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(naktī
no sestdienas uz svētdienu), pagriežot
pulksteņa rādītājus par vienu stundu uz
priekšu, notiks pāreja uz vasaras laiku.

Konkursi, olimpiādes un citi sasniegumi Rojas vidusskolā
8. martā norisinājās Skolēnu pado
mes un Ingrīdas Maķinskas organi
zētais „Konkurss meitenēm” 1.–3. un
4.–8. klašu komandām. Pirmās savas
prasmes rādīja 1.–3. klašu meiteņu
komandas. Meitenēm bija jāprezentē
kopējais tēls, talants, mājās jau bija jā
padomā, kā mākslinieciski un skaisti
apsiet lakatu. Uzdevumos bija jāat
pazīst slavenas personas, bija jādarina
tērps papīra lellei, izmantojot dažādus
materiālus un izdomu, jāatpazīst ārst
niecības augi. 1.–3. klašu grupā uzvaras
laurus plūca 3.b klases komanda. Balvā
meitenes ieguva brīvbiļeti uz iluzionis
tu pasākumu. 4.–8. klašu grupā pieda
lījās 8 komandas un uzvarēja 6.b klases
meiteņu komanda. Viņām balvā brīvbi
ļete uz Modes pasākumu Rojas KC.
Savus Zinātniski pētnieciskos dar
bus 10. martā Liepājas Universitātē
aizstāvēja septiņi Rojas vidusskolas
11. klašu audzēkņi. Divi mūsu skolas
skolēni – Adriana Zembaha un Emīls
Riekstiņš – izvirzīti tālāk prezentēt sa

vus ZPD valsts mērogā 22. aprīlī Rīgā.
Martā Talsu 2. vidusskolā mājturības
olimpiādē 5.–6. klašu grupā 2. vietu ie
guva Adriana Laura Gūtšmite (6.b klase,
skolotāja Lelde Ešenvalde). Piedalījās arī
Patrīcija Samoviča (5.a klase) un Linda
Melānija Strautiņa (7.a klase). 10.–12. kla
šu skolēni pārbaudīja zināšanas ģeo
grāfijā, varēja piedalīties arī 9. klases.
Tiešsaistē notikušajā olimpiādē piedalī
jās arī virkne Rojas vidusskolas audzēk
ņu. Skolotāja Maija Leitarte uzteic Alisi
Elizabeti Reinholdi, kura 9. klašu grupā
ierindojās 3. vietā, kā arī Elīnu Paulu,
Līgu Vecbērzu, Dārtu Valdemāri, Anni
ju Šulci, Jāni Rihardu Vaivodu, Emīlu
Martinovski par piedalīšanos. Pagājuša
jā nedēļā 12. klases lika eksāmenu sveš
valodās, bet nedēļu iepriekš Talsos noti
ka krievu valodas olimpiāde 7.–9. klašu
skolēniem. Tajā uzvaras laurus plūca
Rojas vidusskola. 7. klašu grupā 1. vie
tu ieguva Jaloliddins Makhmudovs, un
8. klašu grupā Arina Khlus, skolotāja
Svetlana Mediņa. Piedalījās arī Betija

Ābolkalna (7.a klase) un Eduards Mar
tužāns (9.b klase). Starpnovadu latviešu
valodas un literatūras olimpiādē Talsos,
Elīna Paula (12.a klase) izcīnīja 1. vietu,
kas deva viņai iespēju sacensties ar citu
novadu labākajiem valodniekiem Rīgā.
Apsveicam Elīnu! Paldies arī skolotājai
Mārītei Maurmanei.
Jau vairākus gadus Latvijas skolē
niem ir iespēja piedalīties starptau
tiskajā matemātikas konkursā – spēlē
„Ķengurs”. Latvijas konkursa dalībnie
ku skaits sasniedz 19000, bet kopā kon
kursā piedalās vairāk par 6 miljoniem
skolēnu no 60 valstīm. 23. martā kon
kurss notiks jau astoto reizi. Tā dzim
tene ir Austrālija. Tā mērķis ir padarīt
matemātiku pievilcīgāku, interesantāku
un pieejamāku maksimālam skolēnu
skaitam. Konkursa – spēles devīze
ir „Matemātika visiem”. Jutīsim lī
dzi visiem mūsu skolas matemātiķiem,
kuri cīnīsies ar „Ķenguru”, lai pārlieci
nātos par savām spējām un varēšanu.
Antra Ozollapa

Uzmirdzējums dzejā
Katra tikšanās, katra saruna vienmēr ir kā jaunatklājums,
jo mēs visi maināmies. Satiekoties tikai pēc dienas, vairs ne
esam tie paši.
15. marta pēcpusdienā Rojas novada bibliotēka bija sa
rūpējusi tikšanos ar dzejnieci Dinu Veinbergu, ar kuru tikā
mies kopīgā Dzejas dienu pasākumā pagājušajā rudenī. Šo
reiz vairāk iepazinām viņu arī kā prozaiķi. Izvēlētos darbus
apmeklētājiem lasīja gan pati autore, gan bibliotekāre Iluta
Graudiņa. Dinas literāro lasījumu spriedzi mazināja skolo
tājas Aigas Kažas dziedātās dziesmas, bet pasākuma izskaņā
pie bibliotekāres Daigas Dambītes sarūpētās zāļu tējas raisījās
kopīgas sarunas, jautājumi un pateicības vārdi Dinai par vi
ņas darbiem un iespēju pabūt kopā.
Irēna Svitiņa

„Laika jau nav. Ir tikai gaisma un tumsa”, pauž dzejniece Dina Veinberga.
D. Dambītes fofo

Putnu vērošanas pārgājieni 2. aprīlī Rojā
Šogad aprīlī Latvijā kā ik gadus no
tiks tradicionālās pavasara Putnu die
nas.
Šis ir laiks, kad mūsu valstī no zie
mošanas vietām atgriežas gājputni, tā
pēc biologs Ritvars Rekmanis organizē
divus putnu vērošanas pārgājienus Ro
jas apkārtnē.
Rojas apkārtnes putnu daudzveidību
rada jūras un meža klātbūtne. Pavasarī
teritorija ir nozīmīga vieta migrējošām
putnu sugām. Piekrasti kā atpūtas vietu
bieži izmanto kaijas un bridējputni. Kopā
teritorijā novērotas 215 putnu sugas.
Meža putnus vislabāk ir klausīties un vē

