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Svētdien, 28. novembrī, iededzot
pirmo Adventes sveci, sāksies
Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

Noslēdzies projekts
„Mūžībā aizsaukto zvejnieku
un jūrnieku piemiņas vietas
atjaunošana
Dace Klabere

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde 2020. gada 5. maijā apstiprināja Rojas novada domes projektu nr. 19-08-FL06F043-00003 „Mūžībā aizsaukto zvejnieku
un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies, un laukums pie kultūras centra ieguvis jaunas,
mūsdienām atbilstošas aprises. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 166508,37 EUR, no tām Eiropas Zivsaimniecības fonda
maksājums – 146096,33 EUR.
Būvprojektu izstrādāja SIA „Archidose”, būvdarbus veica
SIA „Kalvas”, bet būvuzraudzība bija SIA „Akorda” ziņā.
Par to, kā ir izdevies viss iecerētais, stāsta viens no projekta arhitektiem – Jānis Bērziņš.
Roja, lai gan kā apdzīvota vieta veidojusies jau 13. gadsimtā,
savu uzplaukumu un attīstību piedzīvoja 20. gadsimta vidū, attīstoties zvejnieku kolhozam „Banga”. Šajā laikā tika izveidotas vairākas svarīgas vietas ciemā, tajā skaitā arī kultūras nams, ko atklāja
1962. gadā. Laukums pie kultūras nama ir izveidots un labiekārtots
1970. gadā, un kopš laukuma izveidošanas brīža tas ir kalpojis kā
vietējo rojenieku pulcēšanās vieta dažādos svētkos un nozīmīgos
brīžos. Laukumam ar tajā esošo tēlnieka Tālivalža Gaumiga veidoto pieminekli „Rojas zvejniekiem”, ir svarīga vietzīme Rojas ciešajai

saitei ar zvejniecības tradīcijām, tādēļ, lai stiprinātu vietējās piekrastes ciema identitātes
veidošanu un attīstību, tika
izstrādāts projekts „Mūžībā
aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas” laukuma
Projekta rezultātā Roja ir ieguvusi vēl vienu sakārtotu vietu, kur pulcēties, ar ko lepoties, kur pabūt
labiekārtojumam un atjauno- savā nodabā. 					
		
Albuma foto
šanai.
Projekta rezultātā ir saglabāta pagājušā gadsimta septiņdesmita- lim “Rojas zvejniekiem” izveidots tā, lai diennakts tumšajā laikā izjos gados izveidotā laukuma pamatforma un tā apvienota ar mūsdie- celtu centrālo zvejnieka tēlu un piemineklis iegūtu jaunu siluetu, kas
nīgiem ārtelpas dizaina un labiekārtojuma risinājumiem, kas uzlabo izceļas uz monumentālās aira formas. Laukuma apstādījumi veidoti,
laukuma funkcionālo lietojumu un iekļaujas kopējā Rojas ciema ai- ņemot vērā piekrastē raksturīgos augus un Rojas ciema publisko apnavā. Laukumā ap restaurēto pieminekli un ap kultūras centra ēkas stādījumu tradīcijas. Laukumā rojenieki dažādos gada laikos varēs
galveno fasādi ir izveidotas vairākas pastaigu un atpūtas zonas ar apskatīt gan parka rozes, gan dažādas graudzāles, lavandas un viršus,
soliņiem un pārvietojamiem kubiem, kuru novietojumu var pielāgot kas sniegs patīkamu smaržu un krāsu baudījumu. Šajā laukumā viedažādu pasākumu vajadzībām. Laukumā ir atjaunotas platās, monu- tu radusi arī jauna ciema centrālā Ziemassvētku egle, kuras augšanai
mentālās centrālās kāpnes, kas papildinātas ar pārvietojamiem un rojenieki varēs sekot līdzi nākamo gadu laikā.
multifunkcionāliem dizaina elementiem, kā arī atjaunotas dolomīta
Roja, lai gan salīdzinoši mazs ciems, ir nemitīgā attīstībā. Projekplākšņu atbalsta sienas gar Zvejnieku ielu. Dažādie laukuma apgais- ta rezultātā Roja ir ieguvusi vēl vienu sakārtotu publiskās ārtelpas
mojuma risinājumi dod iespēju apmeklētājiem laukumu apmeklēt vietu, kur pulcēties, ar ko lepoties un kur vienkārši būt savā nodane tikai diennakts tumšajā laikā, un droši izgaismo ceļu uz kultūras bā, lasot kādu bibliotēkā paņemtu grāmatu, piesēžot uz koka soliņa
centra galveno ieeju, bet dod iespēju laukumu izgaismot dažādu pa- starp rozēm un lavandām, vai vienkārši garāmejot paskatoties uz
sākumu vajadzībām. Jauns apgaismojums restaurētajam pieminek- spēcīgo zvejnieka tēlu, kas stabili savās rokās tur jūru. 

Cīņa ar pandēmiju – ikviena atbildība
Dace Klabere
Covid-19 izplatība Latvijā sākās ar
pirmās Covid-19 pacientes diagnosticēšanu 2020. gada 2. martā. No 8. marta saslimušo skaits sāka strauji pieaugt,
un jau 3. aprīlī nomira pirmā inficētā
paciente.
Vasaras mēnešos situācija uzlabojās, taču tā paša gada septembrī sākās
infekcijas otrais vilnis un 2021. gada
jūlija beigās – trešais Covid-19 vilnis,
kura sākumā saslimstība nevakcinētajiem cilvēkiem bija 5,3 reizes augstāka
nekā vakcinētajiem. Pēc SPKC datiem
trešā viļņa kumulatīvais saslimstības
maksimums bija 30. oktobrī, kad divās nedēļās saslimušo skaits sasniedza
1801,2 gadījumus uz 100 000, kas bija
tobrīd augstākā reģistrētā saslimstība pasaulē. Pēc mājsēdes noteikšanas
21. oktobrī, saslimšana pakāpeniski
sāka samazināties, taču turpināja pieaugt kumulatīvā mirstība, 5. novembrī
sasniedzot 244,8 gadījumus uz vienu
miljonu iedzīvotāju, kas bija augstākais
mirstības līmenis ES un EEZ valstīs.
Kopš pandēmijas sākuma Latvijā (uz
novembra vidu) atklāti 240340 ar Covid-19 saslimšanas gadījumi, miruši
3762 pacienti, no kuriem lielākā daļa
bija personas, kuras nebija vakcinējušās.
Mūsu mazajai Latvijai 4000 mirušo
ir iespaidīgs skaitlis. Tās ir 4000 ģimenes, kuras saņēma liktenīgo zvanu par
sava ģimenes locekļa – bērna, vecāka,
vecvecāka nāvi.

Ģimenes ārsti Rojā dara visu, kas
viņu spēkos, lai savakcinētu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, un dzīve varētu
atgriezties normālās sliedēs. Par vakcinācijas rezultātiem Māras Melderes
ģimenes ārsta praksē jau lasījāt iepriekšējā „Bangā”, šoreiz piedāvāju sarunu ar
ģimenes dakteri Ingrīdu Miķelsoni.
Uz manu jautājumu, cik saslimušo ir
viņas praksē, daktere Miķelsone atbild,
ka daudz. Katru nedēļu tie ir 5–6 gadījumi, dažkārt pat 11. Ir arī viens letāls
gadījums. Sieviete seniores gados nebija
vakcinējusies un, saslimstot ar Covid-19
mira, savukārt viņas vīrs, kurš bija vakcinējies, izslimoja viegli. Vairāki pacienti
ārstējušies stacionāros, vēl citi ārstējušies
mājas apstākļos. Daktere uzsver, ka nevakcinētie slimo smagi. Pēc izslimošanas viņiem saglabājas plaušu bojājumi,
elpošanas problēmas, matu izkrišana, ir
sirdsdarbības problēmas, tāpēc jāturpina ārstēšanās pie kardiologa un pulmonologa. Dakteres praksē ir arī gadījums,
kad pēc ilgstošas intubācijas pacientam
atkārtoti jāveic trahejas operācija.
Dakteres Miķelsones praksē paveikts
milzīgs darbs iedzīvotāju vakcinācijā. Viņas praksē vien ir vairāk nekā 700 senioru, un, ņemot vērā to, ka daktere Berga
vakcinācijā nepiedalās, dakteres Miķelsones praksei sanāk dubultslodze. Par to
viņa nesūdzas un uzsver, ka vakcinē visus,
kuri piesakās, un kas spēj sagaidīt rindu.
Kādreiz jāgaida vien pāris dienas, kādreiz
nedēļa. Ne vienmēr iespējams prognozēt,
cik pacientu atnāks, tādēļ liekas vakcīnas

