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Rojas mols 20. februārī. Tik skaistus
ziemas skatus nebijām baudījuši vairākus
gadus.
D. Klaberes foto

Akreditācija Rojas Mūzikas un mākslas skolā
No 1. februāra nedēļas garumā Rojas
Mūzikas un mākslas skolā notika skolas
un tās izglītības programmu akreditācijas
process, kā arī iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana. Akreditācija
ir process, kura ietvaros vērtē izglītības
programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības programmu akreditācijas termiņš var
būt divi vai seši gadi. Vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā vērtē iestādes
direktoru atbilstību amatam 13 darbības
jomās.
Protams, ņemot vērā skolas darbības specifiku Covid-19 ierobežotajos apstākļos, šī
akreditācija pavisam nebija viegls process.
To veidoja gan individuālo, gan grupu nodarbību mācību stundu vērošana, pedagogu
pārrunas ar ekspertiem, intervijas ar direktori, direktores vietnieci izglītības jomā un
izglītības iestādes dibinātāju, skolas dokumentācijas, materiāli tehniskās bāzes izpēte.
Katra izglītības programma veidoja pārskata
prezentāciju, kurā apkopoja informāciju par
nodaļas darbību, sasniegumiem, pedagoģisko personālu, koncertierakstiem. Tika

veidota skolas kopējās darbības prezentācija, kas sastāvēja no ļoti komplicētām detaļām – sākot ar skolas vēsturi un, noslēdzot
ar mūsu sasniegumiem, koncerta ierakstiem,
uzskates materiāliem, metodiskā un audzināšanas darba izvērtējuma u.c. svarīgiem
elementiem. Nenoliedzami papildus spriedzi
un koncentrēšanos radīja fakts, ka viss šoreiz
notiek tikai un vienīgi virtuālajā vidē, tāpēc
mums šajos ierobežotajos apstākļos nācās parādīt to, ko ekspertu komisija citkārt vērotu
uz vietas skolā nedēļas garumā.
Galarezultāts priecē visus! Esam ļoti gandarīti par paveikto darbu un iegūto IKVD
vērtējumu: visas skolas izglītības programmas akreditētas uz maksimālo termiņu –
6 gadiem. Iestādes izglītības programmās
12 vērtējuma līmeņos esam ieguvuši novērtējumu „labi”, 5 komponentēs – augstāko novērtējumu “ļoti labi”. Izglītības iestādes vadītāja darbs 10 jomās vērtējams ar vērtēšanas
līmeni „ļoti labi”, 3 jomās – „teicami”.
Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu

dokumentu apriti, gan radot labvēlīgu darba vidi pedagogiem un audzēkņiem,
gan, pielietojot elektronisko
saziņu starp pedagogiem,
audzēkņiem un vecākiem,
strauji ieviešot MMS ikdienā arī citus informācijas tehnoloģiju veidus. Direktore ar lielu atbildības sajūtu ķērusies pie ikvienas
jomas, lai pedagogiem ikdienas
darbs kļūtu vairāk atbilstošs šī
laika garam, lai audzēkņiem būtu
interesanti, un abas puses kopā

Rojas Mūzikas un mākslas skolas
akreditācijā piedalījās arī
Rojas novada domes priekšsēdētāja
Eva Kārkliņa, tādēļ lūdzu viņu
padalīties ar viedokli par
skolas akreditācijas laikā redzēto
Dace Klabere

Priekšsēdētāja atzīmēja, ka,
uzsākot darbu Rojas Mūzikas un
mākslas skolas direktores statusā, Baiba Beraģe daudz paveikusi
gan, aktualizējot dokumentus un

Litas Krūmiņas foto

par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.
Paldies par ieguldīto darbu skolas akreditācijā gan pedagoģiskajam, gan administratīva-

būtu motivētas kopīgiem labiem
panākumiem. Skolas akreditācijas laikā pedagogu, audzēkņu un
skolas administrācijas uztraukumu vēl vairāk pastiprinājusi esošā
ārkārtas situācija valstī un ar to
saistītā sanitārā protokola ievērošana, nodarbību vadīšana tiešsaistē un nepieciešamība daudzkārt
pielietot jaunās un vēl ne tik labi
apgūtās tehnoloģijas. Neskatoties uz visām papildus grūtībām,
direktore un kolektīvs veiksmīgi
ticis ar visu galā. Viens no komi-

jam kolektīvam, vecākiem, audzēkņiem, Rojas
novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai!
Baiba Beraģe,
Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktore

sijas vērtēšanas kritērijiem bija
iestādes sadarbība ar pašvaldību.
Kā pirms intervijas jau bija novērojis komisijas priekšsēdētājs Jānis
Ivanovs, visi MMS kolektīva veiktie priekšdarbi vēstījuši par to, ka
šeit notiek regulārs, plānveidīgs un
pārdomāts darbs, ko priekšsēdētāja arī apstiprinājusi sarunas laikā.
Eva Kārkliņa: „Intervijas laikā mēs
aptvērām visu „spēles laukumu”
un mūsu viedokļi saskanēja, ka
var ar augstu vērtējumu novērtēt
direktori, kura šajā amatā ir neilgi,

bet „pārzin’ drēbi”, jo pati izgājusi
visus posmus, sākot no audzēknes
līdz direktorei. Prieks par komisijas augsto novērtējumu un patiess lepnums par šādu izglītības
iestādi. MMS kolektīvam novēlu
uzturēt šo darba prieku un motivētās darbības garu, ko pārnest uz
saviem audzēkņiem un lepoties ar
kopīgiem panākumiem! Direktorei vēlu turpināt labi iesāktos darbus un sava darba prieku dāvāt gan
kolektīvam, gan audzēkņiem un
vecākiem!”

Latvijas dzimtsarakstu sistēmai – 100
18. februārī Latvijas dzimtsarakstu sistēmai apritēja simts gadu.
Šajā zīmīgajā datumā notika Latvijas dzimtsarakstu simtgadei veltīts tiešsaistes dievkalpojums no Rīgas Doma baznīcas – tajā Tieslietu ministrija godināja dzimtsarakstu sistēmas darbiniekus.
Dzimtsarakstu nodaļas kopš to izveidošanas 1921. gada 18.
februārī, ir tieslietu ministra uzraudzībā. Šobrīd Latvijā darbojas
122 pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas. „Dzimtsarakstu nodaļas
veic sabiedrībai nozīmīgas funkcijas – laulību reģistrāciju, personu
dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Tas nozīmē, ka dzimtsarakstu nodaļas ir līdzās cilvēkam visu dzīvi – no dzimšanas līdz
mūža beigām. Dzimtsarakstu nodaļu praktiskais un ikdienišķais
darbs ieņem fundamentālu lomu ģimenisko tradīciju un vērtību
sardzē, kas mūsu sabiedrībai ir bijušas svarīgas gadsimtiem ilgi,”
uzsver tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Solvita Saukuma-Laimere norāda: „Neskatoties uz dažādām
politiskām un teritoriālām izmaiņām, dzimtsarakstu nodaļas ir
gājušas līdzi laikam, veidojot mūsdienīgu, modernu institūciju.
Nozīmīgākais pavērsiens ir bijis 2013. gada 1. janvārī, kad stājās
spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, un ziņas par noslēgtajām laulībām, reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem
sāka iekļaut Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā.
Savukārt dzimtsarakstu nodaļu uzdevums ir gādāt, lai visi dzimšanas, laulības un miršanas reģistru ieraksti, kas ir neatkārtojams
kultūrvēsturisks mantojums, tiktu pienācīgi saglabāti nākamajām
paaudzēm.”

Vienlaikus ar dzimtsarakstu nodaļu sistēmas simto jubileju,
savu piekto dzimšanas dienu svin Latvijas Dzimtsarakstu nodaļu
darbinieku asociācija (DZINDA). Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku asociācijas vadītāja Inese Bumbiere-Kaže norāda: „DZINDA dibināta ar mērķi veicināt dzimtsarakstu nodaļu darbinieku
savstarpējo sadarbību, pieredzes apmaiņu un profesionālo izaugsmi, un šodien tās rindās ir vairāk kā 200 dzimtsarakstu nodaļu darbinieki, kuri profesionāli, zinoši un aizrautīgi dara savu
sirdsdarbu. Svētku reizē ir jāatzīst, ka patiesi vērtīga ir tā dzīve,
kas dzīvota citiem!”

