-

tajos gadījumos Pakalpojumu lietotājs 10 (desmit) darba dienu laikā 
pēc uzaicinājuma saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja neparak-
sta Pakalpojumu sniedzēja sagatavotos Pakalpojumu līguma grozī-
jumus vai Pakalpojumu līgumu.

(Turpinājums 6. lpp.) 
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(Sākums 5. lpp.) 

IV. Noteikumu izpildes kontrole un 
administratīvā atbildība par noteiku-

mu neievērošanu
48. Par noteikumu prasību neievērošanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fizis-
kām personām līdz 100 naudas soda vienī-
bām, juridiskām personām līdz 300 naudas 
soda vienībām.

49. Kontroli par noteikumu izpildi un 
administratīvā pārkāpuma procesu par no-
teikumu pārkāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rojas no-
vada domes struktūrvienības „Rojas novada 
pašvaldības policija” amatpersonas. Admi-
nistratīvā pārkāpuma lietu izskata Rojas no-
vada domes Administratīvā komisija.

VII. Noslēguma jautājumi
50. Objekta īpašniekam vai valdītājam, 

kura Objektā tiek veikta sabiedriskās ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšana, pārtikas pro-
duktu ražošana vai cita saimnieciskā darbība, 
ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā nova-
dāmajos notekūdeņos ir tauki, un kanalizā-
cijas sistēmā nav izbūvēti tauku uztvērēji, tie 
jāizbūvē 1 (viena) gada laikā no Noteikumu 
spēkā stāšanās dienas.

51. Pakalpojumu lietotājam, ja lietus no-
tekūdeņi tiek novadīti centralizētajā sadzīves 
kanalizācijas sistēmā, 5 (piecu) gadu laikā no 
Noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir jāveic 
izvada pārbūve un jauna pievada izbūve lie-
tus notekūdeņu novadīšanai Rojas novada 
meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmā.

52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi zaudē spēku Rojas novada pašval-
dības 21.06.2016. saistošajos noteikumos 
Nr.9/2016 „Par ražošanas un saimniecisko 
notekūdeņu novadīšanu pašvaldības centra-
lizētā kanalizācijas sistēmā Rojas novada”” 
un Rojas novada pašvaldības 15.01.2013. 
saistošajos noteikumos Nr.4/2013 „Rojas no-
vada tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas 
un aizsardzības noteikumi””.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

1. pielikums Rojas novada pašvaldības 
2020. gada 17. novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2020

*Ražošanas notekūdeņi ir notekūdeņi, 
kas radušies uzņēmējdarbības vai ražošanas 
vietās un nav klasificējami kā sadzīves notek-
ūdeņi vai lietus notekūdeņi.
Piesārņojošā viela
Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MPK) 
mg/l
Suspendētās vielas – 450,00
BSP5 (bioloģiskā skābekļa patēriņš) – 350,00
ĶSP (ķīmiskā skābekļa patēriņš) – 740,00 
Kopējais slāpekļa saturs – 80,00
Kopējais fosfora saturs – 23,00
Tauki – 30,00
Fenoli – 0,01
Naftas produkti – 0,2

Piesārņojošo vielu pieļaujamās koncen-
trācijas Rojas novada centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā novadāmajos ražošanas 
notekūdeņos.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Kā parūpēties par ugunsdrošību privātmājās?
Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt 
ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka 

trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku (Ugunsdrošības noteikumu 6.punkts).

Ugunsdzēsības aparāts
Efektīvākais līdzeklis ugunsgrēka dzēšanai 

tā aizdegšanās sākuma stadijā.
Atceries! Dzēst ugunsgrēku ar 

ugunsdzēsības aparātu drīkst tikai tad, 
ja dzēšana nerada draudus tavai dzīvībai.

Uzstādi mājoklī dūmu detektoru, 
kas ar skaņas signālu 

savlaicīgi ziņos par radušos 
sadūmojumu!

Dūmu  detektors
Jāuzstāda pie griestiem tajās telpās, kurās 
pārsvarā uzturas vai guļ iemītnieki (skatīt 

ražotāja lietošanas instrukciju).
Detektora apkope ir vienkārša! 

Nepieciešams savlaicīgi nomainīt bateriju un 
ik pa laikam ar kontroles (testa) pogu pārbaudīt 

tā darbspēju. 

Privātmājas 
(viendzīvokļa objekta) 
saimnieks arī pats var 

tīrīt dūmvadu.

Ekspluatējot apkures 
ierīces vai iekārtas, 
ievēro piesardzību!

Neizmanto bojātas apkures 
iekārtas un dūmvadus!

Nekurini krāsni vai plīti ar 
malku, kuras garums pārsniedz 

kurtuves izmērus!

Nenovieto kurināmo un citus 
degtspējīgus materiālus kurtuves 

priekšā tuvāk par 1,2 m!

Tas obligāti jāuzstāda, ja mājā 
atrodas gāzes aparāts, kura 

kopējā nominālā siltuma jauda 
ir lielāka par 50 kW, kā arī, ja 

gāzes aparāts atrodas pagrabā 
vai cokolstāvā.

Drošībai mājoklī var noderēt!

 Speciāls, liesmu izturīgs pārklājs, 
ko var izmantot nelielu 
ugunsgrēku dzēšanai.  

Degošais priekšmets ar pārklāju ir 
jānosedz pilnībā, un to nedrīkst 

noņemt, kamēr degšana nav pilnīgi 
beigusies un degošais priekšmets 

atdzisis.

Uzsedzot pārklāju, samazina 
skābekļa piekļuvi degšanas vietai, 

un ugunsgrēks tiek noslāpēts.

Regulāri tīri un uzturi 
kārtībā dūmvadu un 

dūmkanālus!

