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Dace Klabere

Aizvadīti Rojas novada grandiozākie svētki – 
Zvejnieksvētki, kas mūsu mazajā Rojā pulcē ļaudis vai no 
visas Latvijas. Un tas viss tādēļ, ka Zvejnieksvētki Rojā jau 
gadiem iemantojuši savu popularitāti ar plašo kultūras 
pasākumu programmu un sportiskajām aktivitātēm kā 
lieliem, tā maziem.

Īpaši šai dienai bija gatavojušies arī Jūras zvejniecības muzeja 
darbinieki, aicinot interesentus uz modernizētās ekspozīcijas 
„Zvejnieku kolhozs „Banga”” atklāšanu. Kā ekspozīcijas atklāšanā 
sacīja muzeja vadītāja Inese Indriksone, bijušā zvejnieku kolhoza 
„Banga” laiks Rojas vēstures attīstībā iezīmējas sevišķi spilgti, tādēļ 
muzeja darbinieku vēlme ir ar jauno, padziļināto ekspozīciju radīt 
priekšstatu par šo vēstures posmu visām paaudzēm. Vecākajai 
paaudzei tās ir atmiņas par izdzīvoto laiku, jaunākajai – priekšstats, 
kā dzīvoja, strādāja un atpūtās viņu vecāki un vecvecāki. Ekspozīcija 
modernizēta, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fondam un Rojas 
novada domei. Ekspozīcijas atklāšanā bija sapulcējušies arī ne viens 
vien bijušais bandzinieks, kuriem kolhozā pagājis vai viss darbs mūžs, 
tādēļ šajā reizē muzeja darbinieki ar ziediem par mūža ieguldījumu 
pateicās Helēnai Lismentei un Astrīdai Āboliņai. Ar ziediem paldies 
par atbalstu tika teikts arī Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai 
Kārkliņai, jo bez novada domes atbalsta muzejs pastāvēt nevarētu.

Tikmēr Zvejnieksvētki jūrmalā turpināja uzņemt apgriezienus. 
Drīz vien uz improvizētās skatuves kāpa klausītāju iemīļotie brāļi 
Auzāni ar atraktīvo akordeonistu Sergeju, bet, koncertam beidzoties, 
visi pulcējās uz svētku centrālo notikumu – jūras valdnieka un viņa 
svītas sagaidīšanu. Kā katru gadu, Neptūns jūras krastā ieradās 

savu nāru pavadībā, kuras zemes ļaudis priecēja ar 
skaistiem priekšnesumiem, savukārt jūras valdniekam 
iepazīt šīs dienas svētku ēdienkarti palīdzēja vietējais 
garšas pārzinātājs Sirmais Mārtiņš. Protams, ka uz 
tikšanos ar jūras valdnieku bija ieradusies arī šī krasta 
valdniece jeb Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa, kura neslēpa gandarījumu par to, 
ka Rojā joprojām ir zvejnieki, Zvejnieksvētki un, 

kopš Rojā atvērts Zivju namiņš, neviens 
nesūdzas arī par zivju trūkumu. Pēc šīs 
abu valdnieku sirsnīgās sasveicināšanās, 
ar sev esošajām tiesībām jūras valdnieks 
paziņoja Zvejnieksvētkus par atklātiem. 
Tūdaļ pēc tam sekoja tradicionālais 
muzikālais brauciens Rojas ielās ar 
vienīgo Neptūna svītas orķestri Latvijā, 
kurā piedalījās Kabrioklubs, Mersedess 
klubs un desmitiem brīvprātīgo pava
doņu, kuri šim braucienam par godu bija gan paši 
īpaši sapucējušies, gan savu braucamo izrotājuši. Šo 
braucienu ar nepacietību vienmēr savu māju pagalmos 
gaida tie rojenieki, kuri dažādu apstākļu dēļ svētkos 
ierasties nevar un tādēļ šī ir viņu vienīgā, ļoti gaidītā 
svētku sajūta.

Savukārt zvejnieku sētas saimniece Zane Vaivode 
visus bijušos un esošos jūras arājus aicināja uz Vislatvijas 
zvejnieku saietu atpūtas centrā „Otra puse” , lai pie alus 
kausa atcerētos laikus, kad jūra bija dzidrāka un zivis 
lielākas. Jāpiebilst, ka tieši šeit, zvejnieku sētā, pārņēma 
īstā Zvejnieksvētku sajūta – vīri nesteidzīgi risināja 

sarunas, viss gaiss smaržoja pēc kūpinātām zivīm, bet milzīgajā 
katlā vārījās zivju  zupa, ar kuru varēja piesiet dūšu ikviens, kas 
to vēlējās. Savu cieņu vecajiem zvejas vīriem izrādīja gan novada 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, gan grupa „Roja”, kura turpat, 
uz bluķīšiem sasēduši, tieši viņiem veltīja veselu koncertu!

Šīs skaistā pasākuma autore Zane Vaivode atzina, ka ideja par 
zvejnieku godināšanu radusies domājot, ka šiem svētkiem vajadzīga 
dvēselīte. Lai ikviens zvejnieks, kurš ir atsaucies aicinājumam un 
atnācis, justu, ka šie ir svētki viņiem. „Mēs galu galā esam ciems, kas 
dzīvo pie jūras un no jūras, tāpēc viņus ir jāceļ godā. Mēs regulāri 
sadarbojamies ar zvejniekiem, viņi ir ļoti atsaucīgi”, bilst Zane un 
izsaka cerību, ka nākamgad sanākušo zvejnieku būs vēl vairāk. Kad 
pažēlojos, ka zvejnieki šodien nav visai runīgi, Zane man piekrīt, 
sakot: „Jā, viņi nav sevišķi runīgi. Šie vīri ir kautrīgi un vairāk 
izpaužas darbos nekā publiskos svētkos”. 

Tikmēr cilvēku simti turpināja baudīt svētkus katrs pēc saviem 
ieskatiem – vecākiem ar mazuļiem īsti pa prātam bija bērnu rotaļu 
pludmale un visdažādākās atrakcijas, daudz cilvēku piesaistīja 
nervus kutinošie Street Warriors ielu vingrotāju priekšnesumi, 
bezbailīgākie svētku apmeklētāji izaicināja likteni lēcienos ar 
katapultu, bet, tuvojoties vēlai pēcpusdienai, straujāk sāka pukstēt 
tās sirsniņas, kuras pagājušajā pavasarī bija paguvis iekarot Justs – 

Latvijas pārstāvis Eirovīzijā. Savukārt man tuvie cilvēkbērni dega 
nepacietībā sagaidīt vēlu nakts stundu, kad beidzot klātienē būs 
iespēja fanot par šobrīd topā esošajām „Olām”. Vēl kāds gaidīja 
tikšanos ar savu elku Lauru Reiniku, citam vislabāk pie sirds gāja 
Musiqq, bet simtiem rojenieku un viesu priecājās izbaudīt mūsu 
pašu grupas „Roja” uzstāšanos. Pavisam droši var apgalvot, ka šajā 
vakarā pludmalē ikvienam māksliniekam atradās savi cienītāji un 
atsaucīgas sirdis.

