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Informācija Rojas novada iedzīvotājiem

Šajā nemierīgajā laikā vēršos pie 
Rojas novada ļaudīm ar aicinājumu 
būt paklausīgiem un ar izpratni attiek-
ties pret tiem ierobežojumiem, ko visā 
valstī noteikusi valdība. Tā kā ir pa-
sludināts ārkārtas stāvoklis, tad visus 
noteikumus un rīcības plānus pieņem 
Ministru kabinets, un, pamatojoties uz 
tiem, pašvaldības izstrādā savus rīcības 
plānus. Vēlos informēt par šī brīža ak-
tualitātēm un vēlreiz atgādināt, kur vēr-
sties konkrētas problēmas gadījumos.

Vecākā sociālā darbiniece/soci-
ālā darbiniece darbā ar ģimenēm un 
bērniem Iveta Briede sazvanāma pa 
telefoniem 27234287 vai 63269787, 
e-pasts iveta.briede@roja.lv. Sociā-
lās darbinieces darbā ar ģimenēm 
un bērniem Lindas Geruckas tele-
fona numuri  – 27234286, 63269786, 
e-pasts linda.gerucka@roja.lv. Biroja 
administratorei/sekretārei un Sociālās 
palīdzības organizatorei Ivetai Neima-
nei zvaniet 28909271 vai 63269551,  
e-pasts socialaisdienests@roja.lv un 
iveta.neimane@roja.lv. Sociālo pa-
kalpojumu nodaļas vadītājas/sociālās 
darbinieces darbā ar veciem cilvē-
kiem un personām ar funkcionāliem 
traucējumiem Baibas Trūbiņas tele-
fons 27234288 vai 63269786, e-pasts  
baiba.trubina@roja.lv.

Ikdienā dienests strādā attālināti, 

bet ārkārtas gadījumos, iepriekš pie-
zvanot un vienojoties par konsultāci-
jas laiku un vietu (sociālajā dienestā 
vai personas dzīves vietā), darbinieces 
konsultē un konsultēs klātienē.

1. Iesniegumi sociālajā dienestā tiek 
pieņemti attālināti vairākos veidos:

1.1. Iesniegums ir parakstīts ar dro-
šu elektronisko parakstu;

1.2. Iesniegumu var iesniegt caur 
portālu latvija.lv e-pakalpojumu „Ie-
sniegums iestādei”;

1.3. E-pastā vai telefoniski, kā arī 
iesniegumu var atstāt slēgtā pastkastītē.

2. 22.03.2020.g. stājās spēkā grozīju-
mi sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likumā, kas nosaka, ka trūcīgās 
vai maznodrošinātās personas izziņu 
derīguma termiņš pagarinās līdz š. g. 
31.05.2020. g. uz iepriekšējā iesniegu-
ma un dokumentu pamata.

3. Šajā periodā pašvaldības sociālais 
dienests turpina nodrošināt garantētā 
minimālā ienākuma un dzīvokļa pabal-
sta izmaksu uz iepriekšējo dokumentu 
pamata; nodot ziņas elektroenerģijas 
pakalpojuma saņemšanai par samazi-
nātu cenu; personas uz iepriekš izsnieg-
to izziņu pamata akūtas nepieciešamī-
bas gadījumā var doties uz ārstniecības 
iestādi, kā arī ir tiesīgas turpināt saņemt 
pārtikas preču un pirmās nepieciešamī-
bas preču komplektus.

4. Ja ģimenei no jauna ir nepiecie-
šams noteikt atbilstību trūcīgas/maz-
nodrošinātas ģimenes statusam, vai, 
nonākot krīzes situācijā, personām 
pašvaldības sociālajā dienestā jāvēršas 
attālināti, un arī par sociālā dienestā 
pieņemto lēmumu persona tiks infor-
mēta attālināti.

5. Pabalstu krīzes situācijā izmaksā 
ģimenei, kura neatkarīgu apstākļu dēļ 
pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības, un tai ir nepie-
ciešama materiālā palīdzība pabalstam 
krīzes situācijā. Pašvaldība piešķir pa-
balstu krīzes situācijā, pamatojoties uz 
šo ārkārtējo situāciju valstī, ja ģimene 
atbilst kādam no šiem kritērijiem:

5.1. Ģimenē personai saistībā ar ār-
kārtējo situāciju nav ienākumu. Piemē-
ram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, 
vai personai ir piešķirts bezdarbnieka 
statuss, bet vēl nav saņemts bezdarb-
nieka pabalsts;

5.2. Pašnodarbināts vai uz uzņēmu-
ma līguma vai uz cita veida līguma pa-
mata nodarbinātās personas, pakalpo-
jumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu 
avotu, un citi veidi;

5.3. Ja ģimenei ir radušies papildu 
izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atro-
doties pašizolācijā, saistībā ar atgrieša-
nos no kādas COVID-19 skartās valsts, 

ir iztērēti ienākumi, uzkrājumi, ir bijuši 
mājokļa, viesnīcas, transporta izmak-
sas;

5.4.  Ja ģimene vai persona atrodas 
vai ir atradusies karantīnā un tai nav 
iztikas līdzekļu (sociālais dienests var 
pieprasīt iesūtīt, piemēram, aviobiļetes, 
kas apliecinātu atgriešanos no kādas 
COVID-19 skartās valsts.

6. Šobrīd ir aizliegums apmeklēt 
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas.

Šis laiks ir liels izaicinājums izglītī-
bas iestādēm, jo darbs notiek attālināti 
ar skolēniem un ģimenēm, bet pirms 
tam pedagogi iegulda lielu darbu, lai 
sagatavotu mācību stundas, pārbaudes 
darbus un pēc tam novērtētu kopējo 
sadarbību.

Rojas vidusskolā attālinātais mā-
cību process tiek organizēts e-klases 
platformā. Skolotāji skolēniem uz-
dotajos darbos koncentrējas uz bū-
tiskāko, cenšoties izvēlēties radošus, 
starppriekšmetu saikni nostiprinošu 
uzdevumu veidus. Skolēniem izpildītie 
darbi jāiesniedz e-klasē vai, vienojo-
ties ar skolotāju, kādā citā formātā. Pēc 
darba izvērtēšanas skolotājs nodrošina 
skolēnam atgriezenisko saiti e-klasē vai 
platformā WhatsApp. Skolotāji e-klasē 
paziņo konsultāciju laiku, kad ar viņu 
sazināties e-klasē vai WhatsApp gru-
pā. Skolēnu vecāki tiek aicināti sniegt 
informāciju, ja skolēns konkrētā dienā 
nav varējis veikt uzdotos uzdevumus. 
Attālināta mācīšanās, protams, nozīmē 
lielāku lomu kā skolēniem, tā viņu ve-
cākiem. Lūgums vecākiem noskaidrot, 
kas skolēnam jādara, kādā grafikā, kādi 
mācību materiāli un tehnoloģiskais 
nodrošinājums viņam nepieciešams, 
sekojiet līdzi viņa regulārai saziņai ar 
skolotāju par darāmo un sniegumu.