Par gāzes noplūdi 
signalizējošs detektors

Ugunsdzēsības pārklājs

Tvana gāzes (CO) jeb 
oglekļa monoksīda 

detektors

Pievērs uzmanību marķējumam! 
Dzēstspējai jābūt vismaz 

21A 113B.
Vizuālo apskati veic pats katru gadu, bet 
tehnisko apkopi - sertificētos apkopes 
punktos saskaņā ar ražotāja noteikto 

termiņu.

Neatliec 
rūpes par 
drošību! 

Rīkojies jau 
šodien!

Privātmājā 
katrā stāvā 

jābūt uzstādītam 
dūmu detektoram 

un

Neatstāj bez uzraudzības 
gatavoties ēdienu uz 

ieslēgtas plīts!

Neizmanto bojātas vai 
paštaisītas elektroiekārtas 

un elektroierīces!

Nesmēķē telpās!

Neliec žāvēties uz apkures 
ierīcēm apģērbu un apavus!

Nepārkurini apkures ierīci!

 ēka jānodrošina ar vismaz 
vienu ugunsdzēsības aparātu.

Saistošie noteikumi Rojas novadā

VUGD: kūlas dedzināšana ir aizliegta, sodāma un bīstama rīcība!
Dace Klabere

20. martā pulksten 11.37 Latvijā iestājās astronomiskais 
pavasaris. Kamēr ļaudis priecājas par pavasara atnākšanu, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki uz 
to raugās ar bažām. Viņu pieredze liecina, ka ik pavasari daļa 
iedzīvotāju cenšas apkopt savas rudenī nesakoptās teritorijas – daļa 
aizdedzina neapkoptās platības ļaunprātīgi, daļu nodedzina bērni 
vai pusaudži spēlējoties vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet vēl 
daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem 
vai nevērīgi nomestiem izsmēķiem. VUGD atgādina  – kūlas 
dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība! Ja pirmie kūlas 
ugunsgrēki norisinās nelielās platībās, tad, iestājoties sausākam 

laikam, kūlas ugunsgrēku platības palielinās, apdraudot cilvēku 
dzīvību, veselību un īpašumus!

Šogad pirmais kūlas ugunsgrēks tika reģistrēts jau 2. februārī. 
2020. gadā valstī tika reģistrēti 1379 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 
50,2% mazāk, salīdzinot ar 2019. gadu, kad kūlas ugunsgrēku skaits 
bija 2769. Kūlas ugunsgrēku rezultātā pērn tika iznīcinātas 15 ēkas 
un cieta viens cilvēks, bet izdega 934 hektāri Latvijas teritorijā.

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai tiek ievēro-
tas „Ugunsdrošības noteikumu” prasības. Ja konstatēts pārkāpums, 
tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Ugunsdrošības un 
ugunsdzēsības likumu.

Atcerēsimies, ka kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu 
arī dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, 

kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu ligzdas. Vislielākais ļaunums 
tiek nodarīts, dedzinot kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai pat 
vasarā, kad ir pamodušies gandrīz visi dzīvnieki, izveidotas putnu 
ligzdas, sadētas olas. Turklāt tiek dedzinātas arī putniem nozīmīgās 
mitrās pļavas, ezeru un upju palienes.

Situāciju ar kūlas dedzināšanu Rojas novadā pastiprināti kontrolēs 
Rojas novada pašvaldības policisti, rīkojot regulārus reidus.

Savukārt situācijās, kad esat pamanījuši kūlas ugunsgrēku, 
nekavējoties ir jāzvana VUGD uz vienoto ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numuru 112 un jānosauc precīza adrese vai pēc 
iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī 
jānosauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs, un jāatbild uz 
dispečera jautājumiem. 

VUGD katru gadu veic ugunsdrošības pārbaudes 
noteiktās objektu grupās atbilstoši to bīstamībai un 
nozīmei. Papildus tiek reaģēts arī uz iesniegumiem 
vai citā veidā saņemto informāciju par iespējamiem 
ugunsdrošību prasību pārkāpumiem un tiek veiktas 
neplānotas ugunsdrošības pārbaudes.

VUGD KRB brigādes komandiera viet-
nieks Oļģerts Smalkais skaidro: 

„Pagājušā gada statistika liecina, ka joprojām 
dzīvojamajā sektorā izceļas ugunsgrēki, jo tiek  pār-
kāptas ugunsdrošības prasības. Visbiežāk pieļautās 
kļūdas - nepareiza apkures ierīču ekspluatācija, 
bojātu apkures ierīču izmantošana, kā arī netiek 
veiktas noteikumos noteiktās pārbaudes (elektro-
instalāciju pretestības mērījumu un elektroinsta-
lācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudes 
ar termokameru, kā arī apkures ierīču un iekārtu 
tehniskā stāvokļa pārbaudes neveikšana noteiktā 
termiņā). Savukārt mājokļos, kuros nelaimes jau 
notikušas, var redzēt, ka dūmvadi nav tīrīti, netiek 
ievērotas elementāras drošības prasības (piemē-
ram, pie krāsnīm un plītīm ir novietoti degtspējī-
gi priekšmeti). VUGD novērojumi liecina, lai arī 
dūmu detektoram mājokļos bija jābūt uzstādītam 
jau kopš pagājušā gada sākuma, tāds bijis uzstā-
dīts tikai katrā ceturtajā mājoklī, kurā pērn izcēlies 
ugunsgrēks. Ugunsdrošības prasības nav izstrādā-
tas ar mērķi sodīt cilvēkus - noteikumos ir iekļauti 
ugunsdrošības pasākumi, kuru ievērošana palīdzēs 
mazināt ugunsgrēka izcelšanās iespējamību vai 
mazināt ugunsgrēka sekas.” 