To, cik laika, nervu, pacietības un darba prasījusi svētku 
noorganizēšana, mēs, droši vien, pat nenojaušam. Kamēr mēs 
nesteidzīgi baudījām, kultūras centra darbiniekiem atslābt nebija 
laika – visas dienas garumā roka bija jātur uz pulsa, lai viss notiktu 
kā plānots, bez mazākās aizķeršanās. Vienā vārdā to sauc par 
profesionālismu. Tikpat profesionāli svētku sagatavošanā iesaistījās 
arī Rojas novada dome un visas atbildīgās struktūrvienības, jo tāda 
mēroga pasākuma organizēšana vienmēr ir komandas darbs.  
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1. jūlijā, atzīmējot Neatliekamās medi
cīniskās palīdzības 6 gadu jubileju, svinīgā 
ceremonijā Rīgā, Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības vadības centrā, par augstu profe
sionalitāti un pašaizliedzīgu darbu, īstenojot 
dienesta galveno misiju – glābt un saglabāt 
cilvēku dzīvības, tika godināti dienesta dar
binieki.

NMP dienesta direktore Sarmīte Villere 
apbalvoja 113 dispečeru dienesta mediķus un 
brigāžu personālu par augstu profesionalitāti, 
sniedzot palīdzību pacientiem un cietušajiem sa
režģītos apstākļos vai kritiskās situācijās. Apbal
vojumus saņēma arī brigādes par pašaizliedzību 
situācijās, kad izsaukuma laikā riskam bijusi pa
kļauta arī pašu mediķu veselība un pat dzīvība.

Apbalvojumu „Par profesionalitāti” saņēma 
arī Kurzemes reģionālā centra Rojas NMP brigā
de – vecākais ārsta palīgs  Eva Gegerniece, ārsta 

palīgs Silvija Briede un operatīvā transportlī
dzekļa vadītājs Jānis Krontāls.

Kā pastāstīja Eva Gegerniece, brigāde par ap
balvojumu ir bijusi patīkami pārsteigta. Lai arī 
neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķu 
ikdiena ir ļoti riskanta – nākas cīnīties gan ar 
suņiem, gan cilvēkiem alkohola reibumā un psi
hiski slimiem, šoreiz apbalvojums brigādei ticis 
pasniegts par konkrēta pacienta atgriešanu piln
vērtīgā dzīvē pēc klīniskās nāves iestāšanās. Īpaši 
kritiskās situācijās vienmēr tiek veikti reanimā
cijas pasākumi, lai glābtu un saglabātu pacienta 
dzīvību, bet  ne vienmēr tie beidzas tā, kā vēlētos 
mediķi un pacienta tuvinieki – bieži šī cīņa to
mēr tiek zaudēta. Konkrētajā gadījumā uzvarēja 
pacienta laicīga vēršanās pēc palīdzības un me
diķu profesionalitāte. Eva Gegerniece norāda, ka 
cilvēkiem vienmēr der atcerēties – sajūtot stipras 
sāpes krūtīs, nekavējoties jāmeklē mediķu palī
dzība. Pēc Evas teiktā,  reanimācijas pasākumi 
vienmēr ir komandas darbs, kurā nepieciešama 

ne tikai ātra reakcija, zināšanas, bet arī fiziskā 
izturība. 

Sniegt palīdzību naktī, tumsā, mežā, peld
vietās, ceļu satiksmes negadījumos, agresīviem 
cilvēkiem alkohola reibumā, kad turpat tiek vici
nāti arī naži – tā ir cilvēku, kas dienu un nakti ir 
nomodā par mūsu veselību un dzīvību, ikdiena. 
Atliek vien piekrist NMPD direktores Sarmītes 
Villeres pasākumā paustajam – „ikviens dienesta 
pasniegtais apbalvojums apliecina mūsu darbi
nieku uzticību savam izvēlētajam sirdsdarbam 
neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un vēlmi 
izdarīt to pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta”.

Pēc apbalvojuma saņemšanas – Silvija Brie
de (no kreisās), Eva Gegerniece, Jānis Kron
tāls.  Silvijai Briedei šis ir jau otrais apbalvo
jums – pirms tam tika saņemts apbalvojums 
„Par ilggadību”. 

Albuma foto

Rojas NMP brigāde saņem apbalvojumu „Par profesionalitāti”

Pasākums ar dvēselīti

Zvejnieksvētku centrālais notikums – jūras un krasta valdnieku satikšanās.

Modernizētās ekspozīcijas atklāšanā tapa kopīgs bijušo „Bangas” darbi
nieku foto.

Pasākuma programmu 
lasiet 4. lpp.

Nevar nepiekrist Zanes Vaivodes apgalvojumam, ka tieši zve
jas vīri ir tie, kas Zvejnieksvētkos būtu godā ceļami.

D. Klaberes foto
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7/2016
APSTIPRINĀTI

ar Rojas novada domes 2016. gada 17. maija 
lēmumu Nr. 100 (protokols Nr. 5)

PRECIZĒTI 
ar Rojas novada domes 2016. gada 21. jūnija lēmumu 

Nr. 117 (protokols Nr. 6)

Par dzīvokļa pabalstu bērnam 
bārenim un bērnam,  

kurš palicis bez vecāku gādības 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 

 25.² panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bērnam bāre
nim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek 

aprēķināts, piešķirts un izmaksāts dzīvokļa pabalsts.
2. Dzīvokļa pabalsta pieprasījumu izskata, lēmu

mu pieņem un izmaksā Rojas novada Sociālais die
nests (turpmāk – Dienests) saskaņā ar šiem noteiku
miem.

3. Ja bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez ve
cāku gādības, nav apmierināts ar Dienesta  lēmumu, 
to var apstrīdēt Rojas novada domē (Zvejnieku iela 3, 
Roja, Rojas nov., LV3264).

4. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības, tiek piešķirts no 
18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

5. Pabalsta saņemšanai Dienestā jāiesniedz iesnie
gums, īres/apsaimniekošanas līgums, komunālo pa
kalpojumu līgumi un pakalpojumu un īres/apsaim
niekošanas rēķini.

6. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības, tiek aprēķināts pēc 
izdevumiem par īri/apsaimniekošanu, par pakalpo
jumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu 
(siltumenerģija, apkures un karstā ūdens nodrošinā
šanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, 
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzī
ves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti 
īres maksā.

7. Dzīvokļa pabalstam bērnam bārenim un bēr
nam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek noteikti 
šādi mēneša normatīvi:  

7.1. ūdens un kanalizācija – līdz 1 m³;
7.2. elektrība – līdz 50 kWh;
7.3. gāze – līdz 3 m³;
7.4. atkritumu izvešana – līdz 1 m³; 

7.5. īre/apsaimniekošana – līdz 30.00 eiro;
7.6. siltumenerģija apkurei – līdz 10.00 eiro. 
Kopējais aprēķinātais dzīvokļa pabalsts nepār

sniedz 50.00 eiro mēnesī. 
8. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, 

kurš palicis bez vecāku gādības, tiek izmaksāts reizi 
mēnesī, dzīvokļa pabalstu pārskaitot pabalsta piepra
sītāja norādītajā kontā.

9. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības, tiek izvērtēts reizi 
četros mēnešos, ja mainās apstākļi, par to jāpaziņo 
Dienestam.

Domes priekšsēdētāja 
 E. Kārkliņa

8/2016
APSTIPRINĀTS

ar Rojas novada domes
2016. gada 17. maija lēmumu 

Nr. 101 (protokols Nr. 5)
PRECIZĒTI ar Rojas novada domes

2016. gada 21. jūnija 
lēmumu Nr. 118 (protokols Nr. 6)

Par aprūpes mājās darba  
organizēšanu un pakalpojuma 

saņemšanas kārtību Rojas novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu 
Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,  
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas 

no pašvaldības budžeta” 6. punktu  

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pakalpojuma „Ap

rūpe mājās” (turpmāk tekstā – APRŪPE MĀJĀS) 
veidus, apmēru, saņemšanas un samaksas kārtību, kā 
arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēša
nas kārtību.

2. Rojas novadā APRŪPI MĀJĀS organizē Rojas 
novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – DIE
NESTS). APRŪPES MĀJĀS pakalpojuma sniegšanai 
var tikt noslēgts deleģējuma līgums ar pakalpojuma 
sniedzēju.

3. APRŪPE MĀJĀS nodrošina personas pamat
vajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu 
veikšanā un personiskajā aprūpē personām, kurām ir 
objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcio
nālo traucējumu dēļ.

4. Tiesības saņemt APRŪPES MĀJĀS pakalpoju
mu ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu dek
larējušas Rojas novadā. 

5. APRŪPE MĀJĀS tiek finansēta no Rojas no
vada sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, saskaņā ar 
apstiprināto izdevumu tāmi. 

II APRŪPES MĀJĀS veidi un aprūpes līmeņi
6. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu:
6.1. Pastāvīgu aprūpi mājās piešķir personām, 

kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar 
veikt ikdienas darbus un savu personisko aprūpi. 

6.2. Pagaidu aprūpi mājās piešķir personām, ku
ras slimības vai atveseļošanās periodā nevar veikt ik
dienas darbus un personisko aprūpi.

6.3. Pagaidu aprūpi mājās piešķir kā pagaidu pa
līdzību ģimenēm, kuras patstāvīgi aprūpē bērnu vai 
pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska 
rakstura traucējumiem. 

7. Aprūpes mājās pakalpojumu komplekss ir sa
dalīts četros līmeņos, kuri atbilst minimālai un pa
plašinātai aprūpei, tā tiek noteikta katrai personai 
individuāli, noslēdzot savstarpēju vienošanos par 
aprūpes nosacījumiem.

7.1. 1. līmeņa aprūpe tiek nodrošināta darba die
nās 2 reizes nedēļā, ne vairāk kā četras stundas nedē
ļā, klienta līdzmaksājums 3.50 EUR mēnesī, un ietver 
sekojošus pakalpojumus: 

7.1.1. Informācijas par pieejamiem pakalpoju
miem sniegšana;

7.1.2. Ģimenes ārsta un citu medicīnas darbinieku 
izsaukšana;

7.1.3. Medikamentu iegāde un palīdzība to lieto
šanā;

Pārtikas produktu un rūpniecības, saimniecības 
preču iegāde;

Dzīvokļa īres un komunālo, kā arī citu maksāju
mu kārtošana;

Palīdzība dokumentu kārtošanā;
Telpu uzkopšana 1 reizi nedēļā;
Logu mazgāšana 2 reizes gadā, aizkaru nomaiņa, 

mazgāšana;
Veļas nomaiņa un nodošana veļas mazgātavā;
Pavadoņa pakalpojumi līdz 1stundai nedēļā;
Apģērbu labošana – pogu piešūšana un citi sīki 

labojumi;
Atkritumu iznešana;

Ūdens ienešana un iznešana;
Kurināmā piegāde telpās.
2. līmeņa aprūpe tiek nodrošināta darba dienās 

2–3  reizes nedēļā ne vairāk kā sešas stundas nedēļā, 
klienta līdzmaksājums 5.00 EUR mēnesī, un ietver 
1. līmeņa aprūpi un pēc vajadzības šādus pakalpojumus:

Personiskā aprūpe, matu griešana;
Mazgāšanās vannā, dušā;
Nagu griešana, skūšanās;
Palīdzība ēdiena gatavošanā, galda klāšanā;
Apmeklējumi slimnīcā – pēc vajadzības.
3. līmeņa aprūpe tiek nodrošināta darba dienās 

3 reizes nedēļā ne vairāk kā astoņas stundas nedēļā, 
klienta līdzmaksājums 7.00 EUR mēnesī, un ietver  
1.  un 2. līmeņa aprūpi un pēc vajadzības šādus pa
kalpojumus::

Ēdienreižu nodrošināšana;
Palīdzība ēdiena gatavošanā;
Trauku mazgāšana;
Krāsns kurināšana.
4. līmeņa aprūpe tiek nodrošināta darba dienās 

5 reizes nedēļā, ne vairāk kā divpadsmit stundas ne
dēļā, klienta līdzmaksājums 10.00 EUR mēnesī,  un 
ietver 1., 2., un 3. līmeņa aprūpi un pēc vajadzības 
šādus pakalpojumus:

Ēdiena pagatavošana un klienta barošana;
Izkļūšana un iekļūšana gultā; 
Apģērbšana un noģērbšana;
Tualetes apmeklēšana;
Podkrēsla izmantošana;
Autiņbiksīšu nomaiņa;
Aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšana 

(kāju un roku nagu apkopšana, matu mazgāšana, 
skūšanās);

Izgulējumu profilakse;
Stomas somas nomaiņa;
Urīnpūšļa skalošana, urīnsomas nomaiņa.
8. Bērniem ar invaliditāti aprūpe mājās tiek no

drošināta darba dienās ne vairāk kā 5 stundas nedēļā.

III Personas tiesības 
uz APRŪPES MĀJĀS pakalpojumu

9. APRŪPES MĀJĀS pakalpojumu ir tiesīgas sa
ņemt personas:

9.1. kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura 
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un 
savu personisko aprūpi, tām nav likumīgu apgādnie
ku, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģi
menes locekļi, vai kopā dzīvojošās personas vecuma, 
veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar no
drošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpes 
mājās pakalpojumu;

9.2. kurām slimības laikā vai atveseļošanās perio
dā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu 
personisko aprūpi, tām nav likumīgu apgādnieku, 
dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģi
menes locekļi, vai kopā dzīvojošās personas vecuma, 
veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar no
drošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpes 
mājās pakalpojumu;

9.3. bērni invalīdi, ja ģimenes locekļi objektīvu 
iemeslu dēļ nespēj viņiem nodrošināt pienācīgu ap
rūpi.