rot no rīta, bet jūras putnus pēcpusdie
nā, kad tie uz atpūtu pulcējas Roja ostā.
Rīta cēlienā pirmā putnu vēroša
nas pārgājiena sākums 2. aprīlī no
plkst. 8.00 11.00, tikšanās pie Maxi
ma tirdzniecības centra stāvlaukumā
plkst. 8.00. Pārgājiens vedīs pa Kāpu
ielu, mežā gar Rojas upi.
Pēcpusdienas pārgājienā no plkst.
12.00–15.00 putnu vērošanas pārgā
jiens vedīs uz Rojas ostas pusi un jūras
piekrasti, lai vērotu tieši jūras putnu
sugu daudzveidību. Tikšanās Viļņu ielā
pie akmeņainās jūrmalas plkst. 12.00.
Grupā vēlami 10–12 cilvēki. Pār

gājienus vadīs gids – biologs Ritvars
Rekmanis. Dalība pārgājienos pret zie
dojumu 5 EUR (bērniem līdz 12 gadu
vecumam bezmaksas dalība). Ziedoju
mā iekļauti gida pakalpojumi (3 stun
das), teleskopa izmantošana, maršruta
apraksts un teritorijas sugu saraksts.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta pa
tālruni 28256131, vai rakstot kurzemesputni@gmail.com
Pārgājiena dalībniekiem lūgums
nodrošināties ar vēju un mitrumu aiz
turošu apģērbu un pārgājienam piemē
rotiem apaviem, iespēju robežās ar savu
binokli un fotoaparātu.

Aprīlis – Spodrības mēnesis
Arī šogad SIA „Rojas DzKU” sadar
bībā ar Rojas novada domi rīko akciju,
kurā ikvienam Rojas novada iedzīvotā
jam ir iespēja, telefoniski iepriekš pie
sakot, atbrīvoties no nevajadzīgām un
nolietotām sadzīves elektroprecēm un
lielgabarīta atkritumiem.
Laika posmā līdz 28. martam iedzīvo
tāji tiek aicināti pieteikt adreses, kurās būtu
nepieciešams izvest lielgabarīta atkritu
mus un nevajadzīgās sadzīves elektropre
ces. Sākot ar 29. martu, ar iedzīvotājiem,
kuri būs pieteikuši atkritumu izvešanu,
tiks saskaņoti izvešanas datumi un laiki.
Saskaņotajos laikos atkritumus bez mak
sas savāks SIA „Rojas DzKU” darbinieki
un nodos Rojas atkritumu pārkraušanas
un šķirošanas stacijā.
Par atkritumu izvietošanas adresēm
iepriekš jāziņo SIA „Rojas DzKU” pa tāl
runi 3269858, vai Rojas novada domes
sekretārei pa tālruni 63232050, norā
dot adresi, uzvārdu un tālruņa numuru.
Daudzdzīvokļu mājās, kuras apsaimnie
ko SIA „Rojas DzKU”, iedzīvotāji par liel
gabarīta atkritumu un sadzīves elektro
preču izvešanu tiks informēti māju kāpņu
telpās pie ziņojuma dēļiem. Lūdzam se
kot līdzi informācijai!
Atgādinām, ka SIA „Rojas DzKU”
darbinieki savāks tikai sadzīves elektro
preces (ledusskapjus, plītis, veļas mazgā
jamās mašīnas, televizorus, datorus) un

lielgabarīta atkritumus (mēbeles, san
tehniku un tml.), bet par citu kategoriju
atkritumu izlikšanu ceļmalā personas
var tikt sodītas.
No aprīļa līdz 29. jūlijam Rojas atkri
tumu pārkraušanas un šķirošanas stacija
Rojā strādās arī sestdienās no 9.00–15.00.
Atkritumu pārkraušanas poligonā gan
fiziskās, gan juridiskās personas bez
maksas var nodot: kartonu, tetrapakas
(skalotas), makulatūru, logu un pudeļu
stiklu, sadzīves elektronikas preces (le
dusskapji, plītis, veļas mazgājamās ma
šīnas, televizori, datori), luminiscentās
lampas (dienas gaismas spuldzes), plast
masas iepakojuma izstrādājumus. Par
samaksu tiek pieņemti cieties sadzīves
atkritumi, autoriepas, būvgruži, lielga
barīta atkritumi, bioloģiskie atkritumi,
azbestu saturoši būvniecības atkritumi
(šīferis).
Rojas atkritumu pārkraušanas-šķiro
šanas stacijas darba laiks:
Darba dienās no 8.00–12.00 un no
13.00–17.00.
Sestdienās (vasaras periodā no aprīļa
līdz jūlijam) no 9.00–15.00.
Svētdienās – slēgta.
Sīkāka informācija http://www.piejuraatkritumi.lv/ vai pa tālruni 29410809.
Marita Pāvuliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Saistošie noteikumi
Nr. 2/2017
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes
2017. gada 17. janvāra
sēdes lēmumu Nr. 3
(protokols Nr. 1)
Precizēti
ar Rojas novada domes
2017. gada 21. februāra
sēdes lēmumu Nr. 24
(protokols Nr. 2)

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību Rojas novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro un 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 (turpmāk – noteikumi)
nosaka Rojas novada pašvaldībā nodrošināto soci
ālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus,
to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, kā
arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai
atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Rojas novada pašvaldība sniedz pakalpojumus
vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociā
lās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai
pērk no cita pakalpojuma sniedzēja.
3. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām,
kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Rojas no
vadā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī
citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja
tās nonākušas krīzes situācijā.
4. Rojas novada pašvaldībā sociālo pakalpojumu
sniegšana un organizēšana ir uzdota Rojas novada So
ciālajam dienestam (turpmāk – Dienests).
5. Dienestā sniegto Pakalpojumu cenas tiek no
teiktas ar Rojas novada domes lēmumu.
6. Pakalpojumu saņēmējam vai pakalpojuma sa
ņēmēja apgādniekam ir pienākums norēķināties par
saņemto pakalpojumu, atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos un šajos noteikumos paredzētajai
kārtībai.

II. Sociālie pakalpojumi un
to piešķiršanas kārtība

7. Dienests sniedz vai nodrošina šādus sociālos
pakalpojumus:
7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves
vietā – aprūpe mājās;
7.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa
kalpojumi institūcijā:
7.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitā
cija institūcijā pilngadīgām personām;
7.2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitā
cija institūcijā bērniem;
7.2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitā
cija institūcijā bērniem.
7.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas
dzīvesvietā:
7.3.1. atbalsta un pašpalīdzības grupas;
7.3.2. dienas centra pakalpojums.
7.4. sociālā darba pakalpojums;
7.5. citi pakalpojumi:
7.5.1. psihologa pakalpojumi;
7.5.2. „drošības pogas” pakalpojums;
7.5.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarī
gajām personām;
7.5.4. ģimeņu asistenta pakalpojumi;
7.5.5. asistenta pakalpojumi;
7.5.6. higiēnas pakalpojumi.
8. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pie
ņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu laikā no
personas iesnieguma un visu nepieciešamo doku
mentu saņemšanas dienas, kā arī, ja nepieciešams, pēc
apsekošanas dzīves vietā, novērtē personas vajadzības
pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu par
pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu. Aprūpes
mājās pakalpojums.
9. Pakalpojums „Aprūpe mājās” tiek regulēts sa
skaņā ar Rojas novada domes 2016. gada 17. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2016 „Par aprūpes
mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemša
nas kārtību Rojas novadā.„

III. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

10. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitāci
ja institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums
institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem
no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stā
vokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, dzīvo vienas vai ar šo
personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzī
vojošās personas vecuma, veselības stāvokļa vai no
darbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām perso
nām nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojumu, kā arī
ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pār
sniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu apjomu.
11. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā piln

gadīgām personām, personai, uzrādot personu aplie
cinošu dokumentu, Dienestā jāiesniedz:
11.1. iesniegumu,
11.2. iztikas līdzekļu deklarāciju,
11.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības
stāvokli un par Latvijas Republikas normatīvajos ak
tos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību,
11.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatris
ko) kontrindikācijas neesamību Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Ja personai ir Latvijas Republikas Civillikumā
(turpmāk tekstā – Civillikums) noteiktie likumīgie
apgādnieki, Dienests normatīvajos aktos noteiktā kār
tībā izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un ma
teriālo stāvokli. Personas vai tās likumīgo apgādnieku
pienākums ir samaksāt par ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām
personām sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vie
nošanos ar pakalpojumu sniedzēju. Dienests izvērtē
personu iespējas samaksāt par ilgstošā sociālā aprūpe
un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām per
sonām saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas
līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka:
12.1. persona sedz izdevumus par ilgstošā sociālā
aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadī
gām personām sniegtajiem pakalpojumiem ar 90 pro
centiem no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta, un/vai citiem ienākumiem;
12.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc
pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāka par 10
procentiem no personas ikmēneša pensijas vai valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta;
12.3. likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi
pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas nedrīkst
būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto
minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.0 uz
pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo vie
na), un reizinot ar
koeficientu 0,5 – uz katru nākamo ģimenes locekli.
13. Ja persona ar saviem ienākumiem, ņemot vērā
12.1. un 12.2. punktu nosacījumus, nevar segt pilnu
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas
institūcijā pilngadīgām personām pakalpojuma iz
maksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai pakalpojuma
izmaksai sedz:
13.1. Civillikumā noteiktie personas likumīgie
apgādnieki, ievērojot, lai likumīgo apgādnieku rīcībā
esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma sa
maksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta,
valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koefi
cientu 1,0 uz pirmo ģimenes locekli
(vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar
koeficientu 0,5 – uz katru nākamo ģimenes locekli;
13.2. pašvaldība, ja personai saskaņā ar Civilliku
mu nav likumīgo apgādnieku;
13.3. Civillikumā noteiktie personas likumīgie
apgādnieki un pašvaldība sekojošā kārtībā: ja apgād
nieki nevar segt atlikušo pakalpojuma maksu līdz
pilnai pakalpojuma izmaksai, jo to ienākumi saskaņā
ar 13.1. punktā minētajiem nosacījumiem pēc atliku
šās pakalpojuma maksas segšanas kļūst mazāki par
13.1. punktā minēto ienākumu summu, tad apgād
nieki maksā tā, lai to ienākumi pēc veiktās samaksas
nekļūtu mazāki par 13.1. punktā minēto personu
ienākumu summu, un pašvaldības noteikto līdzfinan
sējumu veido starpība starp personas un tās apgād
nieku veikto maksājumu par pakalpojumu un pilno
pakalpojuma izmaksu.
14. Ja persona nesaņem valsts pensiju vai valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu un personai nav citu
ienākumu, tad pakalpojumu finansē pašvaldība un/
vai personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 12.3. un
13. punkta nosacījumus.
15. Pakalpojumu sniegšanu institūcijā var pār
traukt, ja:
15.1. persona apdraud citu personu veselību un
dzīvību vai neievēro ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām perso
nām iekšējās kārtības noteikumus;
15.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav
nepieciešami pakalpojumi institūcijā un tos var no
mainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
15.3. persona rakstiski pieprasa pārtraukt pakal
pojuma sniegšanu.

IV. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā bērniem

16. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitāci
ja institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikuša
jiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un
sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpus ģimenes aprūpi
nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aiz
bildņa.
17. Saņemšanas kārtība ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem:
17.1. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem vecumā līdz 2 gadiem un bērniem ar garīgās
un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 ga
diem pakalpojums ir valsts finansēts, un saņemšanas
kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņem
šanas kārtība” (2008. gada 21. aprīlis)
17.2. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus
bērnus vecumā pēc 2 gadiem ievieto ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem

ar bāriņtiesas lēmumu, Dienestam slēdzot līgumu ar
ilgstošas sociālās aprūpes institūciju, kas nodrošina
pakalpojumu.

V. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā bērniem

18. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitāci
ja institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina
terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bēr
niem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bēr
na attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu
izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un
sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.
19. Saņemšanas kārtība īslaicīgas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem:
19.1. bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis
iesniedzDienestā iesniegumu un dokumentus par
pakalpojuma nepieciešamību:
19.1.1. ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības
stāvoklī un kontrindikāciju neesamību,
19.1.2. psihologa/sociālā darbinieka atzinumu par
sociālās rehabilitācijas nepieciešamību, ja bērns cietis
no prettiesiskām darbībām.
19.2. Dienests saņemot dokumentus, sagatavo:
19.2.1. Lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu,
19.2.2. Sociālā gadījuma situācijas aprakstu par
bērna ģimeni,
19.2.3. Nosūtījumu par pakalpojuma saņemšanu,
19.2.4. Līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.
20. Īslaicīgā sociālā aprūpe tās saņēmējiem ir bez
maksas.

VI. Atbalsta un pašpalīdzības grupas

21. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina
personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā
risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt
motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzla
botu savu (funkcionēšanu un sociālo situāciju) dzīves
kvalitāti.
22. Tiesības saņemt atbalsta un pašpalīdzības gru
pas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura
izteikusi vēlēšanos tajā darboties.
23. Atbalsta un pašpalīdzības grupu dalībniekiem
sociālais pakalpojums ir bezmaksas.

VII. Dienas centra pakalpojums

24. Dienas centrs dienas laikā nodrošina sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā, re
habilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīs
tību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas,
klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo
problēmu risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu
darbību.
25. Dienas centrs nodrošina pakalpojumus vairā
kām mērķa grupām.
26. Dienas centra pakalpojumi tiek sniegti saskaņā
ar dienas centra nolikumu.
27. Pašvaldība sniedz dienas centra pakalpojumus
bērniem, personām ar garīga rakstura traucējumiem,
personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, kurās
ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, personām, ku
ras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts
vecuma pensiju, bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem,
kā arī citām mērķa grupām saskaņā ar Sociālo pakal
pojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto.
28. Dienas centra apmeklējums ir bezmaksas.