Arī pirmsskolas izglītības iestā-
des strādā citā režīmā, jo katrā iestādē 
strādā pa vienai grupiņai un tā domā-
ta tikai tādā gadījumā, ja patiešām nav 
nekādu iespēju bērnam palikt mājās. 
Pirms bērna vešanas uz pirmsskolas 
iestādi, vecākam nopietni jāizsver šāda 
nepieciešamība, un, bērnu aizvedot uz 
pirmsskolas izglītības iestādi, vecākam 
rakstiski jāapliecina, ka neviens no ģi-
menes locekļiem un kontaktpersonām 
nav bijis ārzemēs, kā arī nav novērotas 
infekcijas pazīmes.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogi un audzēkņi arī iekļāvušies 
kopējā novitāšu apguvē un nodarbības 
notiek, izmantojot visas iespējamās 
tehnoloģijas. Skolēni apgūst teorijas 
priekšmetus, veicot dažādus uzdevu-
mus elektroniski, instrumentu spēles 

priekšmetos vismaz reizi nedēļā stun-
das notiek tiešsaistē. Protams, grūtības 
sagādā situācija, kad instruments nav 
pieejams mājās, tādā gadījumā skolēni 
nostiprina teorētiskās zināšanas. Ga-
dās arī pa kuriozam – audzēknis spēlē 
skaņdarbu, bet tiešsaistē to vēro peda-
gogs, kurš visu laiku mudina, lai spēlē 
ātrāk. Tikai pēc laba brīža pedagogs 
saprot, ka ir lēns internets un tāpēc 
skaņdarba izpildījums notiek ar laika 
nobīdi. Mākslas priekšmetos skolēni 
paveiktos darbus fotografē un sūta sko-
lotājām. Audio un video formāti šobrīd 
tiek izmantoti gan kora, gan ansambļa 
priekšmetos. Ne tikai specialitātē, bet 
arī citos priekšmetos skolotāji sazi-
nās ar skolēniem telefoniski, lai kopīgi 
veiktu uzdevumus, kas sagādā grūtības. 
Visticamāk, ka arī plānotās ieskaites 
notiks grupas video konferencē, pieda-
loties skolēnam, pedagogam un skolas 
administrācijai.

Īpaši aicinu vecākus – nevediet sa-
vus bērnus uz bērnu laukumiem un ar 
atbildības sajūtu attiecieties pret savu 
un savu bērnu veselību! Sekojiet līdzi 
un ievērojiet visas higiēnas prasības, 
par kurām mūs informē masu mediji.

Ja vecākiem ir jautājumi, sazinieties 
ar izglītības iestāžu pedagogiem vai ad-
ministrāciju, lai jums būtu informācija 
no pirmavota, nevis pastarpināti no kā-
das WhatsApp grupas dalībnieka. Šīm 
grupām tikai tad ir jēga, ja tiek sniegta 
patiesa informācija, nevis dezinformā-
cija, un tāpēc izglītības iestādēs ir pro-
fesionāli darbinieki, kas atbildēs gan uz 
telefona zvaniem, gan iesniegumiem.

Papildus informēju tos vecākus, 
kuru bērni līdz ārkārtas situācijai tika 
nodrošināti ar brīvpusdienām, ka, 
pamatojoties uz Ministru kabineta rī-
kojumu, „…aprēķinot valsts budžeta 
līdzekļu apmēru pašvaldībām un valsts 
dibinātajām izglītības iestādēm, tiek 
ņemts vērā mācību dienu skaits. Ņemot 
vērā, ka valstī izsludinātās ārkārtas si-
tuācijas laikā mācību procesa norise 
netiek nodrošināta klātienē, Izglītības 
un zinātnes ministrija par aprīļa mēne-
si veiks aprēķinu par tām mācību die-
nām, kuras plānotas nodrošināt tikai 
klātienē.” Tātad līdz ārkārtas situācijas 
beigām pašvaldības nesaņems brīvpus-
dienām domāto finansējumu, jo skolēni 
mācās attālināti.

Vēlreiz atgādinu, ka ģimenēm, ku-
rām izveidojusies krīzes situācija, ir jāsa-
zinās ar Rojas novada Sociālo dienestu.

Vientuļo cilvēku aprūpi un palīdzī-
bu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu 
apvienība”, ar kuru pašvaldībai jau trīs 
gadu garumā ir noslēgts sadarbības lī-
gums. Šeit vēlos piebilst, lai cilvēki ir 

vērīgi un tiešām palūkojas apkārt un 
apjautājas saviem kaimiņiem, vai neva-
jag palīdzēt. Ar īpašu nopietnību mums 
jāattiecas pret veciem ļaudīm, un šī ir 
tā reize, kad vajadzētu viņus mudināt, 
cik vien tas ir iespējams, palikt mājās 
un pēc iespējas mazāk uzturēties vietās, 
kur ir daudz cilvēku. 

Arī pašvaldības policisti vairāk pat-
rulē un kontrolē, kas notiek vasarnīcās 
un viesu namos, jo parādījusies ten-
dence, ka šeit apmetušās lielas un ne tik 
lielas ļaužu grupas, kas vēlas karantīnu 
pārlaist ārpus lielajām pilsētām. Ne vi-
sām šīm mājsaimniecībām ir noslēgti 
līgumi par sadzīves atkritumu savākša-
nu, tāpēc arī policisti patrulējot pievērš 
uzmanību šim faktam.

Pašvaldības policisti aicina ziņot 
par pārkāpumiem savlaicīgi, nevis 
novēloti. Ir bijušas situācijas, kad no-
tikums bijis pirmdien, bet liecinieks 
policiju informē tikai pēc 3 dienām. 
Lūgums sniegt reālu informāciju, nevis 
pārspīlējumus!

14. aprīļa Rojas novada domes Fi-
nanšu komitejas sēdē izskatīsim jautā-
jumus, kas attiecas uz dažādiem iedzī-
votāju maksājumiem. Jau pašreiz varu 
informēt iedzīvotājus, ka laika posmā, 
kamēr ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, 
neviens rēķins netiks aplikts ar soda 
naudu. Uz domes sēdi tiek virzīti jau-
tājumi par līdzmaksājuma samazinā-
šanu Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu vecākiem; pirmsskolas izglī-
tības iestāžu audzēkņu vecākiem būs 
jāmaksā par ēdināšanu tikai par tām 
dienām, kad apmeklēta iestāde; tiks 
pārskatīti nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas termiņi. Protams, nekādas 
atlaides netiks piemērotas gadījumos, 
kad nodokļu parāds veidojies par ie-
priekšējiem gadiem. 

Rēķinus par martu klienti saņems 
pēc 21. aprīļa, kad domes sēdē būs no-
lemts, cik un par ko maksāsim.

Tās arī ir būtiskākās aktualitātes 
uz šo brīdi. Sekojiet līdzi informācijai, 
kuru sniedz valsts sabiedriskie mediji, 
un nekādā gadījumā neuzticieties viltus 
ziņām, un paši neesiet viltus ziņu izpla-
tītāji. Ja ir jautājumi, uz kuriem vēlaties 
rast atbildes, vērsieties pie pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību vadītājiem 
telefoniski vai, sūtot e-pasta iesniegu-
mus, vai arī sazinieties ar Rojas pašval-
dības administrāciju, sūtot iesniegumu 
uz e-pasta adresi: roja@roja.lv vai zva-
niet pa tālruni – 27234281 (sekretāre).

Vēlot būt pašiem atbildīgiem un uz 
to mudināt savus līdzcilvēkus –

Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa

Kārlim attālinātās mācības ne-
kādas grūtības nesagādā. Vienīgais, 
par ko viņš sūdzas – mājas apstākļos 
esot grūtāk koncentrēties mācībām, 
jo apkārt ir tik daudz interesentu vi-
linājumu.                                 

A. Kalvānes foto

Lieldienas – svētki, kuros mūsdienās savijušās kopā kristīgo 
Lieldienu tradīcijas ar latviskajām. Lieldienas ir arī pavasara 
saulstāvji, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai, tādēļ 
ar šiem svētkiem saistīti dažādi ticējumi un senču tradīcijas. 
Šogad diemžēl valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ kopīgi 
svētkus svinēt nevarēsim, taču, ja būsim prātīgi un ievērosim 
visus ierobežojumus, varēsim sagādāt sev jaukus un sirsnīgus 
svētkus ģimenes lokā arī pandēmijas apstākļos.