10. Ja personai nepieciešama APRŪPE MĀJĀS, 
sociālais darbinieks izvērtē, kādas iespējas nodroši
nāt aprūpi ir kopā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai 
personām, kurām ar aprūpējamo ir kopējs mājoklis 
un izdevumi par uzturu. 

11. Ja personas aprūpi nodrošina ģimenes locekļi, 
DIENESTS viņus atbalsta psiholoģiski, konsultē un 
apmāca, bet, ja nepieciešams, atbalsta arī materiāli 
Rojas novada sociālās palīdzības pabalstu saistošo 
noteikumu noteiktajā kārtībā.

12. Pakalpojums APRŪPE MĀJĀS netiek sniegts 
personām: 

12.1. kuras slimo ar bīstamām infekcijas slimī
bām;

12.2. kurām nepieciešama diennakts aprūpe; 
12.3. kurām ir psihiskas kontrindikācijas (speciā

lista atzinums);
12.4. kuras ir atkarīgas no alkohola un/vai narko

tiskajām vielām (speciālista atzinums); 
12.5. Kurām saskaņā ar Civillikumu ir palīdzēt

spējīgi apgādnieki – bērni, pilngadīgi mazbērni;

12.6. kuras ir noslēgušas testamentārus vieno
šanās līgumus, mantas atsavinājuma līgumus, t.sk. 
pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām 
personām. Gadījumos, kad aprūpējamā persona ir 
pieļāvusi savas mantas atsavinājumu par labu kādai 
fiziskai vai juridiskai personai, aprūpējamā mantas 
ieguvējam ir pienākums nodrošināt aprūpējamam 
nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojumus vai segt 
ar to saistītos izdevumus.

IV Pakalpojuma 
APRŪPE MĀJĀS piešķiršanas kārtība

13. Pieprasot APRŪPE MĀJĀS pakalpojumu, 
klients (vai viņa pilnvarota persona) Sociālajā die
nestā iesniedz šādus dokumentus: 

13.1.  iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās 
vēlamo risinājumu (pielikums Nr. 1);

13.2.  ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības 
stāvokli un atzinumu par aprūpes nepieciešamību. 
Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu 
tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimī
bas, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību (pieli
kums Nr. 2 vai izziņa 0/27u);

13.3.  psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) 
kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakal
pojuma veidu klientam ar garīga rakstura traucēju
miem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona 
ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās 
attīstības traucējumiem;

13.4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja 
sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar inva
liditāti;

13.5. dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki 
nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, ve
selības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par 
objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt ap
rūpi, ja to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums, 
uzskatāmi:

13.5.1. apgādnieka slimības laiks;
13.5.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai so

ciālās rehabilitācijas institūcijā;
13.5.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām 

un lietām (uz ārstēšanās vai rehabilitācijas laiku);
13.5.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, 

kurš fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;
13.5.5.apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura 

traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts 
darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;

13.5.6. apgādnieka nodarbinātība;
13.5.7. apgādnieka dzīvesvietas attālums.
14. Sociālais darbinieks 5 darba dienu laikā pēc 

13. punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģis
trēšanas:

14.1. apmeklē personu dzīvesvietā vai slimnīcā, 
izvērtē nepieciešamību pēc sociālā pakalpojuma AP
RŪPE MĀJĀS, un aizpilda anketu „Aprūpe mājās 
nepieciešamības novērtējums” (pielikums Nr. 3), no
saka, kāds aprūpes mājās pakalpojuma veids, aprūpes 
līmenis un pakalpojuma apjoms klientam ir nepiecie
šams, sastāda klienta individuālo aprūpes plānu.

14.2. izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas 
vajadzībām atbilstošu pakalpojumu; 

14.3. izvērtē personas un/vai viņa ģimenes locekļu 
līdzdarbības iespējas;

14.4. nepieciešamības gadījumā veic starpnieka 
funkcijas klienta interesēs pašvaldības un valsts ies
tādēs;

15. 10 dienu laikā no pakalpojuma APRŪPE 
MĀJĀS sniegšanai nepieciešamo dokumentu saņem
šanas tiek pieņemts lēmums par aprūpes mājās pa
kalpojuma piešķiršanu, tiek noteikts saņemtā pakal
pojuma apjoms, aprūpes termiņš, kā arī tiek norādīts 
aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs;

15.1. rakstiski informē personu par pieņemto lē
mumu;

15.2. pakalpojuma saņēmējam iekārto atsevišķu 
klienta lietu;

15.3. Sociālā dienesta pozitīva lēmuma gadījumā 
vadītājs slēdz trīspusēju vienošanos par pakalpojumu 
APRŪPE MĀJĀS ar klientu un pakalpojumu snie
dzēju (pielikums Nr. 4).

15.4. APRŪPĒTĀJS aizpilda „Sociālā aprūpētāja 
darba uzskaites lapu” (pielikums Nr. 5).

16. Pakalpojuma sniedzējs sniedz aprūpes mājās 

pakalpojumus atbilstoši DIENESTA sastādītajam ap
rūpes plānam un noteiktajam aprūpes grafikam, kas 
saskaņots ar klientu.

17. DIENESTS periodiski vai, rodoties apstākļiem,  
nepieciešamā aprūpes pakalpojumu apjomā pārskata 
sniegto aprūpes pakalpojumu nepieciešamību un sa
turu – pastāvīgās aprūpes gadījumā ne retāk kā 1 reizi 
gadā, pagaidu aprūpes gadījumā reizi trijos mēnešos. 
Nepieciešamības gadījumā (mainoties veselības stā
voklim) pārskata aprūpējamās personas aprūpes ap
jomu un saturu. Pēc noteiktā aprūpes laika perioda 
beigām persona pēc nepieciešamības atkārtoti piepra
sa pakalpojumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

V Pakalpojuma 
APRŪPE MĀJĀS samaksas kārtība

18. Izdevumi par pakalpojuma APRŪPE MĀJĀS 
sniegšanu tiek segti no Rojas novada pašvaldības bu
džeta līdzekļiem un klienta līdzmaksājuma (7.1., 7.2., 
7.3., 7.4. apakšpunkti). 

19. Personām, kurām ir likumīgie apgādnieki, ne
pieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt APRŪPE 
MĀJĀS pakalpojumu, pašiem samaksājot pakalpoju
ma sniedzējam  par sniegto pakalpojumu.

20. Klienta un/vai viņa likumīgo apgādnieku pie
nākums ir norēķināties par saņemto APRŪPE MĀ
JĀS pakalpojumu, pamatojoties uz Sociālo pakalpo
jumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta 1. daļu.

21. Pakalpojuma saņēmējs vai tā likumīgais ap
gādnieks (ki) no saviem personīgajiem līdzekļiem 
veic samaksu par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem 
pakalpojumiem Rojas novada pašvaldības kasē līdz 
katra mēneša 15. datumam. 