VUGD KRB Talsu daļa atgādina būtiskā-
kās prasības, kas jāievēro dzīvojamā sektorā: 

• No 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos ir 
jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, kas ar skaļas 
skaņas palīdzību brīdinās par ugunsgrēka izcelšanos. 
Dūmu detektoram jābūt uzstādītam katrā dzīvokļa 
un privātmājas stāvā.

• Privātmājas papildus ir jānodrošina arī ar 
ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir 21A 113B.

• Reizi 10 gados jāveic elektroinstalācijas pār-
baude un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu 
kvalitātes pārbaude ar termokameru. Pārbaudi veic 
sertificēts speciālists un sastāda pārbaudes aktu.

• Daudzdzīvokļu ēkās elektroinstalācijas pār-
baude ir jānodrošina gan dzīvojamo māju koplietoša-
nas telpās, gan arī dzīvokļos. Par dzīvokļu elektroin-
stalācijas pārbaudi ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai 
cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā. 

• Dūmvadu un cietā un šķidrā kurināmā apku-
res ierīci tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. 
novembrim). 

• Sodrējus no ilgdedzes cietā kurināmā apkures 
ierīces un iekārtas dūmvada tīra pirms apkures sezo-
nas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi 
apkures sezonā (no 1. novembra līdz 1. martam). 
Ilg dedzes cietā kurināmā ierīce un iekārta ir apkures 
iekārta un ierīce, kas neakumulē (neuzkrāj sevī) siltu-
mu ilgāk par trim stundām.

• Par dūmvada, apkures ierīces vai iekārtas tīrī-
šanas rezultātiem daudzdzīvokļu ēkā sastāda aktu, ko 
var darīt atbilstoši sertificēti speciālisti (piemēram, 
sertificēts skursteņslauķis).

• Par dūmvada tīrīšanu pārbaudes aktu var 
nesastādīt, ja viendzīvokļa objekta cietā kurināmā 
apkures ierīci, tās dūmvadu un dabiskās ventilācijas 
kanālu tīrīšanu veic viendzīvokļa objekta (piemēram, 
privātmājas) atbildīgā persona (piemēram, īpaš-
nieks).

• Lai izvairītos no nelaimes un varētu droši uz-
turēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita veida 
apkures ierīci, reizi piecos gados jāapseko dūmva-
du, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis. To 
drīkst veikt atbilstoši sertificēti speciālisti (piemē-

ram, sertificēti skursteņslauķi), par pārbaudi sastā-
dot pārbaudes aktu. Bojātu skursteņu ekspluatācija 
ir aizliegta!

• Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo 
izmanto gāzi, tīra un tā tehnisko apkopi un tehniskā 
stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražo-
tājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk 
par sešiem mēnešiem, veic ārpuskārtas dūmgāzu no-
vadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaudi un sastāda 
tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu.

• Cietā kurināmā krāsns (virtuves pavarda) 
kurtuves priekšā degtspējīgu materiālu grīda jāpār-
klāj ar degtnespējīga materiāla loksni (skārds u.c.), 
lai nodrošinātu, ka, nejauši izkrītot oglēm, neizceļas 
ugunsgrēks.

• Dabiskās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra 
ne retāk kā reizi 10 gados, bet, ja objektā ir gāzes apa-
rāts, dabiskās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne 
retāk kā reizi 5 gados. Par to sastāda pārbaudes aktu, 
ko var darīt atbilstoši sertificēti speciālisti (piemē-
ram, sertificēts skursteņslauķis).

Ekspluatējot apkures ierīces, aizliegts:
 ¾ novietot kurināmo un citus degtspējīgus mate-

riālus kurtuves atveres priekšā tuvāk par 1.2 metriem;
 ¾ atstāt bez uzraudzības iekurinātas apkures ie-

rīces, ja to neatļauj ražotāja ekspluatācijas noteikumi;
 ¾ novietot uz apkures ierīcēm degtspējīgus 

priekšmetus un materiālus (žāvēt drēbes, apavus utt.);
 ¾ kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras ga-

rums pārsniedz kurtuves izmērus;
 ¾ vēdināšanas kanālus izmantot kā apkures krāš-

ņu vai pavardu dūmvadus;
 ¾ izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmva-

dus;
 ¾ tās pārkurināt.

Pirms ugunsdrošības pārbaudes: 
Pirms ugunsdrošības pārbaudes veikšanas 

VUGD KRB amatpersonas sazinās ar pārbaudāmā 
objekta pārstāvi, lai vienotos par pārbaudes laiku. 
Ierodoties uz pārbaudi, amatpersonai ir jānosauc 
savs uzvārds, amats un jāuzrāda dienesta apliecība. 
Savukārt pēc pārbaudes noslēguma amatpersona 
informēs par ugunsdrošību objektā atbildīgo perso-
nu par ugunsdrošības pārbaudes rezultātiem. Ja tiks 
konstatēti ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas 
nerada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, tad 
VUGD KRB amatpersona sastādīs pārbaudes aktu, 
kurā tiks norādīti konstatētie pārkāpumi un termiņi 
to novēršanai. Savukārt, ja pārbaudē tiks konstatēti 
ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus 
ugunsgrēka izcelšanās draudus vai ietekmi uz cil-
vēku evakuācijas drošību ugunsgrēka gadījumā, tad 
amatpersona var arī pieņemt lēmumu par objekta 
darbības apturēšanu vai uzsākt administratīvo pro-
cesu.

VUGD atgādina, ka atbilstoši Ugunsdrošības 
un ugunsdzēsības likuma 55. pantam par uguns-
drošības prasību neievērošanu piemēro brīdināju-
mu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām 
līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet 
juridiskajai personai – no piecdesmit sešām līdz 
divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Sa-
skaņā ar Administratīvās atbildības likumu, viena 
naudas vienība ir 5 eiro. Tādējādi naudas sods par 
ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskajai per-
sonai ir no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskajai perso-
nai – no 280 līdz 1400 eiro.