Kas Lieldienu olas zags, paliks pliks kā Lieldienu ola visu 
gadu;

Kas Lieldienās daudz gaļu ēd, to visu gadu moka kukaiņi;

Ja Lieldienās ēd daudz olu, vistas labi dēj;

Ja Lieldienās olu čaumalas nesargā un samin, valdīs 
nemiers un nesaticība;

Lieldienu rītā agra 
celšanās garantē  
možumu un laimi 
visu gadu.

Lai jums 
ar labām ziņām, 
stipru veselību un 

pozitīvām emocijām 
piepildītas 
Lieldienas!
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Rojas novada domē
Rojas novada domes ārkārtas sēdē 
pieņemtie lēmumi

2020. gada 31. martā Ministru kabinets veica grozījumus Minis
tru kabineta 12. marta rīkojumā „Par ārkārtējās situācijas izsludinā
šanu”, nosakot, ka pašvaldības šajā ārkārtas situācijā valsts budžeta 
dotāciju par aprīli – 71 centu dienā par katru 1.–4. klases izglītojamo, 
brīvpusdienu nodrošināšanai var izlietot tās administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, 
kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm 
(neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), 
kā arī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie 
valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam, ir 
tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no 
trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no 
minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

2020. gada 6. aprīlī ārkārtas sēdē Rojas novada domes deputāti 
nolēma, ka sakarā ar ārkārtas situāciju, pašvaldība turpinās līdzmak
sājumu valsts dotācijai pašvaldības administratīvajā teritorijā dekla
rētajiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuri šobrīd neapmeklē pirms
skolas izglītības iestādi un skolas vecuma bērniem, kuri mācās līdz 
devītajai klasei (ieskaitot), un ir no trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu ģimenēm, kā arī aizbildniecībā esošajiem vai audžuģi
menēs ievietotajiem bērniem, nodrošinot ēdināšanu vai pārtikas pro
duktu iegādi katram minētās grupas izglītojamam 1.50 EUR apmērā 
dienā.

Šobrīd siltas pusdienas un pārtikas iegādi vienlaikus var nodrošināt 
SIA „ĶipītisRoja” (Selgas ielā 4, Rojā), tādēļ, lai nesarežģītu pakalpojuma 
administrēšanu, no 8. aprīļa pulksten 10.00 līdz 14.00 minēto bērnu 
pārstāvji var vērsties SIA „ĶIPĪTIS-ROJA” veikalā pie Aivitas Dubures, 
kura ir pilnvarota izsniegt apliecinājumus par piešķirto dotāciju, 
un tālāk tas ir vecāku lēmums, vai tiek ēdiens ņemts līdznešanai vai 
iegādāta pārtika. Atbilstoši lēmumam, par šiem līdzekļiem nedrīkst 
iegādāties alkoholu, cigaretes, dzīvnieku pārtiku u.tml.

Lai rūpētos par sociālā dienesta darbiniekiem un aprūpes mājās 
ārpakalpojuma nodrošinātāju veselību, un, lai viņi varētu veikt 
savus tiešos darba pienākumus – veco un vientuļo cilvēku aprūpi, 
ikdienas sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošināšanu un darbu 
ar ģimenēm, pašreiz neesam plānojuši organizēt pusdienu piegādi 
izglītojamo ģimenēm dzīves vietās. 

Plānots, ka minētā sistēma darbosies vismaz līdz 12. maijam. Ja 
ēdināšanas nodrošināšanā būs nepieciešamas izmaiņas vai uzlaboju
mi, pašvaldība to paveiks un pakalpojuma saņēmēji par to tiks infor
mēti.

Visiem pakalpojumu saņēmējiem paliek spēkā ikviena palīdzība, 
ko nodrošina Rojas novada Sociālais dienests. Saziņai varat izmantot 
epasta adresi: socialaisdienests@roja.lv vai tālruņa nr. – 28909271 vai 
63269787.

Ārkārtas sēdē tika nolemts, ka 2020. gadā nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājuma termiņš ir 15. novembris un īpašniekiem ne-
būs jāievēro maksājuma sadalījums pa ceturkšņiem. Tas nozīmē, 
ka nekustamā īpašuma īpašnieks pats izvēlas, kad maksāt nodokli, 
un tas izdarāms līdz 15. novembrim, un tiek atcelta soda nauda par 
2020. gadu.

Trešais ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums bija par pabalstu krīzes 
situācijā nonākušajām ģimenēm, kas palikušas vispār bez ienākumiem. 
Saskaņā ar domes lēmumu, šādām ģimenēm pabalsts gada laikā 
var tikt izmaksāts vairākkārt, bet ne vairāk kā 80.00 EUR mēnesī 
vienai personai triju mēnešu periodā. Šāda pabalsta nepieciešamības 
gadījumā jāvēršas Rojas novada Sociālajā dienestā.

Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētāja

Rojas novada domes 2020. gada 6. aprīļa 
ārkārtas sēdē tika izskatīti 4 darba 
kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:

•	 Laika periodā, kamēr valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis, domes 
un komiteju sēdes organizēt attālināti, izmantojot videokonferences, 
konferences zvanu, kā arī, izmantojot citus informācijas tehnoloģijas 
rīkus.

•	 Noteikt nekustamā īpašuma nodoklim, tai skaitā nodoklim par 
neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī graustu no
doklim, vienu maksājuma termiņu par 2020. gadu – 15. novembri. 
Neaprēķināt nekustamā īpašuma nodokļa soda naudas vai nokavējuma 
naudas par 2020. gadu aprēķinātām un maksājamām nekustamā īpašu
ma nodokļa summām, par laika periodu no 01.04.2020. līdz šī lēmuma 
spēkā stāšanās brīdim.

•	 Uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku saistībā ar CO
VID19 un vienu mēnesi pēc ārkārtas situācijas atcelšanas, noteikt, ka 
Rojas novada pašvaldības 2017. gada 17. oktobra saistošajos noteiku
mos Nr. 11/2017 „Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā”, paredzētais 
pabalsts krīzes situācijā gada laikā var tikt izmaksāts vairākkārt, bet ne 
vairāk, kā 80.00 EUR mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā.

•	 Noteikt, ka ārkārtas situācijas laikā Rojas novadā deklarētajiem 
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri šobrīd neapmeklē pirmsskolas iz
glītības iestādi un skolas vecuma bērniem, kuri mācās līdz devītajai 
klasei (ieskaitot), un ir no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbēr
nu ģimenēm, kā arī aizbildniecībā esošajiem vai audžuģimenēs ievie
totajiem bērniem, tiek nodrošināta ēdināšana vai pārtikas produktu 
iegāde. Noteikt, ka finansējums 1.50 EUR dienā vienam izglītojamam 
attiecas uz pārtikas produktu iegādi vai ēdināšanas pakalpojumu, bet 
neattiecas uz alkohola, cigarešu, elektropreču, mājdzīvnieku barības, 
u.tml. lietu iegādi. Lēmuma izpildei pilnvarot Rojas novada domes 
priekšsēdētāju Evu Kārkliņu noslēgt līgumu/us ar vienu vai vairā
kiem uzņēmumiem, kuri Rojas novadā vienlaicīgi nodrošina gan ēdi
nāšanas pakalpojumus, gan pārtikas preču tirdzniecību par summu 
1.50 EUR dienā vienam izglītojamam uz ārkārtējās situācijas laiku.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/domes sekretāre 

Marita Pāvuliņa

Laukums pie kluba ēkas tiks labiekārtots, 
izveidojot tajā atpūtas zonu un pulcēšanās vie-
tu svētkos.