22. No klienta līdzmaksājuma par pakalpojuma 
APRŪPE MĀJĀS saņemšanu ir atbrīvoti:

22.1. trūcīgas un maznodrošinātas personas; 
22.2. personas, kurām ir noslēgts uzturlīgums ar 

Rojas novada pašvaldību, vai kuras ir atsavinājušas 
savu privātīpašumu par labu Rojas novada pašvaldībai.

VI APRŪPE MĀJĀS 
 pakalpojuma pārtraukšana

23. APRŪPE MĀJĀS pakalpojumu pārtrauc 
sniegt, ja klients: 

23.1. atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi, 
kad aprūpes mājās pakalpojums nevar tikt nodroši
nāts vai klients neatbilst pakalpojumu piešķiršanas 
nosacījumiem; 

23.2. izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldī
bas teritorijā vai uz ārzemēm; 

23.3. ir miris;
23.4. rakstiski atteicies no aprūpes pakalpojuma; 
23.5. ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā; 
23.6. Sociālais dienests nevar vienoties viena mē

neša laikā par pakalpojuma apmēru, kvalitāti un sa
maksu; 

23.7. nokavējis maksājumus par saņemtajiem pa
kalpojumiem vairāk par trim mēnešiem.

VII Lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība

24. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar 
Rojas novada pašvaldības Sociālā dienesta pieņemto 
lēmumu, viņš ir tiesīgs to apstrīdēt Rojas novada 
domē. 

25. Rojas novada pašvaldības Administratīvo aktu 
strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratī
vajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

VIII Noslēguma jautājum 
26.  Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāša

nos, spēku zaudē normatīvais regulējums par 
aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību 
Rojas novada pašvaldības 2009. gada 11. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 14/2009 (Apstiprināti 
ar Rojas novada domes 2009. gada 11. augustā ar 
sēdes lēmumu Nr. 15.2 (protokols Nr. 12)) „Sociālo 
pakalpojumu saņemšanas kārtība Rojas novadā”.

Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

P.S. Saistošo noteikumu pielikumus var izlasīt 
novada mājaslapā www.roja.lv sadaļā „Dokumenti.
Saistošie noteikumi”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Šogad pludmale ir pārvērtusies līdz 
nepazīšanai,  jo ir veikti jauni labiekār
tošanas darbi – pie bērnu laukuma uz
stādīta tualete, duša un ūdens pumpis, 
pie kura ērti var noskalot smilšainās kā
jas un apavus. Gājēju drošībai izveidots 
trotuārs Ostas ielā posmā no laipas, kas 
ved gar jūru līdz galvenajai ieejai uz 
pludmali. 

Mazos pludmales apmeklētājus vis
vairāk priecē labiekārtotais bērnu lau
kums. Arvien biežāk sevi pieķeru pie 
domas, ka mūsu pašu baltās smiltis un 
labiekārtotā pludmale nemaz neatpaliek 
no tūristu iecienītajām atpūtas vietām 
ārzemēs. Piedevām šeit tas ir bez maksas!

Pašvaldībai pludmales labiekārto
šana ir liels ieguldījums nākotnē un 
novada attīstībā, par trotuāra izveidi, 
tualetes uzstādīšanu un kanalizācijas 
pievienošanu, dušas un ūdens pumpja 
uzstādīšanu, soliņa un rododendru do
bes izveidi izlietoti teju 10 tūkstoši eiro. 
Arī gājēju laipas uztaisītas, lai no bērnu 
laukuma ērti varētu nokļūt līdz tualetei. 
Darbus veica SIA „Rojas DzKU” brigā
de sadarbībā ar SIA „Kalvas”.

Priecē, ka Roja attīstās, aug un top 
par iedzīvotājiem draudzīgu atpūtas 
vietu! Tikai skumji, ka ir indivīdi, kam 
laušana, demolēšana un tualešu pieķē
zīšana sagādā prieku. Žēl to cilvēku, 

kam vecāki bērnībā nav iemācījuši 
cieņu pret citu padarītu darbu. Katru 
jaunizveidoto stūrīti Rojā un Rojas no
vadā pamanās saplēst un apgānīt kāds, 
kas aiz bezdarbības nezina, kur likt spē
ku. Tā jau nākamajā naktī pēc uzstādī
šanas tika noplēstas detaļas jaunajam 
ūdens pumpim un neilgi pēc rododen
dru iestādīšanas, to stādi tika izrauti un 
nomesti nokalšanai. Šādi indivīdi liek 
nolaisties rokām un vēlme kaut ko darīt 
pagaist. Varbūt pamēģiniet paši kaut ko 
sakopt un uztaisīt?

Marita Pāvuliņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība iegulda tūkstošiem eiro, lai mēs varētu ērti atpūsties pludmalē, 
tikai mums joprojām jāmācās to cienīt, novērtēt un saudzēt.

M. Pāvuliņas foto 

Pašvaldība par saviem līdzekļiem labiekārto publisko pludmali

Biedrības „Talsu rajona partnerība” 
sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
1. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstī
bai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īsteno
šana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akva
kultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās 
jūras ekonomikas nozarēs”.

Termiņš, kad tiks 
uzsākta projektu iesnie
guma pieņemšana

2016. gada 29. jūlijs –29. augusts

Sludinājuma 
kopsumma 280 880,28 EUR

Projektu  īstenošanas 
termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas 
termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnie
guma apstiprināšanu.
2. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD 
lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un inovāciju ieviešanu.

Rīcība – EJZF 1 „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un 
sezonalitātes ietekmes mazināšana”

Atbalsta apmērs  280 880,28 EUR 
Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr. 605 
6. punktā minētā 
darbība 

6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un 
akvakultūras produktu piegādes posmos.
6.2) Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas 
nozarēs.

Rīcības apraksts 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG darbības teritorijā esošos piekras
tes uzņēmumus, sniedzot atbalstu saimnieciskās darbības uzlabošanai, t. sk. 
ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, zivsaimniecības 
uzņēmumu darbības uzsākšanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. 
Atbalsts iespējams speciālā transporta iegādei (saldētava, auto veikals u.c. ar 
zivsaimniecību saistītu), pamatlīdzekļu iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai re
monta telpu nodrošināšana.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts arī saimniecisko darbību dažādošanai 
zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekras
tes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas 
tirdzniecība). 

Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu 
radīšanai.  Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot, tiek radīti jau
ni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst vietējā 
attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un 
atbilstības kritērijiem to noteikšanai (sk. 2.3. nodaļa „Inovatīvo risinājumu 
identificēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai”).

Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts iz
mantot kopīgi un kuru iesniedz:

1) Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta 
un kuras biedriem (vismaz trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir 
zvejniecība un akvakultūra.

2) Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic 
saimniecisko darbību zvejniecībā vai akvakultūrā.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un program
mnodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm, jaunu 
būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana. Ja kopprojektu plāno 
sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas mārketinga 
izmaksām:
	 Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;
	 Internetveikala izveides izdevumi.