ledusskapī vairumā
netiek turētas. Ir dienas, kurās tiek vakcinēti pat 70 pacienti!
Tad gan nekam citam laika neatliek,
un vakcinācijas pro
cesā ir iesaistītas visas
trīs praksē esošās
mediķes. Daudzi vē
las tikai konkrētu
vakcīnu. Jūrnieki un
tālbraucēji pieprasa
Visas trīs kopā viņas veido lielisku komandu: (no kreisās) daktere Ingrīda Miķelsone, medicīnas
Janssen vakcīnas. SeD. Klaberes foto
niori grib Moderna māsas Sabīne Kalsere un Ilzīte Kārkliņa.			
vakcīnu, jo saklausījuši, ka tā ir labāka. Bērni un jaunieši tiek viņas domām, cilvēkiem būtu jāsap- žādām hroniskām vainām, kuriem testi
vakcinēti tikai ar Pfizer vakcīnu. Daktere rot, ka saslimt un mirt mokošā nāvē netiek pieprasīti, bet, paldies Dievam,
domā, ka tikai pēc krietna laika, kad būs nosmokot, ir daudz smagāk, nekā neviens no viņiem neslimoja ar Coveikti pētījumi, zināsim, kura vakcīna ir pārdzīvot iespējamo organisma reak- vid-19. Kā apgalvo daktere, viņas ļoti
vislabākā. Saslimt var pēc jebkuras vakcī- ciju uz vakcīnu, kas pāriet pāris dienu sargā gan sevi, gan savus pacientus.
nas un iemesli tam ir visdažādākie – bieži laikā. Cilvēkiem liekas – ar mani tas Vienmēr tiek ievēroti higiēnas noteivien nav paguvusi izstrādāties imunitā- nenotiks! Bet diemžēl notiek! Daktere kumi un sekots līdzi tam, lai praksē nete, ir smagas blakus saslimšanas utt.
priecājas, ka pacienti, kuri saslima, lai veidotos rindas. Arī vakcināciju dienās
Protams, ka pacientu uzskati par arī bija vakcinējušies, tikuši viegli cau- katrs nāca tikai sev noteiktajā laikā, lai
vakcinēšanos ir visdažādākie. Daži ri – dažiem pazudusi oža, garša, bijis neveidotos lieka drūzmēšanās. Daknegrib, ka viņu organismā ielaiž svešu neliels klepelis, bet tas arī viss, pat anti- tere Miķelsone saka vislielāko paldies
ķīmisku vielu, vēl kādi pārlieku sala- biotikas nav bijušas vajadzīgas.
savām māsiņām Sabīnei Kalserei un
sījušies un saklausījušies antivakseru
Uz manu jautājumu, kā viņām pa- Ilzītei Kārkliņai, un uzsver, ka kopā vipausto, citi nav pārliecināti par vak- šām izdevies nesaslimt, daktere atbild, ņas ir lieliska komanda, kuras ik uz soļa
cīnu nekaitīgumu, vēl kādus ietekmē ka pacienti ar akūtiem simptomiem atbalsta viena otru. „Cepuri nost, ar tābērni un mazbērni, bet daļai vispār un pat mazākajām aizdomām par Co- diem cilvēkiem var ļoti daudz padarīt!”,
nav argumentācijas. Daktere ir pār- vid-19 saslimšanu, bez testa praksē priecājas daktere.
liecināta, ka daudz ir atkarīgs arī no vienkārši netiek ielaisti. Tie tiek ārstēti
Sarunas nobeigumā dakteres vēlēviņiem pašiem, mediķiem. Ar pacien- telefoniski un labi, ka tā, jo daudziem jums nevakcinētajiem ir pavisam lakotiem ir jārunā, jāizskaidro vakcīnas testi izrādījušies pozitīvi. Nevar izbēgt nisks – padomājiet par sevi un saviem
nepieciešamība un jāiedrošina. Pēc no tā, ka uz praksi nāk seniori ar da- tuvajiem!
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Domes sēdē lemtais

Talsu novada domes deputāti 28. oktobra
domes sēdē lēma par 65 darba kārtības
jautājumiem. Desmit no tiem tika skatīti
slēgtajā daļā.
Administratīvie jautājumi
Apstiprināt grozījumus Talsu novada muzeja
nolikumā.
Apstiprināt Talsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikumu.
Apstiprināt Talsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi šādā sastāvā: Doloresa Lepere –
padomes priekšsēdētāja, Dana Šteinberga – padomes priekšsēdētājas vietniece; padomes locekļi:
Dainis Karols, Ilva Norenberga, Inese Caune, Jolanta Skujeniece, Māris Grīnvalds, Andris Veršāns, Ainārs Lūks, Inga Lēmane.
Apstiprināt Rojas Jūras zvejniecības muzeja
nolikumu.
Piešķirt Talsu novada pašvaldības apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva” Lienei Katlapai,
Ivetai Rorbahai, Mārai Spicbergai.
Piešķirt Talsu novada pašvaldības apbalvojumu „Talsu novada Goda balva” Andrim Jansonam, Sanitai Liepiņai, Vairai Kamarai, Ingunai
Fricbergai, Sandrai Fridrihsonei, Aijai Briedei,
Lolitai Lipskai-Meijerei, Solvitai Laurei, Zigurdam Bērzkalnam, Evijai Ozolai, Aija Dēricai,
AijaiSiliņai, Ilvitai Krūzei, Antrai Alksnei, Guntim Feldbergam, Ainai Cietvīrai, Kirai Petrovičai,
Daigai Betnerei, Evitai Dedzei, Valdim Melbergam, Antonijai un Sandrim Batarevskiem, Vijai
Krasiļņikovai, Valdai Paremai, jauniešu klubam
„Kontakts”, Agnesei Turkopulei, Alfrēdam Zamockim, Kristiānam Kārlsbergam, Rutai Mednei, Amatierteātrim „Spāre”, Ramonai Golubevai, Dacei Zvagulei, Dzintrai Derkevicai, Mārītei
Zandbergai, Ivetai Apsei, Jānim Vilmanim, Ievai
Jaunupei, Elīnai Sondarei, Ievai Krūmiņai, Ērikai
Grīvai, Ingai Zemītei, Ludmilai Kniplokai, Benitai
Šuršinai, Gundegai Rozenbergai, Ivaram Klestrovam, Ingas un Zinta Zazīšu ģimenei, Andim Didriksonam, Solvitai Straumei, Ausmai Vectēvai, Ingai Hartikai, Terēzijai Zondakai, Silvai Štreinertei,
Jurim Venckus, Sandijai Joņinai, Valdai Zvirgzdiņai, Ivaram Maķevicam, Gustavam Freimanim,
Elgai Freimanei, Armandam Eglītim, Kadrijai
Salinekai, Laumai Brauerei, Lāsmai Apškrūmai,
Ivetai Jansonei, Birutai Korei, Inesei Oskerko, Ļubovai Kovrigai, Maigai Eihentālei-Šternai.
Piešķirt Talsu novada pašvaldības apbalvojumu „Talsu novada Atzinības balva” Mārai Cēberei,
Normundam Tropiņam, Birutai Jākobsonei, Dzintrai Lundei, Robertam Akmenim, Aijai Carevai,
Ziedītei Smilgai, Antrai Kalniņai, Ērikam Pirvicam, Agnim Vicinskim.
Izveidot Talsu novada deinstitucionalizācijas
vadības grupu šādā sastāvā: Dace Zeļģe – vadības grupas vadītāja; vadības grupas locekļi: Andis
Astrātovs, Ieva Krēķe, Dainis Karols, Ilze Kārklevalka, Gunta Fībiga, Jolanta Didžus, Anita Boitmane, Agnese Kviese.
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksas laika periodam no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada
31. de
cembrim savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar
citām pašvaldībām. Apstiprināt Talsu novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksas laika periodam no 2021. gada 1. septembra
līdz 2021. gada 31. decembrim, lai noteiktu summu, ar kādu Talsu novada pašvaldība piedalās
SIA „Talsu Kristīgā skola” un citu privāto izglītības iestāžu finansēšanā.
Izdot vienu Talsu novada pašvaldības informatīvo izdevumu „Talsu Novada Ziņas” no 2022. ga
da janvāra.
Izveidot Talsu novada Licencēšanas komisiju
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Daniels
Pētersons; komisijas locekļi: Māris Grīnvalds,
Liene Ģērmane, Jānis Pāvuliņš, Eva Frišenfelde.
Apstiprināt konkursa „Dari Talsu novadam”
veiktās projektu izmaiņas.
Atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada domes
2016. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 541 „Par Talsu
reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”.
Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra””, iesniegto vidēja termiņa darbības
stratēģijas 2021.–2023. gadam projektu.

Apstiprināt Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas nolikumu.
Noteikt Talsu tautas nama kino daļā – kinoteātrī „Auseklis”, Krišjāņa Valdemāra ielā 17A, Talsos, apkopēja pakalpojuma izmaksas – 1,63 EUR
bez PVN par 1 m2 mēnesī.
Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta
saistošo noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā Talsu
novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu” 8.1. apakšpunktā dzēst vārdu kopu „vai tā
laulātā”.
Izteikt 2020. gada 24. septembra lēmuma
Nr. 429 „Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021.–2030. gadam izstrādi” Nr. 1. punktu
šādā redakcijā: „Uzsākt Talsu novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2022.–2040. gadam izstrādi.”
Izteikt Nr. 2. punktu šādā redakcijā: „Apstiprināt
darba uzdevumu Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2040. gadam izstrādei. Izteikt
Nr. 3. punktu šādā redakcijā: „Par Talsu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2040. gadam
izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāju Jolantu
Skujenieci”. Izteikt Nr. 4. punktu šādā redakcijā:
„Finansējumu Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022.–2040. gadam izstrādei paredzēt
no valsts budžeta līdzfinansējuma jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības dokumentu
izstrādei.”
Nodot publiskajai apspriešanai „Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2040.”
projektu un „Talsu novada Attīstības programmas 2021.–2027.” projektu. Noteikt publiskās apspriešanas laiku no 2021. gada 8. novembra līdz
2021. gada 5. decembrim.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 33 „Par
koku ciršanu ārpus meža”.
Atbrīvot Robertu Šiliņu no Mērsraga ostas pārvaldes ostas valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja)
amata. Atbrīvot no Mērsraga ostas pārvaldes ostas
valdes locekļa amata: Andri Leitas, Ervīnu Grāvīti,
Aldu Ozolu, Artūru Tīli, Zigi Goldmani.
Apstiprināt nolikumu „Mērsraga ostas pārvaldes nolikums”.
Iecelt Māri Rozenbergu Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja) amatā. Iecelt Daini Karolu Mērsraga ostas pārvaldes
valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja vietnieka)
amatā. Iecelt valdes locekļa amatā: Aini Stūrmani, Edvardu Ratnieku, Artūru Tīli, Zigi Goldmani.
Apstiprināt, ka Mērsraga ostas pārvaldes valdē šādos amatos ieceltas šādas personas: Māris Rozenbergs, valdes priekšsēdētāja amatā; Talsu novada
pašvaldības amatpersona (domes deputāts) Dainis
Karols, valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā; valdes locekļa amatā: Ainis Stūrmanis, Kaspars Lore,
Edvards Ratnieks, Inguna Strautmane, Artūrs
Tīle, Zigis Goldmanis.
Apstiprināt nolikumu „Rojas ostas pārvaldes
nolikums”.
Atbrīvot Evu Kārkliņu no Rojas ostas pārvaldes
ostas valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja) amata.
Atbrīvot Mareku Štālu un Ervīnu Grāvīti no Rojas
ostas pārvaldes ostas valdes locekļa amata.
Iecelt Māri Rozenbergu Rojas ostas pārvaldes
valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja) amatā. Iecelt
Evu Kārkliņu Rojas ostas pārvaldes valdes locekļa
(valdes priekšsēdētāja vietnieka) amatā. Iecelt Ilzi
Rutkovsku Rojas ostas pārvaldes valdes locekļa
amatā. Apstiprināt, ka Rojas ostas pārvaldes valdē
šādos amatos ieceltas šādas personas: Māris Rozenbergs, valdes priekšsēdētāja amatā; Eva Kārkliņa, valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā; valdes
locekļa amatā: Kaspars Lore, Ilze Rutkovska, Inese
Birziņa, Zane Vēsmiņa-Rence, Einārs Ūdris.
Apstiprināt nolikumu „Talsu novada amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanas nolikums”.
Apstiprināt saistošos noteikumos Nr. 34 „Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 35
„Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 29.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par Talsu

novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu””.