VIII. Sociālā darba pakalpojums

29. Sociālā darba pakalpojuma mērķis ir palīdzēt
personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai
kopumā veicināt atjaunot vai pilnveidot savu spēju
sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus
apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska
faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus
un iesaistot atbalsta sistēmās.
30. Lai uzsāktu pakalpojuma sniegšanu, Dienesta
pienākums ir apsekot dzīves vietā personas, kuras pēc
palīdzības vērsušās pašas, kā arī, ja personu sociālo un
psiholoģisko problēmu risināšanai norīkojusi institū
cija vai cita persona, kas pārstāv bērna, personas vai
ģimenes intereses.
31. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu,
iepriekšpar to nebrīdinot klientu.
32. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Sociālajā
dienestā, sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās.

IX. Psihologa pakalpojumi

33. Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Die
nesta sociālā darbinieka veikto situācijas izvērtējumu
un atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu
grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās.
34. Ar Dienesta norīkojumu pakalpojums ir bez
maksas.

X. „Drošības pogas„ pakalpojums

35. Drošības pogas pakalpojums ir sociāls pakal
pojums, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas,
informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas dien
naktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo trau
cējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.
36. Drošības pogas pakalpojumu ir tiesības saņemt
šādām personām, kuru spējas, novērtējot pēc Bartela
indeksa, ir līdz 19:
36.1. atsevišķi dzīvojošām personām ar funkcio
nāliem traucējumiem vai ar invaliditāti, kurām nav
likumīgo apgādnieku;

36.2. ģimenei, kurā visiem ģimenes locekļiem no
teikta invaliditāte.
37. Lai saņemtu pakalpojumu, persona sociālajā
dienestā iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu
par veselības stāvokli (veidlapa Nr. 027/u), kurā ir no
rāde par Drošības pogas uzstādīšanas nepieciešamību.
38. Drošības pogas pakalpojums tiek nodrošināts
aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem.

XI. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
atkarīgajām personām

39. Sociālais dienests sniedz sociālās rehabilitāci
jas pakalpojumus atkarīgajām personām, nodrošinot
personām ar atkarības problēmām:
39.1. psihosociālu palīdzību;
39.2. informācijas par ārstēšanās un rehabilitācijas
iespējām sniegšanu;
39.3. motivēšanu dzīvei bez atkarību izraisošām
vielām;
39.4. sociālās rehabilitācijas plāna izveidošanu un
realizēšanu sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem.
40. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīga
jām personām tiek sniegti bez maksas, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli,
un garantējot anonimitāti.

XII. Ģimenes asistenta pakalpojums

41. Pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu at
balstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju
uzlabošanai gadījumos, kad vecāki nepietiekami no
drošina bērna vajadzības.
42. Pakalpojums ietver ģimenes asistenta pakal
pojumu līdz 24 stundām mēnesī.
43. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem:
43.1. nepilnai ģimenei;
43.2. daudzbērnu ģimenei;
43.3. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un
iemaņu bērna aprūpē;
43.4. ģimenei, kurai nepieciešams atbalsts krīzes
situācijā.
44. Pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem pie
šķir:
44.1. ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes
bērna audzināšanai;
44.2. ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem;
44.3. ģimenēm, kurām sociālais darbinieks kon
statējis krīzes situāciju.
45. Pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz
sociālā darbinieka veikto situācijas izvērtējumu un at
zinumu par pakalpojuma nepieciešamību, noslēdzot
vienošanos ar klientu par sadarbību pakalpojuma sa
ņemšanai.
46. Pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu,
pakalpojumu var piešķirt atkārtoti uz laiku vai pastā
vīgi.

XIII. Asistenta pakalpojums

47. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinā
tu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem
sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona
ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespē
ju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sa
biedriskās aktivitātēs.
48. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus
līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:
48.1. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi
vai dienas centru;
48.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības
iestādes;
48.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas,
sporta spēļu un citos pasākumos.
48.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru ka
bineta noteikumiem.

XIV. Higiēnas pakalpojums

49. Higiēnas pakalpojums ietver veļas mazgāšanas
un dušas pakalpojumu.
50. Higiēnas pakalpojums tiek sniegts trūcīgām,
maznodrošinātām ģimenēm un invalīdiem Sociālā
dienesta multifunkcionālā centra „Strops” telpās.
51. Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda izziņa par
atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam, vai
maznodrošinātās personas (ģimenes) statusam vai
invalīda apliecību.
52. Maksa par pakalpojumu noteikta Rojas novada
domes apstiprinātajos izcenojumos.

XV. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība

53. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrī
dēt Rojas novada domē.
54. Novada domes pieņemto lēmumu var pārsū
dzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.

XVI. Noslēguma jautājumi

55. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas
spēkā likuma „Par pašvaldībām„ 45. pantā noteiktajā
kārtībā.
56. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos,
spēku zaudē Rojas novada pašvaldības 2009. gada
11. augustā saistošie noteikumi Nr. 14/2009 „Sociālo
pakalpojumu saņemšanas kārtība Rojas novadā” .
Domes priekšsēdētāja
E. Kārkliņa
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Modē ir mīlestība un dzīvība
Dace Klabere
Kuram gan no mums negribas labi ģērbties? Lai drēbes piegulētu augumam, atbilstu modes tendencēm, izceltu valkātāja
personību, pasvītrotu viņa individualitāti. Un galu galā, nav jau
noslēpums, ka pareizi izkopts stils ar laiku kļūst labs palīgs gan
personīgajā dzīvē, gan karjeras veidošanā. Taču, lai izveidotu savu
stilu, ir ļoti daudz jāmācās, ņemot vērā savas vēlmes, dzīvesveidu
un ieradumus. Un bieži gadās, ka bez zinošu cilvēku padomiem
mums neiztikt, tādēļ domāju, ka ikvienam Rojas kultūras centra
rīkotā „Rojas modes bode” apmeklētājam lieti noderēja krāsainais, pozitīvām emocijām piestrāvotais pasākums, kurā vairāku
stundu garumā viss bija par un ap modi. Bet īpašais pasākumā
bija tas, ka visiem „Rojas modes bodes” dalībniekiem bija atrasta
saikne ar Rojas novadu.
Uz skatuves novietotajā ērtajā dīvāniņā kā pirmā viešņa iekārtojās
jaunā māksliniece Baiba Tamane. Savulaik absolvējusi Rīgas Dizaina
un mākslas vidusskolu, pašlaik Baiba turpina studijas Latvijas Māks
las akadēmijas Modes mākslas 2. kursā. Izrādās, ka bērnībā meitenei
nepaticis ne šūt, ne adīt. Vien pusaudzes gados jauniete apjautusi, ka
viņai itin labi padodas zīmēšana, gleznošana. Tikšanās reizei Baiba
bija sagatavojusi prezentāciju, kurā iepazīstināja ar visu paveikto Rī
gas Dizaina un mākslas vidusskolas laikā. Katra tērpa veidošana ir
ārkārtīgi laikietilpīgs process, kas sākas ar pirmajām skicēm, mate
riālu atlasi un beidzas ar jau uzšūtu tērpu. Kā vienu no interesantā
kajiem projektiem Baiba min sadarbību ar populāro dziedātāju Ag
nesi Rakovsku. Tieši viens no Baibas veidotajiem tērpiem Raimonda
Paula un Agneses koncerttūrei „Es visas tavas vienaldzības krāšu”,
izpelnījies maestro atzinību. Baiba atklāj, ka viņai priekšā lielākais šī
gada izaicinājums – jāveido jauna kolekcija.
Kurš gan nepazīst azartisko, brīvo čigānmeitēnu Ringlu? Ie
dvesmojoties no bērnībā lasītās grāmatas, rojupniece Ance Me
žavilka radījusi apģērbu un aksesuāru zīmolu „Ringla”. Ance pēc
izglītības ir ekonomiste, taču, projektus rakstot, sapratusi, ka šis
darbs iztukšo un īsti neapmierina. Pavisam nejauši meitene no
kļuvusi līdz hennas zīmējumiem un ātri vien sapratusi, ka tas ir
patīkams process, kas nomierina. Bet, tā kā Ancei vienmēr pati
cis oriģināli ģērbties, drīz vien hennas zīmējumiem piepulcējusies
„Ringla” – viena modeļa, bet dažādu audumu kleitas, kas trans
formējas, pielāgojoties jebkuras valkātājas augumam. Vēl pirms
pāris gadiem Ancei pat sapņos nav rādījies, ka viņa varētu stāstīt
klausītājiem par savu radošo darbu, bet viņa ir pārliecināta, ka viss
notiek tā, kā tam jānotiek.
Man pašai pārsteigums bija tikšanās ar mākslinieci Raimondu
Kārkliņu – flamenko ģitārista Andra Kārkliņa dzīvesbiedri. Salīdzi
noši nesen pārcēlusies uz dzīvesbiedra māju „Zuši” Kaltenē, māksli
niece atzīst, ka ir šajā vietā iemīlējusies, un dabas tuvums ir tas, kas
viņā raisa radošumu. Pretēji Baibai, Raimonda ada un tamborē jau
no 5 gadu vecuma. Māksliniece pastāstīja, ka viņas lielā mīlestība
ir lins. Visiem, kas nemīl linu, Raimonda iesaka paņemt rokā lina
gabaliņu un to paburzīt. Pēc laika redzēsiet, kā šī nodarbe jūs nomie
rina, bet lins uzrunā. Raimonda nodibinājusi zīmolu „Rakstu raksti”,
kurā viņa izpaužas kā tautas tērpu darinātāja. Savulaik viņa izveido
jusi veselu modes skati, kurā sapulcināti visu novadu skaistākie, rak
sturīgākie tautas tērpi, par ko saņemts atzinīgs novērtējums. Paralēli
šūšanai un modelēšanai, Raimonda vēlas sakārtot dzīvesbiedra at
stāto mantojumu – notis, haikas, dzeju, ceļojumu pierakstus, un celt
tos gaismā, izveidojot „Zušus” par Andra Kārkliņa piemiņas māju.
Pirmoreiz viesi tajā tiks uzņemti jau 4. maijā – Baltā galdauta svēt
kos, bet 20. maijā, Muzeju nakts ietvaros, „Zušos” paredzēta atvērto
durvju diena, uz kuru visi laipni aicināti. Viesus Raimonda gaidīs arī
Rojas novada svētkos 27. maijā.
Ikviena sieviete, kura vēlas labi izskatīties, zina, cik liela nozīme
apģērba izskatā ir piemērotai apakšveļai. Un izrādās, ka daudzi ne
maz nezina, ka ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā, Itālijā un Francijā
iecienītā apakšveļas zīmola „Flash You and Me” autore ir rojenie
ce Līva Šteina (Ķauķe). Studējot modes mākslu, Līva izveidoja savu
pirmo zīmolu, kuru pazīstam ar nosaukumu „Liva Saule”. Tajā laikā
apdāvinātā studente veidoja skatuves tērpus pazīstamiem Latvijas
mūziķiem. Līva ir daudzpusīga, apdāvināta persona – viņa zīmē,
modelē, fotografē, skaisti raksta. Ar modes mākslu meitene aizrā
vusies no 15 gadu vecuma, sākot studēt Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolā. Pēc tās absolvēšanas sekoja studijas Latvijas Mākslas
akadēmijā un pusgada studijas Berlīnes mākslas akadēmijā, kur Līva
mācījās fotografēt. Viss, ko Līva ir sasniegusi, izcīnīts pašas spēkiem.
Slimības dēļ Līva uz tikšanos nebija ieradusies, bet viņas sagatavo
tajos video varējām vērot gan dizainera ikdienu, gan modeļus . Do
māju, ka Līvai vislielākā atzinība ir kādas klientes paustais: „Trūkst
vārdu, lai aprakstītu, cik ļoti skaista ir jūsu radītā veļa, kas ir jebkuras
sievietes vissakrālākā un ļoti īpaša garderobes sastāvdaļa. Paldies, ka
jūs esat.”
Savukārt Terēze Pēterhofa, kura objektīvu iemeslu dēļ arī neva