Darbības teritorija •	  Rojas novads,
•	  Mērsraga novads.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.2020. gadam var iepazīties un iesniegt 
projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu no
vads, LV3201.

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.
Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), 

kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz epastu: 
lad@lad.gov.lv.

Rojā piestāj bibliokuģis 
„Krišjānis Valdemārs”
Dace Klabere

7. jūlijā pa ceļam uz Kolku Rojā piestāja 
bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs” sava pat
rona kinorežisora Jāņa Streiča virsvadībā. 
Viens no bibliokuģa mērķiem ir jūrniecības 
tradīciju attīstība Latvijā un popularizēšana 
starptautiskā mērogā. Varbūt jaunā projekta 
ietvaros izdosies ieinteresēt jauniešus mā
cīties par jūrniekiem, jo samazinās latviešu 
jūrnieku skaits un arvien mazāk kuģu iet 
zem Latvijas karoga. Bez jūrniecības popu
larizēšanas, bibliokuģis veicina un atbalsta 
arī bibliotēku, literatūras, kultūras un kino 
tradīciju attīstību.

Rojā bibliokuģa komanda tikās ar Latvijas 
atklātā burāšanas čempionāta dalībniekiem 
un Rojas ostas kapteini Gunāru Reinholdu. 
Gunārs viesiem bija noorganizējis smeķī-
gu uzņemšanu – vietējo saimnieču gatavoto 
„Rojas zupu”, kas lieliski gāja pie dūšas ikvie
nam ēdējam. Pēc viesošanās Rojā, bibliokuģis devās tālāk uz Kolku un Mazirbi. Kolkā Jānim Streičam 
bija tikšanās ar iedzīvotājiem, jo Meistaru dzirdēt vēlējās daudzi ļaudis. Viesošanās Kolkā vēlreiz pār
liecinājusi visu bibliokuģa komandu – jūras lietas krasta ļaudīm vienmēr ir aktuālas. 

Kalteniekiem jūra līdz ceļiem
Dace Klabere

Dienu pirms Zvejnieksvētkiem uz lustīgu pasākumu kalteniekus kopā pulcēja vokālais ansamblis, 
kuru tikpat labi var nosaukt arī par muzikālo teātri – „Sekvence” no Jelgavas novada Līvbērzes pagas
ta. „Sekvences” dalībnieki profesionāli  prata gan dziedāt, gan dejot, gan skaisti runāt un kumēdiņus 
taisīt. Darbībā, kas norisinājās uz stilizēta prāmja, līvbērznieki prata gan paši par sevi pasmaidīt, gan 
uzteikt kalteniekus, kuriem, šajā skarbajā krastā dzīvojot, noteikti ir jūra līdz ceļiem. 

Māksliniekus lieliski papildināja dziedošās māsas Legzdiņas no Bērzes pagasta, kuras skatītāji ie
pazina no populārā televīzijas raidījuma „Dziedošās ģimenes”. „Burvīgi, ka dzīve dažkārt piedāvā 
neparastus apstākļus, un tādos vienmēr notiek vispatiesākie brīnumi”, par tikšanos ar kalteniekiem 
priecājās Gundega Legzdiņa.

Jānis Streičs un Gunārs Reinholds skaisto burā
tāju ielenkumā.                                   Z. Valdmanes foto

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 
25. jūlija līdz 2016. gada 24. augustam izslu
dina projektu iesniegumu pieņemšanu „Lau
ku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” 
apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaim
niekiem”.

Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados 
jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaim
niecības darbībā un nodrošināt darbaspēka at
jaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecī
bas sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas 
saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina 
ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražo
tu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā 
pārņemtu esošu saimniecību.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansē
jums apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauk

saimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” ir 
EUR 8 000 000, kas sadalīts, ievērojot reģiona
lizācijas principu. 

Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētā
ki pasākuma nosacījumi pieejami mājas lapā: 
www.lad.gov.lv sadaļā: „Atbalsta veidi/Projekti 
un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot 
LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) 
vai, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, 
vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecī
bas pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvie
nībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpoša
nas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva 
foajē (tālr. 67095000). Aicinām lauksaimniekus 
iesniegt  pieteikumus EPS!

LAD Klientu daļa: tālrunis: 67095000

Pieejams atbalsts 
jaunajiem lauksaimniekiem

Pasākumā aktīvi iesaistījās arī skatītāji – gan aktīvi 
līdzi dziedot, gan ēdot prāmja koha vārītos makaronus 
un gardos cepumus.

Dziedošās Aija (no kreisās) un 
Gundega Legzdiņas Kaltenē bija gaidī
tas viešņas.
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Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» 
iznāk 2 reizes mēnesī. 

Sludinājumi

Līdzjūtības

Pateicības

Policijas ziņas

PĒRK
  Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni

ku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus. Zvanīt 
29286523.

30. jūlijā 10.00 Rojas stadionā 
Rojas invalīdu biedrības sporta spēles.

   Malku.  Zvanīt 29286523.
  Lēti lietotu virtuves iekārtu, elektrisko plīti, 

tvaika nosūcēju. Zvanīt 63269310, 29913881.
 Garāžu Rojas centrā. Zvanīt 26364875, 

29980375.

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, ļoti grūti
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inārai Martinov
skai, no mātes atvadoties.

Senioru kluba „Liedags” kolektīvs

PĀRDOD

DAŽĀDI
  Rakšanas darbi ar miniekskavatoru. Zvanīt 

20213122.
 Meklē auklīti vasaras sezonā diviem bērniņiem 

Rojā. Zvanīt 26318241.

Kapu svētki
7. augustā   14.00 Melnsila kapos,
     15.00 Ģipkas kapos.
28. augustā 10.30 Valgalciema kapos;
     11.30 Kaltenes kapos;
     13.00 Rojas kapos.

PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl 
mainījusi kursu.

                                                /J. Jaunsudrabiņš/
PALDIES Valdim Dombrovskim, Rojas novada 

sporta skolai un Tatjanai Kirilovai, un mūsu mīļajai 
trenerei Rudītei Bārdiņai par sagādāto iespēju mūsu 
bērniem piedalīties starptautiskā basketbola turnīrā 
zēniem 2005. gada vecuma grupā Rojā!

Vecāki
Mīļš paldies Ādažu grupas „Ābols” dalībniekiem 

par jauko, sirsnīgo koncertu Ģipkas baznīcā 10. jūlijā.  
Īpašs paldies grupas vadītājai Andai Ābelei un dalīb
niekiem no Lietuvas un Vācijas. Atzinība un cieņas ap
liecinājums koncerta organizatorei Anitai Legzdiņai.

Ģipkas draudze
Ģipkas draudze pateicas Tomasam Vonsovičam 

ar ģimeni par 100 eiro ziedojumu Ģipkas baznīcai.

Izsakām sirsnīgu pateicību par atbalstu grūtā 
brīdī, no Paula atvadoties.