Izglītības jautājumi
Piedalīties 2021./2022. mācību gadā SIA „RTU
Inženierzinātņu vidusskola” līdzfinansēšanā, nosakot 12 mēnešu līdzfinansēšanas periodu.
Pieņemt dāvinājumu bezvadu interneta nodrošināšanai skolas telpās no SIA „Mikrotīkls”, Talsu
novada pašvaldības Rojas vidusskolas vajadzībām
par kopējo summu 5 756,64 EUR, ieskaitot piegādes izmaksas.

Nekustamā īpašuma jautājumi
Atcelt Talsu novada pašvaldībai piederošiem
dzīvokļiem sociālā dzīvokļa statusu: dzīvoklim 3,
Kārļa Mīlenbaha ielā 15, Talsos, dzīvoklim 1,
„Dzirksteles”, Laucienes pagastā, dzīvoklim 15,
Andreja Pumpura ielā 2, Talsos.
Atļaut pārveidot nekustamajā īpašuma „Papardes”, Dundagas pagasts, Talsu nov., zemes vienībā
ierīkoto plantāciju meža platību 3,27 ha, atbilstoši
teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai (plānotajai) izmantošanai.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 32 „Par
neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā”.
Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Abavas ielā 2, Sabilē, Talsu novadā, kas sastāv no zemes vienības
ar kopējo platību 800 m2 un būves – nedzīvojamas mājas (veikals) ar kopējo platību 88,2 m2.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 7150,00 EUR,
samaksu veicot viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu
pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību
„Oši”, Īves pagastā, Talsu nov., ar kopējo platību 4,55 ha. Noteikt nekustamā īpašuma cenu
16 095,34 EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Būves īpašnieks maksā 6% gadā
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Kamenes”-3, Spārē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, ar kopējo platību 30,7 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
307/2558 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas, četrām saimniecības ēkām un zemes
gabala. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1580,00 EUR,
samaksu veicot piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu
pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Nodot iznomāšanai zemes vienības daļu
65 m2 platībā, Kārļa Mīlenbaha ielā 32A,Talsos,
rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoli
uzdot organizēt Talsu novada pašvaldības mantas nomas izsoles komisijai. Izsoles sākumcenu
noteikt 13,67 EUR mēnesī, neieskaitot PVN un
NĪ nodokli. Nomas līguma termiņu noteikt piecus gadus.
Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību
„Ābeles”, Lielvirbos, Abavas pagastā, Talsu novadā, ar kopējo platību 4,2 ha. Noteikt nekustamā
īpašuma cenu 18 550 EUR, samaksu veicot piecu
gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Par atlikto maksājumu Būvju īpašnieks maksā 6%
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Atteikties no pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Tampju ferma”, Laucienes pagastā,
Talsu novadā, sastāvošu no vienas būves.
Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldības
īpašumā esošo transportlīdzekli SUBARU LEGACY, valsts reģistrācijas numurs HG 5117. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana elektroniskā izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 1170,00 EUR apmērā.
Dzēst likvidētajai SIA „MAIZNĪCA LIEPKALNI” parādu 2197,73 EUR par neizpildītajām
01.06.2000. Līguma Nr. 8-4/13 saistībām par dzīvojamās telpas Māja Nr. 5-14, Valdgales pagasts,
Talsu nov., īri. Dzēst likvidētajai SIA „RZ PROJEKTS” parādu 386,34 EUR par neizpildītajām
01.06.2000. Līguma Nr. 8-4/13 saistībām par dzīvojamās telpas Māja Nr. 5-14, Valdgales pagasts,
Talsu nov., īri.

Nodot bezatlīdzības lietošanā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA), nedzīvojamās
telpas: Telpu Nr. 010-3 ar platību 9 m2, kas atrodas
Krišjāņa Valdemāra ielā 17A, Talsos. Telpas tiek
nodotas ar mērķi – LIAA vecākā projektu vadītāja darbības nodrošināšanai pirmsinkubācijas un
inkubācijas atbalsta sniegšanai Talsos uz vietas.
Noslēgt līgumu ar LIAA par Telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, norādot, ka līgums ir spēkā
līdz 2022. gada 31. decembrim.

Attīstības plānošanas un projektu
vadības jautājumi
Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu
vadības daļas projektu vadītāju Baiba Lorenci īstenot projektus: „Rotaļu laukuma atjaunošana Kareivju ielā, Talsos, Talsu novadā 1.kārta” un „Burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla izveides
uzlabošana Igaunijā un Latvijā”.
Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu
vadības daļas projektu vadītāju Jolantu Didžus
īstenot projektu „Rojas muzeja labiekārtošana
un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā
kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”.
Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāju Agnesi Veckāgani
īstenot projektus: „Cilvēki pie jūras”, „Vai tu mīli
jūru” un „Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku
piemiņas vietas atjaunošana”.
Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu
vadības daļas vadītāju Aivu Dimanti īstenot projektus: „Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve” un „Ceļa seguma pārbūve – uzlabota piekļuve piekrastes kultūras mantojumam”.
Pilnvarot Talsu novada Sociālā dienesta vadītāju Daci Zeļģi īstenot projektu „Kurzeme visiem”.

Finanšu jautājumi
Piešķirt Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai
11 kapu teritoriju atkritumu konteineru iegādei
28 283,75 EUR apmērā no Vides aizsardzības fonda līdzekļiem.
Noteikt piemaksu darbiniekiem, kuri ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19
riska grupas pacientiem. Noteikt riska kontaktu
laiku no 2021. gada 21. oktobra līdz valstī noteiktā
ārkārtējā stāvok ļa beigām uzskaiti katram darbiniekam individuāli, katru pasākumu apaļojot uz
augšu, sākot ar 10 un vairāk minūtēm, pusstundās, (piemēram 1,5 stundas) un vienas darba dienas (maiņas) ietvaros, apaļojot uz augšu veselās
stundās.
Piešķirt finansējumu Mērsraga vidusskolai
6048,98 EUR, tai skaitā PVN, jumta remontam
Skolas ielā 8, Mērsragā, Talsu nov. Finansējumu
paredzēt no budžeta līdzekļu programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Talsu novada domes
deputāti 5. novembra
domes ārkārtas sēdē
lēma par
6 darba kārtības
jautājumiem.
Administratīvie jautājumi
Iecelt Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta pārvald es vadītāja amatā Robertu Šiliņu ar
2021. gada 8. novembri.
Iecelt Talsu novada pašvaldības Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā Egilu Alsbergu ar 2021. gada 8. novembri.
Atļaut Talsu novada pašvaldības izpilddirektorei I. Krēķei savienot amatu ar Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amatu
un Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas
un atsavināšanas komisijas locekļa amata pienākumiem.
Atbrīvot Jāni Pūci no Rojas novada pašvaldības izpilddirektora amata ar 2021. gada 5. novembri.
Renāte Freiberga
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Tradicionālais makulatūras vākšanas
konkurss notiks arī šajā mācību gadā
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra” organizētais konkurss „Palīdzēsim kokiem!” ik gadu apvieno desmitiem izglītības iestāžu un simtiem bērnu, lai, vācot makulatūru, kopīgi saudzētu un taupītu dabas
resursus. Tā tiek pievērsta bērnu un jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei
ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām
izejvielām jaunu produktu ražošanā. Šajā mācību gadā konkurss norisināsies līdz 2022. gada 15. aprīlim.
Konkursa norises laikā dalībnieki
ir aicināti vākt izlietoto vai nevajadzīgo biroja papīru, kartonu, grāmatas,
žurnālus, bukletus un citus papīra un
kartona izstrādājumus. Makulatūrai ir
jābūt sasietai pakās un saliktai kartona
kastēs vai maisos. Kad savāktajai makulatūrai mācību iestādes telpas kļūst par
šauru, ir jāpiesaka bezmaksas izvešana.
Makulatūru uz pārkraušanas-šķirošanas staciju (Tukumā vai Rojā) vai
poligonu „Janvāri” var nogādāt arī paši,
informējot stacijas/poligona operatoru,
lai ievestais apjoms tiek reģistrēts uz
konkrēto izglītības iestādi. Konkursa
laikā makulatūras izvešanu var pieteikt
neierobežotu reižu skaitu.

