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ROJAS PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Talsos godina konkursa 
„Radi Talsu novadam” laureātus

Informācija iedzīvotājiem
Talsu novada domes deputāte Eva Kārkliņa pieņem 

apmeklētājus katra mēneša pēdējā piektdienā Rojas pārvaldes 
ēkā (Zvejnieku ielā 3, Rojā), no plkst. 10.00 līdz 13.00. Ja 
vēlaties tikties citā laikā, tad lūgums pieteikties elektroniski 
pa e-pastu: eva.karklina@talsi.lv vai pa tālruni 29420976. 

Divpadsmito veltījums  
skolotājiem Skolotāju dienā

5. oktobrī tika atzīmēta Skolotāju diena. Latvijā Skolotāju diena skolās tiek 
svinēta piektdienā, pirms oficiālā datuma. Arī Rojas vidusskolā piektdiena, 
1. oktobris, bija īpaša. Tā kā situācija valstī neļauj skolā pulcēties, mūsu divpad-
smitie dalījušies atmiņās par skolotājiem, kuri vairs skolā nestrādā, bet, kuri bi-
juši ar viņiem kopā, uzsākot skolas gaitas, un, apgūstot zināšanas, un lielās dzīves 
patiesības. 

Skolotājs nav tikai tas, kurš pasniedz, stāsta un māca to, kas nepieciešams zinību 
ieguvē, bet skolotājs ir arī kā ģimene, kā atbalsts, daudzu padomu devējs. Būt skolo-
tājam ir atbildīgs uzdevums, kurā tam jāpalīdz veidot skolēnu nākotni.

Šī gada 12-to īpašais paldies skolotājiem.
Irēna Pīpiķe – pašas pirmās atmiņas ir smaidīgā, laipnā skolotāja. Mēs bijām 

kopā no 1.–4. klasei, un mīļākie brīži ir bijuši mazajā galā. Viena no spilgtākajām 
atmiņām ir klašu ekskursijas, it sevišķi 4. klasē, kur braucām kopā ar ģimenēm. 
Skolotāja Pīpiķe jau no pašiem pirmsākumiem ir devusi mums mīļuma un ģimenes 
sajūtu. Viņa mums ir iemācījusi būt vienam par visiem un visiem par vienu. Tā ir 
dārgākā vērtība, kuru paņēmām sev līdz pat vidusskolas pēdējai klasei. Vienmēr 
paliekam mazie cālīši mūsu cāļu mammai!

Dagmāra Leimane – mēs atceramies Jūs kā ļoti sirsnīgu un patiesi mīļu skolotāju. 
Mums bija visciešākie un siltākie grupas apskāvieni. Tās gaviles un līksmība, kad 
negaidīti uzvarējām „Muzikālajā klasē”! Vai atceraties, cik mēs bijām laimīgi? Jūsu 
organizētais pasākums pirātu tematikā pirms 1. klases uzsākšanas – tik spilgtas un 
patīkamas atmiņas. Tieši tas mums palīdzēja šogad uzņemt nākamos pirmklasniekus 
skolā. Jūs bijāt lieliska pirmā skolotāja un tāda paliksiet arī mūsu sirdīs. 

Virgīnija Mūrniece – mūsu pirmā klases audzinātāja, uzsākot mācības lielajā galā. Viņa 
mūs sagaidīja ar smaidu sejā, kas lika nojaust, ka viss būs labi. Viņa prata rīkot fantastiskas 
ekskursijas, kas skolēnam ir ļoti būtiskas un svarīgas. Skolotāja vienmēr centās atbalstīt 
un atrisināt mūsu problēmas. Izpalīdzīga, atraktīva, labsirdīga un ar humoru. Paldies 
viņai par pirmajām zināšanām krievu valodā. Skolotāja Mūrniece ir Zelta skolotāja.

Maija Leitarte – vismīļākā klases audzinātāja, mūsu saulstariņš. Vienmēr 
parakstījās uz mūsu avantūrām. Ekskursija Usmā ir viena no spilgtākajām un 
patīkamākajām atmiņām. Atceramies arī īpašo iespēju iegūt papildu atzīmes 
ģeogrāfijā, pelnot žetonus.  Mums patika visiem satecēt kā skudriņām Jūsu būcenī. 
Paldies par jaukajām, smieklu pilnajām atmiņām. Paldies par rūpēm un nesavtību 
pret savu audzināmo klasi. Joprojām uzturam labu kontaktu. Jūs mums it visā 
parādījāt pozitīvo. Jūs bijāt mūsu draugs. Sveiciens no „mazdēliem”! 

Egils Mūrnieks – labākais fizikas skolotājs kāds bijis, vienmēr mierīgs un 
sagatavojies darbam. Jaunās tēmas prata izskaidrot saprotami un interesanti, tā, ka 
tās ilgāk paliek atmiņā. Radošs, kreatīvs un unikāls skolotājs ar spilgtu iztēli. Paši 
interesantākie dzīves stāsti un laboratorijas darbi. Skolotājs ar labu sirdi. Paldies par 
spēku un izturību, ko veltījāt mums! Žēl, ka nebija iespējams ar Jums sadarboties 
ilgāk. Jūs esat tas skolotājs, kurš skolai pietrūkst.

Ināra Juruša – vienmēr domāja par to, lai sporta stundas būtu interesantas. Sko-
lotāja parūpējās par mūsu pirmajām sporta iemaņām. Viņas vadībā Sporta dienas 
bija visinteresantākās. Ļoti aktīvi iesaistījās skolas rīkotajos pasākumos. Jūs iemācījāt 
iemīlēt sportu pat tiem, kuriem tas nebija tik sirdij tuvs. 

Juta Volanska – labsirdīga, uzturēja skolā sportisko garu. Nevar aizmirst stundas, 
kurās Jūs mācījāt dejot valsi, lai gan daži no mums nemitīgi jauca ritmu, un kājas 
negāja uz pareizo pusi. Mēs esam pateicīgi, ka palīdzējāt pārvarēt sevi un skriet krosu 
mežiņā, lai gan mēs ļoti pretojāmies.  Paldies par pacietību!

Velta Mitenberga – Jūs varētu nodēvēt par Skolotāju – Supervaroni. Brīžiem šķita, 
ka Jūs varat visu. Vienmēr gaisma Jūsu logos skolā spīdēja visilgāk. Mums patika, ka 
par vienu tēmu, kas nebija saistīta ar mācībām, varējām norunāt visas 40 minūtes. Un 
kur tad gatavošanās mācību olimpiādēm līdz vēlam vakaram. Iestudētie teātri, dzejoļu 
mācīšanās Ziemassvētkiem – tas bija īpaši sirsnīgi un aizkustinoši. Mēs Jūs atcerēsi-
mies kā skolotāju, kura piepildīja mūsu mapes līdz malām ar mācību materiāliem. Jūs 
mums mācījāt ne tikai latviešu valodu un literatūru, bet arī dzīves gudrību.

Ingrida Ķauķe – saprotoša, bieži vien ļoti tieša un atklāta, bet pozitīvā ziņā. Mūsu 
sarunas par dzīvi, notikumiem un izvēlēm bija ļoti noderīgas. Jūs bijāt kā iedvesmas 
avots mums, lai radītu savus mākslas darbus. Jūs esat tik talantīga!  Zēni atceras, ka Jūs 
aizdevāt pusizdegušās sveces mājturības stundai, lai no tām varētu izliet jaunas.

Vita Freimane – sakām paldies par matemātikas zināšanām un tautas tradīcijām. 
Ziemassvētku laikā ne tikai rēķinājām, bet arī mācījāmies dzejoļus, sastādījām 
krustvārdu mīklas, ēdām piparkūkas. Skolotāj, Jūs bijāt pretimnākoša un atsaucīga. 
Bija jauki, ka Jūs stundas centāties padarīt interesantākas, minot piemērus arī no reālās 
dzīves. Vai atceraties mūsu mīļos puišus „čabulīšus”? Paldies par sniegtajām zināšanām!

Paldies, MĪĻIE SKOLOTĀJI, ka mācības pie jums mums sagādāja prieku! Paldies, ka 
ļāvāt mums apzināties savu vērtību! Paldies, ka palīdzējāt atklāt to, kas mums vislabāk 
padodas, un darīt to arvien labāk! Paldies, ka iedrošinājāt mūs stāties pretī nezināmajam! 
Paldies, ka vienmēr varējām jums uzticēties un vērsties pie jums grūtos brīžos!

Mēs vairāk atcerēsimies jūs, skolotājus, nekā to, ko jūs mums mācījāt.
Jūsu mīļie 12-tie!

Dace Klabere

8. oktobrī notika Talsu novada 
pašvaldības rīkotā konkursa „Radi 
Talsu novadam!” noslēguma apbal-
vošanas ceremonija. Tajā tika godi-
nāti desmit nomināciju uzvarētāji, 
kas ar savu darbu, radošajām izpaus-
mēm un enerģiju ir sakopuši sētas, 
atjaunojuši īpašumus, veidojuši aktī-
vas vietējās kopienas un bijuši inicia-
tīvām bagāti.

Šajā gadā konkurss „Radi Talsu no-
vadam!” notika jaunā novada robežās, 
un savus pretendentus nominācijās 
izvirzīja arī Dundagas, Rojas un Mērs-
raga novads.  Desmit nominācijās bija 
izvirzīti 61 pretendenti, tai skaitā Rojas 
novada aktīvie uzņēmēji – biedrības 
„Spura” vadītāji Jānis un Alise Lakš-
maņi, SIA „Ajor”, viesu nams „Rudes 
Vētras” un mūsu radošā personība 
Dzintra Žuravska.

Atzinību nominācijā „Aktīvākā or-
ganizācija”, kā arī Talsu Komersantu 
kluba simpātiju balvu saņēma bied-
rības „Spura” vadītāji Jānis un Alise 
Lakšmaņi, kuri izveidojuši piedzīvoju-
mu organizāciju. „Spuras” pamatdarbī-
ba ir SUP dēļu noma pie Rojas upes un 
aktīvu pasākumu organizēšana – sākot 
no mazām svinībām ģimenes lokā, līdz 
dalībai lielos korporatīvos pasākumos. 
Savu piecu darbības gadu laikā „Spura” 
ieguvusi atzinību no klientu puses, par 
ko liecina tās arvien augošā attīstība 
un pastāvīgā sadarbība ar liela mēro-
ga uzņēmumiem. „Esam uzņēmums, 
kam svarīga kvalitāte, oriģinalitāte un 
ilgtspējīga attīstība. Ar prieku lecam 
iekšā jaunos izaicinājumos un vienmēr 
esam gatavi pārmaiņām”, pauž jaunie 
uzņēmēji.