Papildu informācija:
Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā sāka darboties no 1921. gada
18. februāra, kad Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste izsludināja likumu „Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju”. Par paraugu Latvijas dzimtsarakstu sistēmas normatīvās bāzes izveidei tika ņemti
citu Eiropas valstu likumi, sevišķi Šveices 1907. gada Civilkodeksa
normas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kas noteica, ka par šo
jomu ir atbildīga valsts.
Par to, lai laulību ceremonija Rojas dzimtsarakstu nodaļā noritētu īpaši svinīgi un sirsnīgi, rūpējas Rojas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Bērziņa (no kreisās), Brigita Kvalberga
un Iluta Graudiņa.
Albuma foto

Lana Mauliņa
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Rojas novada domē
Rojas novada domes
2021. gada 16. februāra
sēdē tika izskatīti
12 darba kārtības
jautājumi, kur deputāti
lēma:
• Apstiprināt noteikumus „Par atalgojuma noteikšanu Rojas novada vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestāžu un Rojas
novada Sporta skolas medmāsām”;
• Apstiprināt ar 2021. gada 01. martu grozīto Amatu klasificēšanas rezultātu
apkopojumu un Rojas novada pašvaldības darbinieku individuālo mēnešalgu un
novērtēšanas rezultātu apkopojumu Rojas
vidusskolas medmāsai, PII „Zelta Zivtiņa”
medmāsai, PII „Saulespuķe” medmāsai,
Rojas novada Sporta skolas medmāsai;
• Noteikt nekustamā īpašuma nodoklim, tai skaitā, nodoklim par neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī
graustu nodoklim, vienu maksājuma termiņu par 2021. gadu – 31. decembri.
• Apstiprināt Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo/
lemjošo daļu.
• Apstiprināt mācību maksas samazināšanu Rojas Mūzikas un mākslas skolā
līdz 2020./2021. mācību gada beigām, nosakot to šādā apmērā:
• Vecāku līdzfinansējums Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolēnam, apgūstot
vienu mācību programmu – 5,00 EUR mēnesī;
• Vecāku līdzfinansējums par izglītojamo, kurš ir daudzbērnu ģimenes (kurā ir
trīs un vairāk bērnu) loceklis un kopā ar
vienu no vecākiem/aizbildņiem un vismaz
diviem tās pašas ģimenes nepilngadīgajiem bērniem ir deklarējis savu dzīvesvietu
vienā Rojas novada administratīvās teritorijas adresē – 2,50 EUR mēnesī;
• Mācību maksa Interešu izglītības
programmā – 7,50 EUR mēnesī.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu „Ķirumi” un „Silprūši”, Rojas novadā zemes vienībām;
• Atļaut zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma
„Kalnmalas”, Kaltenē, Rojas novadā robežu
pārkārtošanai.
• Noteikt nekustamam īpašumam
Plūdoņa ielā 7, Rojā, Rojas novadā, zemes
vienībai zemes lietošanas mērķi: „Komercdarbības objektu apbūve” 0,0077 ha platībā
un piešķirt nosaukumu un adresi: Plūdoņa
iela 7A, Roja, Rojas novads, LV-3264.
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Atpūtas vieta Aizklāņos”, Rojas novadā.
• Iesniegt Lauku atbalsta dienestam
projekta pieteikumu „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja” Valsts atbalsta
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem, pasākumā
„Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 968,00 EUR, projekta kopējās izmaksas 4840,00 EUR.
• Iesniegt Lauku atbalsta dienestam
projekta pieteikumu „Taimiņu mazuļu
smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un
resursu papildināšanai Rojas novadā”
Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem, pasākumā „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu
2 419,58 EUR, projekta kopējās izmaksas
ar PVN 12097,92 EUR.
• Piešķirt Rojas novada pašvaldībai
piederošajam dzīvoklim Zvejnieku ielā 14,
dzīvoklis 13, Rojā, Rojas novadā – dienesta
dzīvokļa statusu.
Informāciju sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja
vietniece/domes sekretāre
Gunta Dambiņa

Pielāgojamies esošajai situācijai
Latvija māca un mācas attālināti.
Mums visiem šis laiks rada neziņu un
zināmus apgrūtinājumus. Bet skolas
turpina darbu, un skolēni turpina pierādīt sevi dažādās mācību olimpiādēs.
Ir zināmi rezultāti 18. janvārī notikušajai latviešu valodas un literatūras
starpnovadu olimpiādei 11.–12. klasēm. No Rojas vidusskolas piedalījās
12. klases skolēns Kristaps Ričards
Freimanis, iegūstot 1. vietu un uzaicinājumu piedalīties arī valsts olimpiādē
6. martā. Lepojamies ar mūsu jaunieša
zināšanām, sakām paldies viņam, un
paldies skolotājai Aigitai Sprincei par
ieguldīto darbu talanta spodrināšanā.
15. janvārī fizikas valsts olimpiādes
2. posmā Rojas vidusskolu pārstāvēja
vairāki uzņēmīgi skolēni. Paldies sko-

lotājiem Gaidim Riekstiņam-Maurem
un Ilgai Treimanei, kuri atbalstīja
un uzmundrināja. Tāpēc arī rezultāts ir patīkams – Dāvidam Liepam
(9. klase) – 2. vieta, Oto Veinbergam
(10. klase) – 3. vieta. Ar labiem panākumiem startēja arī Eva Šulce (10. klase), Valters Sigai un Mārtiņš Brauns
(12. klase). Liels paldies skolēniem un
skolotājiem.
29. janvārī attālināti norisinājās
matemātikas Valsts 71. olimpiāde
9.–12. klašu izglītojamiem. Rezultāti
ir iepriecinoši. Kristapam Ričardam
Freimanim (12. klase) – 1. vieta, sakām paldies skolotājai Vitai Freimanei,
Dāvidam Liepam (9. klase) – 2. vieta,
skolotāja Anita Kurmiņa, Evai Šulcei
(10. klase) – 3. vieta, skolotāja Anita

Kurmiņa. Labus rezultātus sasniedza
arī Līna Jaunozola (9. klase) un Oto
Veinbergs (10. klase). Lepojamies un
sakām paldies skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu.
Ķīmijas valsts olimpiādes 2. posms
9.–12. klašu skolēniem norisinājās
2. februārī. Rojas vidusskolu godam
pārstāvēja Mārtiņš Vīksne (9. klase),
iegūstot 3. vietu. Labi startēja arī
Dāvids Liepa (9. klase), Eva Šulce un
Oto Veinbergs (10. klase). Sakām paldies skolotājai Mārai Folkmanei par
skolēnu sagatavošanu un skolēniem
par Rojas vidusskolas vārda spodrināšanu.
Tiešsaistes režīmā, izmantojot
olimpiādes tīmekļa vietni, 9. februārī
10.–12. klašu (drīkstēja piedalīties arī

jaunāki izglītojamie) ģeogrāfijas olimpiādē Rojas vidusskolu godam pārstāvēja Dāvids Liepa (9. klase) – 1. vieta,
Mārtiņš Vīksne (9. klase) – 2. vieta,
un ar labiem rezultātiem arī Līna Jaunozola (9. klase), Oto Veinbergs, Eva
Šulce (10. klase), Patrīcija Kleinberga
un Patriks Upners (11. klase). Sveicam
skolēnus un skolotāju Gaidi RiekstiņMauri.
Tādi talantīgi jaunieši mācās Rojas
vidusskolā. Lepojamies ar viņiem un
skolotājiem, kuri nežēlo savu laiku, lai
motivētu, palīdzētu un atbalstītu mūsu
jaunatni.
Izturēsim šo laiku kopā! Kopībā un
sadarbībā ir spēks! Viss mūsu nākotnei, mūsu bērniem!
Antra Ozollapa

Slēgta tipa automazgātavas būvniecības sabiedriskās
apspriešanas rezultāti
Rojas apvienotā Būvvalde (turpmāk – Būvvalde)
apkopojusi publiskās apspriešanas rezultātus par
slēgta tipa automazgātavas būvi Upes ielā 2, Rojā, un
pieņēmusi lēmumu – atļaut būvniecību.
Uzņēmums SIA „AMBER WAY LTD” vērsās
Būvvaldē ar būvniecības ieceres ierosinājumu – būvēt slēgta tipa automazgātavu Upes ielā 2, Rojā. Rojas
apvienotā būvvalde, saņemot būvprojektu minimālā
sastāvā, 2020. gada 10. decembra sēdē izvērtēja tā
atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam – grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem. Tika izvērtēta sabiedrības līdzdalības
nepieciešamība atbilstoši Latvijas būvnormatīviem,
kā arī, ņemti vērā citos normatīvos aktos noteiktās
prasības attiecībā uz dabas, vides, sabiedrības veselības, kultūrvēsturisko pieminekļu un nekustamā īpašuma aizsardzību. Būvvalde ņēma vērā arī
2020. gada 21. aprīļa Rojas novada domes deputātu
pieņemto lēmumu, ka uzņēmējam jāorganizē publiskā apspriešana par tieši šī zemesgabala (Upes iela 2,
Roja, kadastra Nr. 8882 008 1194) nodošanu ar apbūves tiesībām automazgātavas celtniecības mērķim.
Rojas novada teritorijas plānojums (apstiprināts
ar Rojas novada domes 2011. gada 20. septembra
sēdes lēmumu Nr. 17) pieļauj pakalpojuma objektu
būvniecību publiskās apbūves zonā. Pēc Rojas novada teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem
(6.10.2.2. apakšpunkts) būvniecības iecerē paredzētā
slēgtā tipa automazgātava atbilst zonējumam kā pakalpojumu objekts.