 Plašākai informācijai:
Anete Strazdiņa 

VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļas vecākā inspektore

Tel. 22307684, anete.strazdina@vugd.gov.lv 

Par ugunsdrošības prasībām 
dzīvojamā sektorā
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Latvijas Valsts meži – kopj, stāda un atjauno
Pastaigājoties pa Zibeņdambi un apkārtē-

jiem dambjiem Rojā, nevar nepamanīt tur no-
tikušās pārmaiņas – sakārtotos ceļus, iztīrītos 
grāvjus, attīrītās grāvmalas un glītās barjeras 
ap dīķiem. Savukārt tagad, pandēmijas laikā, 
meklējot kādu vietu mežā, kur atpūsties kopā 
ar ģimeni, nevarējām vien izdomāt, kuru vietu 
izvēlēties no plašā Latvijas Valsts mežu (LVM) 
piedāvājuma klāsta. Izvēle krita par labu atpū-
tas vietai netālu no Zemītes. Kad jau likās, ka 
nupat esam nokļuvuši nekurienes vidū, automa-
šīnas navigators norādīja, ka esam sasnieguši 
galamērķi, un mūsu acu skatam pavērās jauki 
iekārtota atpūtas vieta mežā ar galdu un soli-
ņiem zem mājīgas nojumes, mežam atbilstošu 
ugunskura vietu un pat tualeti. Kā vēlāk no-
skaidroju, Latvijas Valsts mežos izveidotas vai-
rāk nekā 300 atpūtas vietas, 134 laipas, 90 dabas 
takas 220 km garumā, 7 lielie LVM skatu torņi 
un 9 mazie skatu tornīši putnu un purvu vēro-
šanai, kā arī velotakas 125 km garumā. Daudz 
kas no uzskaitītā pieejams arī tepat Rojas no-
vadā, un, kā uzsvēra Latvijas Valsts mežu Zie-
meļkurzemes reģiona meža apsaimniekošanas 
plānošanas vadītājs Andris Verners, tas viss bez 
maksas pieejams visu diennakti septiņas dienas 
nedēļā. Par to visu un ne tikai, mana saruna ar 
LVM Mērsraga (viņa pārziņā arī Roja) iecirkņa 
mežkopi Uģi Grīnbergu un Ziemeļkurzemes re-
ģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadī-
tāju Andri Verneru.

Daudzie pastaigu cienītāji ir pamanījuši pa-
tīkamās pārmaiņas uz meža ceļiem tepat Rojas 
apkārtnē. Pa kuru laiku to paguvāt izdarīt?

Plānošana, projektēšana, dokumentu sagata-
vošana tika uzsākta pirms četriem gadiem, bet 
meliorācijas sistēmu un ceļu infrastruktūru atjau-
nošanu iesākām 2019. gadā. No ieceres līdz rea-
lizācijas darbiem paiet 4 gadi – teritoriju apseko 
vides eksperti, vērtējot ietekmes, jāpieprasa dažā-
di tehniskie noteikumi, jāizstrādā projekts, jāveic 
iepirkums būvniecībai. Līdz tam, kad cilvēks redz 
darbību, jau ir ieguldīts daudz laika un enerģijas. 
Pēdējos četros gados Rojas novadā esam pārbū-
vējuši un atjaunojuši meža ceļus 11,8 km garumā. 
Ir sakārtots Ilmatu dambis, Dižvalku ceļa atzars, 
Jāņakroga ceļš. Līdz 2024. gadam Rojas novada 
meža teritorijā vēl plānojam pārbūvēt un uzlabot 
meža ceļus 14 km garumā. Šie ceļi kalpo ne tikai 
meža apsaimniekošanai – tie atvieglo piekļuvi 
atpūtas vietām, tos izmanto ogotāji, sēņotāji, arī 
privātie mežu īpašnieki, kas apsaimnieko savas 
teritorijas. Meža ceļi ir nozīmīga infrastruktūra, 
ko var salīdzināt ar cilvēka asinsriti, kas nodrošina 
organisma funkcionēšanu.

Kāpēc ceļi ir tik augsti un grāvji tik dziļi?
Šo jautājumu uzdod daudzi cilvēki. Ceļu lielā-

kais ienaidnieks ir ūdens, tāpēc tas ir jānovada no 
ceļa nesošās konstrukcijas.  Zem ceļiem ir grunts-
ūdens, kas ar grāvju palīdzību tiek pazemināts, lai 
mitrums no apakšas un nokrišņi no augšas tiktu 
novadīti no ceļa nesošās konstrukcijas, pretējā 
gadījumā mitruma ietekmē ceļš ātri vien zaudē 
savu kvalitāti un atkal ir jāremontē. Ceļa kilomet-
ra atjaunošana ir pietiekami dārga, tāpēc jādomā, 
kā to uzbūvēt tā, lai tas kalpotu 12 mēnešus gadā 
un nebojātos. Ja uzbūvējam ceļu ar šauru ceļa trasi 
bez grāvjiem, kur novadīt ūdeni, mēs to nevarētu 
izmantot ne pavasaros, ne rudeņos, bet 80% no 
izmaksām jau ir izlietotas objektos. Tā ir tā atšķirī-
ba. Otrkārt, skatoties klimata kontekstā – turpmāk 
paredz, ka nokrišņu būs vairāk, ziemas siltākas, 
vasaras karstākas, bet ar lietu un vēju. Lai apgūtu 
vēja radītos bojājumus, vajag ceļus, lai tiem pie-
kļūtu. Periodos, kad viss kūst, ceļus ar grāvjiem un 
atbērtnēm ilgāku laika periodu dienā apspīd saule 
un tie ātrāk nožūst.