Nominācijā „Degradētās teritorijas 
atjaunošana” balvu saņēma SIA „Ajor” 
īpašnieks Juris Labarēvičs. Vēl pirms 
neilga laika, iebraucot Rojā no Talsu 
puses, uzreiz aiz lielajiem Rojas bur-
tiem skatam pavērās ne visai pievilcīga 
ainava – lielas, pussabrukušas siltum-
nīcas ar izsistiem stikliem un katlu 
māja. Padomju laikos teritorijā atra-
dās zvejnieku kolhoza „Banga” dārz-
niecības kantoris. 2018. gadā īpašums 
nonāca Jura un Jurātes Labarēviču īpa-
šumā un pavisam īsā laika posmā teri-
torija pārvērsta līdz nepazīšanai. Kopš 
2019. gada septembra ēkā atrodas uz-
ņēmuma birojs un skaisti īres dzīvokļi. 
Ēkas pārbūvē saglabāti esošie pamati 
un daļa sienu konstrukciju. Teritorija 
labiekārtota, piesaistot arī Eiropas Sa-
vienības līdzfinansējumu. Īpašniekiem 
ir vēl tālejošāki plāni, teritorijā attīstot 
arī plašu bērnu laukumu, pirts ēku. Ir 
arī vēl citas skaistas ieceres. Biroja un 
apartamentu interjera autors ir pats 
saimnieks Juris, jo 20 gadu darba pie-
redzē uzkrātas daudzas idejas un zi-
nāšanas, arī apkārtnes iekārtojums ir 
pašu saimnieku redzējums un izpilde.

Visplašāk pārstāvētajā nominācijā 
„Radošākais novadnieks” bija izvirzī-
ta arī mūsu novadniece, rakstniece un 
dzejniece Dzintra Žuravska. Lai arī 
šoreiz rakstniece balvu nesaņēma, tas 
nemazina viņas devumu mūsu sabied-
rībai. Rakstnieces literārais mantojums 
ir ļoti daudzpusīgs: dzeja, stāsti, doku-

mentāli un vēsturiski darbi, 
romāni, kriminālromāni, stās-
ti bērniem un pusaudžiem  – 
kopā 46 grāmatas. Dzintras 
mūža darbs ir Kurzemes līča 
zvejnieku paaudzēm veltītais 
septiņu romānu cikls „Skarba-
jā krastā”. 2006. gadā rakstnie-
ce saņēmusi Atzinības krusta 
Lielo sevišķās pakāpes zīmi no 
toreizējās Valsts prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas  – kā 
rakstniece, kultūras un sa-
biedriskā darba veicēja par 
nopelniem Latvijas valsts labā. 
Dzintra uzņemta arī Latvijas 
Rakstnieku savienībā. Šajā 
gadā izdotas visvairāk grāma-
tas – izdoti jau divi rakstnieces 
romāni un izdevniecībā ceļu 
pie lasītājiem uzsācis trešais, 
savukārt gadumijā tiks izdots 
arī jauns dzejoļu krājums. 
Rakstniece ir darba spara pil-
na – šobrīd tiek strādāts arī pie 
ieceres, lai viņas kopotie raksti 
būtu pieejami arī digitālā for-
mātā. Dzintra saka: „Mākslai ir 
jādod cilvēkiem idejas, ideāli, 
pēc kuriem censties dzīvot la-
bāk un garīgi pilnveidoties.”

Viesu nams „Rudes Vētras” ar tā 
saimnieku Arti Svitiņu startēja nomi-
nācijā „Veiksmīgāķās ēkas pārvērtības”. 
Lai arī balva šogad izpalika, saimnieks 
ir pilns darba prieka un uzņēmības. 
Viesu nams „Rudes Vētras” ir īsts lauku 
rančo latviešu stilā. To saimnieks Artis 
Svitiņš padomju laikā būdams zvej-
nieks, vienlaikus nodarbojies ar puķu 
audzēšanu un izmēģinājis arī ārstnie-
cības augu audzēšanu. Pēc Latvijas ne-
atkarības atjaunošanas „Rudes Vētras” 
audzēja graudus, pievērsās austersēņu 
un šitake sēņu audzēšanai, līdz nonāca 
pie bioloģisko gaļas liellopu audzēša-
nas. Saimniecības vidū atrodas padom-
ju laikos būvēts angārs un saimniekam 
radusies ideja to pārveidot par omulīgu 
viesu namu, saglabājot angāra kons-
trukcijas. Artis ideju par līdzīga angā-
ra pārvērtībām smēlies Norvēģijā, kur 
šādā angārā iekārtota baznīca. Šobrīd 
viesu nams piedāvā telpas svinībām, 
semināriem, nakšņošanas iespējas, pati 
saimniece uz vietas gatavo maltītes. 

Viesiem tiek piedāvāta arī atpūta muc-
veida pirtiņā un lapenē, kā arī dažādas 
atpūtas iespējas visa gada garumā.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Pētersone svinīgajā pasākumā 
uzsvēra: „Māju apziņa nav par vietu, 
kur mosties, kur gulties, kur vakarā 
pieslēgt durvis, lai, no rīta ceļoties, at-
kal tās atvērtu. Tas ir daudz vairāk. Tas 
ir stāsts par to, ka latvietim māja ir ne 
tikai jumts virs galvas, tas ir stāsts par 
dvēseļu sajūtām. Reizēm, izstaigājot 
tālus ceļus, atgriežoties mājās, nostājo-
ties savu durvju priekšā, mēs saprotam, 
ka nav lielāka prieka un nav lielāka 
miera, kā atgriezties drošībā – mājās. 
Neviens cits pieskāriens svešam durvju 
rokturim mums nedod tik dziļu miera 
sajūtu – manas mājas, sēta, zeme, jūra, 
debesis, ciems pagasts vai pilsēta. Vie-
ta, kur es dzīvoju savu likteni”.

Talsu novada pašvaldība ir patei-
cīga ikvienam konkursa „Radi Talsu 
novadam!” dalībniekam par ieguldīto 
darbu un veltīto laiku!

Biedrības „Spura” vadītāji Jānis un Alise 
Lakšmaņi saņēma atzinību nominācijā „Ak-
tīvākā organizācija” un Talsu Komersantu 
kluba simpātiju balvu.

„Degradētās teritorijas atjaunošana” balvu saņēma SIA „Ajor” īpašnieks 
Juris Labarēvičs.                                   E. Lāča foto

Svētā Benedikta statuja viņa vārdā 
nosauktā klostera pagalmā. Teika vēsta, ka 
ar augšup pavērsto roku viņš ir apstādinājis 
zemestrīci. Vairāk lasiet 5.lpp.      

D. Klaberes foto
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Domes sēdē lemtais

Talsu novada 
domes deputāti 
13. septembra 
ārkārtas domes 
sēdē lēma par 
5 darba 
kārtības 
jautājumiem. 
Administratīvie jautājumi

Uzdot Dundagas pagasta pārvaldei 
izlietot kustamo mantu – bērza pa-
pīrmalku 102,806 m3 apjomā – mal-
kai-apkurei Talsu ielā 18, Dundagā 
2022/2023. gada apkures sezonai. Atzīt 
par spēku zaudējušu Dundagas nova-
da domes 30.04.2021. lēmuma Nr. 113 
„Par pašvaldības īpašuma „Valpenes 
kapi” apsaimniekošanu” 2. punktu.

Noteikt, ka SIA „ZZ Dats” dator-
programmas „GVEDIS” un „LIETVA-
RIS” ir Talsu novada pašvaldības grā-
matvedības datorprogrammas, kuras 
pašvaldības darbā pilnībā jāievieš līdz 
2021. gada 31. decembrim. Atbal-
stīt finanšu līdzekļu 72  070 EUR (bez 
PVN) apmērā piešķiršanu apmaksai 
SIA „ZZ Dats” Talsu novada pašvaldī-
bas datu migrēšanu uz ZZ Dats datu 
centru, datorprogrammu „GVEDIS” 
un „LIETVARIS” ieviešanai, lietojum-
programmu iegādei un uzstādīšanai, kā 
arī programmu lietotāju apmācībai. 

Izdarīt grozījumus Talsu novada 
domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 49 „Par 
grāmatvedības uzskaites nodrošināša-
nu Talsu novada pašvaldībā”.

Attīstības plānošanas un projektu 
vadības jautājumi

Pilnvarot Rojas pagasta pārvaldi 
turpināt Rojas novada pašvaldības uz-
sāktā projekta „Esi vesels – ieguldījums 
tavai nākotnei!” īstenošanu.

Finanšu jautājumi
Pieprasīt valsts budžeta līdzfinan-

sējumu administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanas rezultātā radušos 
administratīvo izdevumu segšanai: 
Informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju izdevumi 146374 EUR; 
Ģeogrāfiskās informācijas sistēma 17545 
EUR; Pašvaldības policijas formas tērpu 
iegāde 14441 EUR; Ar pārreģistrāciju 
saistītie izdevumi 853 EUR; Jauno 
novada teritoriju apzīmējošo ceļa zīmju 
uzstādīšana 2050 EUR; Ar lietvedību 
saistīti izdevumi 110 EUR; Atlaišanas 
pabalsti un piemaksas par papildu darbu 
saistībā ar administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanu 82271 EUR – 
kārtējie izdevumi.

Renāte Freiberga

Administratīvie jautājumi
Ievēlēt Talsu novada vēlēšanu ko-

misiju šādā sastāvā: komisijas priekš-
sēdētājs Agris Purkalns; komisijas 
locekles: Gunta Dambiņa, Liene Lor-
mane, Jana Biezā, Vanda Baraua, Ma-
rika Rožkalne, Ieva Legzdiņa. Ievēlēt 
par Talsu novada vēlēšanu komisijas 
locekļa kandidātu Dzintru Kudiķi-
Vizbeli.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 22 „Pabalsts mājokļa vides pielāgo-
šanai”.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 23 „Par mājokļa pabalstu bērnam 
bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības”.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 24 „Par materiālās palīdzības pa-
balstiem”.

Precizēt Talsu novada domes saisto-
šos noteikumus Nr. 7 „Pabalsti bērnu 
izglītības procesa nodrošināšanai”.

Precizēt Talsu novada domes saisto-
šos noteikumus Nr. 8 „Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”.

Precizēt Talsu novada domes sais-
tošos noteikumus Nr. 10 „Par pabalstu 
krīzes situācijā”.

Precizēt Talsu novada domes saisto-
šos noteikumus Nr. 11 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem”.

Precizēt Talsu novada domes sais-
tošos noteikumus Nr. 14 „Par pabalstu 
krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 iz-
platību”.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 25 „Par saistošo noteikumu atzīša-
nu par spēku zaudējušiem”.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 26 „Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa piemērošanu Talsu novadā”.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 27 „Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksāšanas kārtību Talsu novadā”.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 28 „Par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu 
novadā”.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 29 „Par saistošo noteikumu atzīša-
nu par spēku zaudējušiem”.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 30 „Kārtība, kādā sakārtojamas, 
konservējamas vai nojaucamas, vidi 
degradējošas, sagruvušas, vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves”.

Izdarīt grozījumus Dundagas 
novada domes 30.04.2021. lēmu-
mā Nr.  117 „Par nedzīvojamo telpu 
nomu nekustamajā īpašumā „Zītari” 
Kolkā”, izsakot 2. punktu jaunā redak-
cijā: „2. Noteikt sākuma telpu nomas 
maksu mēnesī – 1,02 EUR par 1 m2 

bez PVN.”.
Apstiprināt grozījumus Talsu pa-

matskolas nolikumā (apstiprināts ar 
Talsu novada domes 12.11.2009. lēmu-
mu Nr. 406).

Apstiprināt Talsu novada Sporta 
skolas Biatlona diennakts mācību  – 
treniņu nometņu no 16.10.2021.  – 
21.10.2021. un no 17.12.2021. – 
23.12.2021. dalības maksu 72,00 EUR 
vienam dalībniekam vienā nometnē.

Precizēt Talsu novada domes sais-
tošos noteikumus Nr. 12 „Par aprūpes 
mājās un drošības pogas pakalpojumu”.