Būvniecības ieceres publiskajā apspriešanā saņemtas 316 aptaujas anketas. No tām:
1. SIA „AMBER WAY LTD” izstrādās anketas
iesniegušas 192 (viens simts deviņdesmit divas) privātpersonas un 1 (viena) juridiska persona, kuras
iesūtītā anketa, parakstīta ar elektronisko parakstu,
50 (piecdesmit) būvniecības ieceres atbalstītāju vārdā.
160 (viens simts sešdesmit) privātpersonu un
1 (vienas) juridiskās personas, kurā parakstījušies
50 (piecdesmit) iesniegto anketu iesniedzēji, ir PAR
automazgātavas būvniecības ieceri.
4 (četri) respondenti ir PRET.
2 (divas) anketas nav skaidri nolasāmas un saprotamas, vai respondents ir PAR vai PRET.
25 (divdesmit piecas) anketas saņemtas bez parakstiem, un visi respondenti ir PAR.
2. Ir saņemtas 22 (divdesmit divas) Rojas iedzīvotāju veidotas iesnieguma veidlapas, ko parakstījušas
65 privātpersonas, kur 65 ir PAR, 1 – PRET.
3. Ir saņemtas 23 (divdesmit trīs) Rojas iedzīvotāja izstrādātas aptaujas anketas, kuras parakstījušas
58 (piecdesmit astoņas) privātpersonas, un kurās
respondenti sniedza konkrētas atbildes uz jautājumu – atbalsta vai neatbalsta būvniecības ieceri, vai
ierosina automazgātavas būvniecību veikt citā vietā.
PAR būvniecību ir 1 respondents, PRET 24 respondenti, par būvniecību citā vietā – 43 respondentu
(parakstījušo privātpersonu skaits atšķiras no kopsavilkuma tabulā uzrādīto parakstu skaitu tāpēc, ka

Deputātu kandidātu sarakstu
pieņemšana 2021. gada
5. jūnija pašvaldību vēlēšanām
Talsu novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu
komisijas 2021. gada 14. janvārī apstiprināto instrukciju „2021. gada 5. jūnija
pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija” Talsu novada vēlēšanu komisija nosaka, ka deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana laika
periodā no 2021. gada 17. marta līdz 2021. gada 5. aprīlim notiks pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26128886 un vienojoties par konkrētu laiku.
Ievērojot pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijas
2.2. punktu, pēdējā deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanas dienā 2021. gada
06. aprīlī Vēlēšanu komisija sarakstus pieņems klātienē, iesniedzēju ierašanās
secībā, no plkst.13.00 līdz 18.00 Talsu novada pašvaldības ēkā, Kareivju ielā 7,
Talsos.
Konts drošības naudas (285,00 EUR) iemaksai – LV68TREL981346900600B
(Valsts kase).
Informējam, ka 2021. gada 9. aprīlī plkst. 13.00 Talsu novada vēlēšanu komisija organizēs reģistrēto kandidātu sarakstu numuru izlozi Talsu novada
pašvaldībās ēkā Kareivju ielā 7, Talsos.
Kontakttālruņi:
26128886 – komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns
26404322 – komisijas sekretāre Gunta Dambiņa

10 (desmit) privātpersonas atzīmējušas 2 (divus) atbilžu variantus – „pret” un „citā vietā”).
No saņemtajām anketām būvniecības sabiedriskās apspriešanas rezultātā, lielākais vairums respondentu ir atbalstījuši būvniecības ieceri.
Vides un reģionālās attīstības ministrijas valsts
sekretāra vietniece Ilze Oša 2021. gada 8. februāra
vēstulē norādījusi uz jautājuma sakārtošanu saistībā
ar satiksmes organizāciju, par ko tika informēta Rojas novada pašvaldība. 2021. gada 12. februārī tika
iesniegts iesniegums A/S „Latvijas Valsts ceļi” ar aicinājumu iesaistīties teritorijas Plūdoņa iela – Jūras
iela – Upes iela – Selgas iela automašīnu un gājēju
kustības drošības un satiksmes organizēšanas uzlabošanas projektā, kas attiecas uz laukumiem, trotuāriem, braucamās daļas un tiltu 500–700 m attālumā
no veikala „Maxima”. Pašvaldība jau saņēmusi telefonisku informāciju no A/S „Latvijas Valsts ceļi” valdes
priekšsēdētāja Jāņa Langes par atbalstu šajā projektā,
un pēc oficiālas atbildes saņemšanas uz iesniegumu,
tiks uzsākts darbs pie satiksmes organizēšanas projekta. Būvniecība ir vistiešāk saistīta gan ar privātpersonas īpašumtiesībām, gan ar sabiedrības interesēm un tiesībām uz labvēlīgu vidi, tādēļ Būvvaldei,
izvērtējot konkrētos apstākļus, nav tiesiska pamata
liegt akceptēt būvniecības ieceri un izdot būvatļauju.
Detalizēts pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem ir publicēts www.roja.lv mājaslapā, sadaļā
„pakalpojumi” – „Būvvalde”.
Dace Klabere

Izsole
Rojas novada dome rīko pirmo elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, kadastra numurs 8882 008 0933,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 –
0,14 ha platībā un uz tā esošās inženierbūves – torņa ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 001.
Sākumcena – 8200 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 820 euro.
Samaksa par pirkumu – 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.03.2021 plkst.13.00 līdz 29.03.2021.
plkst. 23.59. https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas 09.03.2021 plkst.13.00, noslēdzas 08.04.2021. plkst. 13.00.
Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Rojas novada domes kontā, saskaņā
ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.
Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 29421943.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Talsu rajona partnerība” aicina uz
2021. gada informatīvajiem semināriem un konsultācijām zoom platformā projektu iesniedzējiem
¾¾ 2. martā plkst. 14.00
¾¾ 4. martā plkst. 11.00
¾¾ 9. martā 14.00

Apskatāmās tēmas

Projektu iesniegumu sagatavošana
un iesniegšanas prasības Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
konkursā.
)) Aktualitātes Eiropas finansējuma
piesaistei.
)) Kādas projektu idejas iesniegt.
)) Vērtēšanas kritēriji. Metodika.

)) Iepirkuma piemērošana.
)) Projektu iesniegumu veidlapas
elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS).
)) Nepieciešamie pavaddokumenti.
)) Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.
Semināri ir bezmaksas. Pieteikšanās
beidzas vienu dienu pirms katra semināra dienas.
Informācijai: Administratīvā vadītāja Lolita Muceniece, tālrunis 22328884,
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv
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LIAA Talsu biznesa inkubatorā Pandēmijas ietekme uz uzņēmējdarbību
brīdis, kas parāda gan
jaunu dalībnieku Dace Klabere
mūsu stiprās, gan vājās
Pagājušajā gadā pasaulē sākusies puses attiecībās, bērnu
ir būtiski skārusi gan- audzināšanā, finansēs.
uzņemšana pandēmija,
drīz visu nozaru darbību. Vissmagāk Parādās vājie posmi, kur
No 1.–22. martam uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem, var iesniegt pieteikumus dalībai LIAA inkubācijas programmā. Pieteikumu izvērtēšana un inkubācijas līgumu slēgšana notiks aprīlī. Šajā uzņemšanas kārtā LIAA Talsu biznesa inkubators uzņems ne vairāk kā 5 inkubācijas programmas dalībniekus.
Uzņēmumi, kas tiek apstiprināti inkubācijas programmai, var saņemt līdzfinansējumu dažādu uzņēmuma izmaksu segšanai. Dažādu pakalpojumu izmaksas, kā arī ražošanai nepieciešamo iekārtu vai aprīkojuma izmaksas programma
sedz 50% apmērā. Ražošanā nepieciešamu izejmateriālu vai izejvielu izmaksas –
30% apmērā. Līdzfinansējums ir pieejams uzreiz pēc inkubācijas līguma parakstīšanas. Līdzfinansējuma saņemšana ir vienkārša un ātra. Līdzfinansējums ir grants
jeb dāvinājums – tas nav jāatmaksā. Maksimālais termiņš, līdz kuram dalībnieks
var būt inkubācijā un saņemt atbalstu, ir līdz 31.12.2023.
Šobrīd nav zināms, vai pēc šīs uzņemšanas kārtas notiks vēl kāda jaunu dalībnieku uzņemšana inkubācijā, tāpēc īpaši aicināti neatlikt pieteikšanos tie
jaunie uzņēmēji, kas to apsver!
Programma neatbalsta uzņēmumus, kas darbojas lauksaimniecības, tirdzniecības, nomas un starpniecības, finanšu, nekustamā īpašuma biznesa nozarēs. Pārējās
nozares ir atbalstāmas. Šajā uzņemšanas kārtā īpaši aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kas savu produkciju vai pakalpojumu potenciāli var eksportēt vai jau eksportē.
Inkubācijas programmā papildus finanšu atbalstam uzņēmums gūst arī iespēju
intensīvi mācīties par biznesa vadības un saistītām jomām. Aizvien vairāk mūsu
apmācības ir fokusētas uz specifiskām mūsu inkubācijas dalībnieku vajadzībām.
Esot inkubācijas dalībniekam, uzņēmumam ir pieejams plašs kontaktu tīkls ar jauniem uzņēmējiem citos Latvijas inkubatoros, kas ir atvērti sadarbībai, kas dalās
pieredzē. Dalība inkubācijā uzņēmumam ļauj bez maksas ņemt dalību dažādos
LIAA organizētos uzņēmumu popularizēšanas pasākumos.
Pieteikuma formu dalībai inkubācijas programmā var atrast https://www.liaa.
gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/dokumenti. Pieteikums un tā pielikumi
jāaizpilda datorrakstā, jāparaksta ar elektronisko parakstu vai papīra veidā un jānosūta uz talsi@liaa.gov.lv vai jānogādā LIAA Talsu biznesa inkubatorā Talsos, Kalna ielā 4. Jautājumu un neskaidrību gadījumā esat laipni aicināti sazināties ar LIAA
Talsu biznesa inkubatora komandu pa tel. 62400904 vai e-pastu talsi@liaa.gov.lv.
Sākot ar martu, Pirmsinkubācijas programmai vairs nevar pieteikties jebkurā
laikā. Pieteikumus pirmsinkubācijas programmai pieņemam no 1.–22. martam!
Tiks uzņemti tikai pirmie 10, kas pieteiksies. Pirmsinkubācijas programma ir veidota fiziskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu
mēnešu garumā pirmsinkubācijas programma dalībniekiem nodrošinām bezmaksas seminārus, apmācības un konsultācijas par sava uzņēmuma izveidošanu un attīstīšanu, aprīkotas darba telpas, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno
uzņēmēju kopienā Latvijā. Lai pieteiktos, nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu,
kas atrodams turpat https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/
dokumenti, un iesniegt to LIAA Talsu biznesa inkubatorā vai nosūtīt elektroniski
parakstītu uz talsi@liaa.gov.lv.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību Latvijas reģionos. LIAA Biznesa inkubatori
ir finansēti ERAF projekta «Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators» ietvaros.