Ceļi ir samērā šauri.
Ceļus projektējot, ir paredzētas arī speciālas 

mainīšanās vietas, jo būvēt ceļu platu visā tā ga-
rumā ir dārgi. Būvējot divjoslu ceļu mežā, vei-
dotos papildu izmaksas, bet kustība uz tiem nav 
tik intensīva. No plānošanas viedokļa maģistrālā 
ceļa brauktuves platums paredzēts 5,5 m platumā, 
intensīvai slodzei vidēji 4,5 m, bet mazāk intensī-
vai – 3,5 metri. Proti, maģistrālie ceļi būs platāki, 
taču, jo dziļāk mežā, jo ceļi tiks būvēti šaurāki.

Glīti izskatās koka žodziņi ap dīķiem.
Tās ir barjeras, kas domātas drošībai, gan uguns-

dzēsēju mašīnām ūdens ņemšanas gadījumos, gan 
pārējiem satiksmes dalībniekiem. Ārkārtas situāci-
jās viss notiek ļoti ātri un, lai nenotiktu negadījums, 
kāpinot automašīnu atpakaļ, gar dīķiem tiek veido-
tas barjeras. Mūsu pamatdarbība ir mežsaimniecī-
ba, tādēļ protams, ka mēs koksni izmantojam gan 
barjerām, gan atpūtas vietu iekārtošanai.

Kāpēc tiek uzartas cirsmas?
Kad mežaudze nozāģēta, vietā stāda jaunos ko-

ciņus. Lai tie sekmīgāk ieaugtu, augsne pirms stā-
dīšanas tiek sagatavota. Ar tehniku, kas aprīkota ar 
diviem disku arkliem, atgāž malā neauglīgo virs-
kārtu un apakšējā, auglīgajā augsnē, stādam koci-
ņu. Tā veidojas vagas, kurās stādītos kokus ir arī 
vieglāk kopt, kociņi aug ik pēc zināma attāluma. 
Kādu laiku vagās saglabājas optimāli apstākļi ko-
ciņa augšanai. Bieži cilvēki saka, ka atjaunošanas 
cirte ir meža apsaimniekošanas cikla beigas, bet 
patiesībā tas ir jauns sākums. Tā ir iespēja iestādīt 
selekcionētu par 20–30% labāku stādāmo materiā-
lu, kas veidos ražīgas mežaudzes ar kvalitatīviem 
stumbriem un lielāku koksnes apjomu. Tā sagata-
vojot augsni, stādot kvalitatīvu materiālu un rūpē-
joties par to, mēs arī hektāru zemes izmantojam 
daudz efektīvāk. Piemēram, bērzam un priedei 
pusei no koka jābūt zaļajam vainagam, lai tas va-
rētu piesaistīt oglekli un produktīvi augt. Arī mēs 
pārblīvētā telpā nejūtamies labi, un arī kociņiem 
vajag telpu, lai tie varētu brīvi augt un būtu ražīgas 
mežaudzes, kas būtu noturīgas pret vēja postīju-
miem. Ja koki aug blīvi, liela vēja laikā, kokiem 
krītot, veidojas domino efekts un postījumu ir vai-
rāk. Tā ir mežsaimnieka māksla – mazināt riskus 
no stādīšanas brīža līdz brīdim, kad novāc ražu. 
Savukārt mitrākās vietās, piemēram, Kaltenē, vagu 
nebūs. Tur izmanto ekskavatora tipa tehniku ar 
kausu, atgāž velēnu, kas tiek sauktas par kupicām 
un uz kupicas stāda kociņu. Bedrītēs paliek ūdens, 
bet kociņš aug sausumā – tādā veidā mēs izbēgam 
no liekā mitruma.

Bieži esmu dzirdējusi cilvēkus žēlojamies, ka 
Latvijā meži tiek nežēlīgi izzāģēti.

Mēs mežā zāģējam kokus, sagatavojam sor-
timentu un tad atjaunojam, kas ir neatņemama 
meža apsaimniekošanas cikla sastāvdaļa. Mežu 
valsts monitoringu veic zinātnieki no Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūta „Silava”. Monitorin-
ga dati rāda, ka Latvijā ir tendence koksnes krājai 
uzkrāties, tas nozīmē, ka krājas pieaugums mež-
audzēs ir lielāks par to apjomu, ko saimnieciski 
izmantojam. LVM apsaimnieko pusi no mežiem 
(otra puse pieder privātīpašniekiem) un katra no-
zāģētā koka vietā mēs iestādām divus. Visu atjau-
nojam ar kvalitatīvu stādāmo materiālu, neviens 
hektārs nav palicis bez pieskatīšanas. Vienlaicīgi 
ar cirsmu gatavošanu, plānošanas kolēģi ieplāno 
atjaunošanas veidu un paņēmienu. Savukārt mež-
kopības kolēģis, saņemot informāciju, plāno aug-
snes gatavošanu, precizē sugu, kuru stādīs utt. Tā 
ir ķēdes reakcija. Kad koki mežaudzē ir nocirsti, 
mežkopis plāno un nodarbojas ar atjaunošanas 
darbiem. Kad mežaudzē vairs nav jāveic jaunau-
džu kopšana, bet var plānot krājas kopšanas cirtes, 
stafete tiek nodota plānošanas kolēģiem. Krājas 
kopšanas cirtē tiek kopta mežaudze, kuras laikā 
nozāģē daļu no kokiem, lai uzlabotu augšanas tel-
pu paliekošajiem un tiek sagatavoti koksnes pro-
dukti no nozāģētajiem kokiem.  Ziemeļkurzemes 
reģionā ap 87–94% izcirtumu atjaunojam stādot, 
pārējie izcirtumi tiek atjaunoti dabiski. 