Pašreizējā poliklīnikas ēka ir viena no nozīmīgākajām ēkām Rojā, viena no nozī-
mīgākajām sava laika liecībām.                                                                      D. Klaberes foto

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un Lauku atbal-
sta dienests atbalstījis Rojas novada domes iesniegtos 
projektus Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaim-
niecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā: „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 
projekta iesniegumu Nr. 19-08-FL06-F043.0203-000004 „Cilvēki pie jūras”, kur projekta attiecināmās iz-
maksas 200000,00  EUR, no kurām publiskais finansējums ir 180000,00 EUR, kā arī projekta iesniegumu 
Nr. 19-08-FL06-F043.0203-000002 „Vai tu mīli jūru”, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 144 476,70, no 
kurām publiskais finansējums ir 130 029,03 EUR. 

PANDĒMIJAS LAIKĀ, EJOT DABĀ, ARĪ JĀIEVĒRO PIESARDZĪBA
Jau vairākas nedēļas valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un 

cilvēki spiesti mainīt savus ikdienas paradumus. Dažādi speciālis
ti iesaka izvairīties no publisko vietu apmeklējuma un vairāk no
darboties ar fiziskām aktivitātēm un pastaigām dabā, kas labvēlīgi 
ietekmē gan fizisko, gan garīgo veselību. Šo ieteikumu daudzi iedzī  
votāji arī ņem vērā. Mēs esam ievērojuši, ka Rojas novada dabas 
takās un jūras krastā apmeklētāju skaits ir būtiski pieaudzis, it īpaši 
siltajās un saulainajās pavasara dienās. Ja citreiz priecājamies par to, 
ka atpūtnieki iecienījuši mūsu novada piekrasti un dabas vērtības, 
tad pašreizējā situācijā vietējos iedzīvotājus šī pastiprinātā cilvēku 
plūsma no dažādām Latvijas vietām uztrauc. Arī mums nākas mai
nīt savus paradumus, ievērojot dažādus piesardzības pasākumus, 
piemēram, brīvdienās neapmeklēt veikalus un sabiedriskās vietas, 
jo tad tajās atrodas vairāk svešu cilvēku. Ejot dabā, arī ir jāievēro 
visi piesardzības pasākumi. Tas nozīmē, ka jāietur 2 m distance no 
apkārtējiem cilvēkiem un pastaigās nedrīkst doties vairāk nekā pa 
diviem cilvēkiem kopā, ja vien neesat no vienas ģimenes vai māj
saimniecības. Un atgriežoties mājās, vienmēr rūpīgi nomazgājiet 
rokas.

Vietējiem novada iedzīvotājiem iesaku pastaigām un atpūtai 
dabā izvēlēties laiku, kad atpūtnieku pieplūdums nav tik liels, pie
mēram, darba dienās vai vakaros. Pastaigās varat doties pa tūris
tiem un viesiem mazāk zināmām dabas takām, apmeklēt klusāku 
jūras krastu, kas ir ārpus ciematu robežām. 

Diemžēl dēļ lielās laužu plūsmas, vairākas populāras dabas ta
kas un Latvijas Valsts mežu ierīkotie dabas objekti apmeklētājiem 
ir slēgti.

Arī mūsu novada 
dabas takās un citos 
publiskos objektos 
esam izvietojuši in
formatīvus paziņoju
mus par piesardzības 
ievērošanu, apmeklē
jot šīs vietas.

Ja tomēr plānojat 
doties uz kādu sev 
mazāk zināmu da
bas taku vai objektu, 
tad iesaku iepazīties 
ar interaktīvo karti 
(daba.gov.lv/karte) 
vai lejuplādēt mobilo 
lietotni savā telefonā 
„Dabas tūrisms”. Šeit 
ir apkopoti vairāk 
nekā 400 tūrisma ga
lamērķi – dabas takas, 
skatu vietas, torņi un 
daudzi citi interesanti 
objekti.

Cienīsim viens otru un ievērosim piesardzību, lai varam vasaru 
sagaidīt bez daudzajiem ierobežojumiem un aizliegumiem. 

Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja

PROJEKTS „CILVĒKI PIE JŪRAS” 
Projekta „Cilvēki pie jūras” mērķis ir 

Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiālē „Kal
tenes klubs” iekārtot ekspozīciju – radošās 
darbošanās centru un izveidot labiekārtotu 
laukumu, nodrošinot sabiedrībai iespēju 
iepazīt un izzināt Rojas novada kultūras 
mantojumu, zvejniecības un zvejnieku aro
da tradīcijas, kur akcentēta cilvēku un jūras 
mijiedarbība no sendienām līdz pat mūs
dienām. 

Kaltenes kluba ēka un teritorija pie ēkas 
jau izsenis ir izveidojusies kā vietējo cilvē
ku pulcēšanās vieta dažādos pasākumos un 
svētku reizēs. Ēkas novietojums blakus Kal
tenes akmeņainajam jūras krastam ir dau
dzu mūsu novada viesu iemīļota apskates 
un pastaigu vieta. Ar šī projekta palīdzību 
vēlamies šo ļaužu pulcēšanās vietu labiekār
tot, iekārtojot nelielu parku – atpūtas zonu, 
pulcēšanās vietu svētkos un sakoptu apska
tes vietu ikdienā, paredzot arī nelielu bērnu 
rotaļu laukumu un stāvlaukumu vieglajām 
automašīnām un vienam tūristu klases au
tobusam. Teritorijā tiks uzstādīts arī vides 
objekts, kas simbolizēs mūsu novada cilvē
ku saistību ar jūru, kura autore būs viena no 
Latvijas izcilākajām tēlniecēm Olga Šilova.  
Laukuma projektēšanas darbus veiks SIA 
„Archidose”. 

2017. gadā vēsturiskā Kaltenes kluba ēka 
nonāca Rojas muzeja pārraudzībā, kur ta
gad ir izveidota muzeja filiāle. Ēkas svinību 
zālē ir iekārtota neliela izstāde par Kaltenes 
kluba un arī paša ciema vēsturi, kā arī iz
veidots muzeja atklātais krājums, kas veltīts 
zvejniecības tēmai. Šī projekta realizācijas 
gaitā ēkai tiks veikta otrā stāva pārbūve, sa

glabājot ēkas vēsturisko veidolu un izveido
jot drošu vidi apmeklētājiem. Ēkas 2. stāvā 
tiks iekārtota muzeja ekspozīcija – radošās 
darbošanās centrs, kur, praktiski darbojo
ties, būs iespēja izzināt un iepazīt zvejniecī
bas tradīcijas, iepazīt zvejnieka arodu, zivju 
apstrādi, kā arī gūt izpratni par vēsturiski 
dažādos laikos izmantotajiem zvejas rīkiem 
un uzzināt un izprast, kur un kā tie izman
toti. Ekspozīcijā uzskatāmi tiks sniegta in
formācija par Rīgas jūras līča piekrastē mī
tošajām zivīm, demonstrējot, kā gadu gaitā 
mainījies zivju skaits un sugas, kā arī par 
dabas procesiem, kas gadu gaitā ietekmē 
zvejniecību un jūras liedaga izmaiņas.
PROJEKTS „VAI TU MĪLI JŪRU”