skartās ir tūrisma, sabiedriskās ēdināšanas, transporta, sporta, kultūras
un daudzas citas nozares, izraisot
spēcīgu triecienu pasaules un Eiropas
ekonomikai, tostarp Latvijai. Ekonomikas atkopšanās prasīs vairākus
gadus, bet ļoti daudziem uzņēmējiem
pandēmijas radītie zaudējumi būs liktenīgi. Par to, kā šis laiks ietekmējis
mūsu uzņēmējus, stāsta gaļas nama
„Cimboliņš”, viesnīcas un kafejnīcas
„Čiekurs” īpašnieks Nauris Graudiņš
un SIA „Ķipītis Roja” īpašniece Aivita
Dubure.
Nauris Graudiņš: „Esam uz pauzes.
Gaidām, kad varēsim atkal strādāt. Kafejnīcā kaut ko līdzi nešanai gatavojam,
taču lielie pasākumi, kas ziemā ir galvenie ienākumu nesēji, notikt nevar.
Neko jau daudz darīt nevaram, tikai
ievērotnoteikumus un gaidīt. Pagājušajā gadā kafejnīcu aizvērām jau septembrī, jo bijām ļoti noguruši no lielā
apmeklētāju pieplūduma vasarā. Tajā
brīdī tikai nojautām, ka drīz tā būs jāver
ciet, bet, skatoties no šī brīža situācijas,
tā bija pareiza izvēle. Mēs, protams, gribētu strādāt, tādēļ ļoti gaidām vasaru.
Pagaidām cenšamies iztikt bez jebkādiem pabalstiem, redzēsim, cik ilgi tas
viss turpināsies. Aizdevumi nevienam
nav patīkami, tāpēc pagaidām cenšamies iztikt, kā varam, un iepauzēt. Protams, ne jau priecīgu prātu to darām,
bet visi esam vienādā situācijā. Labi, ka
mums ir veikals, kas turpina strādāt, tas
mums šajā brīdī ļoti palīdz. Būtu ļoti
grūti, ja nevarētu vispār strādāt. Tad
būtu kā restorānu vadītājiem – viņiem
bez palīdzības neiztikt. Šis ir patiesības

labi var redzēt, ka vajadzīgas zāles un kaut kas
jādara. Nav jau viss tikai
slikti. Protams, patiesību
ne vienmēr mums gribas
ne dzirdēt, ne redzēt, bet
diemžēl šis ir tas brīdis,
kas to parāda, un ko mēs
arī cenšamies izmantot. Mēs redzam lietas,
ko vajadzēja optimizēt
jau sen, bet, kamēr tu
esi aizņemts un viss iet
labi, tu tās atliec maliņā. Tad, kad esi spiests
par to domāt, tad sāc
rīkoties. Kā šogad visas
takas un meži izstaigāti,
tā sen nav bijis. Ilgtermiņā arī Roja būs ieguvēja.
Cerēsim, ka nav vairs aiz kalniem laiks, kad apMēs esam pamanīti, un
cilvēki saprot un atcerē- meklētāji varēs baudīt maltīti, sēžot pie šiem galD. Klaberes foto
sies, ka Rojā arī ziemā ir diem.
skaisti un ir, ko redzēt, tā
kā, domāju, kad vīrusa nebūs, mums ies apsardzes mašīnu un protestē gan pret
vēl labāk, kā iepriekš. Es uz to ceru. Šis maskām, gan groziņu lietošanu. Kaut
laiks mūs dara gan gudrākus, gan stip- ko tēlo, komentē un liek slikti justies
rākus”.
gan man, gan pārdevējām. Pēc groziņu
Aivita Dubure: „Šajā laikā mums skaita kontrolējam apmeklētāju skaidaudz kas ir liegts. Pirmkārt jau ēdinā- tu veikalā, vai tiešām mums tas visu
šana uz vietas. Un tas ir pats trakākais dienu būtu jāatgādina? Tajā pašā laikā
ne jau mums, bet klientiem. Mums ir apzinos, ka mūs šī situācija neskar tik
vienalga, vai viņš ēdienu ņem līdzi, vai sāpīgi, kā, piemēram, frizierus un maēd uz vietas. Ir žēl skatīties, kā 7 vīri nikīra meistarus. Mums visiem jābūt
saspiedušies busiņā, ēd, jeb ģimene ar saprotošiem šajā laikā, jo gan mums ir
bērniem stāv zem nojumes un ēd, jo līst bremzēts darbs, gan pircējiem maskas
lietus. Veikalā ir aizliegtas tirgot vairākas sagādā neērtības, bet ne jau mēs izdopreču grupas, nedarbojas pirts. Veikalā mājam likumus, līdzīgā situācijā esam
jāseko līdzi masku nēsāšanas noteiku- mēs visi. Galvenais, ka mēs visi strādāmiem. Atbrauc, piemēram, svešinieki ar jam, nevienu neesam atlaiduši”. 

Muzejam – jauns dāvinājums

Papildu informācija:
LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena
Tālrunis: +371 28659444
dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv
Inkubatori.magneticlatvia.lv

Māras Melderes ģimenes
ārsta prakse Rojā
Labas ziņas Dr. Melderes pacientiem
Cienījamie Rojas iedzīvotāji, priecājos jums paziņot, ka jau tuvākajā laikā
M. Melderes ģimenes ārsta prakse uzsāks savu pacientu vakcināciju pret Covid-19
saslimšanu.
Līgumi noslēgti, pirmās vakcīnas prakses pacientiem pasūtītas un, ja vakcīnu
piegādē nebūs problēmu, iespējams, ka jau tuvākajās dienās tiksimies uz vakcināciju prakses telpās ar senioriem 70+.
Priecājamies par pacientu izrādīto interesi un atsaucību, tādējādi mums ļaujot
jau laikus sagatavot vakcinējamo personu sarakstu.
Tie pacienti, kuri vakcīnai praksē vēl nav pieteikušies, tiek aicināti zvanīt un
pieteikties prakses reģistratūrā.
Tie, kuri pieteikušies manavakcina.lv vai telefoniski 8989, visticamāk arī jūsu
datus saņemsim jau tuvākajā laikā.
Cieņā, Dr. Meldere

Pacientus vakcinēs arī Ingrīdas Miķelsones ģimenes ārsta prakse. Vakcinācijai
jāpiesakās elektroniski manavakcina.lv, telefoniski 8989, vai ģimenes ārsta praksē.
Rutas Bergas ģimenes ārsta prakse pacientus pret Covid-19 nevakcinēs. Tas gan
nenozīmē, ka šie pacienti paliks nevakcinēti. Arī šiem pacientiem jāpiesakās
manavakcina.lv vai pa telefonu 8989.
Dace Klabere
P.S. Trešdien, kad informatīvais izdevums jau tika gatavots nosūtīšanai tipogrāfijai, uzzinājām, ka Māras Melderes un Ingrīdas Miķelsones ģimenes ārstu
praksēs jau ir sākusies senioru vakcinācija.