„Mums ir patiess prieks, ka ar skolēnu un bērnudārza audzēkņu un viņu
ģimeņu piemēru un degsmi makulatūras savākšanā, arī sabiedrība tiek aktivizēta atbildīgi iesaistīties atkritumu
šķirošanā,” saka uzņēmuma valdes loceklis Ēriks Zaporožecs. „Makulatūras
šķirošana ir ieguldījums vides aizsardzībā, jo citādi atkritumu poligonā nonākušais papīrs sadalās kopā ar citiem
atkritumiem, bet, nododot to otrreizējai pārstrādei, tiek saražoti jauni papīra
izstrādājumi un, kas ir ļoti svarīgi – tā
tiek taupīti gan enerģijas, gan mežu resursi. Vēlos pateikties visiem dalībniekiem, kuri līdz šim jau ir piedalījušies
konkursā, un aicinām turpināt to darīt

arī šogad,” aicina uzņēmuma vadītājs.
Arī šogad katra savāktā makulatūras tonna atgriezīsies pie dalībniekiem
kā viena paka biroja papīra, bet pašiem
čaklākajiem dalībniekiem balvā tiks apmaksāti transporta izdevumi izglītojošai ekskursijai.
Pagājušajā mācību gadā, neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem,
konkursa dalībnieki nodeva pārstrādei
111,36 tonnas makulatūras, izglābjot
aptuveni 1559 kokus.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā: www.piejuraatkritumi.lv
Dženita Katiša,
Konkursa koordinatore

Rojas vidusskolas dzīve pārmaiņu laikā
Novembris Latvijā ir patriotu mēnesis. Laiks, kad atceramies notikumus,
kas palīdzēja Latvijai iegūt un nostiprināt neatkarību. Laiks, kad svinam savu
piederību Latvijai. Laiks, kas rosina
aizdomāties par to, kas ir mana Latvija?
Kam es jūtos pateicīga par to, ka mums
ir sava valsts? Kas Latvijai ir svarīgs šodien, 103 gadus pēc neatkarības iegūšanas? Un ko es varu darīt, lai arī pēc
desmit vai divdesmit gadiem Latvija
joprojām būtu mūsu mīļās mājas?
Viens no veidiem, kā mēs paužam
mīlestību pret savu valsti un saviem
līdzcilvēkiem, ir brīvprātīgais darbs.
Pa to es īpaši gribu izcelt visus vecākus,
skolotājus un skolēnus, kas velta savu
laiku un enerģiju, iesaistoties Skolas
Padomes darbā, lai tādējādi veidotu labāku to vidi, kurā aug un mācas mūsu
bērni. Skolām šis laiks ir bijis pārmaiņu
pilns un prasījis daudz gan no skolas
vadības, gan skolotājiem, gan vecākiem, gan skolēniem. Tāpēc sirsnīgs
paldies ikvienam, kurš papildus saviem
daudzajiem ikdienas pienākumiem
ir aktīvi piedalījies mums visiem tik

nozīmīgajās lietās – sekmējis efektīvu
informācijas apriti, gan rūpējoties, lai
jaunākā informācija laicīgi sasniegtu
adresātus, gan daloties pieredzē, gan
iesaistoties aktuālo jautājumu risināšanā – brīvpusdienu un pārtikas paku organizēšanā, satiksmes drošības jautājumu izvērtēšanā skolas teritorijā, skolai
saistošo dokumentu izstrādē, aptaujas
anketu izveidē u.c.
Paldies ikvienam, kas pauda savu
viedokli aptaujās par mācībām attālināti un klātienē, par nepieciešamajiem
uzlabojumiem skolā, un par mācību
gada kopējo izvērtējumu. Paldies katram, kas piedalījās aptauju rezultātu
apspriešanā – iespēja saredzēt situāciju
no dažādām perspektīvām (kā notiekošo saredz vecāks, skolēns, skolotājs
un skolas vadība) mums palīdz vienam
otru labāk izprast un tādējādi rast veiksmīgākos risinājumus.
Šogad īpašs prieks mums visiem ir
par skolas fasādes balti krāsoto sienu,
par izremontētajām zēnu un meiteņu
sporta ģērbtuvēm un datorklasi. Lai šo
ieceri padarītu iespējamu, liels paldies

Piešķirs stipendijas
topošajiem pedagogiem
un mediķiem
Lai sekmētu kvalificētu speciālistu piesaisti Talsu novadam,
28. oktobra domes sēdē pieņemts lēmums turpināt pašvaldības
stipendijas piešķiršanu trīs pedagoģijas un diviem medicīnas
studentiem. Papildu ar finansiālu atbalstu mācību laikā tiks atbalstīti vēl divi topošie pedagogi un viens medicīnas students,
kuri arīdzan atbilda visiem kritērijiem, pretendējot uz dalību
pašvaldības stipendiju programmā.
Arī šogad stipendijas tiks piešķirtas izglītības un veselības
nozarēs studējošiem. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par
Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” Talsu novada
pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju studentiem un rezidentiem, lai veicinātu kvalificētu speciālistu piesaisti novadam
un iedzīvotājiem nodrošinātu kvalificētu veselības aprūpi, kā arī
pedagogu piesaisti darbam izglītības iestādēs.
Sadarbojoties ar SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, ir
noteikts atbalstāmo ārstniecības specialitāšu klāsts: anesteziologsreanimatologs; ķirurgs; neirologs; pediatrs; rehabilitologs; endokrinologs; traumatologs; radiologs-diagnosts; ginekologs, dzemdību speciālists; nefrologs; fizioterapeits; internists; neatliekamās
medicīnas ārsts; ģimenes ārsts; ambulatorā dienesta ārsta palīgs.
Savukārt studenta stipendijas piešķiršanā prioritāte ir jaunie speciālisti, kuri apgūst ķīmiju, fiziku un inženierzinību, matemātiku,
dizainu un tehnoloģiju, svešvalodu (angļu, krievu), bioloģiju, sportu,
veselības mācību, mūziku, datoriku, informātiku un programmēšanu, latviešu valodu, sociālo zinību, vēsturi, ģeogrāfiju un psiholoģiju.
Stipendiātus izraugās vērtēšanas komisija, un ar Talsu novada domes lēmumu tiek apstiprināts, kam stipendija tiek piešķirta uz vienu gadu. Ja students joprojām mācās un mācas labi, tad
viņš var pretendēt uz stipendijas pagarinājumu.
Kopumā šogad stipendijai pieteicās desmit jaunieši. Astoņi no viņiem atbilda stipendijas saņemšanas prasībām, bet divi pretendenti
netika vērtēti, jo neiekļāvās atbalstāmo specialitāšu klāstā, kas ir viens
no galvenajiem stipendijas saņemšanas nosacījumiem.
Šogad izglītības nozarē stipendijas veidā tiks atbalstīti studenti
vairākās specialitātēs: psiholoģijā, matemātikā, dizainā un tehnolo
ģijās, angļu valodā, datorikā, bet veselības nozarē: ģimenes ārsta
(divi studenti) un fizioterapijas specialitātēs.
Renāte Freiberga

Skolas Padomes Budžetu grupai un tās
vadītājam Ivaram Jaunozolam par iniciatīvu un neatlaidību, un Rojas novada
domes deputātiem par atbalstu iztrūkstošā finansējuma piesaistīšanā, kā arī
visiem, kas bija iesaistīti šo būvdarbu
organizēšanā un veikšanā.
Šajā mācību gadā turpināsim strādāt jomās, kas saistītas ar mācību un
audzināšanas darbu, finanšu jautājumiem, ārpusklases pasākumiem un neiztrūkstošo pārmaiņu vadību. Īpašu uzmanību veltīsim cieņpilnas uzvedības
veicināšanai, sadarbības ar vecākiem
stiprināšanai un rūpēm par to, lai nepieciešamo atbalstu saņemtu gan rūpju
bērni, gan talantīgie un centīgie. Ja arī
tev ir vēlēšanās, idejas vai mirklis brīva laika, lai piedalītos, esi laipni gaidīts
pulciņā!
Lai mums līdzās arvien vairāk cilvēku, kas vajadzīgā brīdī pasniedz palīdzīgu roku un ar saviem darbiem veido
Latviju kā mīļu vietu, kur būt.
Rojas vidusskolas Skolas Padomes
priekšsēdētāja
Kristīne Maslovska

VI Latvijas Mūzikas
skolu Kora klašu solo,
duetu un trio ansambļu konkurss „Jūras
Zvaigzne”
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils
Mūzikas vidusskola” sadarbībā ar vecāku atbalsta fondu
„DosiM”, 2021. gada 29. oktobrī rīkoja Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu konkursu dziedāšanā „Jūras
Zvaigzne”, kurš veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei.
Konkursā varēja piedalīties audzēkņi vecumā no
7–16 gadiem.
Neskatoties uz epidemioloģiskajiem apstākļiem un
ierobežojumiem, konkurss notika. Tika vērtēti iesūtītie
video ieraksti. Konkursa žūriju pārstāvēja Laura Leontjeva (Saulkrastu jauktā kora „ANIMA” mākslinieciskā vadītāja un diriģente, profesionālās a cappella grupas „Latvian
Voices” dziedātāja), Ieva Parša (Latvijas nacionālas Operas un Baleta teātra soliste) un Maija Solovjova (direktora
vietniece Ventspils mūzikas vidusskolas mācību darbā).
Šajā konkursā piedalījās Rojas Mūzikas un mākslas
skolas Vokālā mūzika – Kora klase 5. klases audzēkne
Luīze Elza Bertholde (2. grupa, vecumā no 9–11 gadiem),
ped. Lita Krūmiņa, un 8. klases audzēkne Keita Anna
Mitenberga (4. grupa, vecumā no 14–16 gadiem),
ped. Inese Ozoliņa. Konkursa repertuārā visām vecuma
grupām bija jāizpilda latviešu tautas dziesma a cappella un
latviešu komponista oriģināldziesma.
Prieks par meiteņu drosmi un uzdrīkstēšanos! Prieks
par rezultātiem!
Keitai Annai Mitenbergai savā vecuma grupā III vieta!
Luīzei Elzai Bertholdei – Pateicības raksts!
Jāpiemin, ka konkursā piedalījās vairāk nekā
50 audzēkņi no 11 mūzikas skolām.
Paldies koncertmeistarei Ilonai Stepanovai!
Paldies direktorei Baibai Beraģei!
Rojas MMS pedagogs
Inese Ozoliņa

Bērni un viņu vecāki ar prieku atbalstīja Kristīnes Klaužas (attēlā) ierosinājumu savākt ozolzīles zoodārza dzīvniekiem.
Albuma foto
Gaidot Miķeļdienu, cilvēki čakli
novāc ražu, ieziemo laukus. Arī meža
dzīvnieki savās alās savilkuši dažnedažādas meža veltes, bet ko dara dzīvnieki
zoodārzā? Kas par viņiem parūpēsies?
„Cilvēki!”, atbild bērni.
Bet zoodārzā ir nepieciešams tik
daudz barības, kur viņi tik daudz tās
var iegūt? Šis bija jautājums, uz kuru
man bija jāatrod atbildes – cik daudz,
ko un kur… Meklēju atbildi Rīgas Zoo
mājāslapā. Te arī radās ideja iedrošināt
bērnus un nevis ar balvu, bet vēlmi palīdzēt, atbalstīt.
Tā sākās mūsu lielā rosība, jo nebija
neviens bērns, kurš nevēlētos palīdzēt.
Diemžēl bērnudārza apkārtnē sīļi bija
ātrāki un izmanīgāki – lielāko daļu zīļu

jau bija nolasījuši. Bet lai arī viņiem
tiek! Kā paši bērni teica – viņiem arī
gribas ēst. Tāpēc uzrunāju bērnu vecākus, kuri neatteica mērot lielākus
attālumus, lai atrastu visskaistākās zīles. Kopā tika salasīti 45 kg ozolzīļu un
nogādāti Rīgā.
Rīgas Zoo mums pateicās un uzslavēja mūsu darbiņu. Esam ieguvuši
iespēju apmeklēt Rīgas Zoo ar 50% atlaidi, kuru noteikti pavasarī arī izmantosim! Bet pāri visam ir milzīgs prieks
un lepnums, jo viss sākās no mazām
lietām. Paldies visiem vecākiem, kuri
iesaistījās un atbalstīja šo labo darbiņu!
Rudes PII „Saulespuķe”
skolotāja Kristīna Klauža

BANGA 2021. gada 26. novembris

4

Pabalsts politiski represētām
personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem
Jau vairākus gadus Talsu novada
pašvaldība piešķir pabalstu tiem iedzī
votājiem, kuriem noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, un
to pamata dzīvesvieta ir deklarēta Talsu
novada administratīvajā teritorijā.
 Talsu pilsētas, Stendes, Sabiles un
Abavas pagasta, Valdemārpils un Ārlavas
pagasta, Balgales, Ģibuļu, Īves, Ķūļciema,
Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes, Virbu pagastu
iedzīvotāju vienreizējā pabalsta apmērs
vienai personai ir 50 eiro.
 Dundagas un Kolkas pagasta
iedzīvotāju vienreizējais pabalsts vienai
personai ir 30 eiro.
 Rojas pagasta iedzīvotāju vien-

reizējā pabalsta apmērs vienai personai
ir 20 eiro.
 Mērsraga pagasta iedzīvotāju
vienreizējā pabalsta apmērs vienai personai ir 20 eiro. Tas tika izmaksāts šī
gada martā.
Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi
gadā laikā no kārtējā kalendārā gada
1. oktobra līdz 1. decembrim, izņemto
Mērsraga pagastu, kur izmaksa notikusi jau agrāk. Pabalsta saņemšanai iedzī
votāji tiek aicināti iepriekš sazināties
telefoniski ar sociālā darba speciālistu.
Informācija pa tālruņiem:
Talsos 63221889, 29357075.
Dundagā 26621315.
Rojā 28909271.

Piesakies atbalstam!
Ja esi politiski represēta persona vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks reizi gadā vari saņemt pabalstu
50 eiro (bijušajā Talsu novadā)
30 eiro (bijušajā Dundagas novadā)
20 eiro (bijušajā Rojas un Mērsraga novadā).
Vairāk informācijas www.talsunovads.lv

Darbu Talsu novada pašvaldībā
sāk jauni speciālisti
Talsu novada pašvaldībā ir veiksmīgi
noslēgušies vairāki amatu vakanču konkursi un atrasti atbilstoši pretendenti, kuri
jaunos darba pienākumus sākuši pildīt laika posmā no 1. augusta līdz 19. oktobrim.
Talsu novada pašvaldības policijā
darbu sākuši divi jauni inspektori – Eva
Jurčenko un Sigita Neimane-Višņevska.
Saimnieciskā nodrošināj uma nodaļā
darbu uzsākuši trīs jauni kolēģi, katram
pildot savus amata pienākumus – Dace
Randoha ir šīs nodaļas vadītāja, Eva
Klievēna ir Transporta daļas vadītāja, bet
Dace Sudmale atbild par Īpašumu pārvaldības daļas mājokļu jautājumiem.
Tāpat ar 1. oktobri darbu sākuši trīs
darbinieki Talsu novada bāriņtiesā, no
kuriem Valda Štrausa ir tās priekšsēdētāja, Inta Zaķe priekšsēdētājas vietniece, bet
Jānis Pāvuliņš ir priekšsēdētājas vietnieks
juridiskajos jautājumos.

Līdzīgi pēdējo mēnešu laikā pieņemti
trīs jauni speciālisti Finanšu un grāmatvedības nodaļā. Par tās vadītāju kļuvusi Agnese Veckāgane, galvenās grāmatvedes pienākumus tagad pilda Aiga Grunte, bet par
Norēķinu daļas vecāko grāmatvedi kļuvusi
Ieva Matisone.
Kultūras un sporta attīstības nodaļas
Kultūras daļas vadītājas pienākumus uz
laiku pilda Marika Laursone, bet Tūrisma informācijas daļu uz laiku vada Iveta
Piese.
Talsu novada būvvaldes Būvinspekcijas daļas komandai pievienojies Reinis
Mārtinsons, bet ainavu arhitektes pienākumus veic Linda Purviņa.
Savukārt Juridiskās nodaļas sastāvu ir
papildinājusi Juridiskās atbalsta daļas juriste Diāna Tabulēvica.
Renāte Freiberga

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
jāreģistrē visiem novada iedzīvotājiem
Jau 2017. gadā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas iekārtu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu. Tie paredz, ka līdz šī gada
beigām it visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu
īpašniekiem pilsētu un pagastu teritorijās
savas iekārtas ir jāreģistrē pašvaldībā.
Līdz 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem savas iekārtas ir
jāreģistrē pašvaldībā. Iedzīvotāji tiek aicināti reģistrēt iekārtas, iesniedzot iesniegumu savas attiecīgās teritorijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam.
Talsu novadā tie ir SIA „Talsu ūdens”

(bijušā Talsu novada teritorija), SIA „Rojas DzKu” (Rojas pagasts), SIA „Ziemeļkurzeme”
(Dundagas
pagasts),
SIA „Kolkas ūdens” (Kolkas pagasts),
SIA „Mērsraga ūdens” (Mērsraga pagasts). Pieteikumus var iesniegt elektroniski, nosūtīt elektroniskajā pastā, iemest
pie uzņēmumiem izvietotajās pastkastītēs, vai nosūtīt pa pastu.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
ir visas izbūvētās un izveidotās tilpnes,
kur uzkrājas notekūdeņi – krājtvertnes,
asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi.
Papildus dokumenti pieejami www.
roja.lv
Inita Fedko

Talsu novada dome atbalsta
Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas izveidi
Talsu novada domes deputātu vairākums 28. oktobrī konceptuāli atbalstīja
tautsaimniecības komitejas ierosinājumu par jaunas komisijas izveidi. Tās
sastāvā būs dažādu jomu uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldības pārstāvji, un tās galvenais mērķis ir atbalstīt
uzņēmēju iniciatīvas un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Talsu novadā.
Dome no deputātiem ievēlē pastāvīgās
komitejas, kas sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu,
izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu
budžeta projektus, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Savukārt atsevišķu pašvaldībai nodoto
funkciju pildīšanai dome no deputātiem

un pašvaldības iedzīvotājiem, kas orientējas attiecīgās jomas jautājumos un var
sniegt kompetentus un pamatotus priekšlikumus, izveido komisijas. Tajās tiek
izskatīti jautājumi, iesniegumi, pieņemti
konkrēti lēmumi vai sagatavoti lēmumprojekti komitejām un domei. Tāpat komisijas izstrādā arī dažādas koncepcijas,
sniedz priekšlikumus turpmākai darbībai
un attīstībai konkrētās jomās.
Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas
galvenais uzdevums būs apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās
problēmas un sagatavot priekšlikumus to
risināšanai.
„Uzņēmējdarbības nozīme pašvaldības
kontekstā ir svarīga, ņemot vērā, ka uzņēmums nodrošina darbavietas un tādējādi
noteiktas teritorijas iedzīvotāju labklājības
līmenis ir saistīts ar vietējo uzņēmēju ak-

RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMA
PIEKRASTES ŪDEŅOS 2022. GADAM
Atbilstoši zvejas rīku skaita limita sadalījumam attiecīgajā pagastā, pašvaldība
iedala konkrētu limita apjomu, slēdzot
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.
Pakalpojuma saņēmējs
• Komerczvejnieks (Juridiskām perso
nām – speciālā atļauja (licence)) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot
zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju
vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu
un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā
līguma nosacījumus, un ievērojis zveju
regulējošos noteikumus.
• Pašpatēriņa zvejnieks.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Juridiskas vai fiziskas personas (pašpatēriņa zvejnieks) iesniegums adresēts Talsu
novada pašvaldības Licencēšanas komisijai, norādot reģistrācijas numuru vai personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi,

pieprasīto zvejas rīku skaitu, laivas numuru, telefona numuru un e-pastu. Iesniegumam jāpievieno laivas apliecības kopija (ja
nepieciešams, vienošanās).
Ja uz zvejas rīkiem, uz kuriem kādam
no komerczvejniekiekiem nebūs priekšroka, pieprasījums pārsniegs piešķiramo
zvejas rīku limita atlikumu, par šādu zvejas rīku nomu tiks organizēta rakstiska
zvejas rīku izsole.
Ja pašpatēriņa zvejniekiem pagasta
teritorijā piešķiramo zvejas rīku (zivju tīkls, reņģu tīkls, lucīšu murds, zivju āķi) limita atlikums pārsniegs 5%
(piecus procentus) no pagasta teritorijā
piešķiramo zvejas rīku kopējā apjoma,
pašvaldība rīkos rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas izsoli, ievērojot normatīvos
aktus par ūdens
tilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību.
Iesniegumu iesniegšanas iespējas
Iesniegumi par zvejas rīku limitu

Aicina pieteikties rūpnieciskās un
pašpatēriņa zvejas tiesību nomai
2022. gadam!
Talsu novada domes Licencēšanas komisija informē, ka ir
izsludināta pieteikšanās rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas tiesību
nomai 2022. gadam. Iesniegums
jāiesniedz līdz 3. decembrim 14.00.
Iesniegumu iespējams iesniegt
elektroniski, aizpildot iesnieguma
veidlapu, to parakstot un ieskenējot
vai parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz pasts@talsi.lv,
kā arī klātienē attiecīgajā pagasta
pārvaldē, kurā zvejas rīks tiek pieprasīts, (iesniegumi par zvejas rīku
limitu katrā no pagastu teritorijām
ir jāiesniedz atsevišķi):
 Kolkas pagasta pārvalde,
„Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts,
Talsu novads, tālruņi 63220551;
26324975;
 Rojas pagasta pārvalde,
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, Latvija, tālruņi
63232050; 27234281;

 Mērsraga pagasta pārvalde,
Lielā iela 35, Mērsraga pagasts,
Talsu novads, tālruņi 63235602;
29474420.
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu izsole juridiskām personām un izsole pašpatēriņa zvejai
fiziskām personām tiek organizēta
tikai tad, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits
pārsniegs attiecīgajā pagasta teritorijā piešķiramo zvejas rīku kopējo
apjomu.
Tālruņi saziņai:
 Kolkas pagasta pārvalde –
Eva Frišenfelde, 26324975;
 Rojas pagasta pārvalde – Jānis Pāvuliņš, 29421943;
 Mērsraga pagasta pārvalde –
Roberts Šiliņš, 29474420.
Papildu dokumenti pieejami
www.talsunovads.lv
Inita Fedko

No nākamā gada stāsies spēkā vienoti nosacījumi par
nekustamā īpašuma nodokli
Nākamajā gadā Talsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā stāsies spēkā vienoti saistošie nosacījumi par nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN), to piemērošanas un maksāšanas kārtību, kā arī par iespējamajiem atvieglojumiem.
Izvērtējot jauno Talsu novadu veidojošo teritoriju, tas ir, Talsu novada domes, Dundagas
novada domes, Mērsraga novada domes un Rojas
novada domes, pieņemtos saistošos noteikumus,
kas nosaka NĪN piemērošanu katrā teritorijā,
maksāšanas kārtību un atvieglojumu piešķiršanu,
tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi. Tie attieksies uz visiem apvienotā Talsu novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa pamata piemērošanas nosacījumus un iespē
jamos atvieglo-

tivitāti. Šāda komisija ir nepieciešama, lai
uzturētu pašvaldības nepastarpinātu saikni
ar uzņēmējiem, tādēļ, kopīgi sadarbojoties,
jāmeklē risinājumi, kas padarīs novadu
spēcīgu un uzņēmējdarbības videi labvēlīgu,” par to, cik svarīgi ir pašvaldībai ar
tai pieejamajiem instrumentiem atbalstīt
uzņēmējus, stāsta Talsu novada domes
priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības
jautājumos Aldis Pinkens.
Līdztekus A. Pinkens uzsver, ka uzņēmējdarbības atbalsta komisijas izveide
ir vērtīgs saziņas un viedokļu apmaiņas
veids starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Tā palīdzēs detalizētāk apzināt
uzņēmēju attīstības plānus, to īstenošanai
kavējošos faktorus un plānot pašvaldības
iespējas uzņēmējdarbībai nepieciešamās
infrastruktūras uzlabošanā un radīšanā.
Renāte Freiberga

jumus nosaka likums „Par nekustamā īpašuma
nodokli”, savukārt Talsu novada saistošie noteikumi definē papildu nosacījumus, kas ir saskaņā
ar likumā noteikto un kas attiecas uz visiem Talsu
novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem.
Papildu likumā noteiktajām grupām, kam tiek
piešķirti NĪN atvieglojumi, piemēram, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām
personām, politiski represētajām personām, Talsu novada pašvaldība noteikusi papildu grupas
atvieglojumu saņemšanai.
Atvieglojumus NĪN piemērošanā Talsu novadā var saņemt personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, personas, kuras audzina bērnu invalīdu,
Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieki
un 1991. gada barikāžu dalībnieki. Uz atvieglojumiem var pretendēt cilvēki, kuru īpašums atrodas

valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa
zonā vai kuru īpašums ir cietis ugunsgrēkā. Būtisks papildinājums ir atvieglojumu piešķiršana par zemes platību, kur tiek veikta bioloģiskā
saimniekošana.
Tāpat Talsu novadā paredzēti NĪN atvieglojumi uzņēmējiem, lai tādējādi veicinātu šīs jomas
attīstību un atbalstu tai.
No 1. janvāra jaunā Talsu novada teritorijā
spēkā stāsies saistošie noteikumi „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā”, „Par
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību
Talsu novadā” un „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā”.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties
www.talsunovads.lv/Dokumenti/Saistošienoteikumi.
Inita Fedko

katrā no pagastu teritorijām ir jāiesniedz
atsevišķi.
Normatīvie akti, kas reglamentē
zvejniecību
• Zvejniecības likums (12.05.1995.);
• MK noteikumi Nr. 359 „Licencētās
rūpnieciskās zvejas kārtība” (07.08.2001.);
• MK noteikumi Nr. 918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” (27.08.2009.);
• MK noteikumi Nr. 1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”
(11.12.2009.);
• MK noteikumi Nr. 296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju terit oriālajos
ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”
(02.05.2007.);
• MK noteikumi Nr. 295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”
(02.05.2007.).
Inita Fedko

Mainīta ūdens patēriņa
skaitītāju verificēšanas
un rādījumu
nolasīšanas kārtība
Ārkārtējās situācijas laikā mainīta ūdens patēriņa
skaitītāju verificēšanas un rādījumu nolasīšanas kārtība. To skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu jāveic
ārkārtējās situācijas laikā, varēs veikt tad, kad valstī
noteiktie ierobežojumi to ļaus.
Noteikto ierobežojumu dēļ uz laiku līdz stingro
ierobežojumu atcelšanai atliekama arī citu iepriekš pieņemtu lēmumu izpilde, kas paredzēja šajā laikā veikt
apsekošanas vai citus darbus dzīvokļos. Tas attiecas uz
dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju un citu skaitītāju, kas nav komercskaitītāji, nomaiņu un atkārtotu
vai pirmstermiņa verificēšanu.
Skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu būtu jāveic ārkārtējās situācijas laikā, varēs veikt tikai tad,
kad valstī noteiktie ierobežojumi to ļaus. Pienākums
nodrošināt šādu skaitītāju atkārtoto verificēšanu būs
pēc ārkārtējās situācijas beigām, kas saskaņā ar valstī
noteikto ārkārtējo situāciju, plānots pēc 2022. gada
12. janvāra.
Arī to ūdens patēriņa skaitītāju, kuru verificēšanas
termiņš ir beidzies pirms ārkārtējās situācijas, bet to
atkārtoto verificēšanu kādu iemeslu dēļ nav izdevies
veikt, verificēšana jānodrošina trīs mēnešu laikā pēc
ārkārtējās situācijas beigām.
Nosakot maksājamo daļu, tiks ņemti vērā neverificēto skaitītāju rādījumi, uz ko attiecas pārejas noteikumi sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.
Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā atkārtoti
atcelta arī ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana
papīra formātā. Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ dzīvokļa
īpašnieks nevar nodot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus elektroniski vai telefoniski, viņam ūdens patēriņu
aprēķinās, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens
patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem (izņemot tos,
kuros piemērota ūdens patēriņa starpības sadale starp
atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem).
Šī kārtība attieksies arī uz situācijām, kad ūdens patēriņa skaitītāja radījumus nav iespējams nolasīt skaitītāja darbības traucējumu dēļ. Attiecīgi ūdens patēriņš
tiks aprēķināts pēc konkrētā dzīvokļa vidējā ūdens patēriņa par pēdējiem trim mēnešiem.
Inita Fedko
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Sveiki, mīļie Rojas apkaimes iedzīvotāji!
Ir sācies labo darbu laiks. Jau otro gadu pēc kārtas Rojas
vidusskolas Skolēnu pašpārvalde aicina jūs piedalīties akcijā
„DROSMES KASTE”!
Šajā Ziemassvētku laikā mums ir iespēja iepriecināt vairākas mazas, drosmīgas sirsniņas Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcās.
Līdz 20. decembrim vari atnest uz skolu un atstāt savu ziedoto rotaļlietu mantu lādē, ieejot pa lielajām skolas durvīm, vai
nodot tās dežurantei.
Veidosim Rojas vidusskolas „DROSMES KASTĪTI”, kuru
nosūtīsim mazajiem pacientiem.
SVARĪGI ZINĀT!
 Ko varētu ielikt šajā brīnumu kastītē? Zēni labprāt spēlējas
ar nelielām mašīnītēm – robotiem, zaldātu figūriņām u.c. Mazās
meitenes priecātos par nelielām lellītēm ar drēbītēm, ponijiem.
Bērniem arī ļoti patīk dažādu zvēriņu figūriņas, galda spēles,
rotaļlietas ar magnētiem, kuras var piestiprināt pie sistēmas, dažādi piekariņi, uzvelkamās rotaļlietas. Pašiem mazākajiem bērniem noderētu grabulīši, klucīši, ūdensnecaurlaidīgās grāmatiņas, kā arī attīstošās rotaļlietas.
× KO NEVAJADZĒTU LIKT „DROSMES KASTĪTĒ”?
Stikla un keramiskās rotaļlietas, asas vai rotaļlietas ar daudz
sīkām detaļām, mīkstās mantas, bērnu kosmētiku, sprādzes,
gumijas. Sterilajās procedūru telpās NEDRĪKST atrasties LIETOTAS MANTAS, jo mazajiem pacientiem ir novājināta imunitāte.
Šajā sirdssiltajā laikā kopā iepriecināsim mazās sirsniņas!
Patrīcija Kleinberga

No 1. decembra Rojas tūrisma informācijas centrā būs
iespējams iegādāties jauno, 2022. gada Rojas pagasta kalendāru.
Šis, 2022. gads, Rojas kalendāram būs kā neliels jubilejas
gads, jo mūsu pašu kalendārs tiek izdots jau piekto reizi.
Šogad kalendāram esam devuši nosaukumu „Jūra vērojama visu gadu”, jo katra mēneša titulbildē redzēsiet jūru. Jūra
katru dienu ir savādāka, tā ir mainīga, un katru reizi, ieraugot
jūru, mūs pārņem aizvien jaunas izjūtas.
Lai kalendārs būtu interesantāks un personiskāks, katram
mēnesim esam pievienojuši klāt kāda vietējā cilvēka gatavota
ēdiena recepti. Jaunais kalendārs ne tikai jūs iepazīstinās ar
mūsu piekrastes radošajiem cilvēkiem, bet pie reizes varēsiet
pagatavot kaut ko gardu savai ģimenei.

VTU Talsu birojs – jaunās telpās
No 2021. gada 1. novembra Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta
Kurzemes reģiona nodaļas birojs Talsos klientus gaida
jaunās telpās – Celtnieku ielā 12.
Talsu biroja adreses maiņa saistīta ar telpu pielāgošanu klientu ērtākai un modernākai apkalpošanai, kā
arī izmaksu optimizāciju.
Atgādinām, lai saņemtu VTUA pakalpojumus, t. sk.
klātienē, vispirms iepriekš jāpiesakās un jārezervē pieņemšanas laiks sev ērtākajā vai tuvākajā VTUA nodaļas birojā, kā arī stingri jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. E-pasts saziņai: talsi@vtua.gov.lv,
tālruņi 25703547, 26139989.

Cienījamie lasītāji!
Izmantojiet iespēju bez maksas
sveikt un izteikt pateicību sev
nozīmīgiem cilvēkiem Ziemassvētkos
šī gada „Bangā” 22. decembrī.
Apsveikuma tekstus, lūdzu,
iesūtīt līdz 17. decembrim
avizebanga@roja.lv
vai zvanīt
29913881.

Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam un atsūtīja savas fotogrāfijas kalendāra tapšanai. Īpašs paldies kalendāra
māksliniecei Daigai Brinkmanei par visu ideju vizualizēšanu.
Paldies radošajiem Rojas pagasta ļaudīm, kuri dalījās ar stāstiem par pašu gatavotajiem ēdieniem.
Jauno Rojas novada kalendāru būs iespējams iegādāties Rojas tūrisma informācijas centrā, Selgas ielā 14e, Rojā un Rojas
Jūras zvejniecības muzejā, Selgas ielā 33, Rojā. Kontakti saziņai:
+371 28630590.
Rojas tūrisma informācijas centru iespējams apmeklēt, uzrādot Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu.

Saglabāt saikni
ar lasītāju

Paplašināts iedzīvotāju loks,
lai saņemtu balstvakcīnu
Būtiski paplašināts to iedzīvotāju
loks, kuri var saņemt balstvakcīnu pret
Covid-19. Balstvakcinācijas programmas mērķis ir novērst hospitalizāciju,
smagu saslimšanu un nāvi tajās sabiedrības grupās, kur uz pierādījumiem
balstoties, ir zināms, ka primārā imunizācija varētu vairs nenodrošināt optimālu imūno aizsardzību.
Lēmums par iedzīvotāju grupu paplašināšanu pieņemts saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām.
Kā ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs, šī iespēja tiek nodrošināta:
• visiem iedzīvotājiem no 50 gadiem;
• iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem, ja ir hroniskas slimības;
• iedzīvotājiem, kuri strādā augsta
riska profesijās un/vai ikdienā atrodas
vidē, kurā ir ilgstoša saskarsme gan ar
Covid-19 pacientiem, gan nevakcinētiem pret Covid-19 cilvēkiem un līdz
ar to ir augsts profesionālais un lokāla
uzliesmojuma risks.
Kad rekomendēts veikt balstvakcināciju:
Ja vakcinācija līdz šim veikta ar Pfizer (Comirnaty), Moderna (Spikevax),

No decembra būs pieejams Rojas pagasta
kalendārs 2022. gadam

Kristīne Voldemāre,
Rojas TIC vadītāja

Koronavīrusa krīze skārusi pilnīgi visas dzīves jomas, arī
bibliotēkas, jo bibliotēku darbs šobrīd ir pakārtots valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, kurus paredz Covid-19 vīrusa
izplatīšanās ierobežošana.
Pandēmijas laika ietekme uz bibliotēkām un lasīšanu kā tādu
ir jūtama, pastāvīgo lasītāju skaists ir sarucis. Saikne ar lasītājiem
vairāk tika uzturēta sociālajos tīklos, elektroniskā komunikācijā, telefoniski. Daudzi šobrīd jūtas izsisti no ritma, jo ir lasītāji,
kam bibliotēkas apmeklējums ir īpašs process un dzīvesveida
sastāvdaļa. Tāpat zinām, ka bija apmeklētāji, kas pamatā lietoja
bibliotēkas internetu – ne jau tikai rēķinu apmaksai, bet, piemēram, pētot dzimtas koku. Šī iespēja viņiem tagad bija liegta. Datori pieejami vien e-pastu pārbaudei/sūtīšanai un nepieciešamu
dokumentu kopēšanai vai izdrukai. Daudzi pie mums nāca lasīt
periodiskos izdevumus. Tagad to var tikai apmeklētāji ar derīgu
vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu. Žurnālus vairāk izsniedzam uz mājām.
Bibliotēkas krājumi ar jaunizdevumiem – grāmatām un preses izdevumiem – tika papildināti arī krīzes apstākļos. Grāmatu
fonds tiek veidots līdzīgi kā citās bibliotēkās – sekojot izdevniecību jaunumiem un grāmatu topiem. Ir vairāki lasītāji, kuri aktīvi
seko līdzi visam, kas ir sagatavošanā, visam, kas tiks izdots. Viņi
nāk pie mums un savlaicīgi ierakstās rindās. Pašlaik ap 200 grāmatu ir tik pieprasītas, ka jāpagaida rindā uz lasīšanu. Iecienīti ir
detektīvromāni – gan latviešu, gan ārzemju, piemēram, zviedru
autoru darbi, mazāk lasa dzeju. Normālos apstākļos bibliotēkā
mēnesī tiek izsniegtas vairāk nekā 1200–1300 iespieddarbi, bet
ārkārtas stāvokļa laikā tikai nedaudz vairāk kā 900. Kad bibliotēka atsāka darbu klātienē, jutām, ka lasītāji ir noilgojušies pēc
mums. Īpaši skumji, ka nevarējām sanākt kopā plānotajos pasākumos. Dzintras Žuravskas jaunākajam romānam „Kam tiks
mantojums” jau otrreiz papildināta izdevuma tirāža, bet vēl arvien dažādo ierobežojumu dēļ neesam autori sveikuši klātienē.
Līdz 6. decembrim ierobežojumi netiks mīkstināti. Ļoti ceram,
ka atkal varēsim būt kopā ar aktīvākajiem lasītājiem gada noslēguma pasākumā.
No 15. novembra bibliotēkas klātienes pakalpojumi pieejami tikai „zaļajā” – drošajā režīmā:
• Apmeklētājiem un darbiniekiem jābūt ar derīgu Covid-19
vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu;
• apkalpošanas zonā var atrasties 1:1;
• apmeklētājiem un darbiniekiem jālieto mutes un deguna
aizsegi, roku dezinfekcijas līdzekli;
• telpās jāievēro 2 m distance.
Bibliotēkas lietotājiem bez Covid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāta grāmatu apmaiņa notiek bezkontakta režīmā.
Grāmatu pasūtīšanai un uzziņām zvaniet bibliotēkas darba laikā
pa tālruni 63232283 vai 28616707.
Irēna Svitiņa
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Astra Zeneca (Vaxzervia) – balstvakcinācija veicama ne ātrāk kā 180 dienas
pēc otrās devas saņemšanas;
Ja vakcinācija līdz šim veikta ar Janssen
vakcīnu – balstvakcinācija rekomendēta
8 nedēļas pēc devas saņemšanas.
Balstvakcinācijai tiek rekomendētas
Spikevax vai Comirnaty vakcīnas, ir
pieļaujama arī Vaxzevria kā trešā deva
pēc pilna vakcinācijas kursa ar Vaxzevria vakcīnu.
Kā pieteikties balstvakcinācijai:
1. Iedzīvotāji aicināti pieteikties vienotajā valsts sistēmā manavakcina.lv
vai pa tālruni 8989, norādot sev vēlamo
vakcinācijas vietu, kontakttālruni un/
vai e-pastu saziņai. Speciālisti ar jums
sazināsies un informēs par tuvāko vietu
un laiku, lai veiktu balstvakcināciju.
2. Ja tehnisku iemeslu dēļ neizdodas reģistrēties vienotajā valsts sistēmā
manavakcina.lv vai, zvanot pa tālruni
8989, iespējams pieteikties arī:
• Ventspilī – zvanot uz Ventspils
slimnīcu pa tālruni 26493408, darba
dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00;
• Talsos – zvanot uz Talsu filiāli
pa tālruni 25667849, darba dienās no
plkst. 8.00 līdz 16.00.

Apstiprina Mērsraga un
Rojas ostas valžu sastāvus
Kopš administratīvi teritoriālās
reformas Talsu novadā ir divas ostas:
Rojā un Mērsragā. 28. oktobrī Talsu novada dome apstiprināja jaunus
ostu nolikumus un valžu sastāvus,
iekļaujottajās arī Talsu novada domes deputātus.
Talsu novada dome apstiprināja jaunus Mērsraga un Rojas ostas pārvaldes
nolikumus, lai tajos ietvertie regulējumi abās ostās tiktu definēti un izprasti
vienoti. Tāpat apstiprināti jauni ostu
valžu sastāvi.
Likums paredz, ka ostu valdes izveido attiecīgās pašvaldības dome ne
vairāk kā desmit locekļu sastāvā, un,
iekļaujot tajā pašvaldības amatpersonas, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un
Satiksmes ministrijas amatpersonas,
pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus.