Ģimene
No visas sirds pateicamies 

Guntaram Duburam par atsaucību, 
iejūtību un palīdzību.

Ņekrasovu ģimene

Rojas KC 18.00 Atklāšanas ceremonija

Strimala 22.00
Animācijas filmas pieaugušajiem (Latvija) 
Spēlfilma „Atmiņas par laulību/Regices deja”
rež. Kaspars Rostrups (Dānija)

Kinokrāns 22.15
Dokumentālā filma „Savējie sapratīs”, 
rež. Igors Linga (Latvija) Spēlfilma „Eiropa”, 
rež. Larss fon Trīrs (Dānija)

Otra puse 22.30 Jauno režisoru īsfilmu konkurss – 1. daļa

PIEKTDIENA, 29. jūlijs

Kultūras centrs 10.00 Animācijas filma bērniem „Lielais lācis”, 
rež. Esbens Tofts Jakobsens (Dānija)

Kultūras centrs 12.00 Spēlfilma jauniešiem „Karla un Jonass”, 
rež. Šarlote Saksa Bostrupa (Dānija)

Kultūras centrs; 
Rojas izstāžu zāle 15.00 Mākslinieka Pētera Sidara personālizstādes 

„Jūra” atklāšana

Kultūras centrs 18.00 Filmu seanss Rojai – Spēlfilma 
„Meldru mežs”, rež. Ēriks Lācis

Kultūras centrs 20.00
Skarbais. Dievišķais.Rahmaņinovs Juris  
Žvikovs – klavieres. Roberts Rubīns – 
gaismas, videoprojekcijas.

Strimala 22.00 „2Annas” IFF uzvarētāju seanss

Kinokrāns 22.15

Spēlfilma „Es esmu šeit”, rež. Renārs Vimba 
(Latvija) 
Spēlfilma „Babetes svētki”, 
rež. Gabriels Aksels (Dānija)

Otra puse 22.30 Konkursa 2. daļa

SESTDIENA, 30. jūlijs

Kultūras centrs 10.00 Animācijas filma bērniem „Degunradzis 
Otto”, rež. Kenets Kaincs (Dānija)

Kultūras centrs 12.00 Animācijas seanss bērniem – „Lupatiņi”, 
rež. Edmunds Jansons (Latvija)

Kultūras centrs 13.00 Ilzes Ruskas animācijas meistarklase

Rojas pilsētvide 14.00
Mākslinieku Urmas Puhkan un Lauri Kilusk 
personālizstādes „SAVIBRAATOR” atklāšana 
(Igaunija)

Kultūras centrs 15.00 Eiropas Kino Akadēmijas 2015. gada labāko 
īsfilmu izlase

Kultūras centrs 18.00 Noslēguma ceremonija
Lielais pludmales 
ekrāns 22.00 „Saulrieta koncerts”

Lielais pludmales 
ekrāns 22.30

Spēlfilma „Seko man”, rež. Una Celma 
(Latvija) 
Spēlfilma „Olsena banda saniknojas”, 
rež. Ēriks Ballings (Dānija)

Informācijai: Rojas Kultūras centrs – Zvejnieku iela 5, kinoteātris Strimala – 
vecā Rojas vidusskolas kaltumāja , Miera 9, kinoteātris Kinokrāns – bijusī Rojas 
ZKR teritorija, Selgas 1, atpūtas centrs „Otra puse” – aiz viesnicas „Roja”, Jūras 
iela 6, Rojas izstāžu zāle – Selgas iela 14E, izstāžu zāle Kaija Selgas iela 14 B.

Pasākumu atbalsta: Rojas novada dome, VKKF, VKKF Kurzemes reģionā
lā nodaļa, Dānijas kultūras institūts, tipogrāfija „Rauda”, Rojas kultūras centrs, 
„Krassivo limited”, „Talsu Vēstis”, Rojas ostas pārvalde, festivāls „2ANNAS”, 
viesnīca „Roja”, žurnāls „IR”, žurnāls „Rīgas Laiks”, veikals „Ķipītis”, SIA „Banga 
Ltd”, SIA „Līcis `93”, SIA „Kaltene”, SIA „Rānda”, Magnum MT, Mute studija, 
SIA „Riesti”, Latvijas kinematogrāfistu savienība, Rojas vidusskola, Mākslas de
partaments, studija „Tritone”, viesu māja „Pilava”, Ēriks Pirvics, Imants Ločmels, 
Gunārs Reinholds, SIA „Krasts R”, informatīvais izdevums „Banga”.

Līdz 28. jūlijam Rojas KC mazajā zālē apskatāma zviedru karikatūrista
Ēverta Kārlsona (Ewert Karlsson) darbu izstāde 

„The Best of EWK”.

Rojas novada pašvaldības policija laikā 
no 20. jūnija līdz 19. jūlijam veikusi seko
jošas darbības.

20.06. Ar videokameras ieraksta palīdzību 
noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš izmetis 
atkritumus stāvlaukumā pie Kaltenes akmeņai
nās jūrmalas. Uzsākta administratīvā lietvedība. 
Kopā ar valsts inspektori izbraukts uz ģimenes 
konfliktu Kaltenē. Uzrakstīts uzaicinājums – 
brīdinājums sakopt īpašumu Upes ielā.

26.06. Saņemts zvans, ka Rojas ostā no
zagti kādam SIA piederoši enkuri. Izsaukta 
valsts policija.

30.06. Netālu no Kaltenes akmeņainās 
jūrmalas neatļautā vietā iebraukusi automa
šīna. Automašīnas vadītājam aizrādīts, pār
kāpums novērsts.

01.07. Pulksten 4.10 saņemts zvans no 
valsts policijas, ka Rojā sadurts cilvēks. Iz
braucot uz notikuma vietu, neatliekamā me
dicīniskā palīdzība jau bija konstatējusi jau
nā vīrieša nāvi. Par notikušo tika informēta 
valsts policijas dežūrdaļa. Aizdomās turamā 

persona aizturēta un nogādāta Talsu iecirknī.
02.06. Patrulējot kāpu zonā, konstatēts, 

ka netālu no Rojas krastā izbraucis katama
rāns ar 4 cilvēkiem. Viena pasažiera perso
nība noskaidrota un par notikušo informēti 
robežsargi.

04.07. Rojā pie garāžām Miera ielā atrastas 
automašīnas atslēgas, kuras īpašnieks var sa
ņemt policijā. Noskaidroti 4 automašīnu īpaš
nieki, kuri bija izmetuši atkritumus stāvlauku
mā Kaltenes akmeņainajā jūrmalā, uzsākta 
administratīvā lietvedība. Saņemta informācija, 
ka Rojas mazdārziņos 3 vīrieši, kas pārvietojas 
ar BMW markas automašīnu, meklē magones. 
Informācija nodota kriminālpolicijai.