Apstiprināt Pašvaldības autoceļu 
un ielu Talsu novada Rojas pagastā sa-
rakstu ar noteiktajām uzturēšanas kla-
sēm ziemas sezonā (no 16.10.2021.  – 
15.04.2022.).

Izdarīt grozījumu Talsu novada Za-
ļumsaimniecības komisijas nolikuma 
3. punktā un izteikt to šādā redakcijā: 
„3. Komisiju 7 locekļu sastāvā izveido 
un apstiprina ar Talsu novada domes 
lēmumu. Komisija pilda savus pienā-
kumus līdz jaunas Komisijas apstipri-
nāšanai.” 

Izveidot Talsu novada Zaļumsaim-
niecības komisiju 7 cilvēku sastāvā: 
komisijas priekšsēdētāja Ieva Bērziņa; 
komisijas locekļi: Uģis Ventiņš, Anda 
Bajāre, Eva Jaunromāne, Lauma Jaun-
pujēna, Ilze Iesalniece-Brukinga, Kalvis 
Kalniņš.

Apstiprināt Talsu novada Sadarbī-
bas grupas bērnu tiesību aizsardzībā 
nolikumu.

Atbrīvot Tomu Akmentiņu no Tal-
su novada Iepirkuma komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas un izdarīt grozī-
jumu „Par Talsu novada Iepirkumu ko-
misiju”, izsakot 1.7. apakšpunktu šādā 
redakcijā: „Komisijas loceklis – Reinis 
Mārtinsons.”.

Apstiprināt Talsu novada pašvaldī-
bas mantas iznomāšanas un atsavināša-
nas komisijas nolikumu.

Izveidot Talsu novada pašvaldības 
mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisiju 5 cilvēku sastāvā. Komisijas 
priekšsēdētājs – Aldis Pinkens; komi-
sijas locekļi: Ieva Krēķe; Lauris Pīlēģis; 
Ainis Stūrmanis; Dainis Karols.

Apstiprināt Talsu novada pašval-
dības mantas nomas izsoles komisijas 
nolikumu.

Atbrīvot Guntu Fībigu no Mērsraga 
pagasta sociālā dienesta vadītāja amata 
ar 2021. gada 30. septembri. 

Iecelt Daci Zeļģi Talsu novada 
Sociālā dienesta vadītāja amatā ar 
2021. gada 1. oktobri. 

Iecelt Valdu Štrausu Talsu nova-
da bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā ar 
2021. gada 1. oktobri. 

Atbrīvot Daci Sudmali no Talsu no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata 
ar 2021. gada 30. septembri. 

Iecelt Jāni Pāvuliņu Talsu nova-
da bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnie-
ka juridiskajos jautājumos amatā ar 
2021. gada 1. oktobri. 

Iecelt Intu Zaķi Talsu novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā ar 
2021. gada 1. oktobri. 

Izveidot Talsu novada Sadarbības 
grupu bērnu tiesību aizsardzībā 5 cilvē-
ku sastāvā: Valda Štrausa, Inese Guļev-
ska, Inguna Kronberga, Vēsma Gaiziņa, 
Iveta Neivarte.

Noslēgt Vienošanos Nr. 2 par 
2019.  gada 25. septembra Pakalpoju-
ma līguma Nr. 9-23/303/2021 termiņa 
pagarinājumu līdz jauna iepirkuma lī-
guma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz 
2021. gada 15. decembrim. Noslēgt 
Vienošanos par kopējās līguma sum-
mas palielināšanu līdz 158 617,93 EUR, 
t. sk. PVN 21%.

Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Grozījums Talsu novada pašvaldības 
domes 2014. gada 13. februāra notei-
kumos Nr. 1 „Talsu novada pašvaldības 
projektu līdzfinansējuma piešķiršanas 
un kontroles kārtība””.

Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Grozījumi Talsu novada pašvaldības 
domes 2018. gada 15. novembra no-
teikumos Nr. 5 „Publisko iepirkumu 
organizēšanas kārtība Talsu novada 
pašvaldībā””.

Izveidot Talsu novada pašvaldī-
bas mantas nomas izsoles komisiju 
3 cilvēku sastāvā: Komisijas priekš-
sēdētājs – Talsu novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks administra-
tīvajos un finanšu jautājumos; Komi-
sijas locekļi: Talsu novada pašvaldības 
Īpašumu un vides aizsardzības noda-
ļas vadītājs; Talsu novada pašvaldības 
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 
vadītājs.

Apstiprināt saistošos noteikumos 
Nr. „Grozījumi Talsu novada domes 
2021. gada 1. jūlija saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Talsu novada pašvaldības 
nolikums””. 

Atbrīvot Ilzi Supi no Talsu novada 
medību koordinācijas komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas.

Atbrīvot Intu Zaķi no Rojas nova-
da bāriņtiesas priekšsēdētāja amata ar 
2021. gada 30. septembri. 

Atbrīvot Dainu Dēvitu no Dunda-
gas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
amata ar 2021. gada 30. septembri. 

Nekustamā īpašuma jautājumi
Apstiprināt izsoles noteikumus 

„Nekustamā īpašuma „Zītari”, Kolkā, 
Talsu novadā, telpas Nr. 1 un Nr. 2 
30,3 m2 platībā, nomas tiesību iegū-
šanai”.

Pārņemt bez atlīdzības no sabiedrī-

bas ar ierobežotu atbildību „Publisko 
aktīvu pārvaldītājs Possessor” neiz-
īrēto valsts dzīvokļa īpašumus Kadiķu 
ielā 6-4 un Kadiķu ielā 6-5, Mērsragā, 
Mērsraga pagastā, Talsu novadā.

Attīstības plānošanas un projektu 
vadības jautājumi

Pilnvarot Talsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas un projektu va-
dības nodaļas projektu vadītāju Ingu 
Grietēnu īstenot projektus „Pašvaldības 
autoceļa posma pārbūve labākai pie-
kļuvei jūrai” un „Tirdzniecības vietas 
izveide Kolkā”.

Finanšu jautājumi
Atbalstīt finansējuma piešķiršanu 

36 000,00 EUR apmērā, tai skaitā PVN, 
2022. gada autorallija norisei Talsu no-
vadā.

Piešķirt Kultūras un sporta attīstī-
bas nodaļai finansējumu 8830,70 EUR 
apmērā Talsu Valsts ģimnāzijas sporta 
zāles ēkas sienas paneļu šuvju atjau-
nošanai Brīvības ielā 29a, Talsos, Talsu 
novadā.

Piešķirt finansējumu Talsu Tautas 
namam 4786,35 EUR, tai skaitā PVN, 
grāmatas „Talsu Tautas namam 110” 
sagatavošanai.

Piešķirt papildu finansējumu Talsu 
2. vidusskolai 780  000 EUR apmērā 
infrastruktūras pasākumu īstenošanai 
ēkā K. Mīlenbaha ielā 28 un K. Mīlen-
baha ielā 32, Talsos, ieplānojot budžetā 
finansējumu 260 000 EUR apmērā kat-
ru gadu, laika periodā no 2021. gada 
līdz2023. gadam ieskaitot. 

Piešķirt papildu finansējumu pro-
jekta „Publiskās infrastruktūras at-
tīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas 
darbības nodrošināšanai, 2. kārta” īs-
tenošanai - „Talsu Galvenās bibliotē-
kas teritorijas labiekārtošana, 2. kār-
ta” 96 000,00 EUR apmērā un Talsu 2. 
vidusskolas „Infrastruktūras pasāku-
mu īstenošanai ēkā K. Mīlenbaha ielā 
28, Talsos” 132 572,00 EUR  apmērā.

Piešķirt Upesgrīvas pamatskolai 
finansējumu 12  857,34 EUR   apmērā 
(tai skaitā PVN) nepieciešamo preču 
iegādei.

Piešķirt finansējumu Ķūļciema pa-
gasta pārvaldei 16203,21 EUR, tai skaitā 
PVN, Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas 
centra teritorijas labiekārtošanai.

Piešķirt finansējumu Balgales 
pagasta pārvaldei 12213,74 EUR, tai 
skaitā PVN, Dursupes skolas teritorijas 
labiekārtošanai.

Saimnieciskā nodrošinājuma no-
daļai piešķirt finansējumu BIO maisu 
iegādei 7700,00 EUR, t.sk. PVN 21%, 
apmērā.

Renāte Freiberga

Talsu novada domes deputāti 30. septembra domes sēdē lēma 
par 55 darba kārtības jautājumiem.

Izvērtējot gada vidējās diennakts satiksmes intensitā-
tes datus par pašvaldības autoceļiem Talsu novada Rojas 
pagastā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 
07.01.2021. noteikumiem Nr. 26 „Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un 
to izpildes kontroli”, Rojas pagasta pārvalde ir sastādījusi 
Pašvaldības autoceļu Talsu novada Rojas pagastā saraks-
tu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 
2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. aprīlim) (pie-
likums Nr. 1) un Pašvaldības ielu Talsu novada Rojas pa-
gastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas 
sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. ap-
rīlim)  (pielikums Nr. 2).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir 
autonomā funkcija gādāt par ielu, ceļu un laukumu būv-
niecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un 
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismoša-
nu”, un 21. panta pirmās daļas 23. un Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumu Nr. 26 „Notei-
kumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēša-
nas prasībām un to izpildes kontroli” 2. nodaļu „Autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasības”, Talsu novada domes Taut-
saimniecības komitejas 16.09.2021. lēmumu,

Talsu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Pašvaldības autoceļu Talsu novada Ro-

jas pagastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm 
ziemas sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 
15. aprīlim) (pielikums Nr. 1).

2. Apstiprināt Pašvaldības ielu Talsu novada Rojas pa-
gastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas 
sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. ap-
rīlim) (pielikums Nr. 2). 

3. Informēt autoceļu lietotājus par pašvaldības auto-
ceļu un ielu uzturēšanas klasēm, ievietojot informāciju 
pašvaldības interneta vietnēs www.talsunovads.lv un 
www.roja.lv.

Domes priekšsēdētāja 
S. Pētersone

Talsu novada domes apstiprinātajā paš-
valdības centrālās administrācijas struk-
tūrā būtiskas izmaiņas skars Talsu novada 
pašvaldības policijas darbu. Paredzēts, ka 
nākamajā gadā pašvaldības policija, kas 
darbosies novadā, iedzīvotājiem būs pie-
ejama visu diennakti.

Talsu novada pašvaldības policijas 
priekšnieks Māris Grīnvalds informēja, ka 
šobrīd pašvaldības policijā ir 12 inspektoru 
amata vietas, bet no nākamā gada to skaits 
tiks palielināts līdz 23.

„Esam paredzējuši pašvaldības policijā 
izveidot trīs daļas, kas attieksies uz iekšējo 
darba organizāciju. Administrācijas daļā 
būs pašvaldības policijas priekšnieks, viņa 
vietnieks un lietvede, operatīvās vadības 
daļu veidos pieci inspektori, bet patruļas 
daļu 18 inspektori. Efektivitātes uzlaboša-
nai paredzēts izveidot arī bezmaksas dien-
nakts ziņojumu tālruni, kur būs iespējams 

konsultēties dažādos jautājumos un ziņot 
par sadzīves rakstura jautājumiem. Šādā 
veidā varēsim efektīvi strādāt visā Talsu 
novada teritorijā un būsim iedzīvotājiem 
pieejami visu diennakti,” paskaidroja Talsu 
novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Māris Grīnvalds.