rēja pasākumā ierasties, bija aprakstījusi īso, bet piedzīvojumiem
bagāto laiku, strādājot par modeli. Šajā laikā viņa piedalījusies kon
kursā „Ford Models Super Model of the Word”, Rīgas modes nedēļas
pasākumos, fotografējusies žurnālam „Pastaiga”, kā arī sadarbojusies
ar dizaineriem gan Latvijā, gan ASV. Terēze uzsver, ka pārsvarā cil
vēkiem ir maldīgs priekšstats par modeļu darbu. Tas ir darbs, kas
prasa dzelžainu raksturu un gribasspēku.
Jau ierasti par savējo dēvējam arī jauno modes mākslinieku Ka
šeru jeb Kasparu Blūmu-Blūmani. Tikpat koša un ekstravaganta
kā Kašers pats, ir arī viņa darinātā tērpu kolekcija ar atbilstošu no
saukumu „Trakie putni”. Skaļus aplausus izpelnījās Kašera otra ko
lekcija – „Dzīvība ir modē”. Kā tika uzsvērts, modē ir mīlestība, bet
vienmēr modē būs arī dzīvība. Ar šo kolekciju mākslinieks uzvarējis
Valsts policijas izsludinātajā konkursā par ielas apģērbu ar atstaro
jošiem elementiem un, kas zina, varbūt ar laiku šie tērpi patiešām
izkonkurēs j auniešu ienīstās dzeltenās vestītes.
Neviltotu pārsteigumu klātesošajiem sagādāja mūsu tuvo kaimi
ņu – zīmola „Betolli” 5. modes skate . Ikdienā viņi rada pasūtītāja
individuāli konstruētus kreklus un blūzes. Šajā vakarā tika demons
trēti Betolli radītie aksesuāri – tauriņi, žabo, cepures un šalles. Mo
deļu lomās bija iejutušies arī cilvēku labākie draugi – suņi, kuri de
monstrēja personalizētas suņu apkakles un manžetes. Šādi sapucēti
suņi ar Betolli zīmolu priecē savus saimniekus ne tikai Latvijā, bet
arī Šveicē, Kanādā, Anglijā un ASV. Par neparasto modes demons
trēšanu jāpateicas gan Betolli klientiem, gan kinoloģijas klubam
„Talsu suns”. Kāda saistība ar Roju? Gan modeļu, gan arī aksesuāru
šuvēju vidū bija mūsu novadnieki.
Ar savu asaru un kritienu pilno ceļu uz sasniegumiem dalījās mo
des blogere un lektore Annika Petraškeviča jeb Unika Annika. Ceļu
veiksmei Annikai savulaik nodrošinājusi veiksmīga intervija ar Krie
vijā populāro modeli Vjačeslavu Barišņikovu, kas viņai nodrošinājusi
darbu žurnālā „Una” un pēc tam jau sekojusi vesela ķēdes reakcija.
Paralēli darbam žurnālā „Shape”, kurā Annika vadījusi savu rubriku
„Stila eksperte”, viņa pasniegusi arī modes un stila lekcijas modeļu
aģentūrā „Natalie”. Annika izveidojusi arī savu studiju „Unikas Anni
kas modes un stila studija”, kurā vada savas nodarbības un aicina rado
ši izpausties jebkuru interesentu. Annika iepazīstināja klātesošos arī ar
šī pavasara modes tendencēm, uzsverot, ka šopavasar modē būs zaļa,
dzeltena, tumši rozā un klasiski zilā džinsa krāsa. Sievietēm aktuālas
rotaslietas, sevišķi tā saucamie čokeri (rota, kas cieši apņem kaklu), bet
vīriešiem jāizvairās no zeķu vilkšanas sandalēs. Un vēl, runājot par vī
riešiem, Annika norādīja, ja vīrietis būs kopts, tad patiešām ir vienal
ga, kādā krāsā viņam būs krekls vai uzvalks.
Kā uzsvēra Annika, patiesībā jebkura no mums var daudz ko
radīt. To pierādīja arī dāmas, kas uzdrīkstējās parādīt pašu rokām
darinātos tērpus – Iveta Uršteine, Ina Feldberga, Svetlana Čekstere,
Gunta Mežavilka. Par Ivetas un Svetlanas prasmēm mums ir bijusi
izdevība pārliecināties vairākkārt. Iveta šuj tērpus jau no 18 gadu
vecuma, un šajā vakarā mūs pārsteidza ne tikai ar diviem jauniem
tērpiem, bet arī ar no rāvējslēdzējiem tapušu somiņu. Savukārt Svet
lanu pamatoti dēvē par tamboradatas pavēlnieci. Domājot tikai par
citiem, Svetlana, gatavojoties pasākumam, beidzot izlolojusi tērpu
arī sev pašai un mazmeitiņai Aleksandrai. Laikā, kad veikali bija
pustukši, bet pucēties gribējies, šūšanas mākslai pievērsusies arī
Gunta Mežavilka. Šajā vakarā Gunta klātesošajiem nodemonstrēja
pašas šūtu ikdienas kostīmu, bet Ina Feldberga varēja lepoties ar
diviem pašas šūtiem tērpiem. Mētelis tapis, mācoties Burdas skolā,
savukārt sarafāns jau bija šīs skolas diplomdarbs. Kā zināms, uzšūt
mēteli nav joka lieta, tādēļ tā tapšanā Inai palīdzējusi Iveta, ko mēs
pazīstam kā profesionālu šuvēju.
Noslēgumā pasākuma veidotāja un vadītāja Dace Broka neslē
pa savu lepnumu
par visu redzēto, par
mūsu, Rojas novada,
talantīgajiem jaunie
šiem, kuri nebaidās
iet savu ceļu, būt lep
niem par saviem līdz
cilvēkiem un katram
atrast, ar ko lepoties
pašiem sevī. „Esiet
skaisti un atcerieties,
ka modē ir mīlestība
un dzīvība”, aicināja
Dace Broka.
Visu
pasāku
mu mūs ar savām
dziesmām priecēja
Modes demonstrē
Lords ar saimnieku
Kārli Pastoru.
Andra Zemela foto

rojeniece Madara Grēgere jeb Madry, kura priecājās par iespēju
dziedāt savā bērnības zemē. Arī iznesīgie modeļi un modeles bija
mūsu pašu jaunieši, bet viņiem sapucēties palīdzēja, protams, ka
savējie – stiliste Jana Bernadska un frizieres Inita Balinska un Jana
Zembaha.

Ērtajā dīvāniņā iekārtojusies jaunā māksliniece Baiba Tamane
(no kreisās) un pasākuma veidotāja un vadītāja Dace Broka.

Raimondas Kārkliņas veidoto kolekciju no lina demonstrē
Liene Lismente-Kviese ar meitiņu Ketrīnu un Kristīne Voldemāre ar dēlu Leonardu.

Uz mēles „Ringlas” (Alise Broka, Alise Krūmiņa un Gunta
Mežavilka).

„Trako putnu” uznāciens.

Saistošie noteikumi
Nr. 5/2017
APSTIPRINĀTS
ar Rojas novada domes 2017. gada 21. februāra sēdes lēmumu Nr. 26 (protokols Nr. 2)

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 „Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos notei
kumos Nr. 6/2012 „Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā” (turp
māk tekstā – Noteikumi 6/2012) ar grozījumiem 2014. gada 21. jan
vārī (saistošie noteikumi Nr. 4/2014 „Par grozījumiem 21.02.2012.

saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 „Par materiāliem pabalstiem Ro
jas novadā””) šādu grozījumu – aizstāt noteikumu tekstā skaitli un
vārdu apakšpunktā 5.1. skaitli un vārdu „20,00 euro” ar skaitli un
vārdu „50,00 EUR”.

