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Eiropas reģionālā attīstības fonda līdz$nansētais projekts 
„Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes 
ciemā, II kārta” ir īstenots pilnībā.

Jau kopš 2013. gada beigām Rojas novada dome un tiešais at-
balsta saņēmējs pašvaldības SIA „Rojas DzKU” aktīvi piedalās 
Eiropas Savienības ERAF līdzekļu apgūšanā, iesaistoties projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes 
ciemā, II kārta” realizācijā. 

Kopējais projekta ietvaros paredzētais darbu apjoms Rojā 
īstenots ar sekojošiem līgumiem: 

2014. gada 17. jūnijā starp SIA „SAN B” tika noslēgts būvdarbu 
līgums „Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta 
Rudes ciemā, II kārta” par kopējo summu 175369.33 EUR bez PVN. 
Paveiktais darbs ir pieņemts un objekts pieņemts ekspluatācijā 

2014. gada decembrī. Būvdarbu autoruzraudzību saskaņā ar 
līgumu veica SIA „Firma L4”, bet būvuzraudzību SIA „Akorda”. 
Līgumu īstenošanas laikā SIA „Rojas DzKU” sasniedza plānotos 
projekta rezultātus, izbūvējot un rekonstruējot sekojošus apjomus: 
rekonstruēti ūdensapgādes tīkli (1147 m); rekonstruēti kanalizācijas 
pašteces tīkli (397 m); rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija; 
izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli (154 m) un spiedvads (72 m); 
izbūvēta viena jauna kanalizācijas sūkņu stacija.

Projekta mērķis ir samazināt ūdens zudumu apjomu, nodrošināt 
ūdens resursu racionālu izmantošanu, nodrošināt kvalitatīvu 
notekūdeņu savākšanas pakalpojuma nodrošināšanu un samazināt 
in$ltrācijas apjomus. 

Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie darbi dokumentu sagatavošanā, 
lai SIA „Rojas DzKU” saņemtu noslēguma maksājumu no ES ERAF.  

Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 193 tūkstoši EUR, no kuriem 
ERAF līdz$nansējums ir aptuveni 164 tūkstoši EUR. Pārējās iz-
maksas tiek segtas no Rojas novada pašvaldības ieguldījuma SIA „Ro-
jas DzKU” pamatkapitālā un SIA „Rojas DzKU” līdz$nansējuma.

 Ivars Jaunozols, valdes loceklis
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Dace Klabere

Kā jau iepriekš rakstījām, 21. de-
cembrī Rojā notika labdarības kon-
certs „Es palūgšu eņģelim baltam”, 
kurā tika vākti līdzekļi mūsu novada 
iedzīvotāju Ingas Erdmanes un Justī-
nes Valteres ārstēšanai. Šodien ar 
prieku varam paziņot, ka vajadzīgie 
līdzekļi ir savākti un abas jaunās sie-
vietes sāks ārstēšanās kursu.

Visa vajadzīgā summa – 5280 eiro, 
tika savākta salīdzinoši ātri, nepilnos 
divos mēnešos. Sociālā dienesta vadītā-
ja Lāsma Pūce ir gandarīta par cilvēku 
atsaucību. Viņa norāda, ka lielākā daļa 
ziedotāju ir mūsu novadnieki. Prāvu 
naudas summu ziedoja arī mūsu draugi 
no Valdemārsvīkas, vairāk kā 900 eiro 
tika saziedoti koncerta laikā, bet jan-
vāra beigās, iepriekš noskaidrojot, cik 
vēl pietrūkst līdz vajadzīgajai summai, 
visu trūkstošo summu ziedojumu kon-
tā ieskaitīja kāds ziedotājs, kurš vēlējās 
palikt anonīms. Lāsma ir pārsteigta 
par īso laika sprīdi, kādā tika savākta 
nauda un atzīst, ka brīdī, kad pie viņas 
pēc palīdzības vērsusies Justīne, bijusi 
uztraukusies, vai izdosies palīdzēt. Pir-
majā brīdī Lāsma neko nesolījusi, bet 
apņēmusies pamēģināt. Un tad jau arī 
zibenīgi sākušas raisīties idejas, kuras 
veiksmīgi izdevies īstenot.