Viena no Rojas nozīmīgākajām ēkām 
ir pašreizējā poliklīnikas ēka, kur ierīkotas 
ģimenes ārstu prakses. Kopš 1930.to gadu 
vidus pastāvīgi ēkā ir saimniekojuši medicī
nas darbinieki. Lai arī ēka lielāko savu dzī
ves daļu ir saistīta ar medicīnas jomu, tomēr 
nevaram aizmirst, ka sākotnēji tā būvēta kā 
Lubezeres (Rojas) jūrskolas skolotāju ēka, 
kurai turpat blakus atradās arī pati Lubezeres 
jūrskola. Diemžēl mūsdienās tikai pašreizējā 
poliklīnikas ēka ir ,kā tā laika vēstures liecība, 
jo pašu jūrskolas ēku 1915. gadā sabombar
dēja karakuģis „Slava”. Pie ēkas ir uzstādīti 
piemiņas akmeņi jūrskolas ēkai un jūrniecī
bas tēvam Krišjānim Valdemāram. Roja ir tā 
vieta, kur Valdemārs pirmo reizi ieraudzījis 
jūru, un, kā vēsta atmiņu stāsti, arī iemīlē
jis jūru uz mūžu. Viņš skubinājis jauniešus 
mācīties, apgalvodams: „Viss, kas mācību 
vairo, ir derīgs un teicams”. Šo Valdemāra 
citātu, noteikti varam attiecināt arī uz reali
zējamo projektu „Vai tu mīli jūru”. Realizē

jot projektu, tiks veikta pārbūve vēsturiskās 
ēkas 2.  stāvā, kur tiks iekārtota informatīva 
izstāde par Krišjāni Valdemāru, īpašu uzma
nību veltot arī Valdemāra tuvākajiem ģime
nes locekļiem  – māsai Marijai Medinskai, 
sievai Luīzei Valdemārei (dz. fon Ramma) 
un brālim Indriķim Valdemāram, lai uz
skatāmi demonstrētu, ka pateicoties tuvāko 
cilvēku atbalstam, ir iespējams realizēt savus 
sapņus un mērķus. Ar šī projekta realizāciju 
vēlamies popularizēt  Krišjāņa Valdemāra 
idejas, kas savu aktualitāti nav zaudējušas 
arī mūsdienās. Valdemārs vienmēr dalījās 
ar ideju, aicināja uz sarunām, iedvesmoja, 
mudinot ļaudis mācīties. Šajā reizē to varētu 
attiecināt uz mūsu novada vēstures izzināša
nu, kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanu, 
ik katra cilvēka redzesloka paplašināšanu, jo 
paredzētajā Valdemāra piemiņas istabā, vēla
mies izveidot arī vēstures entuziastu pulcēša
nās vietu. Rojas un Talsu novados ir daudzi 
vēsturnieki un novadpētnieki, kuri ar milzu 
entuziasmu veic mūsu tuvākās apkārtnes 
vēstures izpēti, bet savus pētnieciskā darba 
rezultātus tā arī nepublisko, tāpēc jūrskolas 
skolotāju ēkas 2. stāvā tiks izveidota arī izstā
žu telpa „Neturi sveci zem pūra” pētniecisko 
materiālu izstādīšanai. Tā kā  šī vēsturiskā 
ēka savu lielāko mūža daļu ir bijusi saistīta 
ar medicīnu, tad šeit tiks izveidota arī neliela 
izstāde par medicīnu un medicīnas darbinie
kiem Rojas novadā. 

Abi realizētie projekti nodrošinās jūras 
un zvejas kultūras mantojuma izzināšanu, 
saglabāšanu un popularizēšanu. 

 
Rojas Jūras zvejniecības 

muzeja vadītāja

Lielās apmeklētāju plūsmas dēļ, vairā-
kas atpūtas vietas ir slēgtas. 

K. Voldemāres foto
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XII LATVIJAS SKOLU 
JAUNATNES DZIESMU UN 
DEJU SVĒTKI PĀRCELTI

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie 
Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuros piedalīties cītīgi ga
tavojās arī Rojas novada kolektīvi – Rojas MMS 4.–9. klašu koris „Roja”, diriģentes 
Ineses Ozoliņas vadībā un Evas Fricbergas mūsdienu deju studija „Elfas”. Vēl bija 
atlicis pavisam nedaudz, lai  startētu atlases skatēs un iegūtu ceļazīmi  uz svētkiem, 
kuriem šovasar bija jānotiek laikā no 6. līdz 12. jūlijam.

Diemžēl iepriekš nepieredzētu apstākļu ietekmē, vīrusa COVIDUS19 neprog
nozējamās epidemioloģiskās attīstības dēļ, nācās veikt nopietnas izmaiņas arī šī 
pasākuma sakarā.

31. martā XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, 
izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts izglītības un satura centra – piedāvātos scenāri
jus, pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. gada vasaru. 

Saskaņā ar valstī pieņemto lēmumu tika atcelts arī Talsu novadā 29. maijā plā
notais svētku ieskaņas koncerts, kura dalībnieku pulkā bez iepriekš minētajiem 
mūsu kolektīviem, būtu piedalījies arī Rojas KC bērnu tautisko deju kolektīvs „Pēr
konītis” Aigas Sīpolas vadībā.

Šobrīd svētku rīkotāju komanda jau ir uzsākusi darbu, lai precizētu ar to pār
celšanu saistītos organizatoriskos jautājumus. Ir zināms, ka nākamā gada dziesmu 
un deju svētku pamata repertuārs paliks šobrīd plānotais, iespējams, ar nelielām 
izmaiņām.

Ziņa par svētku pārcelšanu, protams, saskumdināja svētku potenciālos dalīb
niekus, bet nekas nav svarīgāks par veselību un drošību!

Paldies kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem un vecākiem par ieguldīto darbu, 
turpināsim iesākto un – tiksimies drīz!

Dace Broka, Rojas novada kultūras pasākumu organizatore,
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatore 

Rojas novadā

Informācija lauksaimniekiem 
Neskatoties uz to, ka robežas šobrīd ir praktiski slēgtas, 

aizvien ir aktuālas lauksaimniecības tehnikas zādzības, zā
dzības no lauksaimniecības tehnikām (vadības bloku – GPRS 
u.c.) un lauksaimniecības ķimikāliju zādzības.

Valsts policija uzsver, ka nozīmīga ir arī pašu saimnieku 
atbildība un izpratne par to, kā nosargāt savu īpašumu, tā
pēc, ņemot vērā zādzību raksturu, Valsts policija aicina lauk
saimniekus padomāt par savu kustāmā īpašuma drošību un 
izvērtēt kādu no aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespējām 
savā saimniecībā, ņemot vērā saimniecības īpatnības un ma
teriālos līdzekļus:

– novietot to drošā un apsargājamā teritorijā (nevajadzētu 
nepieskatītus atstāt uz lauka vai citā brīvi pieejamā vietā);

– ja iespējams, noņemt vadības blokus no transportlī
dzekļa, beidzot darbus, un neatstāt tos nakts laikā transport
līdzeklī; 

– uzstādīt videonovērošanas kameras (svarīgi izvērtēt, lai 
skata leņķis aptver lielu daļu teritorijas un laba video kvalitā
te, lai nepieciešamības gadījumā videomateriāls ir noderīgs);

– uzstādīt signalizāciju saimniecības ēkām vai teritorijas 
perimetram;

– izmantot „dzīvo” apsardzi – sargsuņus (taču ieteicams 
gadījumos, ja saimnieki dzīvo turpat blakus un reaģēs uz 
suņa rejām);

– piefiksēt lauksaimniecības tehnikas vadības bloku sēri
jas numurus (zādzības gadījumā šī informācija ir izmanto
jama noziedzīgā nodarījuma atklāšanā un ierīces atrašanas 
gadījumā ir viegli atrast tās īpašnieku);

– uzstādīt kustību sensorus (tos var sasaistīt ar telefonu, 
reaģējot uz vismazāko kustību zonā, kurā nebūtu vēlams at
rasties nepiederošām personām, sensori nosūta signālus, lai 
brīdinātu saimniekus, tādejādi norādot pārkāpējam, ka tas ir 
piefiksēts);

– neatstāt brīvi pieejamus lauksaimniecībā izmantojamo 
minerālmēslu un citu augu aizsardzības līdzekļus, kur ķimi
kālijas būtu viegls guvums nelūgtiem viesiem, parūpēties par 
to uzglabāšanu slēgtās telpās. 