Ko mūspusē visbiežāk stāda?
Visbiežāk stādām mūsu iemīļotās priedes, lai 

nākotnē mūs priecētu ražīgas un produktīvas 
priežu mežaudzes. Priede kā suga ir saulmīlis, un 
tai nepieciešamas atvērtas platības, lai tur tiktu 
klāt saule, un lai tā varētu augt. Atjaunošanas 
cirte ir tā, kas mežā imitē dabisko procesu kā 
ugunsgrēku, tā rezultātā parādās atvērums. Ie-
audzēt priedi zem augošu koku vainagu klāja ir 
neiespējami. Tā kādu laiciņu aug, bet, pietrūkstot 
gaismai, iznīkst. Pamatā mēs mērķtiecīgi ejam uz 
to pašu sugu sadalījumu meža atjaunošanā, kā tas 
veidojies vēsturiski. Ziemeļkurzemē mums 66% 
ir priede, 17% egle un līdzīgā proporcijā bērzs. 
Neplānojam būtiskas svārstības sugu sastāvā, 
jo Latvijā arī ražošanas jaudas ir pakārtotas re-
sursam. Ja mēs pēkšņi, piemēram, sāktu audzēt 
tikai baltalkšņus, būtiski mainītos sortimentu 
struktūra un pēc šādas produkcijas būtu mazs 
pieprasījums, līdz ar to zeme nenestu iespējamo 
pievienoto vērtību. Kur priede labi jūtas un aug, 
tur stādām, un līdzšinējo sugu proporciju cenša-
mies saglabāt. Stādīšana priedei ir labākais veids, 
kā to atjaunot. 

Cik atbildīgi ir mežu privātīpašnieki?
Tīri praktiski mums par viņiem atbildības 

nav  – tā ir Valsts meža dienesta funkcija. Bet li-
kums visiem ir vienāds, un arī privātīpašniekiem 
savs mežs ir jāatjauno dabiski vai stādot. Ja salīdzi-
nām ar deviņdesmitajiem gadiem, mežu privāt-
īpašnieki ir palikuši apzinīgāki. Viņi ir sapratuši, 
ka zeme, ja vien tu viņu pareizi apsaimnieko, nes 
tev labumu. Kādreiz, kad mantojums tikko tika sa-

Uģis Grīnbergs (no kreisās) un Andris Verners aicina dabas mīļotājus būt apzinīgiem, lai līdzek-
ļus, kas aiziet atkritumu savākšanai, varētu ieguldīt jaunu atpūtas vietu radīšanai.

Šādas glītas koka barjeras izvietotas ap katru dīķi.

ņemts, katrs strādāja kā mācēja. Tagad ir pieejams 
arī Eiropas struktūrfondu finansējums jaunaudžu 
kopšanai un atjaunošanai, un cilvēki to izmanto. 
Kādreiz vairāk nekā 90% privātmeža atjaunojās 
dabiski, tagad aptuveni 30% atjauno stādot. Meža 
īpašnieks ir gan izglītojies, gan audzis.

Bieži redzu, ka mūsu mežos joprojām uzdar-
bojas cūkmeņi.

Šo jautājumu mēs labprāt pakustinātu, lai dzīve 
neliktos tik rožaina. Tieši Rojas pusē ir atseviš-
ķi cūkmeņi, un Rojas pievārtē atkritumu ir īpaši 
daudz. Latvijas Valsts mežiem atkritumu savāk-
šana izmaksā ļoti dārgi. Tikko tu esi visu savācis, 
tā pēc pāris nedēļām atkal tas pats. Jautājums – 
kur tie rodas? Nevar būt, ka no Rīgas kāds atved! 

Esam informējuši arī Rojas pašvaldības policiju, jo 
problēma ar atkritumiem ap Roju ir ļoti aktuāla. Ir 
dažas īpaši piegružotas vietas. Ja vainīgais tiks no-
ķerts pie rokas, viņam būs jāsamaksā arī par visām 
iepriekšējām reizēm, kad attiecīgajā vietā atkritu-
mi tika savākti. Par nelegālu atkritumu izgāšanu 
ir paredzēta gan administratīvā atbildība, gan var 
pat tikt konfiscēta automašīna, ar kuru atkritumi 
atvesti.

Lielāko atkritumu daļu sastāda dažādi būvgruži. 
Labāka situācija pašlaik ir atpūtas vietās. Ņemot vērā 
īpašos apstākļus, kādos dzīvojam jau gadu, redzam, 
ka cilvēki arvien vairāk novērtē iespēju atpūsties 
mežā, un ir patīkami, ka tajā valda kārtība. 

(Turpinājums 8. lpp.)

Sakopta ir katra caurteka.  D. Klaberes foto
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Līdzjūtības

Pateicība

Likās, ka tu dzīvot spētu 
Vēl trīs mūžus, māmulīt, 
Ka tu aiziet nevarētu tur, 
Kur tikai klusums mīt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu klases 
audzinātājai Ingai Puntulei, māmiņu mūžībā 
pavadot. 

11. klases skolēni un vecāki

Tev neziedēs vairs vizbulītes pirmās,
Ne meža rozes savus ziedus vērs,
Pār tevi mūžam šalkos egles sirmās,
Un kapu bērzi zelta lapas bērs.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Ingai Lēmanei, 

no mammas atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Vai tu dzirdi tos šalcošos soļus?
Tur nāk pļavas bez tevis,
Tur nāk rudens un ziema bez tevis,
Tur nāk gadi bez tevis.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Marutai 

Cielavai, mammu zemes klēpī guldot.
Rojas invalīdu biedrība

Sludinājumi 

Policija ziņo

Pasākumu kalendārs

PĀRDOD
 Lapkoku malku (3m). Veic jaunaudžu kop-

šanu. Zvanīt 26693485.
 Lietotu divguļamu dīvānu. Pašizvešana. 