Lūgt palīdzību nekad nav viegli, un 
arī Justīnei tas bijis visgrūtākais solis. 
Gan Justīne, gan Inga atzīst, ka visvai-

rāk uztraukušās bērnu, ne sevis dēļ. 
Ingai ir 2 mazi bērni, no kuriem ma-
zākajam nav pat gadiņš, bet Justīne ir 
mamma 5 audžubērniem. Pirms vēr-
sties pēc palīdzības, Justīnes ģimenē jau 
bija apspriestas visas iespējas – gan, kā 
ietaupīt, gan iespēja ņemt kredītu. Bet 
iedzīvoties kredītsaistībās, kad jāpabaro 
un jāapģērbj pieci mazuļi un ēst gribas 
arī pašiem, nav joka lieta. Justīnes ģi-
mene pagaidām ir vienīgā audžuģime-
ne mūsu novadā. Zinot, ka savu bērnu 
viņiem nebūs, Justīne ar vīru savulaik 8 
gadus, līdz pat Justīnes 25 gadu vecuma 
sasniegšanai, gaidījuši, kad varēs kļūt 
par audžuvecākiem. Šo gadu laikā ne 
viņas, ne vīra pārliecība kļūt par audžu-
vecākiem nemainījās. Gandrīz gads pa-
gājis, līdz izturētas visas pārbaudes un 
nokārtoti dokumenti, bet, ņemot vērā 
to, ka ģimene jau 8 gadus bija gaidīju-
si, tas vairs nešķitis nekas. „Kad iegā-
jām zīdaiņu namā Rīgā un ieraudzījām 
Krišjāni, uzreiz bija skaidrs – tas ir mū-
sējais”, ar smaidu pirmā bērna ienākša-
nu ģimenē atceras Kristīne. Interesanti, 
ka mazulis vizuāli ir tik ļoti līdzīgs Justī-
nes vīram, ka tas pārsteidzis arī zīdaiņu 
nama personālu. Šobrīd Justīnes ģime-
nē aug jau pieci mazuļi, un darba ap-
joms, aprūpējot lielo saimi, ir milzīgs, 
bet Justīne nežēlojas. Tieši otrādi, viņa 
labprāt ņemtu savā paspārnē vēl kādu 
bārabērnu, diemžēl nelielā mājokļa dēļ 
šādas iespējas nav. Ir jau gadījušies arī 
brīži, kad rokas nolaidušās un gribējies Inga un Justīne ar saviem mīļajiem – visi laimīgi un gaišu cerību pilni. 

mest plinti krūmos, bet, kā smej Justīne, 
tas ir tikai tāds mirkļa vājums, kas ātri 
pāriet. „Bērni ir tik mīļi, un viņi jau 
nav vainīgi, ka kāda rakstura šķautne ir 
tāda, kāda tā ir”, apgalvo Justīne.

Jaunajai sievietei ir kāds stāsts, ar 
kuru viņa dalās arī ar mums. Nesen Jus-
tīne braukusi uz Talsiem un autobusā 
atradusi naudas maku. Tajā bijusi liela 
naudas summa, vismaz pāris mēnešu 
pensija, un uz mirkli Justīnei galvā pa-
zibējusi doma, ka ar to pietiktu vismaz 
pāris mēnešu ārstēšanās kursam. Taču 
jau nākamajā mirklī Justīne zvanījusi 
uz makā atrasto telefona numuru. At-
rastā maka īpašniece no prieka raudā-
jusi un satiekoties Justīne redzējusi, cik 
viņa ir laimīga. Bet pēc pāris nedēļām 
ziedojumu kontā iekrīt visa trūkstošā 
naudas summa un piedevām Justīne, 
aizpildot anketu, vinnē ielūgumu visai 
ģimenei uz pasākumu. „Viss labais nāk 
atpakaļ ne tikai dubultā, bet pat vairāk”, 
ir pārliecināta Justīne.