Valsts policija atgādina, ka liela nozīme ir ikviena cilvē
ku vērībai, pieskatot ne tikai savu saimniecību, bet pievērst 
uzmanību arī kaimiņos notiekošajam– ja traktortehnikas, 
lauka vai saimniecības tuvumā pamanītas nepiederošas vai 
aizdomīgas personas, svešas automašīnas, vēlams piefiksēt 
automašīnas numurzīmi un nekavējoties ziņot par to polici
jai, zvanot pa tālruni 110. 

Informāciju sagatavoja:
VP Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja

Prevencijas grupas vecākā inspektore Vita Vīlistere

Slimību profilakses un kontroles 
centrs uzsāk sabiedrības informēšanas 
kampaņu, lai informētu iedzīvotājus 
par COVID19 vīrusa profilaksi un pie
sardzības principiem, lai izvairītos no 
infekcijas izplatīšanās. 

COVID-19 infekciju izraisošais 
koronavīruss izplatās, tieši kontak
tējoties ar inficētu personu, ar sīkiem 
pilieniem, kas rodas inficētajai personai 
runājot, šķaudot, klepojot vai netieša 
kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un 
priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu 
izdalījumiem. Tādēļ vadošo speciālistu 
ieteiktie galvenie piesardzības pasāku
mi ir:

1. Palikt mājās, ja tas ir iespējams, 
strādāt attālināti un atturēties no pub
lisku vietu apmeklēšanas vispār vai da
rīt to tikai ārkārtējas nepieciešamības 
gadījumā;

2. Mazgāt rokas ar ziepēm un da
rīt to bieži, rūpīgi, vismaz 20 sekunžu 
ilgumā. Īpaši svarīgi ir rokas mazgāt, 
atgriežoties mājās pēc sabiedrisku vietu 
apmeklēšanas, pēc šķaudīšanas un kle

pošanas, pēc kontakta ar slimniekiem 
vai viņu apkārtējo vidi, pēc tualetes 
apmeklēšanas, pirms ēšanas un citos 
gadījumos;

3. Divu metru distanci no citiem 
cilvēkiem jeb sociālo distancēšanos 
ievē rot vienmēr tajos gadījumos, kad 
tomēr nākas doties ārpus mājas. 

Šo vienkāršo piesardzības paņē-
mienu ievērošana un paradumu mai-
ņa ir būtisks solis, lai ierobežotu CO-
VID-19 vīrusa izplatību!

Kampaņā ietvaros ieplānota infor
matīvo reklāmas materiālu izvietošana 
radio, TV, portālos, sociālajos tīklos un 
izvietot vides reklāmās.

 
Uzziņai:
Jaunajai koronavīrusa izraisītajai sli

mībai COVID19 ir raksturīgas elpceļu 
slimību pazīmes (paaugstināta tempe
ratūra, klepus, iekaisusi rīkle un apgrū
tināta elpošana). Šīs pazīmes parasti 
ir vieglas un sākas pakāpeniski. Daži 
cilvēki inficējas, bet viņiem nerodas 
nekādas slimības pazīmes. Lielākā daļa 

cilvēku (apmēram 80 %) no slimības at
veseļojas bez īpašas ārstēšanas. Apmē
ram 1 no 6 cilvēkiem, kuri inficējas ar 
COVID19, slimības gaita ir smaga, kas 
izpaužas ar smagiem elpošanas trau
cējumiem un drudzi. Gados vecākiem 
cilvēkiem un tiem, kam ir tādas vese
lības problēmas kā paaugstināts asins
spiediens, sirdsdarbības traucējumi vai 
cukura diabēts, ir paaugstināts risks 
smagai slimības norisei.  

SPKC nodrošina iespēju iedzīvo
tājiem saņemt atbildes uz interesējo
šajiem jautājumiem par jaunā koro
navīrusa izraisīto slimību COVID19. 
Zvanot uz telefona numuru 67387661, 
SPKC speciālisti sniedz iedzīvotājiem 
atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar 
COVID19, karantīnu, pašizolāciju, kā 
arī norāda, kur var meklēt vairāk infor
mācijas par interesējošo tēmu.

Ilze Arāja, 
Komunikācijas nodaļas vadītāja

Slimību profilakses un 
kontroles centrs, 

tālr. 67387667; 29487552; 
prese@spkc.gov.lv 

Dace Klabere

Rojas iedzīvotāji jau būs pamanījuši 
Selgas ielā, netālu no degvielas uzpildes 
stacijas „Astarte” notiekošos būvdarbus. 
Kā paskaidroja „Sadales tīkli” pārstāvis, tur 
notiek elektropiegādes stacijas izbūve, lai 
varētu padot elektrību ātrai elektromobiļu 
uzlādes stacijai, kas tuvākajā laikā tiks uz
būvēta „Astarte” teritorijā. Kā pastāstīja SIA 
„CVS” vīri, kas veic būvdarbus, šādas staci
jas mūsu pusē jau atrodas Engurē, Kolkā, 
Talsos, Dundagā un drīzumā – arī Rojā.

Drīzumā Rojā gaidāma 
elektromobiļu stacija

Notiek būvdarbi elektropiegā-
des stacijas izbūvei. 

D. Klaberes foto

Sakarā ar Covid19 globālo 
pandēmijas stāvokli pasaulē, kā 
arī   vadoties pēc Veselības minis
trijas ieteikumiem, joprojām uz 

laiku ir ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi Latvijas 
ārstniecības iestādēs. Konkrēti Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīcā, domājot par personāla un pacientu drošību, tika 
pieņemts lēmums uz laiku pārtraukt ambulatoro un plānvei
da pakalpojumu sniegšanu.

Taču ne visi pakalpojumi ir pārtraukti, tāpēc aicinām 
iepa zīties ar veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri ir pie-
ejami gan Ventspils slimnīcā, gan Talsu filiālē:

•	 Vakcinācija pret ērču encefalītu (ar iepriekšēju pie
rakstu).

•	 Pakalpojumi, lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību 
(orgānu aizstājējterapija, metadona aizvietojošā terapija, 
stacionāra pakalpojumi hematoloģijā, kā arī palīdzība pa
cientiem, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionāri neatlie
kamā kārtā uzsākta ārstēšana).

•	 Diagnostikas izmeklējumi pieejami akūtos gadīju-
mos ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu.

•	 Neatliekamā medicīniskā palīdzība tiek nodrošināta 
pilnā apjomā, ievērojot papildus valstī noteiktos drošības pa
sākumus.

•	 Speciālistu konsultācijas ar hroniskām saslimšanām 
(iespēju robežās attālināti).

•	 Veselības aprūpes pakalpojumi grūtniecēm, „zaļā ko-
ridora”, HIV/AIDS un tuberkolozes pacientiem.

•	 Dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, 
kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte.

•	 Rehabilitācijas pakalpojumi personām, kurām šī pa
kalpojuma atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darba
spēju zaudēšanu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas 
pakalpojumu atlikšana saistīta ar ievērojamu funkcionēšanās 
traucējumu pasliktināšanos.

Vairāk informācijas, kā arī pieteikšanās uz pakalpoju
miem, zvanot uz slimnīcas reģistratūru 636 24665 (Ventspils) 
un 632 59997 (Talsi). Piesakoties pa minētajiem tālruņiem, 
aici nām rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli, atbilstoši Slimī-
bu profilakses un kontroles centra rekomendācijām, saistībā ar 
Covid-19 vīrusa izplatību! 

Rīkojies atbildīgi!
Pamatojoties uz Latvijas Republikas ministru kabineta 2020. gada 12. marta 

rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, arī SIA „Atkritumu apsaimnie
košanas sabiedrība „PIEJŪRA”” vadība ir noteikusi ierobežojumus, kas saistīti ar 
klientu apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu. 