Pacientu uzmanībai

Laikā no 3. marta līdz 3. jūlijam Rutas Bergas un Ingrīdas Miķelsones
ģimenes ārstu praksēm sakarā ar ambulances otrajā stāvā notiekošajiem
būvdarbiem mainīts darba laiks. Prakses būs atvērtas no 8.00–13.00.

Trīsmastu barekntīnas „Elfride” komanda. Barkentīna nolaista ūdenī 1916. gadā
Igaunijā. Tā izmantota galvenokārt koku pārvadāšanai Latvijas piekrastē. Gāja bojā
vētras laikā 1942. gada augustā ceļā no Ģipkas uz Rīgu.
Arhīva foto

Muzejam katrs dāvinājums
ir kā nozīmīgs kopējās vēstures puzles gabaliņš, ko, pētot
un saliekot kopā, rodam arvien detalizētāku priekšstatu
un jaunas zināšanas par kāda
konkrēta laika vēsturiskajām
norisēm, ļaudīm, sadzīvi, tradīcijām. Paldies ikvienam,
kurš dalās ar mums savos stāstos, kurš dāvā muzejam kādu
„puzles gabaliņu”.
Šajā reizē Rojas Jūras zvejniecības muzejs saka milzīgu paldies novadpētniekam
Imantam Tamsonam par vērtīgo dāvinājumu – Kurzemes
piekrastes jūrnieku un viņu
ģimenes locekļu, kuģu komandu, sadzīves un tvaikoņu
fotoattēliem. 

No pirmā marta grāmatu izsniegšana
bibliotēkās – arī sestdienās
Dace Klabere
Pasaulē valdošā pandēmija ietekmējusi arī Rojas novada bibliotēku
darbu. Jau no 12. janvāra tajās grāmatu
un žurnālu izsniegšana lasītājiem notiek bezkontakta veidā. Izvēlētā lasāmviela jāpasūta elektroniskajā katalogā,
e-pastā vai pa telefonu, un pēc tam
to lasītājs var saņemt uz kāpņu telpā
novietotā galdiņa. Bibliotēkas lasītāja
esmu vairāk nekā 50 gadus, un šādu
apkalpošanu pieredzēju pirmoreiz.
Jutos patīkami saviļņota, uz galdiņa
ieraugot grāmatu, uz kuras uzlikta
zīmīte ar manu vārdu. Patīkami, ka
arī šajā laikā, kad datoru un lasītavas
pakalpojumi bibliotēkā nav pieejami,
ir atrasta lieliska iespēja, kā lasītā-

jus nodrošināt ar lasāmvielu. Gada
pirmajos mēnešos grāmatu apmaiņa notika darba dienās no pulksten
11.00–16.00, bet no 1. marta tiks atsākta grāmatu apmaiņa arī sestdienās
no pulksten 11.00–16.00. Bibliotēkas
tālruņi 63232283 vai 28616707.
Kaltenes bibliotēka šajā laikā turpina strādāt ierastajā ritmā. Vienīgais
nosacījums – bibliotēkā drīkst atrasties tikai viens apmeklētājs. Kaltenes
bibliotēkas tālruņa numurs 63220185.
„Grāmatas un ziedi daudziem cilvēkiem ir tikpat nepieciešami kā dienišķā maize”. O. Balzaks
Jutos patīkami saviļņota, ieraugot uz galdiņa grāmatu, kura bija
domāta tieši man. D. Klaberes foto
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
PADOMES LĒMUMS

Nr. 178
(prot. Nr. 55, 9. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Atkritumu apsaimni ekošanas sabiedrība
„PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020. gada 24. novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””,
vienotais reģistrācijas numurs: 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas
iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 (turpmāk – SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””), 2020. gada 24. novembra iesniegumu Nr.20/1-7/338/1-5 ar pievienotu pamatojumu
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas
kārtībai un lūgumu, ņemot vērā likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (turpmāk – Likums) 20. panta otrajā daļā
noteiktās Regulatora tiesības, apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību Regulatora 2019. gada 8. maija lēmumā Nr.89 „Par sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
„PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 92. nr.; turpmāk – Lēmums Nr. 89)
apstiprinātajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem (turpmāk – Iesniegums).
Regulators konstatē un secina
1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma (sadzīves atkritumu
poligonā „Janvāri”) tarifi apstiprināti ar Lēmumu Nr. 89.
2. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””
Iesniegumā lūdz noteikt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, kas apstiprināti ar Lēmumu Nr. 89, piemērošanas kārtību no 2021. gada 1. janvāra, jo saskaņā ar 2020. gada 23. novembrī
pieņemto likumu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” no
2021. gada 1. janvāra tiks paaugstināta dabas resursu nodokļa likme
par sadzīves atkritumu apglabāšanu (turpmāk – DRN likme).
3. 2020. gada 23. novembrī pieņemts likums „Grozījumi Dabas
resursu nodokļa likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 240A. nr.), kurš
stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī un atbilstoši kuram par tonnu apglabāto sadzīves atkritumu no 2021. gada 1. janvāra noteiktas šādas
DRN likmes:
3.1. laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 65 euro;
3.2. laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 80 euro;
3.3. no 2023. gada 1. janvāra 95 euro.
4. Ar Lēmumu Nr. 89 apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi noteikti atbilstoši Dabas resursu nodokļa
likumā noteiktajām DRN likmēm Lēmuma Nr. 89 pieņemšanas brīdī.

5. Likuma 1. pants nosaka Likuma mērķi – nodrošināt iespēju
saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un
Likuma 9. panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju attīstību.
6. Likuma 20. panta otrā daļa paredz, ka Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās
izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas
un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas
piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.
7. Regulators ir izvērtējis Iesniegumu ar tajā norādīto pamatojumu un secina, ka Iesniegumā izteiktais lūgums ir pamatots, jo Lēmumā Nr. 89 noteiktie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifi no 2021. gada 1. janvāra ir jāpiemēro pie DRN likmēm, kas
saskaņā ar likumu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra.
8. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66. pantā noteiktos
lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta
piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs
lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” varētu piemērot Lēmumā Nr. 89
noteiktos sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus no
2021. gada 1. janvāra atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā no
2021.gada 1.janvāra noteiktajām DRN likmēm. Regulators secina,
ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs
attiecīgā mērķa – nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, –
sasniegšanai.
9. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66. pantā noteiktos
lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā
lēmumā noteiktā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
„PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu
piemērošanas kārtība saistīta tikai ar DRN likmes paaugstināšanu
atbilstoši likumam „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas
stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Ar Lēmumu Nr. 89 apstiprināto tarifu aprēķinā iekļautā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente (EUR/t), kas nosaka izmaksas vienas tonnas
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (bez
DRN), paliek nemainīga.
10. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””
pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora
padomes 2020. gada 17. decembra sēdē, bet padomes sēdē nepiedalījās.
Pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1. pantu, 5. pantu, 6. panta otro daļu, 9. panta pirmās daļas

Selgas ielas vārdadienas atzīmēšana
neierastos apstākļos
Dace Klabere
Selgas ielas vārdadienas atzīmēšana februāra sākumā Rojā ir notikums ar vairāku gadu
vēsturi. Gadu gaitā ar muzeja darbinieču un
interesentu palīdzību tajā esam atcerējušies
Rojas ambulances, zivju konservu rūpnīcas,
autoostas, universālveikala un citu Selgas ielas
iestāžu un namu vēsturi.
Šī gada „Selgās”, kad kopēja pasākumu apmeklēšana mums ir liegta, Rojas Jūras zvejniecības muzeja speciāliste Gundega Balode sadarbībā ar Evitu
Mauri-Riekstiņu izstaigāja Selgas ielu ar videokameru, sveicot Selgas ielā strādājošos uzņēmējus
svētku dienā.
No Gundegas stāstītā uzzinām, ka Roja pie ielu
nosaukumiem tikusi tālajā 1968. gadā, kad ciemats
bija tā izaudzis, ka tam pienācās pilsētciemata statuss, kas savukārt nozīmēja to, ka ar māju nosaukumiem vairs nepietika, bet katru ielu vajadzēja
nodēvēt savā vārdā. Rojai paveicās, jo tas bija laiks,
kad gandrīz katrā pilsētā bija kāda Ļeņina vai cita
partijas funkcionāra vārdā nodēvēta iela, bet Rojas
galvenā iela, kas savulaik tautā sakta par Lielo gāti,
nodēvēta par Rojai tik piestāvošo Selgas ielu. Kā
atzīmēja muzeja darbiniece Aina Finke, uz tūristu
jautājumiem, ko īsti nozīmē vārds selga, viņa atbildot, ka tā ir redzamā jūras daļa, kuru redzam,
skatoties no jūras krasta, vai iebraucot jūrā, no
laivas vai kuģa. Savukārt Selgas iela ir tā Rojas
daļa, kas parāda lielāko daļu Rojas. Izstaigājot Rojas galveno ielu, varam izpētīt gandrīz visu Rojas
vēsturi – savulaik uz tās atradusies jūrskola, krogs,
dzelzceļa ēka, slimnīca, veikali, kafejnīca, benzīntanks. Daudzas no vēsturiskajām ēkām, protams,
piedzīvojot dažādas pārvērtības laika gaitā, kalpo
joprojām. Interesanti, ka videofilmā varējām vērot
arī ēku un vietu skatu pirms daudziem gadu desmitiem vai pat simtiem. Joprojām varēja atpazīt
bijušo slimnīcas, dzelzceļa stacijas, pirts un citas
ēkas. Uz to fona par salīdzinoši jaunām varam dēvēt bijušo autoostas ēku, kurā iekārtojies arī Rojas
novada tūrisma informācijas centrs, balto namiņu,