Abas jaunās sievietes un viņu ģime-
nes ir bezgala pateicīgas visiem ziedo-
tājiem. „Mans paldies nav izmērāms 
un vārdos izsakāms. Jācer, ka kādreiz 
varēsim to cilvēkiem atdarīt. Ja vien kā-
dam vajag palīdzību, droši varat mums 
zvanīt. Mums nav naudas, bet mums 
ir rokas un kājas”, sarunas nobeigumā 
bilst Justīne. 

Viņai ārstēšanās kurss sāksies jau 
martā, bet Ingai vēl jāpaciešas, līdz 
slimnīcās beigsies gripas epidēmija. Tas 

No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta die-
nests (LAD) LAD lauku bloku kartē ir publi-
cējis ainavu elementus (koku, krūmu grupas 
un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārska-
tīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt 
precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespē-
jams pievienot arī jaunus ainavu elementus. 
Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu ele-
mentus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pie-
teikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā (EPS). 
Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu 
iesniegšanai ir 2015. gada ir 1. aprīlis.

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz 
to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti iz-
pildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai 
uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam 
ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpa-
veic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. 
Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļinā-
šanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis 
īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespē-
jams izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu 
saimniecību. 

LAD atgādina, ka lai 2015. gadā saņem-
tu platību maksājumus pilnā apjomā, ir 
jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro 
saimniecībās, kurās aramzemes platība ir 
vismaz 10 ha.

Zaļināšana sastāv no:
–  kultūraugu dažādošanas;
– ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) 

(papuves, pākšaugi, ainavu elementi, lauk-
malas) izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% 
no aramzemes;

– esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastā-
vīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

Plašāka informācija par zaļināšanas pra-
sībām ir lasāma LAD mājaslapā izvēlnē „Za-
ļināšana”, kur var noskaidrot to, kas jāievēro 
katram lauksaimniekam, lai 2015. gadā pla-
tību maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā 
arī ir publicēta informācija par izņēmuma 
gadījumiem, kuros minētās prasības nav jā-
ievēro. 

Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāie-
vēro zaļināšanas prasības, uz platību mak-
sājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc 
LAD aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt 
par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas 
klientiem.

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ilgaža, 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384 

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

Sociālā dienesta vadītāja Lāsma 
Pūce ir gandarīta par cilvēku atsau-
cību.

D. Klaberes foto

nebūs viegli, taču gan Justīne, gan Inga 
ir apņēmības pilnas šo cīņu sākt un tajā 
uzvarēt. ■

Dace Klabere

Janvāra beigās Rojā multifunkcionālajā centrā „Strops” 
ieradās bankas „Citadele” pārstāve, lai svinīgā gaisotnē, 
piedaloties Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kār-
kliņai, Invalīdu biedrības priekšsēdētājai Ernai Grīnval-
dei, sociālā dienesta darbiniecēm un Invalīdu biedrības 
ļaudīm, uzdāvinātu Rojas Invalīdu biedrībai datoru. Par 
dāvinājumu priecājas visi, jo jaunais dators būs pieejams 
gan centra jauniešiem, gan invalīdiem un senioriem. Erna 
Grīnvalde atzīst, ka tas lieti noderēs projektu rakstīšanai 

un elektroniskajai sarakstei, bet biedrības ļaudīm da-
tors lieti noderētu, lai sekotu līdzi jaunākajām ziņām 
un veiktu maksājumus internetbankā, tādējādi ietau-
pot līdzekļus. Visi tie, kuri līdz šim datora prasmes nav 
apguvuši, aicināti piedalīties izglītojošajās nodarbībās 
otrdienās, kurās sociālā darbiniece Baiba Trūbiņa lab-
prāt ierādīs nepieciešamās prasmes darbam ar datoru.

Pasākuma noslēgumā pie ka$jas tases tika pārrunā-
tas arī turpmākās sadarbības iespējas, jo banka „Cita-
dele” labprāt sniedz atbalstu tieši jauniešiem un senio-
riem, kas ir arī „Stropa” mērķauditorija. ■

Bankas „Citadele” pārstāve (no kreisās) sveic Rojas Invalīdu biedrības priekšsēdētāju Ernu Grīnvaldi. 
L. Voronovas foto