Ir aizliegts zvanveida konteineros (dzeltenajā un zaļajā) izmest medikamen
tus, izlietotos kabatlakatiņus, sejas aizsargmaskas, vienreizlietojamos gumijas 
(lateksa, nitrila) cimdus un citus konteinera saturam nederīgus priekšmetus un 
materiālus. Īpaši tas attiecināms uz priekšmetiem, materiāliem, kas bijuši tiešā sa
skarsmē ar vīrusa COVID19 inficētu personu.  

Dalīti vāktā iepakojuma konteineru saturs tiek manuāli pāršķirots. Inficētu 
priekšmetu un iepakojumu ievietošana konteinerā var radīt citu cilvēku inficēša
nās risku. 

Pirms šo priekšmetu un iepakojumu ievietošanas nešķirotu sadzīves atkritumu 
konteinerā, lūdzam tos ievietot atsevišķā atkritumu maisā, kurš pēc tam tiek 
noslēgts un ievietots konteinerā pie pārējiem atkritumiem.

Līdz 2020. gada 14. aprīlim esam pārtraukuši klientu apkalpošanu un līgumu 
slēgšanu klātienē, birojos  Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā un Anša 
LerhaPuškaiša ielā 6, Talsos, Talsu novadā. Neskatoties uz to, nodrošinām 
klientu apkalpošanu attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar epastu 
starpniecību, kā arī, nodrošinām līgumu slēgšanu attālināti (ja iespējams) saziņai 
izmantojot epastu.

Esam pārtraukuši arī pakalpojumu sniegšanu poligonā „Janvāri”, Laidzes 
pagasts, Talsu novads, pārkraušanas-šķirošanas stacijās: Jūrmalā, Ventspils 
šoseja 61, Tukumā, Dienvidu ielā 1, Kandavā, Daigones ielā 20, Rojā, Rojas 
novads, izņemot juridiskas un fiziskas personas, ar kurām iepriekš noslēgti līgumi 
par atkritumu ievešanu pārkraušanasšķirošanas stacijās vai poligonā „Janvāri”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties, zvanot vai rakstot:
Tālr. nr.: +371 63123306
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
SIA „AAS „Piejūra”” sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Ilmane

Ziemeļkurzemes reģionālās 
slimnīcas pieejamie 
pakalpojumi pandēmijas laikā

„Mājas. Ziepes. Divi metri.” – SPKC 
uzsāk  sabiedrības informēšanas 
kampaņu par svarīgākajiem 
COVID-19 profilakses principiem
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Izdevējs Rojas novada dome. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

Redakcijas adrese: 
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV3264 
Tālrunis 63269092 
avizebanga@roja.lv 

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

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

Policija ziņo 

SIA „Fish OK”, 
reģistrācijas nr. LV41203054721, 

zivju apstrādes uzņēmums
aicina pastāvīgā darbā

strādniekus ražošanas cehā
Rojas novada Rudē.

Darba samaksa 2,85 EUR stundā, iespējama 
algas izaugsme. Nodrošinām siltas pusdienas. 

Interesentiem zvanīt pa tālruni 29209083.

PĀRDOD
 Lēti lietotu divdurvju drēbju skapi, grā-

matplauktu, kumodi (visi gaišā krāsā). Zvanīt 
29913881.

DAŽĀDI
 Senioru kluba „Liedags” jubilejas balle tiek 

pārcelta uz 7. novembri.
Kluba „Liedags” padome

Pasākumu kalendārs
30. aprīlī paredzētā izrāde „Serēna un Viktorija” atcelta!
Rojas novada domes kasē iegādātās biļetes iespējams atgriezt, iepriekš 

sazinoties pa telefonu 63232050.
Par „Biļešu paradīzes” kasēs iegādāto biļešu atgriešanas kārtību sazi

nieties ar izrādes producenti pa tālruni 29278714, Aīda.

Atgādinām, ka: – Maksima Trivaškevica StandUp izrāde „Latviešu 
komiķis” pārcelta uz 8. novembri plkst. 16.00.

– Baibas SipeniecesGavares stāvizrādes „Vienreiz jau var!” Rojas kultūras centrā no 21. marta 
pārceltas uz 28. novembri plkst. 16.00 un plkst. 19.00.

Iegādātās biļetes derīgas minētajā dienā un attiecīgajos pulksteņlaikos.

Sludinājumi 

Līdzjūtība
Kur gaitai jāapstājas,
To nezina neviens.
Tik dienas gados krājas
Un ātri projām skrien.

Izsakām līdzjūtību Staņislavai Ozoliņai, no 
dzīvesbiedra uz mūžu atvadoties.

Senioru klubs „Liedags”.

Laika posmā no 19.03.2020. 
līdz 06.04.2020. 
Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul
tētas 9 personas, izteikti 6 mutiski brīdinājumi, no 
kuriem 2 par distances 2 metri neievērošanu. Iz
pildīti 3 atsevišķie uzdevumi, aizsūtīts 1 rakstisks 
brīdinājums, saņemti 4 izsaukumi, 2 personas no
gādātas dzīves vietās, 2 reizes veikti reidi kopā ar 
Valsts policiju. 

Zivju pārstrādes uzņēmums 
SIA „Banga Ltd”,

reģistrācijas nr. LV41203031343, Rojā,
PIEDĀVĀ DARBU 

zivju apstrādātājiem/ām.
Darbs no pirmdienas līdz piektdienai,  

sestdienas, svētdienas brīvas.  
Bruto darba samaksa līdz 1000 EUR mēnesī.

Tālrunis 29475820.

Ģimenes ārsti arī 
akūtajās stundās 
pacientus pieņems 
pēc iepriekšēja pieraksta

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, 
ka, lai ierobežotu COVID19 izplatību, mazinot 
pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, turpmāk 
ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc 
iepriekšēja pieraksta arī akūtajās stundās.

NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie ģimenes 
ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās. Ģimenes ārsts 
zvana laikā, noskaidrojot pacienta sūdzības un ve
selības stāvokli, izvērtēs, vai nepieciešams prakses 
apmeklējums klātienē. Ja ārsts pieņems lēmumu, 
ka pacientam ir nepieciešams ierasties klātienē, 
tad veiks pierakstu uz konkrētu apmeklējuma lai
ku, kas pacientam ir jāievēro. 

Tāpat, ņemot vērā ārkārtējo situāciju, ģimenes 
ārsti ir tiesīgi pārcelt plānotās pacientu profilaktis
kās pārbaudes uz vēlāku laiku.

NVD atgādina, ir svarīgi, lai ikvienam iedzīvo
tājam būtu pieejams un zināms savs ģimenes ārsts, 
lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultāci
jas un norādes saistībā ar savu veselības stāvokli. 

Informāciju par pieejamajām ģimenes ārstu 
praksēm atbilstoši savai dzīves vietai, vai pie kāda 
ģimenes ārsta persona ir reģistrēta, var noskaid
rot:

•	apmeklējot	NVD	mājaslapu	www.vmnvd.gov.lv 
sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi Ģimenes 
ārsti atbilstoši teritorijām;

•	 E-veselības	 portālā	 www.eveseliba.gov.lv, 
auto rizējoties sadaļā „Iedzīvotājs” ar kādu no dro
šas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves 
datiem, elektronisko parakstu vai personas aplie
cību (eID);

•	 zvanot	 uz	 Nacionālā	 veselības	 dienesta	 bez
maksas informatīvo tālruni 80001234. Darba laiks 
no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30–17.00, 
bet piektdienās no plkst. 8.30–15.00. Pirmssvētku 
dienās: no plkst. 8.30–16.00.