1. punktu, 20. panta pirmo un otro daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu un 3. pielikumu (redakcijā, kas
stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī), Administratīvā procesa likuma
8. pantu, 13. pantu, 56. panta pirmo daļu, 65. panta ceturto daļu un
66. pantu,
Padome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
„PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu
(ar dabas resursu nodokli; bez pievienotās vērtības nodokļa) (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 8. maija
lēmums Nr. 89 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”; Latvijas Vēstnesis, 2019, 92. nr.)
šādu piemērošanas kārtību:

1.1.

DRN likme saskaņā ar
Dabas resursu nodokļa
likumu, EUR/t
65,00

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs,
EUR/t
71,02

1.2.

80,00

78,04

1.3.

95,00

85,05

2. Noteikt, ka šī lēmuma lemjošās daļas 1. punktā apstiprinātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (ar dabas resursu
nodokli; bez pievienotās vērtības nodokļa) piemērošanas kārtība ir
spēkā šādos laikposmos:
2.1. tarifs 71,02 EUR/t – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada
31. decembrim;
2.2. tarifs 78,04 EUR/t – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada
31. decembrim;
2.3. tarifs 85,05 EUR/t – no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa
spēkā stāšanās dienai;
3. Noteikt, ka no 2021. gada 1. janvāra SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 8. maija lēmumu Nr. 89
„Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 92. nr.) apstiprināto
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 64,01 EUR/t.
Ja mainās tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var
noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.
Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina
vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.
Priekšsēdētājs R. Irklis
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

ŠĶIRO PAREIZI!
DRĪKST
Plastmasas dzērienu pudeles
(PET (01))
Plastmasas kanniņas/pudeles
(HDPE (02))
Metāla iepakojumu (konservu
kārbas, dzērienu skārdenes)
Plēvi (LDPE (04))
Avīzes, žurnālus (arī glancētos)
Kartona kastes (cepumu, brokastu
pārslu, apavu un citas)
Biroja papīru
Bukletus
Grāmatas

NEDRĪKST
Jogurta, krējuma iepakojumu
Vienreizlietojamos traukus
(plastmasas, kartona u.c. veida)
Eļļas pudeles
Rotaļlietas
Iepirkuma maisiņus (plastmasas,
papīra)
Laminētu, slapju, netīru papīru
Tetrapakas
Olu iepakojumu (plastmasas,
kartona)
Putuplastu
Autiņbiksītes

Šī ir viena no ēkām Selgas ielā, kas daudzu
gadu gaitā piedzīvojusi visdažādākās pārvērtības
– mainījušās iestādes, veikali un to īpašnieki.
D. Klaberes foto
kuras pirmajā stāvā izvietojies veikaliņš cilvēku
labākajiem draugiem „Astes un ķepas”, bet otrajā
stāvā saimnieko šuvēja Agita Voldemāre, un salīdzinoši nesen uzcelto tagadējās viesnīcas „Rojas
pērle” un gaļas nama „Cimboliņš” ēku, DUS un
visjaunākā – SIA „A Celtne” administrācijas ēka.
Prieks, ka visās ēkās, kuru durvis vēra Gundega,
kūsāja dzīvība, un tur sastaptie darbinieki bija
smaidīgi, priecājās par negaidīto pārsteigumu
un vēlēja gan pašam muzejam, gan visam mūsu
novadam veselību, dzīves sparu, pacietību un
izturību. Dzīve nav apstājusies, tā turpinās, un,
kā filmiņā atzīmēja ambulancē sastaptā ģimenes
daktere Ingrīda Miķelsone, šajā dienā uzņemtā
videofilma paliks kā vēstures dokuments nākamajām paaudzēm un arī mums pašiem par to, kā
mēs pārdzīvojām pandēmijas laiku. Atliek vien
cerēt, ka jau nākamā gada „Selgās” mēs pulcēsimies mājīgajās muzeja telpās un visi kopīgi atcerēsimies laiku, kā Selgas ielas vārdadiena tika
svinēta šajā, 2021. gadā. 

DRĪKST
Stikla pudeles
Stikla burkas un burciņas

info@piejuraatkritumi.lv

+371 63123306

NEDRĪKST
Spoguļu stiklu
Automašīnu stiklu
Logu, siltumnīcu stiklu
Stikla, keramikas, porcelāna,
māla traukus
Māla pudeles
Eļļas pudeles
Spuldzes (visa veida)
Lampu kupolus

www.piejuraatkritumi.lv

BANGA 2021. gada 26. februāris

COVID-19 VĪRUSA IETEKME
UZ PLAUŠĀM
COVID-19 ir respiratorais
vīruss, kura pirmā saskare ar
organismu ir nonākšana gļotu
membrānās, sekojoši pēc tam
plaušās. Organisma cīņas rezultātā pret vīrusu rodas iekaisums, kura ietekmē
plaušas nespēj apgādāt asinis ar skābekli un izvadīt oglekļa dioksīdu, tādējādi rodas elpas trūkums.
Būtiski zināt, ka izraisītie bojājumi plaušās var būt
neatgriezeniski, protams, ne visos saslimšanu gadījumos. Vairāk par ietekmi uz organismu vaicājām Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas un Rīgas Stradiņa universitātes profesorei, infektoloģei,
hepatoloģei Dr. Angelikai Krūmiņai.
Kādi apstākļi vīrusam ir labvēlīgi organismā,
kā vīruss vairojas tajā?
Galvenais apstāklis, kas sekmē vīrusa nekontrolētu savairošanos organismā un palielina risku
smagai COVID-19 saslimšanai ir lokālās vai sistēmiskās imūnās funkcijas traucējumi un blakus saslimšanas. Riska faktori visām vecuma grupām ir:
• Kardiovaskulārās saslimšanas;
• Cukura diabēts;
• Hroniskās plaušu slimības;
• Hipertensija;
• Imūnsupresija pēc orgānu transplantācijām, HIV, glikokortikosteroīdiem u.c. imūnsupresīviem medikamentiem;
• Audzēji;
• Hroniska nieru slimība;
• Aptaukošanās;
• Smēķēšana (vai elektronisko cigarešu lietošana).
Infekcijas pirmajās dienās vīruss strauji iekļūst
organisma šūnās, uzsākot savu replikāciju jeb vairošanos:
QQ RNS (ribonuklemskābes), kas tieši piedalās
olbaltumvielu biosintēzē, atbrīvojas;
QQ Notiek poliproteīnu un strukturālo proteīnu translācija jeb kopēšanas process;
QQ Replikāzes-transkriptāzes kompleksa izveidošanās;
QQ Genoma replikācija;
QQ Nukleokapsīda sintēze (no RNA un N proteīniem) endoplazmatiskajā tīklā un Goldži kompleksa;
QQ Jaunu vīrusa daļiņu formēšana vezikulās;
QQ Vezikulu integrācija ar membrānu;
QQ Vīrusa atbrīvošana.
Lai pasargātu ķermeni no vīrusa infekcijas, cilvēka imūnā sistēma cenšas ar to cīnīties. Pareizi
strādājot imūnai sistēmai, iekaisuma process organismā tiek kontrolēts, un ir ierobežoti vīrusa izplatības ceļi, bet dažkārt imūnā sistēma apjūk, un
sāk iznīcināt ne tikai slimos, bet arī veselos audus,
kas attiecīgi saasina pneimoniju.
Kādu ietekmi COVID-19 infekcija var rast
mūsu organismā, bērnam, pieaugušajam un gados vecākam cilvēkam?
Klīniski COVID-19 manifestējas sekojoši:
Bērnam – ir atkarīgs no bērna vecuma:
 0–9 gados visbiežākie simptomi ir:
 Drudzis;
 Klepus;
 Galvassāpes;
 Diareja;
 Faringīts;
 Slikta dūša/vemšana.
 10–18 gados:
 Drudzis;
 Klepus;
 Galvassāpes;
 Mialģija;
 Faringīts;
 Elpas trūkums.
Kaut gan bērnu vecumā ir iespējama smaga slimības gaita, tomēr pārsvarā saslimšana ir
asimptomātiska, viegla vai vidēji smaga.
Kāpēc COVID-19 bērniem ir retāk sastopams
un mazāk izteikts nekā pieaugušajiem? Viena teorija: bērniem nav tik izteikti intensīva imūnā atbildes reakcija uz vīrusu nekā pieaugušajiem. Tiek uzskatīts, ka „citokīnu vētra” (jeb proteīnu pārmērīgs
daudzums asinīs, kuru saražo organisms) ir svarīgs
smagu COVID-19 infekciju patoģenēzē. Citas
teorijas ietver: vīrusu interference mazu bērnu
elpceļos, kas var izraisīt zemāku SARS-CoV-2
vīrusu slodzi; atšķirīga angiotenzīnu konvertējošā
enzīma 2 receptora (SARS-CoV-2 receptora)
ekspresija bērnu un pieaugušo elpošanas traktā
un salīdzinoši veselīgāki asinsvadi bērniem,
salīdzinot ar pieaugušajiem.
 Pieaugušajam:
 Drudzis;
 Klepus;
 Dispnoe (aizdusa, grūtības elpot);