Zvanīt 29913881.

PĒRK
 Zemi vai māju Rojā līdz 50 000 EUR vērtībā.
Lūdzu zvaniet vai rakstiet: 
25639080, gunta.feifere@tmi.lv”

 Vislielākais paldies Baibai Gitendorfai par 
izrādīto atsaucību un lielo drosmi, glābjot mani 
un manu suni no cita suņa uzbrukuma.

Dace

Laika posmā no 24.02.2021. 
līdz 23.03.2021. 
Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul-
tētas 9 personas, izpildīti 4 atsevišķie uzdevumi, 
apkalpoti 7 izsaukumi, izteikti 7 aizrādījumi. Uz-
rakstīti 4 uzaicinājumi ar termiņiem sakopt sev 
piederošos īpašumus, nopļaut kūlu. Valsts polici-
jai nodotas 4 personas par dažāda rakstura pārkā-
pumiem. 

(Sākums 7. lpp.)
Arī Rojas dabas takās, kur par kārtību rūpējas arī 

pašvaldība, situācija ir laba. Cilvēkiem patīk, ka viņu 
saimniecībā viss ir skaisti, un to, kas nepatīk, pārme-
tam pāri žogam – tas uz mums vairs neattiecas. Tas ir 
stāsts, cik esam godīgi pret sevi un apkārtējiem.

Cik lielu postu kokiem nodara meža kaitēkļi?
Vislielākās problēmas sagādā egļu astoņzobu 

mizgrauzis. Veicam ikgadēju monitoringu, se-
kojam līdzi situācijai un plānojam bojātos kokus 
savākt līdz vasaras siltajam periodam, lai kaitēkļi 
neizplatītos tālāk. Ja skatāmies monitoringa rezul-
tātus, situācija pirms diviem gadiem bija daudz 
sliktāka. Iepriekšējā gadā laikapstākļi nesekmēja 
mizgraužu izplatību. Tam patīk mežaudzes, kurās 
egles dažādu apstākļu dēļ ir novārdzinātas, piemē-
ram, no liekā mitruma. Dabas apstākļi un cilvēka 
plānveidīga darbība palīdzēja mazināt mizgrauža 
izplatību. Bojātiem kokiem apkārt vajadzētu nozā-
ģēt arī blakus esošas zaļās egles, jo parasti arī tajās 
kukainītis jau ir iemitinājies. Pieredzējuši meža 
īpašnieki to prot saskatīt – uz mizas ir tādi kā sve-
ķa pilieni. Tādus kokus vajag pēc iespējas ātrāk 
dabūt laukā no meža. Meža darbinieki izvieto arī 
feremonu slazdus, lai ar smaržas palīdzību piesais-
tītu kukaiņus un tos noķertu, bet tos gan ir jāprot 
pareizi izvietot, lai neradītu pretējo efektu.

Vai mežus ietekmē laikapstākļi?
Ietekmē gan. Tāpēc jau arī sakārtojām me-

liorācijas sistēmu arī Rojas apkārtnē. Kokiem ir 
vajadzīgs optimāls mitruma režīms, ilgstoši atro-
doties ūdenī, tie nejūtas labi. Lai zemi atkal varē-
tu izmantot un mežaudzes būtu produktīvas, mēs 
rūpējamies par meliorācijas sistēmu atjaunošanu. 
Latvijā tās jau vēsturiski ir izveidotas, tādēļ tās 
turpinām uzturēt, un jaunas nebūvējam. Ja labī-
ba slīkst ūdenī, tā neaug, un tas pats ir ar mežu. 
To labi varam redzēt arī Ķemeru mežā, braucot 
no Ventspils uz Rīgu, kur laukums bez kokiem 
paliek arvien lielāks.  Produktīvas mežaudzes 
pārmitrās augsnēs izaudzēt nevar. Kolēģiem, kas 
nodarbojas ar sortimenta sagatavošanu, pieveša-
nu un izvešanu, ir vieglāk, ja ir kārtīga ziema. Ja 
nav ziemas, visu laiku ir jāseko līdzi laika apstāk-
ļiem un būtisku izmaiņu gadījumā jāpārplāno sā-
kotnējā darbība. Arī Rojas dabas takas teritorijā 
kolēģi darbu sāka sala apstākļos, bet pandēmija 
bija skārusi pakalpojuma sniedzēju, kas atstāja 
ietekmi uz darbu izpildes termiņiem. Kad iestā-

jās atkusnis, zemes 
virskārta ļoti strau-
ji atkusa un vienā 
posmā izveidojās 
rises. Tās tiks nolī-
dzinātas, lai cilvēki 
varētu izmantot 
šo posmu atpūtai, 
tāpat kā līdz šim. 
Cilvēki vaicāja, 
kādēļ strādājām at-
kusnī, bet jāsaprot, 
ka iesāktie dar-
bi bija jāpabeidz 
un neviens nevar 
garantēt, kad un 
vai vispār sals un 
ziema atgriezīsies. 
Virskārtai atkūs-
tot, to ar tehniku 
izbraukā, parādās 
dubļi, un iespiedumi virsējā kārtā. Takas apmek-
lētājiem tas sagādāja neērtības, jo apgrūtināta šī 
posma izmantošana. Protams, ka cilvēkiem tas 
nepatīk. Līdzko zeme atkusīs un apžūs, veiksim 
risu līdzināšanu. Atvainojamies takas apmeklētā-
jiem par sagādātajām neērtībām.