NVD aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, 
ievē rojot veselības nozares speciālistu un Slimī-
bas un profilakses centra norādījumus.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Gulbe 

Nacionālā veselības dienesta  
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

Tālr.: 67045007; 28383970

UZŅĒMUMU UN MĀJRAŽOTĀJU PIEDĀVĀJUMI ROJAS NOVADĀ
Saimniecības/uzņēmuma 

adrese Piedāvātā produkcija Telefona nr. Kontaktpersona Piezīmes

SIA „Kaltenes zivis”, 
Kaltene

Dažādu veidu zivju kulinārija, 
zivju salāti, marinētas zivis, saldētas zivis 
(laša fileja).

Tel.  20201250, Ieva
Darba d.: plkst. 8.00–18.00; 
brīvdienās: 10.00–19.00. Piegādespasūtījumi no 
20 EUR Rojas novada robežās.

„Tamdārza kulinārija”,  
„Akmeņi”, Kaltene 

Pašcepta maize, dažādi smēriņi, cepumi, 
kūkas, deserti. Tel. 25752576, Inese Sīkāka informācija pa tālruni.

Zivju namiņš Rojā, 
Selgas iela 16

Zivju kulinārija, svaigas un kūpinātas 
zivis. Tel. 22432497, Anda Piegāde Rojas novada robežās.

Mājražojumi Rojā, 
Strauta ielā

Kaņepju tēja; ābolusmiltsērkšķu 
ievārījums; dzērveņu sukādes. Tel. 22032401, Zanda Par produkcijas saņemšanas iespējām sazināties 

personīgi.
Rude, Rojas novads Pārtikas kartupeļi. 10 kg maiss. Tel. 26188321, Ruta Piegāde Rojas novada robežās.
„Liepziedi”, Kaltene, 
Rojas novads 

Medus, medus ar dažādām garšām, 
bišu maize un bišu maize medū. Tel. 26434031, Raivis Otmanis Par produkcijas saņemšanas iespējām sazināties 

personīgi.
Veikals, kafejnīca „Ķipītis”, 
Selgas iela 4, Roja Pārtika, konditoreja, kulinārija. Tel. 26373806, Aivita Sīkāka informācija pa tālruni.

Piegāde Rojas novada robežās.
Restorāns „Otra Puse”, 
Jūras iela 8, Roja

Siltu pusdienu piegāde. Ēdienkarti 
iespējams saņemt arī elektroniski. Tel. 29477602, Zane Piegāde uz mājām Rojas novada robežās.

SIA „Zītari LZ”,  
Zvejnieku iela 7, Roja

Siltu pusdienu piegāde. Informācija par 
dienas piedāvājumu pa telefonu. Tel. 29373267, Elita Piegāde uz mājām Rojas novada robežās.

Restorāns „Mare”,  
Selgas iela 1c, Roja

Konditoreja, kulinārija, pusdienas un 
vakariņas pēc pasūtījuma. 

Tel. 29169490, Sarma
epasts: viesnicamare@inbox.lv

Piegādes izmaksas atkarībā no pasūtījuma 
apjoma un adreses.

Gaļas nams „Cimboliņš”, 
Selgas iela 1b, Roja

Gaļa un gaļas produkti; svaiga gaļa, 
kūpinājumi. Tel. 28317997, Sanita Piegāde uz mājām Rojas novada robežās.

Zivju namiņš „Pie Jura” Kūpinātas un svaigas zivis, zivju konservi 
un zivju kulinārija, mājas sieri. Tel. 27292182, Juris Piegāde uz mājām Rojas novada robežās.

Agita Šterne Mājas vistu olas Tel. 26578478, Agita Piegāde Rojas novadā.

SIA „Muižkalna leģenda” Izbraukuma tirdzniecība – gaļa, maize, 
kūpinātas zivis. Tel. 20006664, Andis Holsts Bezmaksas piegāde uz mājām, darba vietās, 

laukos un viensētās visā Latvijā.

Zoo veikals „Ķepas un 
astes”, Selgas iela 1a, Roja

Dzīvnieku (suņu, kaķu, putnu, trušu) 
barības piegāde. Tel. 26345921, Ruta Penēze

Piegāde Rojā un Kaltenē
Darba laiks: Otrd.–piekt.: plkst. 9.00–17.30; 
Sestd.: plkst. 10.00–15.00.

Ziedu veikals Rojā Ziedu un ziedu pušķu pasūtījumu 
pieņemšana un piegāde. Tel. 26466707, Alda Piegāde uz mājām Rojas novada robežās. 

Būvmateriālu veikals 
„Masters”, Bangu ielā 2, 
Rojā 

Celtniecības materiāli, dārza un 
saimniecības preces.
https://www.buvservissroja.lv/lv/katalogs/ 

Tel.  29174414, 
epasts: buvserviss@inbox.lv

Piegādes izmaksas atkarībā no pasūtījuma 
apjoma un adreses.

MĀJRAŽOTĀJI NO KAIMIŅU NOVADIEM, KAS PIEGĀDĀ SAVU PRODUKCIJU UZ ROJAS NOVADU

„Ogas kārums” 
Zefīri, cidoniju marmelādes, ķirbju/ 
ābolu sula, cidoniju sula (saldēta/ 
karsēta), saldētas ogas.

Tel. 25888016, Elīna Piegādes uz Roju katru piektdienu.

„SKIM Gardumi”,  
no Vandzenes

Dabīgās sulas, sīrupi, želejas konfektes 
no dabīgām sulām.
Sīrups „Ķērpītis” – priežu dzinumi, 
Islandes ķērpis, ingvers,pelašķi. Sīrups. 
Jūras sāls ar dažādām piedevām.

Tel. 22000649,
Olga Blumbaha

Piegāde uz Rojuceturtdienās. Pasūtījumus pieņem 
līdz otrdienas vakaram.

SIA „Lubeco”, no Lubezeres Žāvētas vistas un vistu šķiņķīši. 
Dažādas sukādes, sīrupi un sulas. Tel. 27738807, Antra Piegāde uz Rojas novadu  piektdienās. 

Lūdzam iepriekš sazvanīties ar norādītajām kontaktpersonām un vienoties par pasūtījuma izpildi un saņemšanu, ievērojot visus drošības un piesardzī-
bas pasākumus, izsludinātajā ārkārtas situācijā, saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību.

No šī gada 8. aprīļa līdz 15. jūnijam Lauku at
balsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksā
jumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāci
ju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas 
darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams saņemt klā
tienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu 
nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz 
pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai kon
sultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas 
laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto 
iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz šī gada 8. maijam pa 
tālruni sazināsies ar tiem klientiem, kuriem ie
priekšējā gadā bija nepaciešama klātienes palīdzī
ba iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai 
palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda palīdzība 

tiks sniegta tikai tiem klientiem, kuri paši nevar 
aizpildīt iesniegumu EPS. 

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, 
pamatojoties uz 2019. gada atbalsta iesnieguma 
datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju 
par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu 
pārrunā aizpildītā Vienotā iesnieguma saturu, t.i., 
deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, 
deklarētos kultūraugus un to platības, pieteiktos 
atbalsta veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mut
vārdu iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma 
iesniegšanai. Saruna ar klientu tiks ierakstīta un 
būs kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms iesnie
guma aizpildīšanas, dienesta speciālisti pārliecinā
sies par klienta identitāti. 

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, 
tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aiz
pildīt un iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu. 

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aiz
pildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz pla
tību sezonas sākumam (no 14. februāra varēja pil
dīt „Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums 
tagad ir jāiesniedz EPS. 

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksā
jumiem var saņemt pa tālruni 67095000. 

Informatīvais materiāls platību maksājumu 
saņemšanai 2020. gadā ir pieejams dienesta mā
jaslapā izvēlnē „Platību maksājumi” – „Rokasgrā-
matas un veidlapas”.

Pielikumā info grafika par pieteikšanās kārtību.

 Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ilgaža 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Var pieteikties platību maksājumiem. 
Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un iesniegt arī pa tālruni
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