Operatīvās vadības daļas pienākumos 
ietilps pastāvīga videonovērošanas kameru 
uzraudzība, patruļas daļas darbu koordi-
nēšana, iedzīvotāju zvanu apstrāde un ie-
dzīvotāju konsultēšana.

Savukārt patruļas daļa patrulēs novada 
teritorijā. Šajā daļā paredzēti 18 inspektori, 
lai nodrošinātu pilnīgu novada pārklājumu 
un operatīvu reaģēšanu.

Talsu novada iedzīvotāji nepieciešamības 
gadījumā aicināti ziņot par pārkāpumiem, 
zvanot Valsts policijai pa tālruni 110 vai Tal-
su novada pašvaldības policijai: 26132701.

Inita Fedko

No nākamā gada pašvaldības 
policija strādās diennakti 

TALSU NOVADA DOMES LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr. 9. 23. punkts)

Talsos 
30.09.2021.                   Nr. 209

Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klases noteikšanu ziemas sezonā 

(no 2021. gada 16. oktobra 
līdz 2022. gada 

15. aprīlim) Talsu novada Rojas pagastā
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DzīvesziņasPar sociālajiem pabalstiem Talsu novada administratīvajā teritorijā
No 1. oktobra jaunajā Talsu novada teritorijā ir vienādoti vairāki 
sociālo pabalstu veidi un to pieejamais apmērs 

No 1.10.2021. Pabalsta veids Pabalsta apmērs Nosacījumi pabalsta saņemšanai

Talsu novads
Trūcīgas  

mājsaimniecības 
statuss

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis ir 272 EUR pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 190 EUR pārējām 
personām mājsaimniecībā.

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 2. daļa un 
36. pants) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra 
noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Talsu novads
Maznodrošinātas 
mājsaimniecības 

ienākuma slieksnis

Maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksnis ir 350 EUR pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 245 EUR 
pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 3. daļa un  
36. pants), Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi 
Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Talsu novada 
domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 6 
„Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni”.
https://likumi.lv/ta/id/326051-par-maznodrosinatas- 
majsaimniecibas-ienakuma-slieksni 

Talsu novads

Pabalsts garantētā 
minimālā 
ienākuma  

nodrošināšanai 
(GMI)

Garantētais minimālais ienākumu 
slieksnis ir 109 EUR pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 76 EUR pārējām personām 
mājsaimniecībā.

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 1. daļa un 
36. pants) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi 
Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Talsu novads Mājokļa pabalsts

Aprēķina formula pēc Ministru kabineta 
2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 
„Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu”, nav konstantas summas.

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (35. panta 1. daļa 
2. punkts un 36. pants) un Ministru kabineta 2020. gada 
17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Talsu novads Veselības aprūpes 
pabalsts

Pabalstu piešķir Sociālais dienests veselības aprūpes 
nodrošināšanai:

Trūcīgai mājsaimniecībai 100 EUR personai gadā;
Maznodrošinātai mājsaimniecībai 120 EUR personai 

gadā, no kuriem 60 EUR noteikti stacionāro 
pakalpojumu izdevumu apmaksai.

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi 
Nr. 9 „Par veselības aprūpes pabalstu”
https://likumi.lv/ta/id/326518-par-veselibas-aprupes-pabalstu 

Talsu novads
Pabalsts sociālās 

rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai

Pabalstu piešķir Sociālais dienests veselības 
aprūpes nodrošināšanai, trūcīgai, maznodrošinātai 
mājsaimniecībai pēc sociālā darbinieka veikta 
novērtējuma un izsniegta atzinuma. Pabalsta mērķis ir 
sniegt atbalstu sociālās funkcionēšanas atjaunošanai. 
Pabalsta apmērs 300 EUR personai kalendārā gada laikā

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi 
Nr. 8 „Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”

Talsu novads Materiāls atbalsts 
audžuģimenei

Pabalstu ikmēneša uzturam bērnam: 
– līdz 7 gadiem 215 EUR
– no 7 līdz 18 gadiem 258 EUR.
Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei ir 

attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās 
darba algas apmērā.

Ikgadējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei 
ir 300 EUR (nosaka pašvaldība).

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 
„Audžuģimenes noteikumi” 78. punkts un Talsu novada domes 
2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 5 „Talsu novada 
pašvaldības palīdzība audžuģimenei”
https://likumi.lv/ta/id/326052-par-materialo-palidzibu- 
audzugimenei 

Talsu novads
Pabalsti bērnu  

izglītības procesa  
nodrošināšanai

Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei:
– 50 EUR bērnam;
– ja netiek pārcelts nākamajā klasē, tad 50% no 

pabalsta apmēra.
Pabalsts profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņiem – 22 EUR mēnesī audzēknim.
Ēdināšanas izdevumu apmaksa pēc izglītības 

iestādes esošo ēdinātāju noteikto izmaksu 
faktiskajiem izdevumiem.

Mērķgrupas – trūcīgas, maznodrošinātas mājsaimniecības, pēc 
sociālā darbinieka izvērtējuma, mājsaimniecības, kas audzina 
bērnus ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem 

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi 
Nr. 7 „Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”. 

Talsu novads
Pabalsts krīzes 

situācijā saistībā ar 
Covid-19 izplatību

– pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19  
izplatību personai jeb vienam ģimenes loceklim  
150 EUR mēnesī;

– mājsaimniecībām, kurām tiek izmaksāts pabalsts 
krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, papildu 
tiek piešķirts 50 EUR par katru aprūpē esošu bērnu līdz 
18 gadu vecumam.

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi 
Nr. 14 „Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”. 

Talsu novads Pabalsts krīzes 
situācijā 

– pabalsta apmērs 150 EUR vienam ģimenes locek-
lim;

– līdz 1000 EUR vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā 
iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, 
– tikai gadījumos, ja mājsaimniecībai nav tiesību saņemt 
citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, 
vai tā ir nepietiekama minimālo izdevumu segšanai.

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi 
Nr. 10 „Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”. 

Talsu novads
Pabalsts aprūpes 

mājās pakalpojuma 
nodrošināšanai

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi 
Nr. 13 „Par pabalstu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu”
https://likumi.lv/ta/id/326519-par-pabalstu-aprupes-majas- 
pakalpojuma-nodrosinasanai  

Laikā no 1. jūlija 
līdz 27. septembrim 

Rojas dzimtsarakstu nodaļā
Reģistrēti 5 jaundzimušie – 

3 zēni un 2 meitenes.
Noslēgtas 13 laulības,  

no tām 2 Kaltenes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā.

Reģistrētas 
11 mirušas personas:

Gunita Levica
(31.01.1942.–29.06.2021.)

Gundega Cielava
(05.08.1953.–19.07.2021.)

Ilze Grīnīte
(13.09.1968.–03.08.2021.)

Ģirts Freimuts
(04.02.1954.–05.08.2021.)

Mirdza Zeltiņa
(30.11.1932.–11.08.2021.)

Valda Skādule
(14.04.1961.–21.08.2021.)

Aina Krontāle
(07.07.1943.–24.08.2021.)

Jānis Veide
(03.03.1954.–05.09.2021.)

Judīte Mētere
(12.02.1939.–09.09.2021.)

Malda Apškrūma
(04.02.1932.–12.09.2021.)

Gunārs Jakobijs
(13.04.1933.–17.09.2021.)

Gada nogalē 
mazaizsargātās 
mājsaimniecības varēs 
saņemt papildu pārtikas 
komplektus
 Sabiedrības integrācijas fonda 

īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vis-
trūcīgākajām personām programmas 
ietvaros līdz gada beigām mazaizsar-
gātu mājsaimniecību locekļiem būs 
iespējams saņemt papildu pārtikas 
komplektu. Tas darīts ar mērķi, lai elas-
tīgi un bez kavēšanās sniegtu papildu 
pārtikas atbalstu zemu i enākumu māj-
saimniecībām situāc ijā, kad palielinās 
patēriņa cenas, it īpaši pārtikai. #sa-
biedrībasintegrācijasfonds
 2021. gada ceturtajā ceturksnī 

katrai personai, kurai ir spēkā esoša 
pašvaldības sociālā dienesta izsniegta 
izziņa par atbilstību trūcīgai, krīzes si-
tuācijā esošai vai maznodrošinātai māj-
saimniecībai (mājsaimniecības, kurās 
ienākumi nepārsniegs 350 EUR pirma-
jai vai vienīgajai personai mājsaimnie-
cībā, bet katrai nākamai personai māj-
saimniecībā 245 EUR) ir iespēja saņemt 
papildu pārtikas komplektu, neraugo-
ties uz to, vai izziņa spēkā vienā, divos 
mēnešos vai visu ceturksni. 

Plašāka informācija 
www.atbalstapakas.lv.

Dace Zeļģe 
Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja  

No 1.10.2021. Saistošo noteikumu nosaukums Nosacījumi pabalsta saņemšanai

Talsu novads Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie 
noteikumi Nr. 11 „Par sociālajiem pakalpojumiem”.

Talsu novads Par aprūpes mājās un drošības 
pogas pakalpojumu

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie 
noteikumi Nr. 12 „Par aprūpes mājās un drošības 
pogas pakalpojumu”.

Talsu novads
(stājās spēkā ar 

11.08.2021.)

Par aprūpes pakalpojumu bērniem 
ar invaliditāti

Talsu novada domes 2021. gada 28. jūlija saistošie 
noteikumi Nr. 2 „Par aprūpes pakalpojumu bērniem 
ar invaliditāti” 
https://likumi.lv/ta/id/325223-par-aprupes- 
pakalpojumu-berniem-ar-invaliditati 

Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada 
administratīvajā teritorijā no 1. oktobra jaunajā 
Talsu novada teritorijā ir vienādoti vairāki 
sociālie pakalpojumu veidi. 

Darbu sāk apvienotais 
sociālais dienests un 
bāriņtiesa

No 1. oktobra Talsu novadā darbu 
sāk apvienotais Talsu novada Sociālais 
dienests un Talsu novada bāriņtiesa. 
Par sociālā dienesta vadītāju apstip-
rināta Dace Zeļģe, bet par bāriņtiesas 
priekšsēdētāju Valda Štrausa.

Jau informējām, ka 26. augustā Tal-
su novada domes deputāti pieņēma lē-
mumu par sociālo dienestu un bāriņtie-
su apvienošanu. 

30. septembrī Talsu novada domes 
deputāti par Talsu novada Sociālā die-
nesta vadītāju apstiprināja līdzšinējo 
bijušā Talsu novada Sociālā dienesta 
vadītāju Daci Zeļģi. 

Savukārt Bāriņtiesu no 1. oktobra 
vada Valda Štrausa. Par viņas vietnieku 
juridiskajos jautājumos apstiprināts Jānis 
Pāvuliņš, bet par vietnieci – Inta Zaķe.

Sociālo dienestu un bāriņtiesu apvie-
nošana veikta, lai ieviestu vienotus darbī-
bas principus jaunā novada teritorijā un 
nodrošinātu efektīvu jomu pārvaldību. 