 Ožas/garšas izmaiņas.
 Vecāka gājuma cilvēkiem (ar sirds asinsvadu slimībām, onkoloģijas pacientiem, pacientiem
ar elpceļu saslimšanu, diabēta pacientiem, u.c.)
un pacientiem ar hroniskām saslimšanām COVID -19 gaita ir smagāka un ar paaugstinātu letālā
iznākuma risku.
Kā vairot imunitāti pret vīrusu?
Galvenā specifiskā profilakse ir vakcinācija,
līdzvērtīgi, kā tas ir arī gripai.
Jāatceras arī par vispārējo profilaksi – blakus
saslimšanu adekvāta terapija, pareiza diēta, adekvāta fiziskā slodze, higiēnas normu ievērošana
u.t.t.
Cik ilgi vīruss uzturas organismā un cik ilgi
inficētā persona var inficēt citus?
Inkubācijas periods ir laika posms starp inficēšanos un slimības sākumu – līdz 14 dienām.
Cilvēkam, kuram tests ir uzrādījis, ka viņš ir
saslimis ar COVID-19, inkubācijas periods jau ir
pagājis. Cilvēka organismā vīruss ir savairojies,
organisms sācis izstrādāt antivielas un sākas atbrīvošanās no vīrusa. Palielinoties antivielu apjomam organismā un cilvēkam atveseļojoties, vīrusu apjoms organismā samazinās, līdz COVID-19
pacients vairs nav infekciozs – tātad vairs nevar
inficēt citus.
Pētījumi ir parādījuši – ja cilvēkam nav slimības pazīmju, šis process ilgst apmēram nedēļu, un
vidēji 7. dienā cilvēks vairs nav infekciozs, tādēļ
pēc 7 dienām var pārtraukt stingro izolāciju ar ārstējošā ārsta lēmumu.
Ja COVID-19 pacien tam ir slimības pazīmes,
lielākā daļa cilvēku vairs nav infekciozi apmēram
pēc 2 nedēļām, kad izzudušas akūtās slimības
pazīmes (drudzis, klepus u.tml.), tādēļ šie COVID- 19 pacienti stingro izolāciju var pārtraukt
10. dienā, ja vien 3 dienas nav slimības pazīmju.
Joprojām nav zāles cīņā pret vīrusu un
pacientus ārstē pēc klīniskā stāvokļa. Kāds ir
biežākais ārstēšanas ceļš?
Vieglajos saslimšanu gadījumos slimība ir pašlimitējoša, un nepieciešama simptomātiska ārstēšana. Smagākajos gadījumos ārstēšana sevī ietver
(atkarīgs no pacienta stāvokļa smaguma):
• Pacienta obligātu hospitalizāciju;
• Hemodinamikas stabilizāciju;
• Blakusslimību terapiju;
• Bakteriālās superinfekcijas ārstēšanu;
• Trombožu profilaksi;
• Skābekļa terapiju;
• Neinvazīvo plaušu ventilāciju;
• Mākslīgo plaušu ventilāciju.
Kā Jūs vērtējat iedzīvotāju atbildību pret valstī
noteikto ierobežojumu ievērošanu? Vai praksē
vairāk novērojat pretestību vai tomēr vairums
izturas atbildīgi?
Kopumā iedzīvotāju atbildība un attieksme pret
valstī noteiktajiem ierobežojumiem ir vērtējami
pozitīvi, lai gan ir novērojumi un publiski ziņojumi
par nosacīti bezatbildīgām iedzīvotāju grupām.
Par kādām citām infekciju slimībām
nevajadzētu piemirst? Un kādas profilaktiskās
pārbaudes būtu ieteicamas?
Vīrusi un dažādas baktērijas mūs biežāk apdraud rudens – ziemas periodā, tādēļ īpaša
uzmanība jāveltī saviem elpceļiem un to higiēnai,
kā arī vēl rūpīgāk jāmazgā rokas un jāizvairās no
kontaktiem ar cilvēkiem, kuriem novērojamas
elpceļu infekcijas slimības pazīmes, piemēram,
klepus, šķaudīšana, iekaisis/sāpošs kakls, iesnas,
paaugstināta ķermeņa temperatūra.
Rudens – ziemas un agra pavasara laiks vienmēr
saistās ar gripas vīrusa klātbūtni, tādēļ neaizmirstam
savlaicīgi vakcinēties pret gripu! Jo īpaši svarīgi tas
ir vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī pacientiem
ar hroniskām saslimšanām un novājinātu ķermeņa
imunitāti.
Profilaktiskās pārbaudes ir veicamas, saskaņojot tās ar savu ģimenes ārstu!
Kas ir tā ziņa, ko vēlaties no sevis kā no jomas
speciālista teikt iedzīvotājiem?
Infekcijas slimības un citas slimības neviens
diemžēl nav atcēlis, tāpēc vispirms mums pašiem jābūt
atbildīgiem par savu veselību, jāievēro nosacījumi,
kā sevi pasargāt no nevēlamām situācijām, kas var
ietekmēt mūsu labsajūtu un veselību kopumā.
Sargāsim paši sevi! Vakcinēsimies pret tām
slimībām, pret kurām ir potes!
Nenodarbosimies ar pašārstēšanos, bet
ievērosim ārstu norādījumus! Kustības, labs miegs
un pareizs uzturs, lai ir mūsu draugi ik dienas! 
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Ko darīt ar uzkrājumu pensiju 2. līmenī?
Zināt ir svarīgi kaut vai tāpēc, ka jau pašreiz,
pieprasot vecuma pensiju, pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir jānorāda, ko darīt ar šo viņa kapitālu.
Pensiju 2. līmeņa dalībniekam viņa kontā
nauda paliek arī tad, ja kādu laiku nav strādāts,
nav veiktas sociālās iemaksas.
VSAA šī gada oktobra dati gan liecina, ka
15 700 personas, kurām jau ir piešķirta vecuma
pensija, nav izmantojušas savu pensijas 2. līmenī
uzkrāto kapitālu.
Ko darīt katrs var izlemt pats savas dzīves laikā un kopš gada sākuma šāda iespēja ir ikvienam
iedzīvotājamun domāta situācijām, ja dzīve apraujas agrāk. Pensiju 2. līmeņa dalībnieks savu
naudu var nodot mantojumā vai arī norādīt cilvēku, kura pensiju 2. līmeņa kapitālam pievienot
savu uzkrājumu.
Gada laikā šo jauno likuma iespēju ir izmantojuši tikai 11% Latvijas iedzīvotāji.
Ja izvēle NAV paziņota, uzkrājums nonāk kopējā pensiju budžetā un pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls tiek izmantots solidāri jau esošajiem
pensionāriem.
STATISTIKA
Piemēram, pagājušā gada desmit mēnešos vien
miruši 4355 pensiju 2. līmeņa dalībnieki, kuri nenodzīvoja līdz pensijas saņemšanai.
Tikai 8% no viņiem bija norādījuši VSAA, kur

palikt viņu pensiju 2. līmeņa uzkrājumam. Summas, ko būtu varējuši saņemt mantinieki, ir bijušas
līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu eiro, bet tās
neatgriezeniski nonāca valsts budžetā.
Cik naudas ir manā pensiju 2. līmeņa kontā?
Lai cik skeptisks cilvēks būtu, jāņem vērā, ka
ilgtermiņā pensiju 2. līmenī tiek ieguldītas lielas
summas.
Pieņemot, ka cilvēks strādā 40 gadu, katru
gadu ieguldot 300 eiro, darba mūžā tiek iekrāti
12 tūkstoši eiro. Šos 12 tūkstošus eiro ieguldot pat
ar 3% peļņu gadā, 40 gados ieguldījums var tikts
dubultots.
Saskaņā ar pētījumu 46 % iedzīvotāju neiedziļinās sava pensijas kapitāla pārvaldībā, bet
38% neiedziļinās pensiju otrā līmeņa plānu piedāvājumā.
Izlasiet un dalieties ar informāciju.
Latvijas pensiju sistēmas dalībnieku asociācijas konsultanti piedāvā attālinātas bezmaksas
konsultācijas. Konsultāciju veikšanai nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu. Konsultācija
ilgst aptuveni 20 minūtes.
Konsultācijai var pieteikties, reģistrējoties
www.lpsda.lv vai zvanot +371 20397292;
vai rakstot info.pensija@gmail.com