2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Ban
ga” un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

BANGA 2017. gada 24. marts

4

Pasākumu kalendārs
Līdz 7. aprīlim Rojas KC
pasākumu apmeklētāju priekam
LMA Modes mākslas 2. kursa studentes
Baibas Tamanes
radošo darbu

IZSTĀDE.
25. martā plkst. 13.00
Rojā pie Likteņakmens
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.

Dženeta Marinska stāstīs par tradicionālajiem lībiešu ēdieniem,
cienās ar sklandraušiem, mācīs būvēt dižrausi un izcept pļēd’s, iepa
zīstinās ar grāmatu „Ziemeļurzemes lībiešu tradicionālie ēdieni”.
Bet tos, kas vēlas baudīt ko kreftīgāku, mūsu pašu zvejnieks
Oskars Mitenbergs cienās ar marinētām reņģēm un dalīsies pieredzē
zivju ēdienu pagatavošanas štellēs.
Un lai vēders būtu pavisam pilns, tam visam pa virsu vēl baudīsim
muzeja zivzup’ un kādu lustīgu dziesmu!
Gundega Balode

7. aprīlī 17.00 Rojas kultūras centrā

Aicināts ikviens Rojas novada seniors. Tuvāka informācija un
pieteikšanās pa telefonu 29744031 (Dzintra) līdz 25. martam.

16. aprīlī – Pirmajās Lieldienās 17.00
Rojas amatierteātra pirmizrāde
Režisore Gundega Balode.

Lomās:
Oskars Mitenbergs – Maz-Bērzu tēvs, Inese Priede – Maz-Bērzu māte,
Toms Bērziņš – Juris, viņu dēls, Sarmīte Smilga – Trīne, kalpone MazBērzos, Iluta Graudiņa – Made, kalpone Maz-Bērzos, Edmunds Jēger
manis – Brencis, kalps Maz-Bērzos, Elīna Memrikova – Emīlija, Liel-Bērzu
saimniece, Evelīna Petroviča – Annule, Jurģis Kalniņš – Jaņuks un Dāvis,
Kristaps Gitendorfs – Ābrams, Iveta Lakšmane – Rembēniete. Sufliere –
Niveta Grīnīte.
Ieeja 3,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana.

31. martā 19.00 Rojas izstāžu zālē

atklās Beates Olektes personālizstādi
„KO?”.
Izstāde būs apskatāma līdz 28. aprīlim.
NVO „Rojas invalīdu biedrība”
Strauta iela 8-33, Roja

Pasākumu plāns aprīlī

Veselības stunda
Radošās darbnīcas
Pērļošana, adīšana

07.04.
Piektdiena
11.04.
Otrdiena
12.04.
Trešdiena
13.04.
Ceturtdiena
14.04.
Piektdiena
17.04.
Pirmdiena
18.04.
Otrdiena
19.04.
Trešdiena
20.04.
Ceturtdiena
21.04.
Piektdiena
22.04.
Setdiena
25.04.
Otrdiena
26.04.
Trešdiena
27.04.
Ceturtdiena
28.04.
Piektdiena

Pulksteņa
laiks
9.00–10.00
15.00–17.00

Nodarbību
vadītājs
T. Kirilova
29617771

10.00–14.00

NVO valde

E. Grīnvalde
9.00–10.00
26078711
10.00–14.00 L. Semičenkova
28740147

Veselības grupa – nūjošana

15.00–17.00

E. Grīnvalde

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana
Kulinārijas nodarbība
Galda spēles

9.00–10.00
15.00–17.00

T. Kirilova

Veselības stunda
Radošās darbnīcas
Pērļošana, adīšana
Veselības grupa – nūjošana
Lieldienu pasākums
,,Olu kaujas,,
Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana
Biedru tikšanās
Dekupāža
Veselības stunda
Radošās darbnīcas
Pērļošana, adīšana

Dina Čuba
26563689
E. Grīnvalde
9.00–10.00 L. Semičenkova
10.00–14.00
V. Žurovska
26306579

12.00–17.00
9.00–10.00
15.00–17.00
10.00–14.00
9.00–10.00
10.00–14.00

E. Grīnvalde

Kāds gudrais reiz teicis – nav svarīgi, kurā vietā tu sāc,
svarīgi, cik augstu tu mērķē, lai gūtu panākumus. To šogad
var attiecināt uz Rojas novada sportistiem. 26. februārī Talsu
sporta namā sākās Talsu novada sporta spēļu ziemas posma
sacensības. Pirmās sacensības notika novusā. Sveicam Rojas
novada komandu, kura 14 komandu konkurencē izcīnīja
1. vietu – Aldi Bišovu, Oskaru Puntuli, Kristu Brīveri.
Turpinājumā 4. martā Talsos zolītes spēlē Rojas novada
komanda izcīnīja 2. vietu – Oskars Puntulis, Ivars Kleinbergs
un Ivars Zūbergs. Telpu futbolā Rojas komandu pārstāvē
ja 8 dalībnieki. 15 komandu konkurencē rojenieki izcīnīja
5. vietu. Telpu futbols sacensību programmā tika iekļauts
pirmo reizi.
11. martā vienpadsmit Rojas novada sportisti devās uz
sacensībām Talsos 6 sporta veidos. Pirmā no mūsu novada
dalībniekiem kausu par 1. vietu pārvalžu vadītāju trīscīņā
saņēma domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Svaru stieņa
spiešanā guļus svara kategorijā līdz 60 kg 1. vietu izcīnī
ja Markuss Andriekus, svara kategorijā līdz 80 kg 1. vieta
arī Mārtiņam Šteinfeldam, bet 2. vieta Mikam Niklāvam.
Svara kategorijā līdz 90 kg 3. vieta Sandim Grundmanim.
Rezultātā kopvērtējumā 11 komandu konkurencē šajā
sporta veidā godam nopelnīts kauss un 1. vieta Rojas
novadam. Kauss un 1. vieta 10 komandu konkurencē šaha
spēlē Armandam Indriksonam un Ilmāram Graudiņam. Viņi
palika nepārspēti jau trešo gadu pēc kārtas! Dambretē
13 komandu konkurencē 4. vieta Armandam Indriksonam
un Jānim Ābolam. Galda tenisā 12 komandu konkurencē
5. vieta Uģim Brūvelim, Andrim Šulcam, Tatjanai Kirilovai.

Grāmatu komercizstāde Talsu novada pašvaldības foajē, Kareivju iela 7.
Piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Avots,
Kontinents, Divpadsmit.

10.00–15.00

Izstāde „Grāmatu godinātāja – Biruta Eglīte”
Izstāde „Neskaitīsim gadus. Anatolijs Danilāns”
Izstāde „Dēkainais ceļotājs Pēteris Strubergs”

PIEAUGUŠAJIEM

10.00
10.20

10.40

13.00

Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana
Kulinārijas nodarbība
Galda spēles
Veselības stunda
Radošās darbnīcas
Pērļošana, adīšana

9.00–10.00
15.00–17.00

E. Grīnvalde
26078711
T. Kirilova
E. Grīnvalde

10.00–14.00

D. Čuba

E. Grīnvalde
9.00–10.00
L. Semičenkova
10.00–14.00
V. Žurovska
E. Grīnvalde

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

Sacensību gala rezultātā priecīga ziņa – Talsu novada
sporta spēļu ziemas posma kopvērtējumā 9 sporta veidos ar
99 punktiem Rojas novads izcīnīja 1. vietu un saņēma kausu!
Pavisam sacensībās piedalījās 18 komandas. Liels paldies
visiem Rojas novada sportistiem, kuri palīdzēja kaldināt
uzvaras!
Aicinu novada sportistus pa tālruni 29617771 pieteikties
uz vasaras posma sacensībām, kuras notiks Valdemārpilī
3. jūnijā.
Sporta organizatore T. Kirilova

10.00–15.00

10.30

09.00–15.00

Visi starti vēl priekšā – Rojas komanda sacensību atklāšanā.
T. Kirilovas foto

TALSOS, 2017. gada 31. martā

E. Grīnvalde

Latvijas lielā talka

IZĪRĒ
 Divistabu dzīvokli Rojā. Zvanīt 26261122.

Novadu 16. Grāmatu svētki

12.30
13.00

15.00–17.00

15.00–17.00

 Pieņem remontā un veic apkopi motor
zāģiem, zāles pļāvējiem, trimmeriem, laivu
motoriem. Veic nelielus metināšanas darbus.
 Trešdienās veikalā preces iegādājamas ar
atlaidi.

Ziemas posma sacensībās 1. vieta

B. Rozefelde
26326557
T. Kirilova
E. Grīnvalde
A. Reinholde
29354294
E. Grīnvalde
L. Semičenkova
V. Žurovska

Veselības grupa – nūjošana

Veselības grupa – nūjošana

Veikalā Masters Rojā, telefons 29174414

Piedalās: Ziemeļkurzemes kamerorķestris, Ernesta Vīgnera Kul
dīgas mūzikas skolas kamerorķestris, Priekules mūzikas un mākslas
skolas kamerorķestris, Mārupes mūzikas un mākslas skolas kamer
orķestris, Juglas mūzikas skolas simfoniskais orķestris, Jāņa Norviļa
Madonas mūzikas skolas kamerorķestris.

10.00–14.00

15.00–17.00

DAŽĀDI
 Meklē meistaru kosmētiskā remonta
veikšanai vienistabas dzīvoklim Rojā. Zvanīt
27871056.

Diriģenti: Indra Sproģe, Velta Jūrmale, Pēteris Plūme, Mārcis
Miķelsons, Mārtiņš Bergs.

R. Blaumanis „Trīnes grēki”.

06.04.
Ceturtdiena

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, akumulatorus, vecos ūdenskrānus.
Zvanīt 29286523.
 Nelielu māju Rojā. Telefons 28856868.

Kurzemes orķestru festivāls.

„Mode 2017 – nopietni un pa jokam”.

Pasākuma, nodarbības nosaukums
Veselības stunda
Veselības grupa – nūjošana
NVO sanāksme, biedru tikšanās
Galda spēles

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523.

„Satiec savu meistaru!”

1. aprīlī 13.00 senioru kluba „Liedags” balle

Diena,
datums
04.04.
Otrdiena
05.04.
Trešdiena

Sludinājumi

1. aprīlī pulksten 11.00
Rojas Jūras zvejniecības muzejā pasākums

14.00
14.40

12.00

Grāmatu svētku atklāšana Talsu novada pašvaldības lielajā zālē, Kareivju iela 7
Laikraksta „Latvijas Avīze” publiskā diskusija „Novadu sadarbības teritorijas vai Talsu
apriņķis”; piedalās Jānis Eglītis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamentārais sekretārs, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
N. Tropiņš, Rojas novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa, Dundagas novada domes
priekšsēdētājs G. Laicāns, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs L. Karlsons –
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē
Pusdienas kurzemnieku gaumē.
„Kā mēs dzīvojam 100 gados” – virtuāls ceļojums laikā kopā ar grāmatas „Ceturtais
bauslis” (Lauku Avīze) autori Birutu Eglīti – Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
„Lauku Avīzes” un „Jumavas” dižošanās /jaunumi/ – Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
„Vecums mīkstpēdiņiem nav domāts” – saruna ar dakteri Anatoliju Danilānu un
rakstnieku un ceļotāju Pēteri Strubergu (Jumava) – Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

„Lai top skaists mūsu mežs”. Tikšanās ar jauno autoru Tomu Kalninski un mākslinieci
Natāliju Kugajevsku (Zvaigzne ABC) – Talsu bērnu bibliotēkā 3. klasei
Tikšanās ar fantastikas rakstnieci un tulkotāju Lauru Dreiži (ZvaigzneABC) – Talsu
pamatskolā 7. un 8. klasei
„Sveicināti zaķa Garauša laimes zemē”. Tikšanās ar jauno autoru Tomu Kalninski un
mākslinieci Natāliju Kugajevsku (Zvaigzne ABC) – Valdemārpils bibliotēkā 3. un
4. klasei
Fantastika, fantāzija, romantika un tulkošana ... rakstnieces Lauras Dreižes
vizītkarte (Zvaigzne ABC) – tikšanās Talsu bērnu bibliotēkā 7. un 8. klasei

Mēs gribam dāvāt Jums rītu –
Baltu kā pīpenes ziedu –
Ar pļavas sudrabu smilgas skarā
Un rasas dimantiem dzeguzes zvanā.
Mēs gribam dāvāt jums dienu –
Zeltainu kā pīpenes ziedu –
Ar dzintara medainām lāsēm
Bites skrējienā ašā.
Ar pērļu mirdzumu skropstās
Lai izsmaržo naktsvijole –
Kā noslēpums un kā brīnums
Par visu, kam jānotiek.

Mīļā klases audzinātāja

ANNA MIHAILOVA!

Jūs mums iemācījāt
pirmos burtus,
lasīt, rakstīt un arī mīlēt!
Skaistajā dzīves jubilejā
vēlam sirds siltumu,
mīlestību, labestību
katrai dzīves dienai!
Jūsu pirmie,
kuri skolas gaitas uzsāka
1974./75. m. g.

Svētku atbalstītāji: Latvijas Avīze, Talsu novada dome.
Informatīvie atbalstītāji:
laikraksti „Latvijas Avīze”, Talsu Vēstis, Talsu Novada Ziņas,
Banga, Dundadznieks, Mērsraga Avīze, Talsu TV,
http://www.talsubiblioteka.lv, www.talsi.lv, www.roja.lv,
www.dundaga.lv, www.mersrags.lv

Redakcijas adrese:
Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264
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.