Inita Fedko
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Rudens Rojas Mūzikas un mākslas skolā
Rudens cēliens ar dažādām aktivitā-

tēm iesācies Rojas Mūzikas un mākslas 
skolā. Vēl oktobra sākumā paspējām iz-
baudīt saulaino atvasaras laiku un kopā 
ar skolas izglītības pārvaldi organizē-
jām izglītojamo pārgājienu ar dažādām 
aktivitātēm gan bērniem, gan vecā-
kiem. Pie mums viesojās sitaminstru-
mentu spēles pasniedzējs un mūziķis 
Gundars Lintiņš, sniedzot jaunajiem 
censoņiem savus padomus. 

Blakus visam mācību procesam un 
sarežģītajiem apstākļiem pasaulē mūsu 
skolas bērni turpina aktīvi piedalīties 
arī konkursos. 

Pedagoģe Ilze Šelkova: „Jau cetur-
to gadu Bauskas Mūzikas un mākslas 
skola organizē vizuālās mākslas plenēra 
darbu konkursu „PILS.SĒTA PILSĒTA”. 
Konkursā tiek aicināti piedalīties bērni 
no Latvijas mākslas skolām ar darbiem, 
kas tapuši vasaras prakses laikā, zīmē-
jot un gleznojot brīvā dabā. Šogad kon-
kursam izvēlētā tēma bija „Industriālā 
ainava”. Konkursa mērķis ir mudināt 
bērnus ieraudzīt savas tuvākās apkārt-
nes daudzveidību un skaistumu, veidot 
piederības izjūtu un pozitīvu attieksmi 
pret savu pilsētu, ciematu un tuvāko 
apkārtni.

Mākslas nodaļas audzēkņi konkursā 
piedalījās ar piecu audzēkņu darbiem – 
Kitijas Lāces, Megijas Smilgaines, Elzas 
Alkšbirzes, Martas Jansones un Esteres 
Jansones, kuros tika attēlota Rojas osta 
un kuģi. Lepojamies ar Esteres Jansones 
iegūto 2. vietu par darbu „Bubis” (ped. 

Ilze Šelkova).  Diemžēl tikšanās klātie-
nē atjaunotajā Bauskas pilī izpalika arī 
šogad. Visi godalgotie darbi būs skatā-
mi īpašā nākamā gada kalendārā. 

Tāpat mūsu skolas mākslas nodaļas 
audzēkņi iesaistījās Rojas pagasta kopējā 
kalendāra veidošanā, fotografējot krāšņo 
rudeni.  Izvēlētas dažādas fotogrāfijas, kas 
nosūtītas uz Rojas tūrisma centru.

Šis darba cēliens mākslas audzēk-
ņiem ir bijis ļoti ražīgs, tāpēc vēlējāmies 
parādīt audzēkņu veikumu.  Ņemot 
vērā epidemioloģisko situāciju valstī, 
rudens darbu izstādei izvēlējāmies ne-
tradicionālu formātu. Rudens darbu 
izstāde būs apskatāma skolas logos. 
Aicinām  to aplūkot ikvienu.”

Šis mācību gads Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā norit skolas 55 gadu ju-
bilejas zīmē. Atskatoties uz paveikto, 
ar prieku var secināt, ka mūsu sko-
las audzēkņi, blakus tiešajam mācību 
darbam, nodarbojas arī ar mūzikas 
sacerēšanu. Teorijas nodaļas skolotāji 
mudinājuši un pamācījuši komponē-
šanas prasmēs. Gadus atpakaļ peda-
goģe Skaidrīte Brūšniece ar saviem 
audzēkņiem aktīvi piedalījās dažādos 
kompozīcijas konkursos. Stafeti pārņē-
ma skolotāja Lita Krūmiņa, kurai arī ir 
tuva dziesmu sacerēšana. Pēdējos gados 
kompozīciju konkursos aktīvi piedalī-
jās audzēknes Beate un Katerīna Olek-
tes, kā arī Eva Kirilova. Eva pagājušajā 
mācību gadā ieguva Grand Prix balvu 
J. Ivanova konkursā Preiļos. Arī šogad 
varam priecāties par atzinību konkursā 

Pārgājiena laikā Rojas pludmalē.                                                         Litas Krūmiņas foto

„Kas mēs bijām, būsim, esam”, 
ko rīkoja Alojas pašvaldība. Eva 
(ped. L. Krūmiņa) ar latviešu tau-
tas dziesmas apdari „Kur, vilciņi, 
čunčināji?” iekļuva 2. kārtā un sa-
ņēma veicināšanas prēmiju. Tādu 
pašu atzinību ieguva arī mūsu 
skolas pedagoģe Sana Lukševica 
par latviešu tautas dziesmas ap-
dari „Kas tie tādi, kas dziedāja?”.

Konkursa uzvarētāji saņems 
Limbažu novada pašvaldības 
Alojas administrācijas naudas 
prēmijas. 

Apsveicam Evu un Sanu! Lai 
nenodziest radošā dzirksts!

Saistībā ar valstī pieņemto 
ārkārtējo situāciju, mainīts arī 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas 
mācību organizācijas plāns. Ar to 
var iepazīties vecāki un izglītoja-
mie skolvadības sistēmā E-klase. 

Mācību organizācija Rojas 
Mūzikas un mākslas skolā:

1. Līdz 29. oktobrim pagari-
nātas rudens brīvdienas;

2. No 1. novembra līdz 14. novem-
brim pārtraukts mācību process klātie-
nē un tiek nodrošināts profesionālās 
ievirzes izglītības, interešu izglītības 
programmu apguve process  attāli-
nāti,  izmantojot tiešsaistes stundas 
E-klases video saziņā vai Zoom plat-
formas saziņā, ko pedagogs pievieno-
jis stundas tēmai vai nosūtījis privātā 
sarakstē (attiecināms uz interešu iz-
glītības izglītojamajiem);

3. Stundu saraksts un stundu laiki 
netiek mainīti, katrs audzēknis pieslē-
dzas tiešsaistes stundai pēc stundu sa-
raksta. Ja tas kādu iemeslu dēļ neizdo-
das, jāsazinās ar attiecīgā priekšmeta 
pedagogu, lai rastu risinājumu;

4.  Nepieslēgšanās stundai  bez at-
taisnojoša iemesla tiks fiksēta E-klasē;

5. No 1. novembra skola atvērta no 
plkst. 12.00–18.00, kuru laikā izglīto-
jamajiem atļauts izmantot skolas tel-
pas, mūzikas instrumentus, skolas re     

sursus, lai apgūtu mācību vielu   (bez 
tiešas pedagoga klātbūtnes). Lūgums 
izmantot šo doto iespēju!

Šajā laikā, kas varbūt mums mazliet 
liek pierimt savā steigā, ikviens var iz-
mantot izdevību un skolas logos ierau-
dzīt mākslas nodaļas audzēkņu darbus. 
Laipni lūgti brīvdabas izstādē!

Cerot uz tikšanos 15. novembrī,
Rojas MMS direktore

Baiba Beraģe

Pandēmijas ieviestās korekcijas Rojas 
vidusskolas dzīvē
Dace Klabere

Ieviešot Latvijā jaunus, stingrākus iero-
bežojumus cerībā mazināt Covid-19 straujo 
izplatību, skolēnu rudens brīvlaiks tika paga-
rināts par vienu nedēļu, pēc kuras lielākā daļa 
skolēnu turpinās mācības attālināti, klātienē 
mācīsies tikai 1.–3. klašu skolēni.

Par to, kā pandēmija un noteiktie ierobežo-
jumi ietekmē Rojas vidusskolas dzīvi, aicināju 
pastāstīt skolas direktori Santu Veidi.

Uz šodienu (22. oktobri) ir vakcinējušies 
89,6% skolas darbinieku, vairāki nesen kā ir 
uzsākuši vakcināciju. Starp skolēniem nav 
daudz vakcinēto, bet to skaitam ir tendence 
pieaugt. Visvairāk vakcinēto ir vidusskolas 
klasēs. Viens no iemesliem, ko min nevakcinē-
tie – vakcīna vēl neesot pietiekami pārbaudīta. 
No 15. novembra darbinieki, kuri nav vakci-
nēti, saskaņā ar pašreizējo likumdošanu, tiks 
palaisti dīkstāvē. Dīkstāve nozīmē to, ka viņi 
nedara savu darbu un par šo dīkstāvi netiek 
maksāts. Šobrīd gan likums tiek pilnveidots un 
tajā būs iestrādāts grozījums par šādu darbi-
nieku atlaišanu. Visiem šiem darbiniekiem ir 
nosūtīta informācija e pastā, lielākā daļa dar-
binieku, ar atsevišķiem izņēmumiem, par to 
ir arī parakstījušies. Viņi rēķinās ar to, ka tiks 
atlaisti. Daļa no viņiem iebilst un pastāv uz sa-
vām tiesībām, daļa saka, ka rakstīs atlūgumu. 
Tad jau redzēsim, kad pienāks 15. novembris. 
Sākotnēji daudz vairāk darbinieku teica, ka ne-
vakcinēsies, bet puse no viņiem ir savas domas 
mainījuši, un ir vakcinējušies, vai vismaz uzsā-
kuši vakcināciju.

Ar skolēnu analīžu veikšanu gan iet ļoti grū-
ti. Ar pašiem skolēniem viss ir kārtībā. Viņi ir 
laimīgi, ka var nākt uz skolu un visu pieņem. 
Pretestība ir no vecāku puses, un lielākoties 
no vecākiem, kuri paši nav vakcinējušies. Viņi 
neuzticas testēšanai, neapmierina arī tas, ka tes-
tēšanas process mainās – bija siekalu testi, tad 
kociņu metode. Vecāki interesējas, vai kociņi 
ir sertificēti, bet man tādu ziņu nav, to nav arī 
citās skolās. Laboratorijās uz zvaniem neviens 
neatbild, nav, kur ņemt informāciju. Viss darbs 
līdz pat brīvlaikam noritēja tikai saistībā ar Co-
vid-19. Skola sūta uz laboratorijām precizētus 
skolēnu sarakstus, atpakaļ tie atnāk nekoriģēti, 
ar neprecīzu stobriņu skaitu. Visu laiku ir pār-
pratumi un kļūdas. Vienmēr jānervozē arī par 
to, vai laikus tiks atvesti stobriņi. Ir gadījies, ka 
stobriņus atved sestdienas vēlā pēcpusdienā, arī 
tiem pakaļ atbrauc vēlu vakaros. Tikai pēdējās 

pāris nedēļās viss notiek, kā rakstīts grafikā. Tas 
bija ļoti apgrūtinoši arī skolotājiem, jo visu laiku 
ir jāseko līdzi, lai testējamie pusstundu nebūtu 
ēduši un dzēruši, lai ir nomazgātas rokas. Ir arī 
bērni, kuriem ir grūtības veikt šos testus. 

Nav patīkami veikt arī sarunas ar darbinie-
kiem. Ir, kas saprot un zina, ar ko rēķināties, 
citi dusmojas, it kā es būtu vainīga. Gludi neiet 
arī ar masku nēsāšanu. Bērni maskas nēsā ne-
pareizi, un skolas personāls ir tas, kas to uz-
rauga un aizrāda. Dažiem bērniem no masku 
nēsāšanas sāp galva, bet mēs diemžēl nevaram 
izvēlēties – nēsāt masku vai nē. Skolas darbi-
nieki maskas nēsā godprātīgi. Lai solidarizētos 
ar skolēniem, mēs tās lietojām arī tad, kad vak-
cinētie drīkstēja maskas nelietot. Dažkārt sko-
lēni maskas ir aizmirsuši vai nozaudējuši, tad 
izlīdzamies ar krājumiem no pagājušā gada. 
Tas viss maksā, tie ir skolas resursi. Ja valsts 
prasa, tad valstij arī būtu šīs maskas jānodroši-
na. Uz šodienu, 22. oktobri, maskas vēl neesam 
saņēmuši.* Atbildību prasa no direktora, bet 
mums nav plānoti tādi resursi, lai visai skolai 
sagatavotu maskas.