Kā veidojas ceļu un dambju nosaukumi?
Tas ir radošs process. Būvējot ceļus, cenšamies 

tiem atrast vēsturiskos nosaukumus. Arī Rojas no-
vadā būvētie ceļi ir vēsturiski veidojušies. Katram 
ceļam ir vajadzīgs vārds. Tie veidojušies vai nu pēc 
zināmiem notikumiem, vai tuvējo māju nosauku-
miem. Mums tepat ir Ilmatdambis, Kungu dambis, 
Zibeņdambis, Rudes ceļš, Jūrmalnieku ceļš, Jāņkroga 
purva ceļš, Meldru ceļš, Velkumpļavu ceļš, Ziepānu 
ceļš un citi. Katram nosaukumam ir savs stāsts.

Kā sadzīvojat ar medniekiem?
Nav nekādu problēmu. Viņiem ir savs darba 

lauciņš – nomedīt zvērus līdz tādam līmenim, 
lai tie mums, mežsaimniekiem, nekaitētu. Mēs ar 
medniekiem regulāri tiekamies un runājam par 
meža dzīvnieku nodarītiem postījumiem, melio-
rācijas sistēmām un bebrainēm. Mednieks ir mūsu 
sadarbības partneris, kas palīdz mazināt meža 
dzīvnieku postījumus. Ja nebūtu mednieku, pa 
Roju staigātu mežacūkas un ne tikai. Medniekiem 
patīk, ka zvēru ir daudz, viņi par tiem arī rūpējas, 
un ir zināms limits, cik dzīvniekus drīkst nomedīt. 

Šos limitus nosaka Valsts Meža dienests. Mednieki 
gādā par to, lai mēs varētu ieraudzīt skaistas nā-
kotnes mežaudzes. Piemēram, briežiem ļoti garšo 
jaunās priedītes. Ja zvērs nokož priedes galotnīti, 
viss darbs ir vējā – no tāda kociņa kvalitatīvs ma-
teriāls vairs neizaugs. Taču katrā kociņā ir iegul-
dīti līdzekļi, tādēļ kopīgiem spēkiem tie jācenšas 
nosargāt.

Kādas ir tuvākās nākotnes ieceres?
Pašlaik Zibeņdambja sākumā zāģējam bērza 

atvases, lai atbrīvotu augšanas telpu zem tām au-
gošajām jaunām priedītēm, kurām vajag gaismu. 
Pa dambi staigā daudz cilvēku un sevišķi laikā, 
kad grāvmalās un mežmalā zied purenes un viz-
bulītes, tur ir sevišķi skaisti. Ir ieplānoti remont-
darbi arī Baltajā kāpā un Kaltenes kalvās. Kalvās 
tiek savākts piegružojums un demontēti 3 laipu 
posmi, kuru vietā uzstādīs jaunus. Atjaunosim 
arī stendu, attīrīsim akmeņus no apauguma, un 
plānojam, ka līdz aprīļa beigām viss būs izdarīts, 
un cilvēki varēs baudīt atpūtu dabā. Šobrīd me-
žos pastaigājas tik daudz cilvēku, kā nekad agrāk, 
tāpēc aicinām izmantot LVM sagatavotās atpū-
tas vietas, bet būt apzinīgiem un nepiegružot, 
lai līdzekļus, kurus esam spiesti tērēt atkritumu 
izvešanai, varētu ieguldīt jaunu atpūtas vietu ra-
dīšanai.

Dace Klabere

Latvijas Valsts meži – kopj, stāda un atjauno

Pa kvalitatīvajiem dambjiem un ceļiem ērti pārvietoties gan automašīnām, 
gan kājāmgājējiem un velosipēdistiem.                                      Daces Klaberes foto

Nr. 
p. k.

Datums (dd.
mm.gggg.)

Norises laiks 
(plkst. no-līdz) Īstenošanas vieta (adrese) Nosaukums

1.

09.04.2021. 
16.04.2021. 
23.04.2021. 
30.04.2021.

11.00–12.00
Parkā pie brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centra „Varavīksne”, 

„Rude”, Rude, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

2.

09.04.2021. 
16.04.2021. 
23.04.2021. 
30.04.2021.

12.30–13.30 Rojas stadionā, Miera iela 13, 
Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

3.

09.04.2021. 
16.04.2021. 
23.04.2021. 
30.04.2021.

14.30–15.30
Laukā pie brīvā laika pavadīšanas 

un jauniešu centra Melnsilā,  
Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
Fizioterapijas nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

4.

05.04.2021. 
12.04.2021. 
19.04.2021. 
26.04.2021.

18.00–19.00
Parkā pie brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centra „Varavīksne”, 

„Rude”, Rude, Rojas novads 

Veselības veicināšanas pasākums – 
pilates pieaugušajiem

5.

01.04.2021. 
08.04.2021. 
15.04.2021. 
22.04.2021. 
29.04.2021.

18.00–19.00 Rojas stadionā, Miera iela 13, 
Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – 
pilates pieaugušajiem

„ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!”” 
(Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/mācību/ 
citu pasākumu grafiks 
2021. gada aprīļa mēnesim”

23. aprīlī un 19. maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00
Rojā, Selgas ielā 2 (pie veikala)

MOBILĀ  DIAGNOSTIKA

Mamogrāfija:
 ar Nacionālā veselības dienesta
     uzaicinājuma vēstuli  BEZ MAKSAS
 ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3,00 EUR
 bez nosūtījuma – 25,00 EUR

Lūdzam veikt PIERAKSTU uz noteiktu laiku 
pa tālruni 20014393 (Latvijas aptiekā)

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

Rentgens 
(plaušām, locītavām u. c.)
 1 projekcija ar ģimenes ārsta
      nosūtījumu – 9,00 EUR

Sveiciens no Lieldienu Zaķa! 
5. aprīlī, Otrajās Lieldienās, 

laikā no plkst 12.00 līdz 14.00, 
iespējams, satiksi viņu kopā ar drau-
dzeni Vāverīti Rojas ielās un pagalmos! 
Esi vērīgs un, ja viņus satiec, pasveici-
ni un novēli priecīgus svētkus!
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