Latvijā savvaļas putniem konstatēta
augsti patogēnā putnu gripa
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saņēmis laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kas
apstiprina augsti patogēno putnu gripu diviem
Jūrmalā, Dzintaru pludmalē atrastiem mirušiem
paugurknābja gulbjiem. Šis ir pirmais putnu gripas gadījums Latvijā.
Ņemot vērā konstatēto, kā arī pieaugošos putnu
gripas draudus mājputnu novietnēm, Zemkopības
ministrija, balstoties uz PVD sniegto informāciju,
plāno noteikt papildu biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm visā valsts teritorijā, tostarp ierobežojot mājputnu turēšanu ārpus telpām, lai novērstu
to tiešu vai netiešu kontaktu ar savvaļas putniem.
PVD aicina Latvijas mājputnu turētājus nelaist
mājputnus ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām, nepieļaujot mājputnu kontaktu ar savvaļas
putniem, īpaši - ūdensputniem (gulbjiem, pīlēm),
kā arī gaidāmajos pavasara mēnešos atturēties no
mājputnu iegādes citās Eiropas valstīs. Mājputnu
īpašniekiem nekavējoties jāziņo PVD, ja putniem
novēro slimības pazīmes - būtiski samazinās barības un ūdens uzņemšana, samazinās dējība vai
novērojama putnu mirstība.
Savukārt iedzīvotājus aicinām ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem, zvanot uz
PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju
67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo

pārvaldi. Nekādā gadījumā putnus nevajadzētu
nest uz mājām (it īpaši, ja mājās tiek turēti jebkādi putni) vai vest uz dzīvnieku patversmēm, jo, ja
atvestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt
visus mājās vai patversmē mītošos putnus.
Atgādinām, ka augsti patogēnā putnu gripa
ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam
raksturīga augsta mirstība. Slimības klīniskās
pazīmes ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas,
grīļīga gaita, smakšana u.c. Vīrusa izplatītāji ir
savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība
var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem
savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem
un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt
ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem,
apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
2021. gadā augsti patogēnā putnu gripa savvaļas putniem konstatēta 20, bet mājputniem
16 Eiropas valstīs.
Eiropas valstīs cirkulējošie putnu gripas apakštipi neapdraud cilvēku veselību, taču slimība ir nopietns drauds putnkopības nozarei Latvijā.
Informāciju sagatavoja
PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Ilze Meistere

BANGA 2021. gada 26. februāris

6

Sākas traktortehnikas
valsts tehnisko apskašu
sezona

No 11. februāra Rojas izstāžu un
radošo darbnīcu centrā apskatāma Arņa
Enzela fotoizstāde

„Atspulgs”.

Sludinājumi
PĀRDOD
 Baltalkšņu malku (3m). Zvanīt 26693485.
PĒRK
 Cirsmas, veic lauksaimniecības zemju apauguma novākšanu. Zvanīt 26693485.

Līdzjūtības
Vēl gribas zelta kurpes uzaut
un gulbju ballē padejot
Bet kāda nežēlīga roka
plēš
mārtiņrožu laiku nost.
Visdziļākā līdzjūtība Inārai Kivilai, no
māmiņas atvadoties.
Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

No 2021. gada marta Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmākVTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu, t.i., dosies maksimāli
tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati.
Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jāievēro valstī
noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz 2 m × 2 cilvēki, lietojam sejas
maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA
nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus,
VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu un aicinās atkārtoti
ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai
un derīgai OCTA polisei.

Aizsnieg skuju klātā taka,
Sniegs vēl snieg un snieg.
Tev zem baltās sniega segas
Dziļi jāaizmieg.
Skumjās esam kopā ar Marutu Cielavu, no
mātes atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība
Par mani neraudiet…
Ar maigo vakarvēju man kādreiz
Sveicienus no tāles atsūtiet.
Un dzīvi mīliet tā, kā es to iemīlēju,
Kas skaisti dzīvojis, tam žēl nav projām iet.

Kā var uzzināt par traktortehnikas valsts tehnisko apskati?
Tehniskā apskate tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās
vietai (pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika) vai individuāli vienojoties ar inspektoru (izsaukums). VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.
VTUA arī aicina lauksaimniekus savlaicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām
apskatēm, pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām augu
aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA
tīmekļa vietnē, sadaļā „Smidzinātāju pārbaudes”.

Šajā sāpju un skumju brīdī izsakām
visdziļāko līdzjūtību Ivaram, mammu
Ausmu Rozentāli
mūžībā pavadot.
Astrīda, Brigita, Mudīte, Lidija, Velta,
Ilona, Juris

Latvijas Atvērto datu portāls
Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates
grafikus (plānotās) var skatīt vai lejupielādēt tabulas veidā arī Latvijas
Atvērto datu portālā, VTUA sadaļā. Ieteikums – izvēlēties formātu un
uzklikšķiniet uz sadaļās „Izpētīt”, pēc tam izvēlamies „Priekšskats” vai
„Lejupielādēt” un sākt meklēt pēc novada un vietas.

No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus vecmāmiņas sirds.
Skumju brīdī esam kopā ar Egilu Rozentālu,
no vecmāmiņas atvadoties.
SIA „Kalva” kolektīvs

Skatāmā versija VTUA tīmekļa vietnē
Vienkāršoti skatāmā veidā, pēc traktortehnikas atrašanās vietas plānotos grafikus traktortehnikas un tās piekabju ikgadējai valsts tehniskās
apskatei var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē.

Atnāc, tēt, pa aizsnigušiem ceļiem,
Atnāc rāt vai labus vārdus teikt.
Rudīt, mēs patiesi jūtam Tev līdzi, tēti
zaudējot.
Tavas draudzenes

Pašvaldība
Valsts tehniskās apskates grafikus var meklēt arī novada pašvaldībā
(klientu apkalpošanas centros, informatīvajos izdevumos, tīmekļa vietnē,
u.c.).

Pateicības

Individuāli
Traktortehnikas valsts tehnisko apskati var pieteikt arī individuāli jebkurā gada darba dienā. Vienīgais nosacījums ir savlaicīgi sazināties ar jūsu
traktortehnikai tuvāko vai ērtāko VTUA biroju, un uzaicināt VTUA darbinieku uz traktortehnikas atrašanās vietu!

No sirds pateicamies visiem, kuri mūs atbalstīja
un bija līdzās, mūsu mīļo omīti Martu Sīpolu
pēdējā gaitā pavadot.
Tuvinieki

Vislielākais paldies organizācijām, radiem,
draugiem, bērniem, mazbērniem, z/s „Bieļas 1”
apbedīšanas birojam un visiem labajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja izvadīt pēdējā gaitā Hertu
Reimartus.
Dēls Gunārs, meitas Maruta, Inta

Augu aizsardzības līdzekļi
Lauksaimniekus aicinām savlaicīgi pieteikties arī augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām augu
aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA
tīmekļa vietnē, sadaļā „Smidzinātāju pārbaudes”. 

ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” (Nr. 9.2.4.2./16/I/044 )
semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2021. gada marta mēnesim
Nr.
Norises laiks
Datums (dd.mm.gggg.)
p. k.
(plkst. no-līdz)

Īstenošanas vieta (adrese)

Nosaukums

1.

05.03.2021.12.03 .2021.
19.03.2021.26.03.2021.

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.

05.03.2021.12.03.2021.
19.03.2021.26.03.2021.

12.30–13.30

Rojas stadionā, Miera iela 13, Roja,
Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – Fizioterapijas
nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

3.

05.03.2021.12.03.2021.
19.03.2021.26.03.2021.

14.30–15.30

Laukā pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu
centra Melnsilā, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – Fizioterapijas
nodarbības pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

4.

01.03.2021.08.03.2021.
15.03.2021.22.03.2021.
29.03.2021.

18.00–19.00

Parkā pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu
centra „Varavīksne”, „Rude”, Rude,
Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – pilates pieaugušajiem

5.

04.03.2021.11.03.2021.
18.03.2021.25.03.2021.

18.00–19.00

Rojas stadionā, Miera iela 13, Roja,
Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums – pilates pieaugušajiem

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

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

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

Policija ziņo
Laika posmā no 27.01.2021
līdz 23.02.2021.
Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem konsultētas 7 personas, izpildīti 4 atsevišķie uzdevumi,
apkalpoti 12 izsaukumu, izteikti 4 aizrādījumi.
Veikta sadarbība ar Valsts policiju, meklēta kāda
persona, kura veikusi likumpārkāpumu, viena
persona nogādāta kompetentā iestādē. 

Bezmaksas izdevums.
„BANGA” iznāk 1 reizes mēnesī:
katra mēneša 4. piektdienā.