Priecājos, ka šajā mācību gadā neviens 
no skolas kolektīva nav saslimis ar Covid-19. 
Mums ir bijušas kontaktpersonas skolotāji, 
kuru klasēs kāds no bērniem ir saslimis, bet 
par cik lielākā daļa skolotāju ir vakcinēti, viņi 
nodod kontroltestus, un līdz šim no saslimša-
nas esam bijuši pasargāti.

Līdz ārkārtējā stāvokļa pasludināšanas 
priecājāmies, ka visu darām klātienē un no-
vērtējām to katru dienu. Vienīgais nosacījums 
bija ievērot epidemioloģiskos noteikumus. Kā 
jau bija arī iepriekš – pārvietojamies pa vie-
nām kāpnēm augšā, pa otrām – lejā. Sadalījām 
pusdienu pārtraukumu uz trim reizēm, stun-
das notika, kā plānots. Tagad sāksies attālinā-
tais mācību process, katru dienu domāju, kā 
labāk rīkoties, lai pasargātu bērnus no lieka 
stresa. Ir jau arī pieredze, tagad zinām, ko un 
kā labāk darīt. Attālinātajam procesam bijām 
gatavi, jo vakcinācija tik lēni ritēja, ka zinājām, 
ka no tā neizbēgt. Mums ir visas nepieciešamās 
platformas, ko skolotājiem izmantot, nav tā, kā 
bija sākumā. Protams, ka pilnvērtīgāks mācību 
process notiek klātienē. Skolēniem, kuri ir pie-
raduši mācīties patstāvīgi, un, kuriem mācību 
process nekādas grūtības nesagādā, ar attālinā-
tajām mācībām labi tiek galā, bet pārējiem ir 
vajadzīgs atbalsts. Mācību priekšmetam, attā-
lināti mācoties, tiek samazināts apjoms, ir arī 
robi no pagājušā gada.

Izteiktas negatīvas emocijas līdz šim skolā 
nav justas. Viss rit savu gaitu. Cilvēki ir apra-
duši un saprot, ka mainīt kaut ko varēs tikai 
tad, kad visi būs vakcinējušies. Ar skaudību 
skatāmies uz Dāniju, Zviedriju, Īriju un citām 
ziemeļvalstīm, kurās ir liela vakcinēšanās ap-
tvere, bet mēs esam, kur esam. Spriedze un 
nervozitāte ir jūtama no vecākiem, kuri ir pret 
vakcināciju. Pārējie ar visu ir mierā un priecā-
jas par katru dienu, ko var pavadīt skolā. Man 
žēļ vidusskolēnu, sevišķi 12. klase, kuriem ir 
pēdējais gads mūsu skolā. Atkal ir atcelta Zie-
massvētku balle, ko visi ļoti gaidīja, nenotiek 
arī nekādi tradicionālie pasākumi, kā Stipri-
nieks, nebūs svētku koncertu. Varbūt varēsim 
organizēt pavasara balli!

15. novembrī, kad stāsies spēkā jaunie no-
teikumi par sertifikāciju, mums no skolas aizies 
5 darbinieki – 4 skolotāji un 1 tehniskais dar-
binieks. Es tam gatavojos jau no vasaras, kad 
sākās runas, ka tā būs. Būs jāizlīdzas ar tiem 
resursiem, kas mums ir – pārdalīsim slodzes.  Ir 
uzrunāts arī cilvēks, kas varētu nākt strādāt pie 
mums. Jāredz, kā tas viss beigsies. Varbūt kāds 
vēl pārdomās. Ja cilvēku palaiž dīkstāvē, viņam 
ir tiesības mēneša, divu mēnešu laikā pārdomāt, 
vakcinēties un atgriezties, bet tas nebūs mūžīgi. 
Gan jau likumu sakārtos un noteiks kādu ter-
miņu. Viens skolotājs mums būs jāmeklē kaimi-
ņu skolā. Esam uzrunājuši esošos kolēģus, visi 
ir saprotoši un gatavi uzņemties papildu slodzi 
jau esošajai. Protams, ka pastāv augsts izdegša-
nas risks. Šis mācību gads ir jāiztur. Meklēsim 
jaunus skolotājus, bet, redzu, ka pašlaik ir tik 
daudz skolu, kuras meklē skolotājus! Mēs ce-
ram uz Talsu kolēģu palīdzību. Varbūt kāds arī 
pārdomās un atgriezīsies. Man ļoti žēl, ka jāšķi-
ras no tik labiem darbiniekiem! Nekad nevarēju 
iedomāties, ka pienāks laiks, kad darbinieki būs 
jāatlaiž no darba ne tāpēc, ka viņš slikti strādā, 
bet tāpēc, ka viņš nevēlas vakcinēties! Katram 
jau ir savi argumenti. Es jau gan stāstu, ka zi-
nātnei ir jāuzticas. Galu galā tā ir atbildība ne 
tikai par savu, bet arī citu veselību. Skolā mums 
būtu jārāda piemērs visiem. Atceroties televīzi-
jas sižetu par skolotājiem Bauskā – kādu parau-
gu viņi rāda, ko māca bērniem! Tas ir absurds! 
Mēs uzskatām, ka tā ir sodāma rīcība! Kā tā var 
rīkoties izglītoti cilvēki!

Vēlu visiem veselību, un ievērot to, ko valdī-
ba ir noteikusi, un tikai tad mēs tiksim ārā no šīs 
bedres. Kā man teica kāda 12. klases skolniece – 
kāpēc mums jācieš šo antivakseru dēļ!

* Maskas tika piegādātas 22. oktobra vakarā.

Ceļojot pa Latviju, itin bieži braucēju vidū atskan izsau-
ciens: „Cik Latvija ir skaista!” Ziemeļkurzemes ainavu vei-
do pakalnu, ceļu līkloču, unikālu dabas objektu un unikālu 
kultūrvēsturisko vietu sakopojums.

Ķemeru Nacionālais parks ar jaunu torni, sanatoriju, 
baznīcām, purvu un mežu pasaules brīnumiem.

Tukuma puse pārsteidz ar savām pilīm un muižām. 
Katra no tām ir citādāka gan arhitektūras, gan satura ziņā. 
Šlokenbekas muiža vēsta par seniem un ne tik seniem vi-
duslaikiem.

Par kino un pasakām kino pilsētiņā jeb filmu parkā Ci-
nevilla.

Daudzveidīgs ir arī gastronomiskā tūrisma piedāvā-
jums. Maizniekmeistara Normunda Skauģa izveidotajā 
SIA  „Lāči” ceļotājiem ir iespēja gan iepazīt, gan degustēt, 
gan arī līdzdarboties.

„Prieks ir gaisma, jūtu siltums, sniegs un ledus tajā 
kūst. Prieks ir gaišu domu avots, kas no sirds uz sirdi plūst. 
(A.  Smagars”.)

Cilvēkus skaistus un apgarotus dara vēlme izteikt un dā-
vāt sevi citiem. Paldies Ernai Grīnvaldei par laiku un darbu, 
kas ieguldīts, lai veidotu pasauli labāku. Paldies par skaisto 
ekskursiju! Paldies pagasta pārvaldei par autobusu un šofe-
rim Kārlim par uzticību.

Veronika Grosbaha

Draudzīgs ceļojums

„Lāču” ceptuvē.                                      B. Rozefeldes foto
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Māras Melderes 
ģimenes ārsta 
prakse Rojā

Cenšamies ieviest skaidrību!
Pēdējā laikā prakse ir pārslogota ar skolēnu vecāku zva-

niem. Nepārtraukti tiek prasīts pēc izziņām nevakcinētiem 
skolēniem – kontaktpersonām, kuras nepieciešamas pēc 
mājas karantīnas izbeigšanās.

Informējam, ka šādas izziņas nav nepieciešams jautāt 
ģimenes ārsta praksēm! Šādas izziņas neizsniedzam, pa-
matojoties uz MK noteikumiem NR. 662. p. 192. minēto 
„Izglītojamam mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19 tes-
ta, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantī-
nas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs.”
Pēc precizējuma pie SPKC, informēju: 

1. Ja skolēns ir atzīts par kontaktpersonu, tad veicot 
kontroles Covid-19 testu, ģimenes ārsta nosūtījums nav 
nepieciešams, pietiek ar personu apliecinošu dokumentu 
un atzinumu par kontaktpersonas statusu.

2. Ja skolēna Covid-19 tests, kurš veikts ne agrāk, kā 
septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ir nega-
tīvs, skolēns drīkst atgriezties skolas solā. Ģimenes ārsta 
izziņa nav nepieciešama!

Vakcinētu kontaktpersonu pienākums ir 7. dienā pēc 
pēdējā kontakta veikt Covid-19 testu. Šīs personas ir atbrī-
votas no mājas karantīnas.

Aicinu izglītības iestādes vadībām laikus iepazīties ar 
spēkā esošajiem MK noteikumiem un SPKC rīkojumiem, 
pirms skolas personāls ir ieteicis skolēnu vecākiem vērsties 
pie skolēna ģimenes ārsta pēc nepamatotām izziņām. 
Paveikts milzu darbs!

Ar prieku varam paziņot, ka ir paveikts milzu darbs! 
Esam sasnieguši 80% vakcinācijas aptveri praksē reģistrēto 
60+ pacientu grupā. Jāpiebilst gan, ka esam vakcinējuši ne 
tikai savas prakses ietvaros, bet arī palīdzējuši kolēģiem, 
kuri vakcināciju neveic. Šie pacienti mūsu statistikā nav 
ņemti vērā. Domāju, ka tas mums ir izdevies nevis ar pie-
runāšanas taktiku, kā tas tiek uzspiests no Veselības minis-
trijas puses, bet gan ar cieņpilnu attieksmi pret savu darbu, 
medicīnu, zinātni un pacientu.
Kuriem pacientiem Imunizācijas valsts padome (IVP) 
iesaka balstvakcināciju?

Pacientiem, sākot no 65 gadu vecuma, kuriem primārā 
imunizācija veikta ar Pfizer (Comirnaty) vai Astra Zeneca 
(Vaxzevria) vakcīnu. Balstvakcinācija veicama 6 mēnešus 
vai vēlāk pēc otrās devas saņemšanas;

Visiem pieaugušajiem sociālās aprūpes centru un pan-
sionātu iemītniekiem arī 6 mēnešus pēc vakcinācijas pa-
beigšanas ar Comirnaty vai Vaxzervia vakcīnu;

Visiem pacientiem, kuriem pēc 1. Johnson & Johnson 
(Janssen) vakcīnas pagājušas 8–12 nedēļas vai vēlāk, ie-
teicama mRNS vakcīna (Comirnaty vai Moderna (Spike-
vax)); Kā alternatīva pieļaujama arī Janssen vakcīna.

Kuriem pacientiem pēc IVP ieteikuma, nav nepiecieša-
ma balstvakcinācija (izņemot cilvēkus ar būtisku novājinā-
to imūno sistēmu)?

Tiem pacientiem, kuri primārajā imunizācijā saņēmuši 
Moderna Covid-19 vakcīnu (Spikevax). Zinātniski pierā-
dīts, ka organismā pēc pilnvērtīgi veikta vakcinācijas kursa 
imunitāte saglabājas ilgstoši augstā līmenī;

Pacientiem, kuriem pirms vakcinācijas uzsākšanas bijis 
pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests un tad saņemtas 2 devas;

Pacientiem, kuriem pēc 2 devu saņemšanas ir bijis po-
zitīvs SARS CoV-2 PCR tests;

Pacientiem, kuriem starp abām vakcīnu devām, bijis 
pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests;

Pacientiem, kuriem pirms vai pēc vakcinācijas ar Jans-
sen Covid-19 vakcīnu bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR 
tests.

Covid -19 zaļie sertifikāti turpina pilnvērtīgi darboties, 
neatkarīgi no balstvakcinācijas veikšanas.

Sagatavoja ģimenes ārste 
Māra Meldere

Māras Melderes ģimenes ārsta prakse ir devusi 
būtisku ieguldījumu senioru vakcinēšanā.    

Albuma foto 

Septiņu pakalnu pilsētā Romā
Dace Klabere

Šajā rudenī man bija tā laime vēl pagūt 
noķert vasaru aiz astes Itālijā, Romā. Ok-
tobra sākumā, kad Latvijā jau ģērbāmies sil-
tās jakās, Roma mūs sagaidīja ar gaisa tem-
peratūru plus 28 grādi. Daži no ceļotājiem, 
tuvojoties Romai, pārģērbās jau lidmašīnas 
salonā, vēl citi grupas biedri lidostā atbrī-
vojās no siltajām jakām, ar prieku ļaujoties 
uzkarsētā gaisa, lēnā vēja un siltās saules 
maigajiem pieskārieniem.

Roma, dēvēta arī par septiņu pakalnu 
pilsētu, ir viena no tūristu apmeklētāka-
jām pilsētām pasaulē. Uz to dodas ne ti-

kai tūristi, bet arī svētceļotāji, zinātnieki 
un mākslas mīļotāji.  Itālijas galvaspilsētā 
klasiskās antīko laiku drupas un kristiešu 
lūgšanu nami atrodas cieši blakus, bet re-
nesanses laukumi un baroka laika strūkla-
kas liek elpai aizrauties. Vietējās trattorias 
(itāļu restorāniņi), kārdinošais gelato (sal-
dējums), kuru kāds slavens sportists – au-
tobraucējs – atzinis par pasaulē garšīgāko 
saldējumu, slavenās pastas, uz mēles kūs-
tošās picas un apziņa, ka esi uz mistiskās 
robežas starp laikiem un laikmetiem, tas 
viss un ne tikai, noteikti ir tā vērts, lai kaut 
reizi mūžā pabūtu Romā – mūžīgā un mū-
žam mainīgā.

 Strūklaka Villa d’Este – 16. gs. veidotajā vasaras rezidencē Ti-
volī pilsētiņā, kuras slava saistās ar brīnišķīgiem dārziem, kurus uzska-
ta par vienu no Eiropas dārzu augstākajiem sasniegumiem.

Daces Klaberes foto

 Subiaco pilsētiņā apmeklējām 6. gs. dibināto Sv. Bene-
dikta klosteri, kas atrodas šauras aizas malā, un apvieno divas 
baznīcas vienu virs otras. Augšējo rotā 14. gs. Sjēnas freskas, 
bet lejas baznīca ir izbūvēta vairākos līmeņos un ietver sevī alu, 
kurā Benedikts pavadīja trīs gadus pēc Romas pamešanas.

 Šis foto ar mani un manu ceļabiedru, ir ievietots par godu fotogrāfijas autorei. 
Pie Trevi strūklakas fotografējas visi tūristi, bet viņu vidū labā nozīmē izcēlās kāda trīs 
meiteņu kompānija, kura fotografēšanos uz strūklakas fona bija pārvērtusi aizraujošā 
šovā. Kad šovs bija beidzies, palūdzām meitenēm nofotografēt arī mūs, un šovs sākās 
no jauna. Meitene tik ļoti aizrāvās, fotografējot mūs desmitiem reižu, ka likās, ka šis 
viņas darba rezultāts jāparāda arī citiem.

 Nezināmas tūristes foto

 Vatikāns un Sv. Pētera katedrāle – vismazākā valsts pasaulē ar 
vislielāko ietekmi uz daļu no planētas iedzīvotājiem un notiekošajiem 
procesiem. Sv. Pētera katedrāle un laukums, panorāmas skats uz Ro-
mas septiņiem pakalniem un Vatikāna dārziem no katedrāles kupola. 
Bez tā visa vēl skatījām Vatikāna muzejus, kuri iekārtoti pilīs, kuras 
tika celtas renesanses laika pāvestiem. Pašlaik Vatikāna muzeju vairāk 
nekā tūkstoš zālēs un istabās glabājas vairāk mākslas vērtību nekā jeb-
kurā citā pasaules vietā. Karšu galerija, Rafaela zāles ar mākslinieka un 
viņa skolnieku darinājumiem, Vatikāna mākslinieku darbu kolekcija 
un visu muzeja apmeklētāju mērķis – Siksta kapela ar Mikelandželo 
veidotajām slavenajām griestu un altāra daļas freskām.

 Kolizejs. Tas celts un sākotnēji bija pazīstams kā Flāvija amfiteātris. Tajā 
bija vietas 50000 skatītājiem. Amfiteātra centrālo daļu aizņēma arēna, kurā no-
tika gladiatoru cīņas, bet ap to bija izvietotas ar marmoru apšūtas skatītāju sēd-
vietas. Pirmajos pastāvēšanas gados Kolizejā trūka telpu daudzajiem savvaļas 
zvēriem, gladiatoriem un uz nāvi notiesātajiem cietumniekiem. Zem amfiteāt-
ra koka grīdas tika izrakti milzīgi pagrabi, un vēlāk inženieri Kolizejā ierīkoja 
asprātīgu liftu sistēmu, kas ļāva savvaļas dzīvniekus, kuri pirms tam trīs dienas 
bija turēti tumsā un badā, pa neredzamām lūkām pēkšņi nogādāt arēnā. Izrā-
dēm Kolizejā vajadzēja ļoti daudz dzīvnieku, jo tās parast sākās ar zvēru cīņām. 
Vienā no šādām izrādēm nogalināja pat 11000 dzīvnieku, turklāt, jo mežonī-
gāki un eksotiskāki tie bija, jo labāk. Zvērus arēnā parasti nogalināja mednieki, 
taču ar bīstamiem un lielām plēsoņām cīnījās īpaši apmācīti gladiatori.

 Šis darbs novietots pie bezpajumtnieku atbalsta cen-
tra Romā. Lai arī bezpajumtniekiem tiek sniegts vislielākais 
atbalsts, viņu joprojām Romā ir ļoti daudz. Agrās rīta stun-
dās vai vēlos vakaros mums pašiem gadījās redzēt viņus gu-
ļam vāŗtrūmēs, parkos uz soliņiem vai vienkārši zālē. Pāris 
soļus no mūsu viesnīcas arī katru nakti gulēja kāds vīrs. Pa 
dienu visa viņa iedzīve – noplukusi sega – rūpīgi salocīta, 
atradās turpat pie mājas durvīm, kur viņš pavadīja naktis.
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Līdzjūtība

Pateicības

No Tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inārai 

Martinovskai, brāli pēkšņi zaudējot.
Senioru klubs „Liedags”

Sludinājumi 

Policija ziņo 

Mūs balsta ne tik daudz draugu palīdzība, kā 
droša apziņa, ka viņi mums palīdzēs.   (Epikūrs)

Ar mazu nokavēšanos sūtu mīļu dzimšanas 
dienas sveicienu

Aigaram Hazenam
skaistajā 50. jubilejā! 

Lai spēks, izturība un silta sirds 
ir ar Tevi arī visos turpmākajos 

dzīves gados! 
Paldies, ka Tu man esi!

Drosma

No sirds pateicos dakterei Ingrīdai Miķel-
sonei, reģistratūras māsiņai Ilzītei Kārkliņai par 
laipnību un iejūtību, un 6. oktobrī dežurējošajai 
ātrās medicīniskās palīdzības brigādei par manu 
nogādāšanu slimnīcā.

Ausma Zvirbule
Mīļš paldies manai kaimiņienei Raitai Lūsei, 

Rasmai Riķītei, Mārītei un Ilgonim Rutkiem par 
sniegto palīdzību un atbalstu manā   slimošanas 
laikā.

Ausma Zvirbule

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul-
tētas 8 personas, izpildīti 3 atsevišķie uzdevumi, 
apkalpoti 14 izsaukumi, izteikti 15 aizrādījumi 
par dažāda rakstura pārkāpumiem. Uzrakstīts 1   
rakstisks uzaicinājums sakopt sev piederošo īpa-
šumu, izskatīta 1 mutiska sūdzība. Veikta sadar-
bība ar Valsts policiju un Valsts vides dienestu. 
Savās dzīves vietās nogādātas 3 personas, kuras 
nespēja patstāvīgi pārvietoties. Rojā, Sporta ielā 

atrasts mobilais telefons, tā īpašnieks telefonu 
var saņemt Rojas pagasta pārvaldes pašvaldības 
policijā. Lūgums auto īpašniekiem automašīnas 
pie daudzdzīvokļu mājām novietot tā, lai tās 
netraucētu gājēju pārvietošanos, kā arī neatstāt 
automašīnas pret mājas ieejas durvīm.

Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes 
pašvaldības policijas vecākais inspektors 

Alfrēds Liepnieks    

Valstī noteiktās ārkārtējās 
situācijas laikā ieviestajā 
pastiprināto ierobežojumu 
periodā līdz 14. novembrim:

 Rojas kultūras centrs ir slēgts. 6. novem-
brī paredzētā  PANNAS teātra izrāde „Sieviete kā 
konfekte” ir atcelta. Nauda par „Biļešu paradīze” 
iegādātajām biļetēm automātiski tiks atgriezta 
kontos. Visiem, kuri biļetes iegādājās kasē, nauda 
par iegādātajām biļetēm arī tiks atgriezta kasē.

 Rojas bibliotēka apmeklētājiem slēgta. 
Nekādi klātienes pakalpojumi un grāmatu ap-
maiņa nenotiek. Mājsēdes laikā iesakām ielū-
koties Kultūras ministrijas apkopotajos digitā-
lajos resursos tīmekļvietnes km.gov.lv/lv sadaļā 
#Ēkultūra. Ar mums varat sazināties, zvanot 
/63232283; 28616707/ darba dienās no 11.00 
līdz 16.00 vai e-pastā biblioteka@roja.lv 

 Rojas pagasta pārvalde un klientu ap-
kalpošanas centrs strādā attālināti.

Klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti 
pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis 27234281,

e-pasts: roja.parvalde@talsi.lv.
Dzimtsarakstu nodaļa 29231680;
Finanšu jautājumi 26375053;
Būvvalde 29273310;
Nekustamo īpašumu jautājumi 28230035, 

29533662;
Informatīvais izdevums „Banga” 

63269092, 2991388.
Kases darba laiks:
Pirmdienās – slēgts
Otrdienās – 8.00–12.00
Trešdienās – 13.00–17.00
Ceturtdienās 8.00–12.00
Piektdienās slēgts.
Rojas pagasta pārvaldē un Klientu apkal-

pošanas centrā klienti tiek apkalpoti tikai, 
uzrādot derīgu vakcinācijas vai pārslimo-
šanas sertifikātu vai antigēna testu, kas nav 
vecāks par 72 stundām!

 AAS „Balta” strādā pirmdienās, treš-
dienās, piektdienās no 10.00–14.00.

Rojā, Zvejnieku ielā 3, tel. 29913881.

Noslēgusies „Rojas apļi – 2021” sezona
28. septembrī Rojas stadionā 

noslēdzās „ROJAS APĻI – 2021” 
sezona. Kopā notika 20 posmi no 
maija līdz septembrim, vienu rei 
zi nedēļā, katru otrdienu pulkst. 
19.00. Dalībniekiem bija jāveic 30 
min. skrējiens apkārt Rojas sta-
diona sporta laukumam. Piedalī-
ties varēja jebkura vecuma dalīb-
nieks, jo sacensības nenotiek uz 
ātrumu, bet tik, cik katrs var no-
skriet apļus, vadoties pēc savām 
fiziskajām spējām. Katram dalīb-
niekam tika uzskaitīti pieveiktie 
apļi. Kopā piedalījās 61 dalībnie-
ki. Kā papildus motivācija dalīb-
niekiem, kas piedalījās vismaz 
pusē no posmiem, bija iespēja 
tikt pie balvām un medaļas.

Šogad balvas un medaļas sa-
ņēma 19 visaktīvākie dalībnieki: 
Ģirts Zanders, Armands Indriksons, Arnis Enzels, 
Laila Štāle, Elīna Stojākina, Vilnis Reinholds, Elza 
Leila Oļševska, Madara Klīdzēja, Imants Ločmels, 
Kārlis Porītis, Jānis Porītis, Andrejs Jakobsons, 
Uģis Ūsiņš, Aiga Sīpola, Iveta Popmane, Emīlija 
Porīte, Dārta Porīte, Inga Porīte, Ginta Jakobsone.

Paldies Rojas pagasta pārvaldei par balvām.
Tiekamies jau nākamgad maijā, kad sāksim 

jauno „ROJAS APĻI – 2022” sezonu!

Armands Indriksons,  
Rojas stadiona vadītājs

Aktīvākie skrējēji tika apbalvoti ar piemiņas dāvanām.
                                                            Arhīva foto

„Štrunts par kaķi, 
bij tik lieli lopi 
mājās”

„…Dzinējs bija teicis, ka bērni, kas nepienesīs 
rudenī baku zīmi, netiks skolā uzņemti. Minnai 
vajadzēja iziet trešo ziemu gribot negribot, lai tik-
tu pie pātariem, un arī man negribējās mājās pa-
likt, kaut gan skolai biju daudz par jaunu. Tātad 
jāpotē bakas!

To viņiem, tiem ziņotājiem, viegli bija pateikt, 
bet man šis rīkojums lika veselas trīs dienas un 
naktis baiļoties. Es aizmigu ar domām, kā tikai 
tur būs, kad griezīs, un uzmodies domāju tā-
lāk, kā tad būs, kad bakas sāks augt. Lielie stās-
tīja briesmu stāstus. Dakters strādājot, asinīm 
apšķīdis kā miesnieks. Dakteri jau vispār esot 
agni uz griešanu, sevišķi tie jaunie, kāds esot arī 
Buividu Berģis. Pat augoņus šķeļot pušu un uz 
četriem lakšiem kā sīpolus, ko taču varot ārstēt 
mierīgā garā ar vārdiem vien vai uzsienot biez-
pienu, taukas gaļas šķēlīti vai izbrauktu degutu. 
Negribējās jau visam tam ticēt, bet todēļ šermuļi 
skrēja pār kauliem klausoties. Ar tādu kā zāģīti 
ieraujot rokā pie pleca trīs švīkas, ieliekot poti 
un cieši notinot ar lupatu un pelīsu, gluži kā kad 
ābeles potē. Trešā dienā bakas sākot augt. Roka 
sapamstot, kļūstot sarkana, tad zila, beidzot sākot 
uz āru dzīties pūžņi… Es pētīju runātāju ģīmjus, 
gatavs neticīgi pasmaidīt, tiklīdz pamanīšu sa-
skatīšanos vai pavīpsnāšanu, bet nevarēju nekā 
uzķert, kas norādītu, ka tieku zobots. Es vaicāju 
Minnai, kā viņai ap dūšu.

„Štrunts par kaķi, bij tik lieli lopi mājās!”, viņa 
bezbēdīgi atteica un pēc brīža kā mierinādama 
paskaidroja: ”Vai nav labāk, kad tev dažas dienas 
jāpaauklē viena roka, nekā kad slimībā no galvas 
līdz kājām jādeg vienās ugunīs. Paskaties, kāds 
izskatās bakas izgulējis cilvēks, kā mūsu skrode-
ris pat. Visa mute rētaina kā siets. Un tādas rētas 
neizlīdzinās līdz sirmam vecumam. Bet, kad esi 
potēts, slimība vairs neķeras klāt. Puisiešiem vēl 
nekas, tam smukums bijis nebijis, bet meitiešiem 
lai Dievs nogriež. Kas tādu precēs? Es eju ar prie-
ku – lai griež, lai potē, lai dara ar mani, ko grib, 
kad tikai bakas nav jāguļ.”

Neticami, bet daļa Latvijas iedzīvotāju savā do-
māšanā ir vēl turpat, kur Jāņa Jaunsudrabiņa „Za-
ļās grāmatas” varoņi pirms 100 gadiem…

Dace Klabere

Rojas stadionā 23. septembrī notika sacensības 
vieglatlētikā U-10 (2012./2013. g. dz.) un U-12 
(2012./2013. g. dz.) vecuma grupām. Uz sacensī-
bām ieradās sportisti no Jūrmalas, Kandavas, Tu-
kuma, Kuldīgas un Talsiem.

No Rojas sporta skolas U-10 meiteņu grupā 
Loreta Zālīte izcīnīja divas 3. vietas – 60m skrējie-
nā (10,48 sek.) un 300 m skrējienā (1:04,0 min.). 
60m finālskrējienā iekļuva Marta Jansone, bet 
Elisai Karolīnai Keherei 4. vieta 300m skrējienā 
(1:07,0 min.).  

U-12 meiteņu grupā 1. vietu 300 m skrējienā iz-
cīnīja Elizabete Grundmane (59,59 sek.), bet otrā 

vieta Keitai Bernānei (1:01,0 min.).  60m finālskrē-
jienā iekļuva Elizabete Grundmane (10,14 sek.) un 
Keita Bernāne (10,53 sek.).

Sacensībās piedalījās arī Sendija Mauriņa, 
Katrīna Erdmane, Daniela Dzintare Briune un 
Rauls Armands Reinis. Ar visiem kopā bija Reinis 
Roberts Reinholds, bet Rebekai Gidekai šīs bija 
pirmās vieglatlētikas sacensības. 

30. septembrī sacensības notika U-14 
(2008./2009. g. dz.) un U-16 (206./2007. g. dz.)  
vecuma grupu audzēkņiem. 

U-16 vecuma grupā 3. vietu tāllēkšanā (5.12  m) 
izcīnīja Ralfs Vēmanis. 100 m skrējienā viņš uzlabo-

ja savu personīgo rezultātu –12,77 sek. un izcīnīja 
2. vietu. Fināla skrējienā šajā disciplīnā iekļuva  Reinis 
Briedis (13,30 sek.) un Lote Labarēviča (14,47 sek.). 
Lotei 4. vieta 3 kg lodes grūšanā (9.94  m), Kerijai 
Dinsbergai 3. vieta 800 m skrējienā.

U-12 grupā 100 m skrējienā Aleksandram Šter-
nam 1. vieta (13,96 sek.). Deizija Smaiže iekļuva 
100 m fināla skrējienā (15,39 sek.). Vēl startēja 
Nikola Leitarte, Rodrigo Kiršteins, Rihards Krists 
Vizums un Krists Mateika.

Paldies visiem sacensību tiesnešiem par iegul-
dīto darbu! 

Vieglatlētikas trenere Anita Raspopova

Seniori labprāt un bieži tiekas 
kopīgos pasākumos, dodas ciemos, 
un paši uzņem viesus. Tā 9. oktob-
ra pēcpusdienā uz ikgadējo rudens 
balli savus draugus Rojas kultūras 
centrā aicināja Rudes senioru klu-
biņš „Rūķi”.  Lai gan „Rūķu” klubiņā 
darbojas pavisam neliels skaits dalīb-
nieku, tam ir savas iekoptas tradīci-
jas un kupla draugu saime.  Ar sirds 
siltumu tika sagaidīti tuvāki un tālāki 
ciemiņi gan no mūsu jaunā novada, 
gan Kandavas un Jelgavas.

Pasākumā mājinieki bija uzaici-
nājuši arī savu ilggadēju atbalstītāju, 
šobrīd Talsu novada domes deputāti 
Evu Kārkliņu, kura teica apsveikuma 
vārdus un labus vēlējumus senio-
riem.

Ar jaukiem priekšnesumiem vi-
sus iepriecināja Rojas mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi Keita Anna 
Mitenberga, Adriana Gūtšmite, Lau-
ra Grīnīte un pedagogi Indra Sproģe 
un Inese Ozoliņa, savukārt direktore 
Baiba Beraģe tiem pievienoja savus 
apsveikuma vārdus.

„Rudens ballē” tika gan 
dziedāts, gan dejots, gan la-
sīta dzeja, gan asināts prāts, 
minot teicienus no filmām. Tika pat 
noskaidrots labākais lambadas dejotā-
ju pāris!  Bija jūtams, cik ļoti vajadzīgas 
ir šādas kopā sanākšanas un tikšanās 
reizes, īpaši šajā laikā, kad pasākumi 

Klubiņa „Rūķi „Rudens balle”

Balles organizētāja Veronika Grosbaha (centrā) kopā ar viesu klubiņu vadītā-
jiem.                                                                                                          Visvalža Biezbārža foto

kultūras centrā tik ilgi nav varējuši un 
šobrīd jau atkal nevar notikt.

Un, lai gan balles kurpes uz laiku 
noliktas plauktā, ļoti ceram, ka uz 
tām nepaspēs nogulties putekļi un 

atkal būs iespēja tikties pasākumos!
Dace Broka, pasākuma vadītāja

P.S. Pasākums notika, ievērojot visus 
tā brīža Covid-19 izplatības 
ierobežošanas nosacījumus.

Laika posmā no 22. septembra līdz 26. oktobrim 
Rojas pašvaldības policijā:

Rudens sacensības

Svētku reize bija īstais 
brīdis klubiņam godināt 
arī savus jubilārus, jo īpaši 
tāpēc,  ka tieši tajā dienā 
gaviļniece bija pati „Rūķu” 
vadītāja, vienmēr enerģijas 
pilnā Veronika Grosbaha. 
Viņai un visiem jubilāriem 
un viesiem dziesmu veltīja 
mūziķis Jānis Kalniņš, kurš 
arī gādāja par deju mūziku. 
Šķiet, seniori ir visaktīvā-
kie pasākumu apmeklētāji, 
jo, kā atklāja kāds viesis, 
neskatoties uz sarežģīta-
jiem laikiem, viņam šogad 
šī esot jau septītā balle un 
no visām tieši Rojā patīkot 
vislabāk!
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