07.07. Saņemta informācija, ka aiz Ru
des mežā izmesti atkritumi – grāmatas. 
Izbraucot konstatēts, ka atkritumi atrodas 
Talsu novada teritorijā. Informēts Talsu paš
valdības policijas priekšnieks. Uzrakstīts uz
aicinājums kādam automašīnas īpašniekam 
ierasties Rojas pašvaldības policijā paskaid
rojuma sniegšanai par Kaltenes akmeņainās 

jūrmalas stāvvietā izmestiem atkritumiem. 
Saņemts telefona zvans no Žocenes, ka mežā 
pretī atpūtas centram atrasts liels daudzums 
peintbola bumbiņu. Sazvanīts atpūtas kom
pleksa valdes loceklis, likts mežu satīrīt.

08.07. Naktī saņemts zvans no sievietes, ka 
Torņa ielā sadurts viņas vīrs. Izsaukta neatlie
kamā medicīniskā palīdzība, vīrietis nogādāts 
slimnīcā. Valsts policijā par notikušo uzsākts 
kriminālprocess. Uzrakstīts uzaicinājums kā
dam Upes ielas iedzīvotājam sakopt savu īpa
šumu. Saņemts zvans, ka kādā Celtnieku ielas 
dzīvoklī vairākas dienas nav redzēta sieviete. 
Izbraucot policijai, durvis netiek atvērtas. Iz
saukti ugunsdzēsēji, kuri durvis uzlauzuši un 
konstatēts, ka sieviete dzīvoklī mirusi.

09.07. Nodrošināta sabiedriskā kārtība 
Zvejnieksvētku laikā.

10.07. Turpinās sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana svētkos. Atrasti dokumenti uz 
kāda vīrieša vārda, kurš pirms pāris dienām 
izsludināts kā pazudis. Pēc pāris dienām vī
rietis atradies. Atrasta sieviešu soma ar tele

fonu un dokumentiem. Aizturēts kāds Talsu 
iedzīvotājs, kurš ar nazi draudējis vīrietim un 
sievietei. Nazis atņemts, vīrietis nodots valsts 
policijas iecirkņa inspektoram. Rojas pludma
les peldvietā aizrādīts 4 suņu īpašniekiem – ar 
suņiem uzturēties peldvietās aizliegts.

11.07. Uzrakstīts APK protokols sievie
tei, kura Kaltenes akmeņainās jūrmalas stāv
laukumā bija izmetusi atkritumu maisus.

13.07. Konstatēts, ka kāpu zonā iebraukuši 
Lietuvas pilsoņi ar automašīnu un uzcēluši tel
ti. Telti likts nojaukt un automašīnu aizbraukt. 
Konstatēts, ka kāpu zonā iebraukuši Francijas 
pilsoņi, kuriem likts automašīnu aizbraukt.

16.07. Saņemts zvans, ka Ostas ielā atro
das vīrietis alkohola reibumā ar nepilngadī
gu bērnu. Izbraucot konstatēts, ka bērns jau 
ir izsaucis taksometru, kurš viņu ar ierei
bušo tēvu nogādās dzīvesvietā Valdemār
pilī. Saņemta informācija, ka pa Priežu ielu 
pārvietojas kails vīrietis. Vēlāk vīrietis iegājis 
kādas mājas dārzā, kur aizmidzis. Noskaid
rota vīrieša personība, viņš nogādāts dzīves

vietā, sastādīts APK protokols. Pašvaldības 
policijā vērsās NBS karavīri, ka helikoptera 
pacelšanās laikā ar maskēšanās tīklu traumē
ta sieviete Sporta ielā. Sievietei izsaukta ne
atliekamā medicīniskā palīdzība. Novērsts 
konflikts starp 2 vīriešiem Torņa ielā.

19.07. Saņemts telefona zvans no vīrieša 
Ģipkā, ka pie viņa pēc palīdzības vērsusies 
sieviete, jo pret viņām – 3 sievietēm, mežā 
agresīvi izturējušies 11 romu tautības vīrieši. 
Izbraucot uz notikuma vietu, no sievietēm 
tiek pieņemts iesniegums un paskaidrojumi. 
Par līdzīgiem gadījumiem lūgums informēt 
pašvaldības policiju.

Pašvaldības policija atgādina, ka par at
kritumu izmešanu tam neparedzētās vietās, 
saskaņā ar administratīvā pārkāpuma ko
deksa 58. pantu, personas var tikt sodītas, 
sākot ar iespaidīgu naudas summu līdz pat 
automašīnas, ar kuru izdarīts pārkāpums, 
konfiskācijai. Informējam iedzīvotājus, ka 
Kaltenes akmeņainajā jūrmalā ir uzstādīta 
videonovērošanas kamera. 

PROGRAMMA

CETURTDIENA, 28. jūlijs

Kaltenes svētki 
„Kāzas Sīlendorfā” 6. augustā

12.00 Iesildīšanās svētkiem ar sporta spēlēm Čībiņkalnā (futbols, volej
bols, ģimeņu stafetes, individuālās sacensības, aktivitātes bērniem);

17.00 Dārtas Tisenkopfas arfas mūzikas solo koncerts Kaltenes baznīcā; 
18.00 Svētku gājiens no Kaltenes baznīcas līdz klubam (aicinām pado

māt par noformējumu – kāzu rotā);
18.30 Svētku atklāšana, koncerts, apsveikumi, tikšanās ar jauno dzej

nieku Martu Pujātu, radošas darbnīcas bērniem Jautrā rūķa vadībā;
20.00 Kāzu kūku izrādīšanās  – našķošanās. Gardākā kāzu kūka (aici

nām  kūku cepējas padižoties ar saviem meistarstiķiem!);
21.00 Lustīgi – kustīgi kāzu danči grupas „Grupa” vadībā;
24.00 „Mičošana”.

Maijas Eliases gleznu izstāde 
Rojas Jūras zvejniecības muzejā

No 13.–27. jūlijam Rojas Jūras zvejniecības muzejā apskatāma pazīs
tamās gleznotājas Maijas Eliases gleznu izstāde.

Šī izstāde tapusi, 
pateicoties gleznotājas 
ģimenes un mākslinie
ces Daigas Brinkma
nes atsaucībai. Izstādē 
apskatāmas gleznas no 
mākslinieces dēla Valda 
Gintera privātkolekcijas.

Maija Eliase piedzi
ma mākslas zinātnieka 
Kristapa Eliasa ģimenē. 

1949. gadā beidza LPSR Valsts Mākslas akadēmijas stājglezniecības nodaļu 
ar diplomdarbu „Ābolu novākšana” sava tēvabrāļa gleznotāja Ģederta Elia
sa vadībā. Māksliniece gleznojusi galvenokārt lauku dzīves ainas, portretus, 
arī klusās dabas. Darbu pamatvērtības balstītas uz cilvēka individualitāti, 
vienkāršu lietu skaistumu.

Izstādē Rojas muzejā iespēja apskatīt dažādus mākslinieces darbus – 
klusās dabas, ģimenes portretus, jūras skatus, ziedu gleznojumus.

Esiet laipni aicināti apmeklēt Maijas Eliases gleznu izstādi Rojas muzejā!
Inese Indriksone,

Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja


