
Vasara, kā allaž, paskrējusi ātri. Ir sācies jau-
nais mācību gads – pilns cerību, ka šoreiz izdosies 
vismaz pārsvarā mācīties klātienē. Skolas pašreiz 
ir ne tikai mācību iestādes, bet arī analīžu nodo-
šanas punkti. Visi šie pasākumi atņem spēku un 
uzmanību gan skolotājiem, gan skolēniem. Lai 
mums izdodas saglabāt savstarpējo cieņu šajā 
trauksmainajā laikā, un lai veiksmīga mācīšana un 
mācīšanās! 

 Rojas vidusskolā šogad mācīsies 314 izglīto-
jamie. Pirmo klasi uzsāk 31 skolēns.  Klases sa-
liedēšanu un mācību procesu nodrošinās Egija 
Hazena un Vita Gideka. Skolotāja Inga Puntule 
pēdējo gadu būs kopā ar saviem divpadsmitajiem, 
bet 10. klasi, skolotājas Lāsmas Jaunozolas vadībā 
uzsāk septiņpadsmit audzēkņi. No sākumskolas 

uz pamatskolas grupu pārceļojuši divdesmit 
pieci 4. klases audzēkņi, kurus sagaidīja kla-
ses audzinātāja Aiga Kaža. Mazajās „Pūcītēs” 
šogad arī septiņpadsmit zinātkārie, kuriem 
burtu un skaitļu jūklī palīdzēs orientēties Aija 
Krontāle un Aiga Sīpola.

Rojas vidusskolas 56. Zinību dienu svi-
nējām Rojas estrādē, uzklausot labus vēlēju-
mus no Talsu novada domes priekšsēdētājas 
Sandras Pētersones un bijušās Rojas novada 
domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas. Rojas 
vidusskolas direktore Santa Veide sveica visus 
jaunajā mācību gadā, ar lepnumu atzīmējot, ka 
Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu 
reitingā, Mazo skolu grupā, Rojas vidusskola 
ierindojusies 18. vietā. Fonds apkopo skolēnu 

sasniegumus dažādās olimpiādēs un 
zinātniski pētniecisko darbu konfe-
rencēs. Mērķis ir sekmēt skolu ak-
tivitāti skolēnu talantu attīstībā un 
dot vecākiem objektīvu informāciju 
par skolu pieredzi un iespējām ta-
lantīgo skolēnu spēju izkopšanā. 

Šogad Rojas vidusskolai izdevies 
piesaistīt vairākus jaunus pedagogus, 
lai mācību process būtu dinamisks. Uz 
fiziskām aktivitātēm sporta stundās ai-
cinās Eva Fricberga un Roberts Kreic-
bergs, Annija Šulce palīdzēs iepazīt 
skaitļu pasauli, Anete Šikova darbosies 
ar krāsām vizuālajā mākslā, bet Vita Gi-
deka ar pasaules gudrībām iepazīstinās 
sākumskolā. Visi jaunie pedagogi ir Ro-
jas vidusskolas absolventi.

Kā zināms, kovids nav apturējis arī jaunā mā-
cību satura ieviešanu. Šajā mācību gadā jau otro 
gadu „pa jaunam” mācīsies 2., 5., 8. un 11. klase. 
Turpināsies ieviešana 1., 4., 7. un 10. klasē. Vien-
padsmitās klases pirmo reizi sāks mācīties pēc tā 
sauktā izvēles grozu principa, mācību priekšmetus 
apgūstot dažādos līmeņos.  Pērn kavējās jauno 
mācību materiālu izveide un publicēšana. Šogad 
skola ir iegādājusies jaunas mācību grāmatas kom-
petenču pieejā – dabaszinībās 1., 2., 4., 5. klasei, 
krievu valodu 4. un 5. klasei, Latvijas un pasaules 
vēsturi 7. un 8. klasei, sociālās zinības 1., 2., 4., 5., 

7. un 8. klasei, arī matemātiku 3., 4., 7., 8. klase 
apgūs pēc jaunām grāmatām. Vēl gaidām, kad iz-
devniecības pabeigs darbu pie 8. klašu ģeogrāfijas, 
bioloģijas un fizikas, jaunu grāmatu sola arī vidus-
skolā vēstures un ģeogrāfijas apgūšanai. Izveidotas 
arī jaunas e-mācību vides, kuras atvieglos mācību 
satura apguvi. 

Septembris jau gandrīz finiša taisnē. Vairāk 
vai mazāk katrs no mums – skolēns, ģimene, sko-
lotājs, jau būs pielāgojušies jaunajam ritmam un 
prasībām. Lai mums izdodas!

Antra Ozollapa
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ROJAS PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Rojas pagasta pārvaldei mainīti norēķinu rekvizīti
Informējam, ka Rojas pagasta pārvaldei ir mainījušies norēķinu rekvizīti maksājumu veikšanai. Lūdzam 

maksājumos turpmāk izmantot zemāk norādītos rekvizītus:
Rojas pagasta pārvalde (Reģ. Nr. 90002644930)

A/S SWEDBANK  Kods: HABALV22 
  Konts: LV95HABA0551022109166 

A/S SEB Banka Kods: UNLALV2X 
  Konts: LV77UNLA0028700130014

Lai gan rudens Rojā vēl nav iera-
dies, 1. septembris Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā tika pavadīts ļoti krāsaini 
izglītojamo, viņu vecāku un visu klāte-
sošo dēļ. Skolas teritorijā varēja beidzot 
saklausīt bērnu smieklus, smaidīgus 
pirm klasniekus un pat pavisam mazus 
pirmsskolas vecuma bērnus, kuri uzsāks 
mācību gaitas sagatavošanas klasītē. 

Pedagoģe Lita Krūmiņa svei ca visus, 
kuri uzsāks vai turpinās mācības Rojas 
Mūzikas un mākslas skolā. Koncerta lai-
kā dzirdējām vijolnieku ansambļa (Lau-
ra Grīnīte, Adriana Poremska, Asnāte 
Graudiņa un Gustavs Šneiders) sagata-
votos skaņdarbus, ģitāristi Māru Grīnīti, 
kā arī vokālās mūzikas kora klases au-
dzēkni Luīzi Elzu Bertholdi.  

Visus klātesošos ar jaunā mācību 
gada uzsākšanu sveica arī Talsu Izglī-
tības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, 
novēlot veiksmi un izturību visa gada 
garumā. Direktore Baiba Beraģe svēt-
ku runā arī sveica klātesošos ar jauno 
mācību gadu, vēlot visiem vecākiem, izglītojamajiem un peda-
gogiem, lai mācības visu gadu notiktu klātienē, jo nav labākas 
vietas, kur socializēties un iegūt jaunas zināšanas, kā skolā klā-
tienē. Direktore pateicās visiem tehniskajiem darbiniekiem un 
pedagogiem, iepazīstināja ar klātesošajiem pedagogiem jaunos 
audzēkņus un sveica tos, kuri uzsāks mācības 1. klasē. Kopējais 
izglītojamo skaits skolā šobrīd ir 130, mācības pirmajā klasē uz-
sāks 29 audzēkņi – 14 mūzikas nodaļā un 15 mākslas nodaļā. 

Šogad esam ļoti priecīgi uzņemt kuplu skaitu ar mazajiem mū-
zikas un mākslas interesentiem sagatavošanas klasēs – mūzikā 
10 un mākslā 11. 

Visu septembri vēl Rojas Mūzikas un mākslas skola gaidīs un 
uzņems jaunos izglītojamos gan mūzikā, gan mākslā.  Lai visiem 
veiksmīgs un izdevies jaunais 2021./2022. mācību gads!

Rojas MMS lietvede Kristīne Freimane-Vīgante

Satikšanās prieks 
„Saulespuķē”

 Ir tik jauki atkal satikties un otram uzsmaidīt! Kāds ķipars ir paaudzies, 
kāds palicis drošāks un kāds jau saprot to, ka šis mācību gads būs pēdējais 
šajā iestādē.

Bērni mācību gadu uzsāk 3 grupiņās. Divas no tām aprīkotas ar jaunām, 
skaistām mēbelēm, savukārt vienā grupiņā veikts kosmētiskais remonts ar 
pašu darbinieku spēkiem. Vasarā mūsu „Saulespuķu” saime ir uzņēmusi gana 
daudz enerģijas un prieka dzirksteles, lai turpinātu darboties ar pilnu sparu!

Priecājamies par veiksmīgi uzsāktu sadarbību ar Rojas Mūzikas un māks-
las skolu. Bērniem būs iespēja tepat iestādes telpās izpaust sevi mūzikas, 
mākslas pasaulē un arī uzsākt instrumenta spēles pašus pamatus.

Tāpat priecājamies par ēkas gaidāmajām vizuālajām pārmaiņām – jumta 
maiņu, kā arī mūsu iekļaušanos Talsu novadā. Turpmāk būsim Talsu novada 
Rudes PII „Saulespuķe”.

Nāc un pievienojies mūsu pulciņam! Ar prieku tevi gaidīsim!
Lai mums visiem kopā izdodas!

Metodiķe S. Maure-Burkova

Rojas vidusskolas skolotāju pulkam šogad pievienojas Annija (no kreisās), Anete, Roberts, Eva, Vita. 

Sveicieni jaunajā mācību gadā!

Rojas vidusskolai jau apaļi 55 gadi.                Albuma foto

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs jaunajam mācību gadam sagatavo-
jies godam.                                                                                                                                 Albuma foto

Septembris Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Par tikšanos priecājas gan PII darbinieki, gan mazie ķipari. 
Albuma foto

Veiksmīgu 
jauno mācību gadu!
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Domes sēdē lemtais

Administratīvie jautājumi
Nodot Talsu novada teritorijas plānojuma gro-

zījumu 1. redakciju un Vides pārskata projektu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai.

Apstiprināt Talsu novada Sporta komisijas no-
likumu.

Ar 2021. gada 1. septembri grozīt Talsu novada 
pašvaldības Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pār-
valdes nolikumu un svītrot nolikuma 12.3. punktu.

Līdz 2021. gada 30. septembrim apvienot Talsu 
novada bāriņtiesu ar Dundagas pagasta bāriņtiesu, 
Mērsraga pagasta bāriņtiesu, Rojas novada bāriņtiesu. 

Pievienoties Memorandam par sociālā darba at-
tīstību pašvaldībās.

Līdz 2021. gada 30. septembrim apvienot Talsu 
novada Sociālo dienestu ar Dundagas pagasta So-
ciālo dienestu, Mērsraga pagasta Sociālo dienestu, 
Rojas pagasta Sociālo dienestu.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 „Par ma-
teriālo palīdzību audžuģimenei”; Nr. 6 „Par maz-
nodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”; 
Nr. 7 „Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošinā-
šanai”; Nr. 8 „Pabalsts sociālās rehabilitācijas mēr-
ķu sasniegšanai”; Nr. 9 „Par veselības aprūpes pa-
balstu”; Nr. 10 „Par pabalstu krīzes situācijā”; Nr. 11 
„Par sociālajiem pakalpojumiem”; Nr. 12 „Par 
aprūpes mājās un drošības pogas pakalpojumu”; 
Nr. 13 „Par pabalstu aprūpes mājās pakalpojuma 
nodrošināšanai”; Nr. 14 „Pabalsts krīzes situācijā 
saistībā ar Covid-19 izplatību”; Nr. 15 „Par saistošo 
noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Atbrīvot Vēsmu Gaiziņu no Lībagu sākumskolas 
direktores amata un izbeigt darba tiesiskās attiecī-
bas 2021. gada 26. augustā.

Ar lēmuma pieņemšanas brīdi atzīt par spē-
ku zaudējušiem: Talsu novada domes 29.10.2020. 
lēmumu Nr. 474 „Par atbalsta nodrošināšanu 
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem attāli-
nāto apmācību laikā”; Dundagas novada domes 
02.04.2020. lēmumu Nr. 78 „Par atbalstu ārkārtējā 
situācijā”.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 „Par 
Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”.

Apstiprināt Talsu novada Stipendiju piešķirša-
nas komisijas nolikumu. Apstiprināt komisiju šādā 
sastāvā: Dainis Karols – komisijas priekšsēdētājs; 
komisijas locekļi: Andis Astrātovs, Gundars Sebris, 
Uldis Katlaps, Evita Veide. 

Ar 01.09.2021. mainīt līdzšinējo izglītības ies-
tādes Rojupes pirmsskolas izglītības iestāde „Saules-
puķe” nosaukumu uz Rudes pirmsskolas izglītības 
iestā de „Saulespuķe”. Apstiprināt Rudes pirmssko-
las izglītības iestādes „Saulespuķe” nolikumu.

Ar 01.09.2021. mainīt līdzšinējo izglītības iestādes 
Rojas novada sporta skola nosaukumu uz Rojas sporta 
skola. Apstiprināt Rojas sporta skolas nolikumu.

Apstiprināt Rojas pirmsskolas izglītības iestā-
des „Zelta zivtiņa” nolikumu; apstiprināt Mērsraga 
pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” nolikumu; 
apstiprināt Dundagas pirmsskolas izglītības iestā-
des „Kurzemīte” nolikumu; apstiprināt Kolkas pa-
matskolas nolikumu; apstiprināt Rojas vidusskolas 
nolikumu; apstiprināt Dundagas vidusskolas noli-
kumu; apstiprināt Mērsraga vidusskolas nolikumu; 
apstiprināt Rojas Mūzikas un mākslas skolas noli-
kumu; apstiprināt Mērsraga Mūzikas un mākslas 
skolas nolikumu; apstiprināt Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas nolikumu.

Apstiprināt Talsu novada Interešu izglītības 
programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales 
komisijas nolikumu. Apstiprināt komisiju šādā 
sastāvā: Dainis Karols – komisijas priekšsēdētājs; 
komisijas locekļi: Ilva Norenberga, Uldis Katlaps, 
Egita Murauska, Ilze Nordena.

Apstiprināt Talsu novada Pedagoģiski medicī-
niskās komisijas nolikumu. Apstiprināt komisiju 

šādā sastāvā: Vineta Ozola – komisijas priekšsē-
dētāja; komisijas locekļi: Asja Kuike, Modris Gros-
bahs, Dace Spade, Andis Astrātovs.

Apstiprināt projektu konkursa „Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jau-
natnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas 
un finansējuma piešķiršanas komisiju šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētāja – Aiva Dimante; komisijas 
locekļi: Antra Jaunskalže, Daiga Helde, Inese Cau-
ne, Dana Šteinberga.

Apstiprināt Talsu novada Konkursa „Izcilākie 
Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, 
profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” vērtē-
šanas komisijas nolikumu. Apstiprināt komisijas 
sastāvu: Dainis Karols, komisijas priekšsēdētājs, 
komisijas locekļi: Inese Caune, Līva Lediņa, Anda 
Bajāre, Antra Vētra.

Apstiprināt Talsu novada Pieteikumu nomet-
ņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas noliku-
mu. Apstiprināt komisijas sastāvu: Dainis Karols, 
komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi: Egita 
Murauska, Lienīte Krūzīte, Ilze Maurere, Dana 
Šteinberga.

Apstiprināt Talsu novada Dzīvokļu komisijas 
nolikumu. Izveidot Talsu novada Dzīvokļu komisi-
ju deviņu cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja 
Jolanta Ivanova; komisijas locekļi: Ivars Maķevics, 
Uldis Leja, Elvis Jansons, Laila Pūkaine, Tatjana Kuz-
muka, Andris Kojro, Jana Damberga, Lelde Āboliņa.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Kārtī-
ba, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”; apstiprināt saisto-
šos noteikumus Nr.18 „Kārtība, kādā Talsu novada 
pašvaldība sniedz palīdzību kvalificētiem speciālis-
tiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.

Apstiprināt Talsu novada domes noteikumus 
„Noteikumi par Talsu novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību”. 

Apstiprināt Talsu novada pašvaldības centrālās 
administrācijas nolikumu. Apstiprināt Talsu no-
vada pašvaldības centrālās administrācijas amatu 
kopsavilkumu un sarakstu.

Apstiprināt Talsu novada lēmumu pieņemšanas 
par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā ko-
misijas nolikumu; apstiprināt Talsu novada Sabied-
riskas kārtības komisijas nolikumu; apstiprināt Tal-
su novada Zaļumsaimniecības komisijas nolikumu; 
apstiprināt Talsu novada Pasažieru pārvadājumu 
un ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikumu; ap-
stiprināt Talsu novada medību koordinācijas komi-
sijas nolikumu; apstiprināt Talsu novada Licencēša-
nas komisijas nolikumu.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19 „Par 
Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās 
esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai 
Talsu novadā”.

Atbrīvot Astru Langzamu no Sociālā dienesta 
(Dundagas pagasts) vadītājas amata un izbeigt darba 
tiesiskās attiecības ar 2021. gada 31. augustu. 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozī-
jumi Talsu novada domes 2013. gada 25. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 24 „Par koku ciršanu ārpus 
meža Talsu novada administratīvajā teritorijā””.

Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju 
Sandru Pētersoni pārstāvēt Talsu novada pašvaldī-
bu Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienībā.

Pilnvarot Talsu novada pašvaldības izpilddi-
rektori Ievu Krēķi pārstāvēt pašvaldību brīvprātīgā 
profesionālā asociācijā „Latvijas Pašvaldību Izpild-
direktoru asociācija”.

Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju 
Sandru Pētersoni pārstāvēt Talsu novada pašvaldī-
bu biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība” 
pārvaldes un lēmējinstitūcijā.

Apstiprināt Talsu novada vēlēšanu komisijas 
nolikumu.

Apstiprināt Talsu novada dzīvojamo māju priva-
tizācijas komisijas nolikumu.

Izveidot Talsu novada dzīvojamo māju privati-
zācijas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsē-
dētāja – Inga Romaško; komisijas locekles: Evita 
Kalniņa, Anda Felša.

Apstiprināt Talsu novada pašvaldības Apbalvo-
jumu izvērtēšanas komisijas nolikumu.

Likvidēt Komisiju materiālu izskatīšanai par 
nacionālās pretošanās kustības  dalībnieka statusa 
piešķiršanu. Pilnvarot Talsu novada domes priekš-
sēdētāju ar rīkojumu izveidot komisiju iesniegumu 
izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieka statusa piešķiršanu.

Likvidēt Komisiju pilsoņiem nepamatoti atsavi-
nātās mantas vērtības noteikšanai. Pilnvarot Talsu 
novada domes priekšsēdētāju ar rīkojumu izveidot 
komisiju iesniegumu izskatīšanai par pilsoņiem ne-
pamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanu.

Pilnvarot Talsu novada Sporta skolas treneri 
Aivaru Pekmanu pārstāvēt Talsu novada pašvaldī-
bu biedrībā „Latvijas Volejbola Federācija”; piln-
varot Talsu novada Sporta skolas treneri Robertu 
Akmeni pārstāvēt Talsu novada pašvaldību bied-
rībā „Latvijas Kanoe Federācija”; pilnvarot Talsu 
novada Sporta skolas badmintona treneri Edgaru 
Kviesi pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā 
„Latvijas Badmintona federācija; pilnvarot Talsu 
novada Sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu 
pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā „Lat-
vijas Biatlona federācija”; pilnvarot Talsu novada 
Sporta skolas treneri Mārci Štrobinderu pārstāvēt 
Talsu novada pašvaldību biedrībā „Latvijas Viegl-
atlētikas savienība”; pilnvarot Talsu novada Sporta 
skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu 
novada pašvaldību biedrībā „Latvijas Riteņbrauk-
šanas federācija”; pilnvarot Talsu novada Sporta 
skolas treneri Renardu Brāli pārstāvēt Talsu novada 
pašvaldību biedrībā „Latvijas Hokeja Federācija”; 
pilnvarot Talsu novada Sporta skolas treneri Mār-
tiņu Maķevicu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību 
biedrībā „Latvijas Florbola savienība”; pilnvarot 
Talsu novada Sporta skolas direktoru Kasparu Sak-
niņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā 
„Latvijas Futbola federācija”; pilnvarot Talsu nova-
da Sporta skolas treneri Mārtiņu Ziediņu pārstāvēt 
Talsu novada pašvaldību biedrībā „Latvijas Basket-
bola Savienība”.

Izdarīt grozījumu Talsu novada domes 
2021.  gada 29. jūlija lēmuma Nr. 34 „Par Talsu 
novada vēlēšanu komisiju” 2. punktā un aizstāt 
skaitli un vārdu „15. augustam” ar vārdu un skaitli 
„20. septembrim”.

Izdarīt grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 
1. jūlija lēmumā Nr. 8 „Par Talsu novada Iepirkumu 
komisiju” un izteikt 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
Komisijas locekle – Samanta Auziņa.

Ar 2021. gada 27. augustu atbrīvot Annemariju 
Lormani no Mērsraga pagasta bāriņtiesas locekļa 
amata pienākumiem.

Apstiprināt saistošos noteikumos Nr. 21 „Grozī-
jumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr.1 „Talsu novada pašvaldības 
nolikums””.

Apstiprināt Kārli Volanski Talsu novada paš-
valdības iestādes pansionāta „Lauciene” direktora 
amatā ar 2021. gada 1. septembri. 

Atbrīvot Kārli Volanski no Rojas pagasta Sociālā 
dienesta vadītāja amata ar 2021. gada 31. augustu. 

Apstiprināt Talsu novada pašvaldības izpilddirek-
tora 23.08.2021. rīkojumu Nr. 6-1.1/351 „Par Lībagu 
sākumskolas direktora amata pienākumu izpildi 
vakances laikā”, ar kuru uzdots Talsu novada paš-
valdības Lībagu sākumskolas pirmskolas izglītības 
metodiķei Evijai Krūklei no 2021. gada 27. augusta 
līdz vakances pastāvēšanas beigām vai nākamajam 
rīkojumam papildus tiešajiem amata pienākumiem 

pildīt noteiktos Talsu novada pašvaldības Lībagu sā-
kumskolas direktora amata pienākumus.

Apstiprināt dalības maksu Rojas Sporta skolas 
organizētajās Kurzemes zonas atklātajās vieglatlēti-
kas sacensībās 2021. gada 23. un 30. septembrī. At-
brīvot Talsu novada sporta skolas un Rojas Sporta 
skolas audzēkņus no dalības maksas šajās sacensībās.

Kultūras un sporta attīstības jautājumi
Atļaut Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienī-

bai Spāres muiža pieņemt dāvinājumā no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas grāmatu – albumu „Terra 
Marrianna. 1186-1888” vienu eksemplāru par ko-
pējo summu 104,80 EUR, ar mērķi – Spāres mui-
žas novadpētniecības ekspozīcijas papildināšanai, 
apmeklētāju plašākai iepazīstināšanai ar Latvijas 
vēsturi.

Izglītības jautājumi
Pilnvarot Talsu novada Izglītības pārvaldi kā 

sadarbības partneri Talsu novada pašvaldības 
vārdā turpināt īstenot šādus Eiropas Savienības 
(ES) struktūrfonda projektus Talsu novada izglītī-
bas iestā dēs: ES struktūrfondu projektu „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai”; ES struktūrfondu projekts „Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču attīstībai”; ES struk-
tūrfondu projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”.

Apstiprināt Talsu novada Izglītības pārvaldes 
nolikumu. 

Nekustamā īpašuma jautājumi
Noteikt Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma 

centra telpu nomas maksas.
Iznomāt Talsu novada pašvaldības telpu Nr. 010-5, 

Krišjāņa Valdemāra ielā 17A, Talsos biedrībai „Tal-
su Komersantu Klubs”. 

Attīstības plānošanas un projektu vadības jau-
tājumi

Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Rojas pa-
gasta pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāju Agnesi 
Veckāgani īstenot projektus: „Mūžībā aizsaukto 
zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunoša-
na”, „Vai tu mīli jūru”, „Burāšanas infrastruktūras 
un jahtu ostu tīkla izveides uzlabošana Igaunijā un 
Latvijā”, „Rojas muzeja labiekārtošana un ciema 
vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras man-
tojuma saglabāšanai un popularizēšanai”, „Centra 
telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai”,  
„Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve”, 
„Cilvēki pie jūras”, „Ceļa seguma pārbūve – uzlabo-
ta piekļuve piekrastes kultūras mantojumam”.

Finanšu jautājumi
Piešķirt biedrībai „Talsu futbols” līdzfinansēju-

mu projekta „Futbola infrastruktūras uzlabošana” 
īstenošanai 3872,00 EUR apmērā no pašvaldības 
2021. gada budžeta līdzekļiem projektu līdzfinan-
sēšanai. 

Piešķirt papildu finansējumu 6041,49 EUR te-
rases koka margu atjaunošanai īpašumā Lielajā ielā 
17, Talsos.

Piešķirt finansējumu Stendes pilsētas pārvaldei 
7160,42 EUR apmērā, ieskaitot PVN, ceļu seguma 
labošanai, grants seguma atputekļošanai Stacijas 
ielā, Stendē un Dumpīšu ielā, Stendē.

Piešķirt finansējumu Ģibuļu pagasta pārvaldei 
8360,97 EUR, tai skaitā PVN, pagrabstāva elektro-
instalācijas atjaunošanas 1. kārtas realizācijai Pa-
stendes pamatskolā, Skolas ielā 1, Ģibuļu pagastā.

Ieplānot Talsu novada pašvaldības 2022. gada 
budžetā finansējumu investīciju projekta „Pašval-
dības ēkas Ventspils ielā 14, Sabilē pārbūve kul-
tūras pakalpojuma nodrošināšanai” īstenošanai 
136 644,08 EUR apmērā.

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 980101,64 EUR 
apmērā investīciju projekta „Pašvaldības ēkas 
Ventspils ielā 14, Sabilē pārbūve kultūras pakalpo-
jumu nodrošināšanai” īstenošanai. 

 Renāte Freiberga

Talsu novada domes deputāti 26. augusta domes sēdē lēma par 106 darba kārtības jautājumiem.

Talsu novada domes deputāti 31. augusta domes ārkārtas sēdē lēma par 11 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi
Atbrīvot Gintu Lūsi no Talsu novada sporta ko-

misijas locekļa pienākumu pildīšanas.
Atbrīvot Agnesi Kreicbergu no Talsu novada 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas un komisijas 
locekles pienākumu pildīšanas. Izdarīt grozījumu 
Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā 
Nr. 8 „Par Talsu novada Iepirkumu komisiju” un 
izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: „1.1. Komi-
sijas priekšsēdētāja – Ligita Šnore”.

Apstiprināt grozījumus Talsu 2. vidusskolas 
nolikumā (apstiprināts ar Talsu novada domes 
2019. gada 16. maija lēmumu Nr. 351).

Pilnvarot Talsu novada Izglītības pārvaldes vadī-
tāju dibinātāja vārdā saskaņot Ministru kabineta no-
teikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Ar 2021. gada 1. oktobri likvidēt pašvaldības iestā-
di „Rojas pagasta bibliotēka”, sadalot visas tās struk-
tūrvienības un darbiniekus šādi: struktūrvienību 
„Bērnu nodaļa” pievienojot Talsu novada pašvaldības 

iestādei „Rojas pagasta pārvalde”; struktūrvienību 
„Kaltenes bibliotēka” pievienojot Talsu novada paš-
valdības iestādei „Rojas pagasta pārvalde”; struk-
tūrvienībās neiekļautos darbiniekus iekļaujot Talsu 
novada pašvaldības iestādes „Rojas pagasta pārvalde” 
struktūrvienībā „Rojas bibliotēka”. Apstiprināt Talsu 
novada pašvaldības iestādes „Rojas pagasta pārvalde” 
nolikumu un amatu sarakstu.

Ar 2021. gada 1. oktobri likvidēt šādas paš-
valdības iestādes: „Mērsraga pagasta pašvaldības 
bibliotēka”, pievienojot to pašvaldības iestādei 
„Mērsraga pagasta pārvalde” kā struktūrvienību 
„Mērsraga bibliotēka”; „Mērsraga tautas nams”, 
pievienojot to pašvaldības iestādei „Mērsraga 
pagasta pārvalde” kā struktūrvienību „Mērsraga 
tautas nams”; „Mērsraga informācijas centrs”, pie-
vienojot to pašvaldības iestādei „Mērsraga pagasta 
pārvalde” kā struktūrvienību „Mērsraga informā-
cijas centrs”. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 
iestādes „Mērsraga pagasta pārvalde” nolikumu 
un amatu sarakstu.

Ar 2021. gada 1. oktobri likvidēt šādas pašval-
dības iestādes: „Saimnieciskais dienests (Dunda-
gas pagastā)”, pievienojot to pašvaldības iestādei 
„Dundagas pagasta pārvalde” kā struktūrvienību 
„Saimnieciskā daļa”; „Dundagas novada centrālā 
bibliotēka”, sadalot visas tās struktūrvienības un 
darbiniekus starp šādām Talsu novada pašvaldī-
bas iestādēm: struktūrvienību „Kaļķu bibliotēka” 
pievienojot Talsu novada pašvaldības iestādei 
„Dundagas pagasta pārvalde”; struktūrvienību 
„Vīdales bibliotēka” pievienojot Talsu novada paš-
valdības iestādei „Dundagas pagasta pārvalde”; 
struktūrvienību „Kolkas bibliotēka” pievienojot 
Talsu novada pašvaldības iestādei „Kolkas pagasta 
pārvalde”; struktūrvienību „Mazirbes bibliotē-
ka” pievienojot Talsu novada pašvaldības iestā-
dei „Kolkas pagasta pārvalde”; struktūrvienībās 
neiekļautos darbiniekus iekļaujot Talsu novada 
pašvaldības iestādes „Dundagas pagasta pārvalde” 
struktūrvienībā „Dundagas bibliotēka”. Apstipri-
nāt Talsu novada pašvaldības iestādes „Dundagas 

pagasta pārvalde” nolikumu, „Kolkas pagasta pār-
valde” nolikumu un „Dundagas pagasta pārvalde” 
amatu sarakstu, „Kolkas pagasta pārvalde” amatu 
sarakstu.

Ar 2021. gada 1. oktobri reorganizēt pašvaldības 
iestādes „Lībagu pagasta pārvalde” un „Strazdes 
pagasta pārvalde”, apvienojot tās un uz šo reorga-
nizējamo iestāžu bāzes izveidot pašvaldības iestā-
di „Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības 
pārvalde”. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 
iestādes „Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvie-
nības pārvalde” nolikumu un amatu sarakstu.

Ar 2021. gada 1. oktobri reorganizēt pašvaldī-
bas iestādes „Stendes pilsētas pārvalde” un „Virbu 
pagasta pārvalde”, apvienojot tās un uz šo reorga-
nizējamo iestāžu bāzes izveidot pašvaldības iestādi 
„Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pār-
valde”.  Apstiprināt Talsu novada pašvaldības iestā-
des „Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības 
pārvalde” nolikumu un amatu sarakstu.

(Turpinājums 3. lpp.)
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Talsu novada domes deputāti 
31. augusta domes ārkārtas 
sēdē lēma par 11 darba kārtības 
jautājumiem.

(Sākums 2. lpp.)
Ar 2021. gada 1. oktobri lik-

vidēt šādas pašvaldības iestādes: 
„Dzimtsarakstu nodaļa (Dundagas 
pagasts)”, pievienojot to pašvaldības 
iestādes „Talsu novada pašvaldības 
centrālā administrācija” struktūr-
vienībai „Dzimtsarakstu nodaļa”; 
„Dzimtsarakstu nodaļa (Rojas pa-
gasts)”, pievienojot to pašvaldības 
iestādes „Talsu novada pašvaldības 
centrālā administrācija” struktūr-
vienībai „Dzimtsarakstu nodaļa”; 
„Mērsraga pagasta Dzimtsarakstu 
nodaļa”, pievienojot to pašvaldības 
iestādes „Talsu novada pašvaldības 
centrālā administrācija” struktūr-
vienībai „Dzimtsarakstu nodaļa”; 

„Mērsraga pagasta pašvaldības po-
licija”, pievienojot to pašvaldības 
iestādes „Talsu novada pašvaldības 
centrālā administrācija” struktūr-
vienībai „Pašvaldības policija”.

Nekustamā īpašuma jautājumi
Nodot iznomāšanai zemes vie-

nības daļu nekustamā īpašumā ar 
nosaukumu „Dundagas – Jaunā”, 
Talsos, Talsu novadā, 1 m2 platībā, 
rīkojot rakstisku izsoli, ar augšup-
ejošu soli. Izsoles sākumcenu no-
teikt 28,00 EUR gadā, neieskaitot 
PVN un nekustamā īpašuma no-
dokli. Nomas līguma termiņu no-
teikt piecus gadus.

Renāte Freiberga

Izvirzi savu 
pretendentu 
Talsu novada 
pašvaldības 
apbalvojumiem!

Ik gadu iedzīvotāji aicināti izvirzīt preten-
dentus Talsu novada pašvaldības augstākajiem 
apbalvojumiem. Arī šajā gadā Talsu novada 
pašvaldība gaidīs iedzīvotāju ieteikumus par 
cilvēkiem vai organizācijām, kas pelnījuši īpa-
šu pateicību. 

Pretendentus Talsu novada pašvaldības 
apbalvojumiem „Talsu novada Izcilības bal-
va”, „Talsu novada Atzinības balva” un „Talsu 
novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt 
Talsu novada pašvaldības amatpersonas, Tal-
su novada pašvaldības iestādes, Talsu nova-
dā reģistrētās juridiskās personas, personas, 
kuru dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā, vai 
kurām Talsu novadā pieder nekustamais īpa-
šums, fiziskas personas, kuras Talsu novada 
teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algo-
tu darbu, un Talsu novada iedzīvotāju grupas.

Apbalvojumu „Talsu novada Izcilības bal-
va” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasnie-
gumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī 
un pasaulē. Apbalvojumu „Talsu novada Atzi-
nības balva” piešķir par būtiskiem nopelniem 
Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, 
veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītī-
bas, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, 
vai citās novadam nozīmīgās jomās. Apbalvo-
jumu „Talsu novada Goda balva” piešķir par 
augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu 
darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides 
vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža 
ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu ap-
balvojumu „Talsu novada Izcilības balva” un 
„Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir 
adresējami Talsu novada pašvaldības Apbal-
vojumu izvērtēšanas komisijai. Iesniegumi par 
pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma „Talsu 
novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami 
attiecīgās Talsu novada pašvaldības pilsētas un 
pagasta pārvaldes Apbalvojumu komisijai.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu 
apbalvojumu piešķiršanai Latvijas Republi-
kas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos 
pasākumos, kas tiek organizēti Talsu novada 
pilsētās un pagastos, ir iesniedzami līdz 1. ok-
tobrim, personīgi Talsu novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareiv-
ju ielā 7, Talsos vai jebkurā no Talsu novada 
pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai 
nosūtāmi pa pastu.

Plašāka informācija par apbalvojumiem, 
par kārtību, kādā notiek izvirzīto pretenden-
tu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par 
apbalvojumu piešķiršanu, kā arī par to, kāda 
informācija ir norādāma iesniegumos par pre-
tendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķirša-
nai, ir pieejama nolikumā „Par Talsu novada 
pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas 
kārtību” (pieejams: www.talsi.lv /dokumenti).

Inita Fedko

26. augustā Talsu novada domes de-
putāti pieņēma lēmumus par sociālo 
dienestu un bāriņtiesu apvienošanu. 
Tiks izveidots jauns Talsu novada sociā-
lais dienests un jauna bāriņtiesa, apvie-
nojot līdzšinējos četru novadu sociālos 
dienestus un četras līdzšinējo novadu 
bāriņtiesas.

Jaunais Talsu novada sociālais die-
nests, kas sniegs pakalpojumus jaunā no-
vada teritorijā, darbu sāks 1. oktobrī, līdz 
tam brīdim darbu turpinās Talsu novada 
sociālais dienests, Dundagas pagasta so-
ciālais dienests, Mērsraga pagasta sociā-
lais dienests un Rojas pagasta sociālais 
dienests, saglabājot to nosaukumus un 
funkcijas atbilstoši kompetencei un dar-
bības teritorijai.

Izvērtējot pastāvošo sociālo dienestu 
darba organizāciju, secināts, ka, apvie-
nojot sociālos dienestus vienā iestādē, 
būtiski tiks uzlabota darbības efektivitāte, 
īstenota solidāra darba apjoma pārvaldī-
šana. Tāpat plānots ieviest vienotus dar-
bības principus visā novada teritorijā un 
vienotu pakalpojumu pieejamība.

Apvienojot esošos sociālos dienes-
tus un izveidojot vienu, tiks nodrošināta 
personāla un finanšu resursu koncentrā-
cija un efektīvāka resursu (cilvēkresursi, 
tehniskie resursi un aprīkojums) izman-
tošana sociālās palīdzības īstenošanai un 
pilnveidošanai, tādējādi īstenojot labas 
pārvaldības principu, sociālā palīdzība 
būtu ērti pieejama ikvienam Talsu novada 
iedzīvotājam neatkarīgi no viņa dzīves-

vietas, kā arī būs iespējams vienveidīgi 
attīstīt sociālo palīdzību un pakalpojumu 
pieejamību visā novadā, ievērojot mūs-
dienu sabiedrības vajadzības.

Savukārt bāriņtiesas apvienošana pa-
redzēta līdz 30. septembrim. Administra-
tīvi teritoriālās reformas rezultātā, Talsu 
novadā darbojas četras bāriņtiesas – Tal-
su novada bāriņtiesa, Dundagas pagasta 
bāriņtiesa, Mērsraga pagasta bāriņtiesa 
un Rojas pagasta bāriņtiesa. Apvienojot 
bāriņtiesas vienā, būtiski tiks uzlabota 
tās darbības efektivitāte, īstenota solidāra 
darba apjoma pārvaldīšana, ieviesti vie-
noti darbības principi un vienota pakalpo-
jumu un palīdzības pieejamība visā Talsu 
novada administratīvajā teritorijā.

Renāte Freiberga

Jaunajā Talsu novadā darbosies apvienotais 
sociālais dienests un bāriņtiesa

Talsu novada pašvaldība pievienojas Memorandam 
par sociālā darba attīstību

Talsu novada pašvaldība, ap-
liecinot izpratni par sociālā darba 
nozīmību un apņemšanos veicināt 
mūsdienīgas sociālās funkcijas 
izpildi pašvaldībā, 26. augus-
ta domes sēdē pieņēma lēmumu 
pievienoties Latvijas Pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienī-
bas un Latvijas sociālo darbinieku 
biedrības kopējam Memorandam 
par sociālā darba attīstību pašval-
dībās. Talsu novada pašvaldības 
vārdā memorandu parakstīs do-
mes priekšsēdētāja Sandra Pēter-
sone.

Lai stiprinātu jauno pašvaldību 
izpratni par sociālā darba un sociālo 
pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmē-
tu sociālā darba lomu administra-
tīvi teritoriālās reformas kontekstā, 

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienība un Latvijas soci-
ālo darbinieku biedrība ir nosūtījusi 
visām 40 jaunievēlētajām domēm 
Memorandu par sociālā darba attīs-
tību pašvaldībās, aicinot tās atbalstīt 
dokumentu. 

Memoranda pamatā ir virzība uz 
tāda atbalsta izveidi, kā centrā ir katra 
sociālā dienesta klienta vajadzības un 
potenciāls. 

Parakstot šo memorandu, paš-
valdības deputāti apliecina izpratni 
par sociālā darba un sociālās pa-
līdzības nozīmi, apņemoties savu 
pilnvaru darbības laikā realizēt me-
morandā izvirzītos mērķus:

 z atvēlēt sociālajam dienestam 
pietiekamus administratīvos, finanšu 
un cilvēkresursus, kā arī iesaistīt so-

ciālo dienestu pašvaldības attīstības 
un pakalpojumu plānošanā;

 z sadarbībā ar novada sociālā 
dienesta vadību attīstīt sociālo dar-
binieku zināšanas un prasmes, pa-
redzēt viņu ieguldītajam atbilstošu 
samaksu, rūpēties par mūsdienīgu 
darba vidi sociālajam dienestam un 
telpām, kurās tiek ievērotas gan so-
ciālo darbinieku, gan sociālā dienesta 
klientu vajadzības;

 z nodrošināt savlaicīgu, piln-
vērtīgu un sistēmisku pašvaldības 
vadības un iesaistīto institūciju visu 
līmeņu sadarbību ar sociālo dienestu, 
īpaši veselības aprūpes, izglītības, no-
darbinātības un sabiedriskās kārtības 
sargāšanas jomās.

Memoranda autori uzsver, ka veik-
smīgi īstenota sociālā funkcija paš-

valdībā veicina cilvēku labklājību un 
sniedz iespējas realizēt savu potenciālu, 
kas rezultējas veselīgās attiecībās starp 
cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā 
arī veido ilgtspējīgu vietējo kopienu. To 
praktiski īstenot palīdz sociālais die-
nests ar pašvaldības vadības politisku 
un administratīvu atbalstu, izpratni un 
ieinteresētību. 

Parakstīts memorands ir zināma 
garantija tam, ka, plānojot novada vai 
pilsētas darbības prioritātes, varas un 
finansējuma sadali, tiks stiprināta paš-
valdības sociālā funkcija, un tā saņems 
atbilstošus resursus un atbalstu gan no 
domes vadības, gan citiem dienestiem, 
ar ko ikdienā sadarbojas sociālie darbi-
nieki. 

Renāte Freiberga

26. augustā Talsu novada domes 
deputāti lēma par jaunas struktūras 
izveidošanu Talsu novada pašvaldī-
bas centrālajā administrācijā. Tas bija 
nepieciešams, lai līdz nākamā gada 
sākumam nodrošinātu pilnvērtīgu 
Talsu novada pašvaldības centrālās 
administrācijas darbu jaunajā Talsu 
novadā. 

Administratīvi teritoriālā reforma 
noteica, ka apvienotās pašvaldības uz-
sāka darbu pēc pirmās domes sēdes 
1. jūlijā. Tas attiecas arī uz jauno Talsu 
novadu, kas tagad ietver nevis 18 terito-
riālās vienības, bet gan 22, iekļaujot arī 
Dundagas, Kolkas, Rojas un Mērsraga 
pagastus.

Ja līdz šim Talsu, Dundagas, Rojas 
un Mērsraga novadā bija atsevišķas 
centrālās administrācijas ar dažādām 
struktūrām, tad tagad ir apstiprināta 
vienas centrālās administrācijas struk-
tūra, kas ne vēlāk kā līdz nākamā gada 
janvārim būs saistoša visam novadam.

„Veidojot jauno centrālās adminis-
trācijas struktūru, ņēmām vērā katras 
nodaļas darba specifiku, līdzšinējo no-
daļas vadītāju sniegto informāciju un 
iespējamo darba organizāciju jaunajā 
novadā. Pārskatījām centrālās adminis-
trācijas darba pienākumus, izvērtējām 
esošo noslodzi, lai izveidotu efektīvu 
centrālās administrācijas struktūru,” 
sacīja Talsu novada pašvaldības izpild-
direktores vietniece Evita Veide.

Ja pirms apvienošanas Talsu, Rojas, 
Dundagas un Mērsraga centrālajās ad-
ministrācijās bija 221,3 amata slodzes, 
tad tagad jaunajā struktūrā to ir 190. 

Jaunā struktūra paredz centrālās ad-
ministrācijas darba organizāciju 12 no-

daļās. Līdzšinējā kanceleja, izskatot 
darba pienākumus un citu pašvaldību 
pieredzi, ir pārsaukta par dokumentu 
pārvaldības nodaļu. Būtiskas izmaiņas 
ir skārušas līdzšinējo nekustamā īpašu-
ma nodaļu. Tā turpmāk būs īpašumu 
un vides aizsardzības nodaļa, kas ap-
vienos ceļu, vides, nekustamā īpašuma 
speciālistus, energo pārvaldnieku un 
nodokļu (nekustamā īpašuma nodokļa) 
administratorus.

Ja līdz šim Talsu novada pašvaldības 
juridiskajā nodaļā ietilpa personāldaļa, 
tad tagad izveidota atsevišķa personāla 
vadības nodaļa. Tas darīts, lai pakāpe-
niski visu Talsu novada pašvaldības ad-
ministrācijas, iestāžu un struktūrvienī-
bu personālvadību nodotu šīs nodaļas 
pārziņā. 

Būtiskas izmaiņas paredzētas paš-
valdības policijas darbā. Plānots, ka 
no 1. janvāra Talsu novada pašvaldības 
policija iedzīvotājiem būs pieejama visu 
diennakti.

„Reorganizāciju veiksim pakāpe-
niski, nodrošinot, lai līdz nākamā gada 
1.  janvārim centrālā administrācija 
strādātu jaunajā kārtībā. Līdz septem-
bra beigām paredzēts aktualizēt no-
daļu nolikumus un izvērtēt centrālās 
administrācijas darbinieku atalgojumu, 
salīdzinot to ar vidējo atalgojumu no-
zarē valstī, lai piesaistītu kompetentus 
speciālistus. Katrai nodaļai noteikts 
termiņš reorganizācijas veikšanai. Pie-
mēram, jaunajai finanšu un grāmatve-
dības, dokumentu pārvaldības un per-
sonāla vadības nodaļai reorganizācija 
jāpaveic līdz 1. novembrim,” piebilda 
E. Veide.

Inita Fedko

Apstiprina Talsu novada 
pašvaldības centrālās 
administrācijas struktūru

Latvijas goda ģimenes apliecība „3+ Ģimenes karte” tagad zinā-
ma ar nosaukumu „Latvijas goda ģimenes apliecība „Goda ģimene””. 
Turpmāk Latvijas Goda ģimenes apliecību saņems ne tikai daudz-
bērnu ģimenes, bet arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti 
vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai 
ir noteikta pirmās vai otrās invaliditātes grupa. Tāpat paplašināts 
sniegtā atbalsta apjoms un izveidots jauns apliecības dizains.

Izmaiņas programmā „Latvijas goda ģimenes apliecība” ir 
apstiprinātas Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 352.

Apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, iegādājoties preces 
vai pakalpojumus, ko piedāvā vairāk nekā 450 uzņēmumu un valsts 
iestādes Latvijā, tajā skaitā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 
atvieglojumus; samazinātu nekustamā īpašuma nodokli; braukšanas 
maksas atvieglojumus, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, 
kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā (atlaide 90 % 
apmērā no pilnas cenas biļetes bērniem un studentiem, 50 % apmērā 
pieaugušajiem) un citas priekšrocības.

Uz visiem apliecības „Goda ģimene” īpašniekiem attiecas vienādas 
atlaides pakalpojumu saņemšanai pie visiem programmas dalībniekiem/
uzņēmējiem, kuri norādīti Atlaižu katalogā.  Vienīgā būtiskā atšķirība – 
atvieglojums par īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā, kas 
attiecas tikai uz daudzbērnu ģimenēm.

Lai saņemtu apliecību, noteikumi paredz, ka ģimenēm, kuru aprūpē 
ir bērns ar invaliditāti, nav noteikts arī bērnu skaits, kā tas ir daudzbērnu 
ģimenes gadījumā.

Vienlaikus informējam, ka personai, kura audzina bērnu ar 
invaliditāti un ir apliecības „Goda ģimene” īpašnieks, transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokļa atvieglojumam Ceļu satiksmes drošības direkcijā 
izdevīgāk ir izmantot invaliditātes apliecību, (atvieglojums vienam auto 
ir 100 %), bet daudzbērnu ģimenes vecākiem uz vienu auto ar apliecību 
„Goda ģimene” – 50 % atlaide. 

Līdz ar nosaukumu mainīts arī apliecības dizains. Sabiedrības 
integrācijas fonds norāda, ka apliecības, kas izsniegtas līdz šim, būs 
derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām. 

Kopš 2018. gada 1. janvāra līdz šim brīdim Talsu novadā izsniegtas 
715 „Goda ģimenes” pieaugušo kartes (līdz 1. jūnijam 3+ Ģimenes 
kartes) un 948 bērnu kartes.

Apliecība „Goda ģimene” ir derīga, uzrādot to kopā ar personu 
apliecinošu dokumentu vai studenta/skolēna apliecību. 

Plašāka informācija par apliecību un pieteikšanās kārtību pieejama 
mājaslapā www.godagimene.lv. 

Renāte Freiberga
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Jauns Dzintras Žuravskas 
romāns

„Tauriņa lidojums ugu-
nī” ir jau otrais romāns, kas 
šogad rakstniecei Dzintrai 
Žuravskai iznācis sadarbībā 
ar izdevniecību „Sol Vita”. 
Grāmatas anotācijā teikts: 
„Bagātība un nabadzība. 
Spožums un posts. Meitene, 
kuru puikas bija iedēvēju-
ši par miskastu kaķeni, jo 
bērnībā viņa rakņājusies pa 
atkritumu tvertnēm, cerībā 
atrast ko ēdamu, alkst kļūt 
par biznesa lēdiju. Kā tau-
renis viņa lido pretī spožai 
ugunij un apsvilina spārnus.” 
Jaunais romāns gaida savus 
lasītājus Rojas bibliotēkā. 

Valstī noteikto ierobe-
žojumu dēļ iepriekšējā ro-
māna „Aizejot neaizcērt 
durvis” atvēršanas svētki 
nevarēja notikt plašākā 
auto res talanta cienītāju un 
sveicēju lokā, tāpēc Rojas 
novada svētkos rakstnieci 
sveica tikai bibliotēkas dar-
binieces. 

Arī pagājušajā gadā auto-
rei izdoto grāmatu klāsts 
papildinājās ar diviem dar-
biem, un nupat izdevniecī-
bā „Sol Vita” top vēl viens 
romāns. Tas ir pamatots 
iemesls,  lai Dzintru Žurav-
sku pieteiktu konkursam 
„Radi Talsu novadam” nominācijā „Ra-
došākais novadnieks”. Tā kā šobrīd val-
stī noteiktie ierobežojumi ir nedaudz 
mainījušies – lietojot mutes un deguna 
aizsegus, mūsu bibliotēkā vienlaikus var 
uzturēties 8 apmeklētāji – 31. augustā 

Rojas bibliotēkā notika konkursa „Radi 
Talsu novadam” žūrijas komisijas saru-
na ar autori. Pēc tikšanās sveicām Dzin-
tru Žuravsku ar jauno romānu.

Irēna Svitiņa

Dzintra Žuravska pieteikta konkursam „Radi 
Talsu novadam” nominācijā „Radošākais novad-
nieks”.                                                     

     Albuma foto 

Atmiņu pēcpusdiena Rojas muzeja 
dibinātājai Līvijai Šteinbaumai

25. augustā Rojas Jūras 
zvejniecības muzejā no-
tika atmiņu pēcpusdiena, 
veltīta muzeja dibinātājai 
un pirmajai vadītājai, vēs-
turniecei Līvijai Šteinbau-
mai, kurai šogad apritētu 
90. gadskārta. 

Ritinot atmiņu kamolu, 
klātesošie uzzināja daudz 
jauna par šo šķietami traus-
lo, gaišo sievieti, kura ne ti-
kai mīlēja dzeju, bet arī pati 
to rakstījusi savās atmiņu 
kladēs. Kā stāstīja muzeja 
darbiniece Gundega Balode, 
mēs šodien varam tikai no-
jaust, cik lielu darbu Līvija 
Šteinbauma izdarījusi, savā-
cot materiālus muzeja dibi-
nāšanai, un, cik viņas klusa-
jai dvēselei tas prasīja daudz 
spēka – iet svešās mājās, sa-
tikt nepazīstamus ļaudis un 
viņus iztaujāt. Šodien mums 
to nesaprast, tādēļ varam ti-
kai mazliet tam pieskarties, 
izrādot godu tā laika jaunajai 
vēsturniecei, kura visu savu 
laiku un gribasspēku veltīja 
Rojas zvejniecības muzeja 
izveidei. Kā stāstīja Gunde-
ga, šodien uz muzeju brauc 
ciemiņi no malu malām un 
priecājas par bagātīgo muze-
ja krājumu, bet daudz kā no 
tā nebūtu, ja jau 1968. gadā 
Līvija Šteinbauma nebūtu 
atnākusi uz Roju. Tas viss ir 
Līvijas lielais, klusais talants 
un uzmanīgais, precīzais 
darbs. Viņai pirmajā vietā 

allaž bija darbs un viņas 
personīgā dzīve palika ci-
tiem dziļi apslēpta. Viena 
lieta ir tā, ko redz ģimene, 
un kaut kas cits – kādi 
mēs esam savā darbā un 
sabiedriskajā dzīvē.

To, cik Līvijas dvēse-
le bija skaista un bagāta, 
parāda arī viņas dienas-
grāmatas. Tajās atspogu-
ļojas arī viņas sapnis kļūt 
par žurnālisti. Dzīve gan 
iegrozījās savādāk, un Lī-
vija kļuva par vēsturnieci. 
Savulaik bijušais Rojas iz-
pildu komitejas priekšsē-
dētājs Juris Krupins aprak-
stījis, kā Rojā izveidojies 
muzejs. Zvejnieku kolhozā 
„Banga” nobriedusi doma 
par zvejniecības muzeja 
organizēšanu un toreizē-
jais kolhoza priekšsēdētājs 
Miķelis Lisments izteicis 
piedāvājumu veidot mu-
zeju Līvijai Šteinbaumai. 
Tā kā Līvijai jau bija iegū-
ta muzeja darba pieredze, 
strādājot Tukuma muzeja 
novadpētniecības nodaļā, 
viņa labprāt piekritusi at-
griezties Rojā. Ar lielu pie-
nākuma un atbildības sajūtu 
Līvija muzejā nostrādāja no 
1968. gada līdz pat aiziešanai 
pensijā 1992. gadā. 

Lai varētu pēc iespējas 
vairāk apzināt plašo terito-
riju un iegūt priekšmetus 
muzeja krājumam, jaunajai 
speciālistei tika piešķirts 

transportlīdzeklis – moto-
cikls ar blakusvāģi. Droši, ka 
daudzu Rojas novada ļaužu 
atmiņā vēl ir aktīvā novad-
pētniece, kura praktiski 
nekad nešķīrās no sava fo-
toaparāta un motocikla. Ilgi 
tika lauzti šķēpi par to, kuras 
telpas atvēlēt muzeja izvei-
dei, līdz tika pieņemts lē-
mums muzeju iekārtot biju-
šajās Rojas ciemata padomes 

ēkā. Likteņa ironija – tās bija 
bijušās Līvijas vecāku mājas, 
kuras viņa atkal atguva savā 
īpašumā un pavadīja tur 
sava mūža nogali. Starp citu, 
mācoties braukt ar moto-
ciklu, Līvija sastapa arī savu 
nākamo vīru. Izveidojās ģi-
mene, kurā piedzima divas 
brīnišķīgas meitas un nu jau 
dzimtu turpina arī pulciņš 
mazbērnu. 

Fragmentus no Līvijas Šteinbaumas dienasgrāmatām lasī-
ja muzeja krājuma glabātāja Anda Rācenāja.

Daudz atmiņu sagla-
bājies arī bijušajai Līvijas 
kaimiņienei Mērijai Krau-
zei, kura bieži pieminēta 
Līvijas dienasgrāmatās. 
No Mērijas uzzinām arī 
to, ka vietā, kur pašlaik 
atrodas muzejs, kādreiz 
viļņojies Līvijas Šteinbau-
mas tēva rudzu lauks.

D. Klaberes foto

Ģipkas baznīcā prezentē grāmatu un 
atklāj piemiņas akmeņus
Dace Klabere

Augusta nogalē Ģipkas baznīcā 
notika plašs pasākums, veltīts mācītāja, 
mūsu novadnieka Hugo Maksimiliāna 
Grīvāna 120. dzimšanas dienas atcerei, 
kā arī mācītāja H. M.  Grīvā na 2021. gadā 
Latvijā izdotās grāmatas „Avju gans no 
Jaunarājiem” prezentācijai, un piemiņas 
akmeņa mācītājam Grīvānam un 
pateicības akmeņu bijušajiem draudzes 
priekšniekiem Paulam Ūpim un 
Ērikam Sēnem atklāšanai un iesvētei.

Ļaužu piepildītā baznīca bija 
visīstākais apliecinājums tam, cik šis 
notikums ir svarīgs ne tikai Ģipkas 
draudzes locekļiem, bet arī draudzes 
priekšnieka Valda Randes draugiem, 
kolēģiem un bijušajiem studiju 
biedriem. Savā uzrunā klātesošajiem 
draudzes priekšnieks pastāstīja, ka 
pēc lūguma ziedojumam grāmatas 
izdošanai publicēšanas sociālajos 
tīklos, divu nedēļu laikā saziedota tik 
liela naudas summa, par kuru varēja 
ne tikai izdot grāmatu, bet arī uzstādīt 
piemiņas akmeni mācītājam H. M. Grī-
vānam un pateicības akmeņus Valda 
Randes priekštečiem Paulam Ūpim 
un Ērikam Sēnem – vīriem, kuri bija 
baznīcas atjaunošanas aizsācēji. Kā 
pateicību par ziedojumu, Randes 
kungs pasniedza skaistu rozi katram 
no baznīcā esošajiem dāsnākajiem 
ziedotājiem.

Dievkalpojumu-svētrunu, piemiņas 
un pateicības akmeņu atklāšanu un 
iesvēti veica Ģipkas draudzes mācītājs 
Didzis Olte. Viņš draudzes priekšnieka 
uzdāvināto grāmatu izlasījis divreiz, 
katrā reizē atklājot ko no jauna. 
Pēc mācītāja domām, grāmata ir 
enciklopēdiska satura liecība par 
5 draudzēm – Balvu, Ventspils, Kolkas, 
Mazirbes un Ģipkas. Mācītājs Didzis 
Olte sacīja: „Cik mīļš ir cilvēks, tik mīļa 

cilvēkam ir Latvija. Šodienas 
politikas entuziastiem derētu 
šo grāmatu izlasīt kaut vai kā 
vēstures grāmatu, lai apjaustu, 
ko tas maksājis ne Latvijai, 
bet cilvēkiem, ka šobrīd mēs 
dzīvojam brīvā Latvijā. Šodien 
mēs runājam par personību 
un grāmatu. Grāmata neatklāj 
personību, bet personība mums 
atstāj liecību par notikumiem, 
savu darbu un cīņu. Dieva vīrs, 
kurš ticības pilnbriedā stāstīja 
par savu dzīvi. Ticiet, mīļie, šis 
pilnbrieds bija kā izkalts akmens. 
Tā ir Dieva dāvana, kas dota 
mums, lai mēs tajā stiprinātos un 
gūtu atbalstu sev grūtajās dzīves 
situācijās”.

Pasākumu vēl īpašāku vērsa 
Tukuma Jāņa Raiņa vārdā nosauktās 
ģimnāzijas jauktais koris „Savējie” un 
Ģipkas baznīcas ērģelniece Ilze Rūsa. 
Pēc pasākuma draudzes priekšnieks 

ikvienu interesentu iepazīstināja ar 
baznīcas vēsturi un savu lepnumu – 
sadarbībā ar Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja darbiniekiem izveidoto muzeju 
baznīcas telpās. 

Draudzes priekšnieks Valdis Rande bija gandarīts par savas ieceres 
izdošanos.

Dievkalpojumu-svētrunu un akmeņu 
atklāšanu un iesvēti veica Ģipkas draudzes 
mācītājs Didzis Olte.               D. Klaberes foto

Grupas „Karūsiņas” 
bērnu tikšanās ar Pepiju 
Rojas bērnu bibliotēkā

Atraktīvi un jautri aizvadot 1. sep-
tembri – Zinību dienu, sākas jaunais 
2021./2022. mācību gads PII „Zelta 
zivtiņā”. Lai kļūtu zinošāki un pieredzes 
bagātāki, dodamies mācību ekskursijā 
uz Rojas bibliotēku jau nākamajā dienā. 
Ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, 
mūs sagaida jaukā un atraktīvā bibliote-
kāre Iluta, iejūtoties Pepijas lomā. Bērni 
ar lielu interesi klausās un vēro viņas 
stāstīto un rādīto par bibliotēkas darbu 
ikdienā. Bērni gudri un zinoši atbild uz 
Pepijas asprātīgajiem jautājumiem un 
uzdevumiem. Daļa no bērniem jau vie-
sojušies bibliotēkā kopā ar vecākiem, jo 
tur visu vasaru atradās mūsu bērnu ra-
došo darbiņu izstāde, lai priecētu visus 

bibliotēkas apmeklētājus, 
šoreiz to vēro arī bērni, kuri 
to nav redzējuši, ar prieku 
atrod savus darbiņus. Bērni 
vēro, kā tiek saņemta atpa-
kaļ skolotājas iepriekšējā 
dienā stāstītā grāmata un 
saņemtas jaunas grāmatas, 
kuras izvēlējušies paši bēr-
ni. Tad tiek pētīta grāmatu 
daudzveidība – vismazākā, 
vislielākā, visbiezākā un vis-
smagākā grāmata, kuru kat-
ram bērnam gribas pacelt 
un izmēģināt savus spēkus. 
Bērniem liels pārsteigums 
atrasties uz bibliotēkas bal-
kona, kur redzama plaša 
ainava un celtnieku rosība, 
veidojot jauno laukumu 
kultūras centra priekšā.

Īpašu bērnu interesi pie-
saista mākslinieces I.  Ha-
kas adīto augļu un dārzeņu 
izstāde, kura izskatās tik 
dabiska un krāsaina, ka 
bērniem kārotos katrā no 
tiem iekosties un pagar-

šot. Bērni atpazīst un nosauc visus no 
redzamajiem augļiem un dārzeņiem. 
Sakām paldies māksliniecei, ka izstādes 
materiāls tik ilgu laiku atradās Rojas 
bibliotēkā, jo ļoti vēlējos to parādīt bēr-
niem, kuri tikai vakar atgriezās grupā 
pēc vasaras brīvdienām. Šovakar, sapa-
koti kastē, brīnišķīgie adījumi atgrie-
žas Smiltenē.  Pepija katram bērnam 
dāvina grāmatzīmi ar uzlīmi, lai rosi-
nātu visus apmeklēt bibliotēku un lasīt 
grāmatas, kā pārsteigums bija gudrības 
konfekte, kuru apēdot kļūsim gudrāki 
un gudrāki. Paldies bibliotekārei Ilutai 
par brīnišķīgo ceļojumu bibliotēkā un 
grāmatu valstībā!

Skolotāja Iveta Rozentāle 

Adītie augļi un dārzeņi izskatījās tik dabiski, ka 
bērniem tā vien kārojās tajos iekosties.

 Albuma foto
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Zivju pārstrādes un 
konservu ražošanas 
uzņēmums „Līcis-93” 
2020. gadā strādājis 
ar vairāk nekā 10 mil-
jonu apgrozījumu un 
peļņa pēc uzņēmuma reorganizācijas 
sasniegusi 1,5 miljonus eiro. Vadības 
izvirzītais mērķis 2021. gadā ir kāpi-
nāt peļņu par 25% un nostiprināt sa-
vas šprotu ražotāja pozīcijas. 

Latvijā ražotā produkcija pieejama 
40 valstīs. Lielākie sadarbības partneri 
ir Amerikas Savienotās Valstis, Uzbe-
kistāna un Polija, un pat Dienvidkorejā, 
Austrālijā pieejami Kolkā ražotie zivju 
konservi. Modernizējot uzņēmumu, 
investējot ražošanā, un menedžmentā 
panākta uzņēmējdarbības efektivitāte, 
radīti jauni iepakojumi un produk-
cija  – 2020. gadā saražotas 10481976 
vienības. 

Kaspars Cveiģe-
lis, „Līcis-93” val-
des loceklis: „Cītīgi 
strādāts, lai sakārto-
tu uzņēmējdarbības 
procesus, strukturē-
jot un plānojot, uz-
skaitot ienākumus 
un izdevumus, vei-
cot auditus ražoša-
nas procesā,  esam 
izvirzītos mērķus 
sasnieguši. Veicām 
izmaiņas produktu 
sortimentā, atsa-
koties no mazāk 
rentabliem produk-
tiem, ieguldījām 
naudu mārketingā, 
strādājām eksporta 
tirgos un saglabā-
jām savas pozīcijas 
Latvijas un Balti-
jas tirgū. Joprojām 

pieprasītākais produkts ir kūpinātas 
šprotes stikla burkā. Aug arī piepra-
sītās produkcijas apjoms, kas fasēts ar 
caurspīdīgiem vāciņiem, cilvēki vēlas 
redzēt, ko viņi pērk.” 

Uzņēmumā šobrīd tiek nodarbinā-
tas 240 personu no Rojas, Talsu un tu-
vējās apkārtnes Kurzemes novadiem. 

„Līcis-93” ir „Gamma – A” hol-
dinga grupas uzņēmums, tā amatper-
sonas: Aivars Lejietis, Igors Kušner-
čuks un Kaspars Cveiģelis. 

Anda Podziņa, 
Sabiedrisko attiecību projektu 

vadītāja

Mājas kafejnīcu dienas
Dace Klabere

No 27. līdz 28. augustam visā Latvi-
jā, tostarp bijušajā Rojas novadā norisi-
nājās Mājas kafejnīcu dienas. Ideja par 
Mājas kafejnīcu organizēšanu aizgūta 
no Igaunijas, kur šādas dienas notiek 
jau vairākus gadus. 2019. gadā tās pir-
moreiz tika noorganizētas arī Latvijā, 
gūstot lielu atsaucību, ar katru gadu tajās 
iesaistās arvien vairāk mājsaimniecību. 
Tas nebūt nav vienkārši – uz dienu vai 
divām pārvērst savu māju pagalmus par 
kafejnīcām, piedāvājot nogaršot vietējos, 
pašu gatavotos ēdienus, un interesantas 
kultūras programmas.  Šajās dienās sa-
vas durvis apmeklētājiem vēra arī vietē-
jie ēdināšanas uzņēmumi – kafejnīcas, 
restorāni, krodziņi, viesu nami.

Atsaucīgi cilvēki dzīvo arī mūsu 
pusē. Kaltenē viesus uzņēma un ar „Pī-
lādžu vīnu” un citiem gardumiem cienā-
ja Gunta Rožkalne „Cīrulīšos”, Kaltenes 
klubs Dinas Čubas vadībā savukārt bija 
pārvērties par „Reņģēdāju leiputriju”, ar 
kurzemnieku ēdieniem cienāja arī „Rē-
deros”. No čaklajiem un viesmīlīgajiem 
kalteniekiem neatpalika arī saimnieces 
Rojā, Rudē, Ģipkā un Melnsilā. Es šoreiz 
gastronomiskajai izklaidei varēju veltīt 
tikai vienu dienu, bet arī ar to pietika, lai 
noķertu īsto smeķi. Nelielam ieskatam 
piedāvāju dažus foto.

„Joku” saimnieces Ieviņas Svitiņas vārds dažkārt jau izskanējis visā Latvijā. 
Pie viņas nekas nenotiek vienkārši. Arī šajā dienā, kad briežu gaļas zupa un 
citi gardumi bija nobaudīti, viesus gaidīja pārsteigums – bija jāsašķiro pupiņas. 
Kārlis šai lietai piegāja nopietni, un dažu minūšu laikā darbiņš bija padarīts. 

Kražovsku ģimene mūs sagaidīja ar trīs draudzīgām suņu meitenēm, kas 
īpašu prieku izraisīja bērnos. Saimniecībā varēja ne tikai garšīgi pacienāties, 
bet arī salasīt pašu vajadzībām garšīgās krūmmellenes, kas saimniecībā aug 
vairāk nekā 2 ha platībā. Tikai tad, kad mellenes bija salasītas, ķērāmies pie 
pankūku ēšanas, kas ar dažādajām mērcītēm garšoja lieliski. Kā izrādās, ģi-
menē galvenais pankūku cepējs esot pats saimnieks Florians, kurš pankūkas 
cept iemācījies laikā, kad sievas nebijis mājās, bet mazā meita prasījusi ēst. 
Grūti gan viņam pirmajā reizē gājis, jo pietrūcis gan piens, gan olas, bet mei-
tēns ēdis gardu muti, un Florianam amats rokā. Šajā dienā viņam palīgā atnā-
kusi Agrita Insberga, jo gardumu kārotāju bija ļoti daudz.

 Lai arī jau pilniem vēderiem, 
mājup braucot, nevarējām pabraukt 
garām viesmīlīgajai ģimenei Selgas 
ielā. Tās saimnieki nesen kā atgrie-
zušies no Turcijas, kur nodzīvoti 
12  gadi, un nu apmetušies uz dzīvi 
Rojā. Viņi viesus cienāja ar ēdieniem, 
kas gadsimtiem ilgi celti galdā kara-
liskajā galmā. Šeit nobaudām vēstu-
risko Noasa pudiņu un aprunājāmies 
ar mājas saimnieci un viņas brašajiem 
puišiem, no kuriem trīs lielākie (attē-
lā), šogad pievienosies Rojas skolu 
saimei.                                    D. Klaberes foto

Pēc saldajām pankūkām nonākam Kaltenes klubā ierīkotajā „Reņģēdāju 
leiputrijā”. Tur meitenes Dinas Čubas vadībā rāvās vaiga sviedros, lai pacie-
nātu negaidīti lielo viesu plūsmu. Viesus apkalpoja Gundega Balode (attēlā) 
un Kristīne Voldemāre. Pēc saldajām pankūkām tā vien prasījās pēc kaut kā 
kreftīga, un dažādie ēdieni no reņģēm nāca īstajā laikā un bija bezgala garšīgi.

Zivju pārstrādātājs „Līcis – 93” 
nopelnīto miljonu ieguldīs 
uzņēmuma attīstībā

Uzņēmumā darbu 
atraduši cilvēki no 
Rojas, Talsiem un tu-
vējās apkārtnes.

Vispieprasītākais produkts 
ir šprotes stikla burciņās. 

Albuma foto

Sakārtota Helmuta Skaberga 
kapavieta

Šī gada jūlijā ienāca informācija, ka 
ilggadējā un ļoti cienījamā Rojas zivju 
konservu rūpnīcas direktora Helmuta 
Skaberga (1927.–1982.) atdusas vietā 
Apšuciema kapos ir apgāzies uzstādī-
tais kapakmens. Pēc viņa negaidītās un 
pēkšņās aiziešanas mūžībā 1982.  gada 
februārī, ģimene izlēma guldīt viņu 
Apšuciema kapos blakus tētim un 
mammai.

1983. gadā atdusas vietā ar rūpnīcas 
vadības atbalstu tika uzstādīts tēlnieka 
Harija Sprinča izgatavotais, mākslinie-
ciski pilnvērtīgais kapakmens.

Internetā pieejamā informācija lie-
cina, ka vienīgais dēls Almants miris 
2020. gada 6. novembrī, brālis Ziedo-
nis arī miris, par sievu Liliju ziņas iegūt 
neizdevās, pārējos radus nepazīstam. 
Izskatās, ka atdusas vietā zāli uz kapu-
svētku laiku nopļauj kapu uzraugs.

Kad pirms dažiem gadiem Rojas 
ZKR bijušie strādājošie tikās muzejā 
Selgas ielas vārda dienā, tad izskanēja 
tik daudz sirsnīgu, labu, cildinošu vār-
du par direktoru, tik spilgtas vēl bija 
atmiņas par viņu! Un vai tad vārdi nav 
jāapliecina ar darbiem, ja rodas tāda va-
jadzība?

No visas sirds pateicos bijušajiem dar-
babiedriem par atbalstu idejai, ka mums 
vienkārši kaut kas jādara, ka visi kopā 
mēs to vēl varam izdarīt.

Paldies atsaucīgajam šoferim Jānim, 
kurš ar savu auto pāris reizes aizveda 
mūs uz Apšuciemu, lai uz vietas apzinātu 
situāciju un apspriestu iespējamos va-
riantus kapavietas sakārtošanai. Paldies 
visiem par finansiālu atbalstu, lai varētu 
nosegt izdevumus par aprīkojuma nomu 
aptuveni 2 tonnas smagā kapakmens 

pacelšanai un novietošanai uz pamat-
nes, jaunas pamatnes uzmūrēšanu, par 
materiāliem, transporta izdevumiem un 
darbu.

Tagad kapakmens ir sava vietā, attīrīts 
no sūnām, iegrimusī kapavieta izlīdzinā-
ta, jaunais futrālis apzaļumots, izravētas 
sūnas un nezāles no pārējo piederīgo at-
dusas vietām. Īpašs paldies Ausmai par 
līdzi darbošanos! 

Ir palicis viens nepadarīts darbs – jā-
paceļ augstāk pārējo piederīgo kapu fut-
rāļi un attiecīgi papildus jāuzber smiltis. 
Bet to nākošgad – uz direktora 95. dzim-
šanas dienu maijā. 

Valentīna Kaža

Bijušie Rojas ZKR ļaudis tukšu neru-
nā –  ja reiz tika nolemts, ka cienījamā di-
rektora kapa vieta ir jāsakārto, tad tas arī 
tika izdarīts.                              Albuma foto

Pakāpeniski 
reorganizē 
pilsētu un 
pārvalžu 
modeli

31. augustā Talsu novada domes 
ārkārtas sēdē deputāti lēma par Dun-
dagas, Rojas un Mērsraga pagasta 
pārvaldes izveidi, Kolkas pagasta pār-
valdes jaunā nolikuma apstiprināša-
nu, kā arī par Virbu, Strazdes, Lībagu 
un Stendes pārvalžu reorganizāciju.

Pirms administratīvi teritoriālās 
reformas Talsu novadā bija 16 pilsētu 
un pagastu pārvaldes. Tagad pieņemts 
lēmums izveidot trīs jaunas pārvaldes – 
Dundagas, Rojas un Mērsraga pagasta 
pārvaldi, kā arī apstiprināt jaunu Kol-
kas pagasta pārvaldes nolikumu.

Līdztekus šīm izmaiņām pārmaiņas  
skars arī Lībagu, Strazdes, Virbu pa-
gastu un Stendes pilsētas pārvaldi. Šīm 
pārvaldēm bija noteikts viens pārvaldes 
vadītājs, bet, izvērtējot teritoriju lielu-
mu, iedzīvotāju un iestāžu skaitu, tika 
pieņemts lēmums tās reorganizēt.

Talsu novada domes deputāti no-
lēma apvienot Lībagu un Strazdes pa-
gasta pārvaldi, izveidojot vienu iestādi: 
Lībagu pagasta un Strazdes pagasta 
apvienības pārvaldi. Savukārt, lemjot 
par Stendes pilsētas un Virbu pagasta 
pārvaldes reorganizāciju, tagad izvei-
dota Stendes pilsētas un Virbu pagasta 
apvienības pārvalde.

Līdz 31. oktobrim paredzēts amatos 
apstiprināt arī jauno pārvalžu vadītājus. 

Līdz gada beigām tiks pārskatīta 
arī pārējo pilsētu un pagastu pārvalžu 
struktūra.

Inita Fedko
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Izdevējs Rojas pagasta pārvalde. 
Redaktore Dace Klabere. 
Tālrunis 25446369. 

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

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

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

Līdzjūtība

Jau saule riet,
Sirds atvadās no dienas,
Sirds pretī klusumam un dusai iet.

Skumju brīdī esam kopā ar Aigitu Sprinci 
un tuviniekiem, no Laimdotas Sprinces atva-
doties.

Kolēģi Rojas vidusskolā

Sludinājumi 

„ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai 
nākotnei!”” (Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/
mācību/ citu pasākumu grafiks 2021. gada 
oktobra mēnesim” Projekts „Čaklās rokas!” Nr. 20-08-AL35-A019.2204-000003 

  Rojas invalīdu biedrība piedāvā nodarbības pieaugušajiem

Nr. 
p. k. Datums Norises laiks Īstenošanas vieta Nosaukums

1. 05.10.2021. 10.30–13.00 BLPJC „Strops” Radošo darbnīcu nodarbība – 
koka iededzināšana

2. 07.10.2021. 10.30–13.00 BLPJC „Varavīksne” Radošo darbnīcu nodarbība – 
koka iededzināšana

3. 12.10.2021. 10.30–13.30 BLPJC „Strops” Radošo darbnīcu nodarbība – 
sveču liešana

4. 14.10.2021. 10.30–13.30 BLPJC „Varavīksne” Radošo darbnīcu nodarbība – 
sveču liešana

5. 19.10.2021. 10.30–13.30 BLPJC „Strops” Radošo darbnīcu nodarbība – 
ziepju liešana

6. 21.10.2021. 10.30–13.30 BLPJC „Varavīksne” Radošo darbnīcu nodarbība – 
ziepju liešana

7 26.10.2021. 10.30–12.30 BLPJC „Strops” Radošo darbnīcu nodarbība – 
veidošana no fimo

8. 28.10.2021. 10.30–12.30 BLPJC „Varavīksne” Radošo darbnīcu nodarbība – 
veidošana no fimo

Nr. 
p. 
k.

Datums 
(dd.

mm.gggg.)

Norises 
laiks 

(plkst.  
no-līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.

01.10.2021. 
08.10.2021. 
15.10.2021. 
22.10.2021. 
29.10.2021.

11.00–12.00

Parkā pie brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu 

centra „Varavīksne”, „Rude”, 
Rude, Rojas pagasts

Veselības veicināšanas pasākums – 
fizioterapijas nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

2.

01.10.2021. 
08.10.2021. 
15.10.2021. 
22.10.2021. 
29.10.2021.

12.30–13.30

Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centrā „Strops”, 
Strauta ielā 8-33, Roja, 

Rojas pagasts

Veselības veicināšanas pasākums – 
fizioterapijas nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi!”

3.

01.10.2021. 
08.10.2021. 
15.10.2021. 
22.10.2021. 
29.10.2021.

14.30–15.30

Laukā pie brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu 
centra Melnsilā, Rojas 

pagasts

Veselības veicināšanas pasākums – 
fizioterapijas nodarbības 

pieaugušajiem „Kusties brīvi!” 

Policija ziņo 

9. oktobrī pulksten 13.00
Rojas kultūras centrā kluba „Rūķi”

40 gadu balle
ar kopīgu rudens ieskandināšanu, 

iejūtoties dabas tēlos.

Rudes klubs „Rūķi”

Laika posmā no 26.08.2021. 
līdz 21.09.2021. 
Rojas pašvaldības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul-
tētas 9 personas, izpildīti 4 atsevišķie uzdevumi, 
apkalpoti 8 izsaukumi, izteikti 18 aizrādījumu par 
dažāda rakstura pārkāpumiem. Veikta sadarbība 
ar neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes 
pašvaldības policijas vecākais inspektors 

Alfrēds Liepnieks  

Pieejams jauns 
bezmaksas 
psihoemocionālā 
atbalsta tālrunis

Šajā vasarā darbu uzsācis bezmaksas psihoe-
mocionālā atbalsta tālrunis 116123, kas aizvieto 
kopš 1997. gada eksistējošā krīzes tālruņa numura 
67222922 darbību. Tālrunis atvērts ar biedrības 
„Skalbes” un Veselības ministrijas atbalstu

Tālrunis 116123 ir pilnībā bezmaksas un darbo-
jas visu diennakti, turklāt atbalstu iespējams saņemt 
ne vien latviešu, bet arī krievu un angļu valodā.

Uz tālruni aicināts zvanīt ikviens iedzīvotājs, 
kurš nonācis grūtā situācijā vai sastapies ar emo-
cionāliem pārdzīvojumiem. Dažkārt cilvēki mēdz 
domāt, ka viņu problēmas nav tik nozīmīgas un 
viņi ar savu zvanu tikai traucē, taču tā nav. Jebkura 
problēma vai pārdzīvojums, kas nedod mieru un 
negatīvi ietekmē cilvēka emocionālo stāvokli, ir 
pietiekams iemesls, lai vērstos pēc palīdzības. Krī-
zes tālrunis nav domāts tikai dziļām krīzēm. Tās 
var būt arī ikdienas problēmas, piemēram, prob-
lēmas darbā vai ģimenē, par kurām gribas ar kādu 
izrunāties.

Tālrunis 116123 ir paredzēts psihoemocio-
nālā atbalsta sniegšanai pieaugušajiem. Ja krīzes 
situācijā nonācis bērns vai pusaudzis, ir jāzvana 
uz bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, 
savukārt noziegumos cietušajiem ir pieejams īpaši 
šim nolūkam paredzētais tālrunis 116006

Papildus informējam, ka 116123 veic pierakstu 
uz attālinātām sertificēta psihologa konsultācijām.

Raivo Vilcāns,
biedrības „Skalbes” valdes priekšsēdētājs

 Īsts dabas brīnums izaudzis pie kal-
tenieces Ligitas Otmanes mājām. Patiesībā 
jau saulespuķi mēs visi pazīstam, bet par 
dabas brīnumu to gribas saukt tādēļ, ka tās 
sēkliņa nezināmā veidā nokļuvusi spraugā 
starp bruģi un blakus esošo betonu un aiz 
spīta vien izaugusi garāka par mājas saim-
nieci, pārspējot dažkārt sētās, koptās un vi-
sādi lolotās puķes dārzā.

Foto
skat

i

 Šo mazītiņo gliemezi uz redakciju pa-
rādīt atnesa Ērika Zlotņikova. Viņas māja 
atrodas tuvu mežam, un, kā apgalvo Ērika, 
šādas sugas gliemezi viņa redzot pirmoreiz, 
un bažījas, vai tikai tas atkal nebūs kādas 
jaunas sugas pārstāvis. Ar Spānijas kail-
gliemežiem Ērikas kundze cīnās visu vasa-
ru, katru dienu salasot vismaz 700 kailglie-
mežus, bet kopā šajā vasarā viņas kontā ir 
jau 19000 šīs sugas pārstāvju. 

Albuma un D. Klaberes foto

Mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā

Dace Klabere

11. septembrī kārtējais ru-
dens tirgus pulcēja interesen-
tus Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja sētā. Tirgū kā jau tir-
gū – pirka, pārdeva, diņģējās, 
lielījās, lustējās un satikās. Kā 
vienmēr, lielākās rindas veido-
jās pie pašmāju gardumu un 
stādu tirgotājiem. Bija pado-
māts arī par nodarbi mazajiem 
tirgus apmeklētājiem. Gan lie-
lus, gan mazus iepriecināja arī 
burvju mākslinieks Voldemārs 
Veiss, ievedot klātesošos maģi-
jas pasaulē, bet atraktīvā grupa 
„Grupa” iesildīja ikviena sirdi, 
un daži pāri pat ļāvās dejas so-
lim. 

Dace Klabere

Pāris nedēļas pēc mājas kafejnīcu dienām, kas 
norisinājās visā Latvijā, uz savām mājas kafejnī-
cu dienām aicināja Lībiešu krasts un Dundagas 
pagasts. Pie Lībiešu krasta pieder arī Melnsils 
un Ģipka un šoreiz Melnsilu pārstāvēja Meln-
sila krogs, bet Ģipku – „Joku” saimniece Ieviņa 
Svitiņa. Ieviņa sagaidīja savus viesus ar gardiem 
piekrastes ēdieniem, kuru receptes saglabājušās 
cauri gadsimtiem un vietējie ļaudis tās izmanto 
vēl šodien. Kā pārliecinājos, daudzi no viesiem 
avīzē ceptu siļķi ar rūšrāceņiem baudīja pirmoreiz. 

Tāpat kā ēdienu, arī vārdu rūšrāceņi viņi dzirdē-
ja pirmoreiz un tad nu centās šo vārdu iegaumēt, 
lai draugiem un mājiniekiem pastāstītu, ko viesos 
baudījuši.

Ieviņa viesiem bija sagatavojusi vēl kādu pārstei-
gumu – ciemos ieradās pavāršova „La Dolce Vita 
ar Roberto” vadītājs Roberto Meloni. Roberto ne-
bija ieradies tukšām rokām. Viņš uzstājās ar nelielu 
koncertu, kura laikā ļaudis pat paguva izdejoties, 
bet visi, kuri vēlējās, varēja iegādāties viņa jau ce-
turto recepšu grāmatu „Pa bērnības garšām”, kurā, 
starp citu, iekļautas arī Ieviņas Svitiņas un Dinas 
Čubas receptes no viņu viesošanās raidījumā. 

Tirgus lustes Rojā

Burvju mākslinieks Voldemārs Veiss klātesošos ieveda maģijas 
pasaulē.                                                                                              D. Klaberes foto

Ieviņa un Roberto satikās kā divi seni draugi, un Roberto lūdza, lai tikai mēs neaizmirstot pa-
sveicināt arī Čubiņu.                                                                                                                              D. Klaberes foto
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