Mērsraga ostas pārvaldes valdes
priekšsēdētāja pienākumus pildīs Māris
Rozenbergs, vietnieka amatu ieņems
Dainis Karols, bet valdes locekļa amatu
veiks Ainis Stūrmanis. Valdes locekļa
pienākumus no Ekonomikas ministrijas puses pildīs Kaspars Lore, no
Zemkopības ministrijas – Edvards Ratnieks, no Satiksmes ministrijas – Inguna Strautmane, SIA „Baltica Shipping”
pārstāvis Artūrs Tīlis, SIA „GammaRent” pārstāvis Zigis Goldmanis.
Arī Rojas ostas pārvaldes valdes
priekšsēdētāja amata pienākumus veiks
Māris Rozenbergs, viņa vietniece būs
Eva Kārkliņa, bet valdes locekļa amatā darbosies Ilze Rutkovska no Zemkopības ministrijas, Kaspars Lore no
Ekonomikas ministrijas, Inese Birziņa
no Satiksmes ministrijas, Zane Vēsmiņa-Rence no SIA LSEZ „Laskana” un
Einārs Ūdris no SIA „Līcis-93”.
Inita Fedko

LAD izmaksā vienotā platību
maksājuma avansu
2021. gada 16. oktobrī Lauku atbalsta dienests (LAD) sāka izmaksāt
vienotā platību maksājuma (VPM) un
bioloģiskā maksājuma avansu – lauksaimnieki savos kontos maksājumus
saņems no 18. oktobra.
VPM avansu pirmajā dienā saņēma ļoti liels klientu skaits – aptuveni
40,7 tūkstoši lauksaimnieku, kopējā
izmaksātā summa būs 98 miljoni eiro.
3244 klienti saņems bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu.
Oktobrī platību maksājumos tiks
izmaksāti 124,5 miljoni eiro, no tiem
105 miljoni būs VPM avanss, pārējais –
bioloģiskā maksājuma avanss. Plašāka
informācija par likmēm un izmaksu
grafiku skatāma dienesta mājaslapā
sadaļā „Platību maksājumi – Atbalsta
likmes un izmaksu grafiks”.
Vienotā platību maksājuma avanss tiek
izmaksāts 70 procentu apmērā – avansā

lauksaimnieki saņem 65,1 eiro par hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības avansa
maksājums ir 85 procentu apmērā, likme (ņemot vērā to, kādi kultūraugi tiek
audzēti)ir no 97 līdz 485 eiro par hektāru.
VPM gala maksājumu, zaļināšanas,
maksājumu, brīvprātīgi saistīto atbalstu
par slaucamām govīm, par dārzeņiem,
par augļiem un ogām, par aitām un
kazām, mazo lauksaimnieku shēmas
un citus maksājumus klienti saņems šā
gada decembrī.
LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM
avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta
summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027884
e-pasts: prese@lad.gov.lv

Policija ziņo
Laika posmā no 27.10.2021. līdz 23.11.2021.
Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem konsultētas 11 personas, izpildīti 3 atsevišķie uzdevumi, apkalpoti 8 izsaukumi, izteikti 5 aizrādījumi par dažāda rakstura
pārkāpumiem. Veikta sadarbība ar Valsts vides dienestu. Savās dzīves vietās nogādātas 3 personas, kuras nespēja patstāvīgi pārvietoties. Lūgums labāk pieskatīt sev
piederošos suņus un kaķus.
Alfrēds Liepnieks, Talsu novada Rojas pagasta
pārvaldes pašvaldības policijas vecākais inspektors
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Sludinājumi

SIA „Rojas DzKU” aicina darbā
ūdenssaimniecības vadītāju

dzīvības prieks kā mazi gaisa burbulīši
dejo manas būtības traukā
un es katru jūtu izplūstam ķermenī
gluži kā siltām lūpām sacītus vārdus
acis tos neredz
taču sirds uzlasa
veidojot gaismu tajās ejamās takās
kas iezīmētas mana likteņa kartē
/M. Laukmane/

Darba apraksts:
• Ūdenssaimniecības aprīkojuma darbības
nodrošināšana;
• Ūdenssaimniecības darbinieku vadīšana;
• Tehniskās, atskaišu un uzskaites dokumentācijas vešana;
• Komunikācija ar klientiem.

Irēnīt,

sveicam Tavos svētkos!
Lai nepietrūkst mīļu vārdu
un smaidu, ko dāvāt,
lai veselība un
izturība!
Mēs, kuras bijām
ar Tevi
kopā skolas
„mazajā galā”

Prasības kandidātiem:
• Augstākā tehniskā izglītība;
• Pieredze darbinieku vadīšanā;
• Autovadītāja apliecība;
• Prasme strādāt ar datoru.
Uzņēmums piedāvā:
• Atalgojums, sākot no 1300 EUR;
• Aktīvu darbu stabilā uzņēmumā;
• Profesionālu darba vidi;
• Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu;
• Pilnu darba dienu.

Zivju pārstrādes uzņēmums
SIA „Banga Ltd”, reģ. nr. LV41203031343,
Rojā piedāvā darbu
LABORATORIJAS VADĪTĀJAM/-AI.
Darba pienākumos ietilpst:
• Laboratorijas darbu vadīšana;
• Produktu un materiālu kvalitātes kontrole un analīžu organizēšana;
• Kontrolēt tehnoloģiskā procesa un ražošanas sanitārijas atbilstību;
• Kontrolēt atbilstību pārtikas drošības
prasībām;
• Un citi darbi saskaņā ar pārtikas uzņēmuma laboratorijas vadlīnijām.
Bruto darba samaksa no 1000,00 EUR/mēnesī (atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes).
Veselības apdrošināšana jau no pirmās darba dienas.
CV sūtīt uz e-pastu:
balticfishgroup@balticfishgroup.com

Savu CV un motivācijas vēstuli lūdzam
nosūtīt uz e-pasta adresi dzku@roja.lv

Pasākumu kalendārs
UZMANĪBU! Informācija par pasākumiem un to apmeklēšanas noteikumiem
var papildināties un mainīties!
Sekojiet līdz aktuālajai informācijai internetā www.facebook.com
Rojas kultūras centra lapā, kā arī www.roja.lv.

„Ceļojums putnu un zvēru pasaulē”.

27.11. plkst. 17.00 Spēlfilma/komēdija Tizlenes.
Rež. Marta Elīna Martinsone.
Filma ne tikai jauniešiem, bet arī tiem, kas tādi ir bijuši! Ir 1999. gads, tuvojas Millenium svinības. Trīs
devītklasnieces Sarmīte, Sveta un Katrīna ir nolēmušas mainīt savu dzīvi un no klases apsmietākajām
„tizlenēm” pārvērsties par skolas populārākajām meitenēm. Iedvesmojoties no Holivudas filmām un
seriāliem, draudzenes nolemj, ka vienīgā izeja ir ierasties izlaidumā ar klases spicākajiem čaļiem. Taču,
kad izfantazētie plāni gandrīz izbojā patiesu draudzību, meitenēm nākas saprast, ka izlikšanās par to,
kas neesi, nenes nedz laimi, nedz stilīgumu, un dzīvē viss nenotiek kā kino.
Nominācijas: Nacionālā kino balva „Lielais Kristaps” kategorijā „Labākā pilnmetrāžas spēlfilma”.
Filmas garums: 101 min., vecuma ierobežojums: līdz 12 gadiem neiesakām.
Ieeja 3.00 EUR, biļešu iegāde pirms seansa, uzrādot COVID-19 sertifikātu. Seansa laikā jālieto
sejas maska.
18.12. plkst. 16.00 muzikāla pasaka bērniem

„KĀ KĻŪT PAR ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA PALĪGU”.

Ķepu patruļas suņuki Čeizs un Skaja ir gatavi parādīt Bembijam, kā kļūt par Ziemassvētku
vecīša lielo palīgu! Caur āķīgiem uzdevumiem un skanīgām dziesmām viņi dodas neaizmirstamā
piedzīvojumā un kopā kļūst par Ziemassvētku vecīša brašajiem palīgiem!
Ieeja 12.00 EUR un 9.00 EUR, ar Covid-19 sertifikātiem, bērniem līdz 12 g.v. bez sertifikāta.
Biļešu iegāde www.bilesuparadize.lv
Apmeklējot pasākumu, vecākiem jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs ir
pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19
testa rezultātu. Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas
vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga
testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros. Apmeklējot pasākumu, visiem obligāti jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments, personalizēta biļete un, sākot no 12 gadu vecuma, derīgs sertifikāts. Lūdzam
uz pasākumu ierasties savlaicīgi!
19.12. plkst. 15.00 sieviešu kora KALVA koncerts

„REIZ ZIEMASSVĒTKOS”.

Katra lielā Ziemassvētku egle vispirms ir bijusi maza! Katra maza eglīte sapņo izaugt liela un
iemirdzēties gada visgaidītākajos svētkos!
11. decembrī no plkst. 17.00 līdz 21.00 Rojas KC laukumā savos pirmajos svētkos gaiša kļūs
mūsu ciema vismazākā Ziemassvētku eglīte! Mazais draugs, dodoties to apraudzīt, iepriecini to –
uzzīmē mazajai eglītei kartīti ar laba vēlējumiem un iemet īpaši tam noliktā kastītē.
25. decembrī plkst. 17.00 Rojas kultūras centrā sirsnīgs koncerts Ziemassvētkos
„Saulgriežu rapsodija”. Muzicēs KASPARS ZEMĪTIS (ģitāra) un ANDA ZEMĪTE (balss).
Ieeja 10.00 EUR; 8.00 EUR; 5.00 EUR.
Biļetes iegādājamas www.bilesuparadize.lv, kā arī pirms koncerta kultūras centrā.
INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEM:

Apmeklējot pasākumu, pie ieejas lūgsim uzrādīt Covid-19 sertifikātu, kas apstiprina personas vakcināciju pret Covid-19 vai minētās infekcijas, kā arī personu apliecinošu dokumentu un pasākuma ieejas
biļeti. Visa koncerta apmeklējuma laikā jālieto sejas aizsargmaska un, pārvietojoties pa koncertzāli, jāievēro 2 metru distance no apkārtējiem. Sēdvietas zālē būs izvietotas, ievērojot 2 metru distanci.
Šajā pasākumā nav iespējams nodrošināt atsevišķu, epidemioloģiski drošu sektoru ģimenēm ar bērniem un garantēt apmeklētāju plūsmu nesatikšanos, kā to paredz Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojums Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, tādēļ ar negatīva testa rezultātiem bērni pasākumā
netiks ielaisti.
• Bērniem līdz 12 gadu vecumam jāuzrāda sertifikāts, kas apstiprina infekcijas pārslimošanu.
• Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda sertifikāts, kas apstiprina infekcijas pārslimošanu
vai vakcināciju.

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

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību trenerim
Robertam Kreicbergam, no tēva atvadoties.
Jaunie basketbolisti/es un viņu vecāki
tik vien tik vien
cik rasas dimants zālē
tik vien tik vien
kā skropstās mēness piens
uz laika novēlētu nezināmu sprīdi
cits citam esam mēs
tik vien
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Arvi Kreicbergu mūžībā pavadot.
Irēna, Jānis
Es tagad aizeju,
bet ne jau prom –
es aizeju tepat –
ar citām puķēm,
citu sauli,
ar citu zemi parunāt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Zintai Zandbergai, māti mūžībā pavadot.
Mājas kaimiņi
Vēl es gribu jums dot savu ēnu,
Lai jums būtu kāds līdzgaitnieks kluss.
No tā visa, ko liktens man lēmis,
Neko citu jau neņemsiet jūs.

No 27.11. Rojas KC mazajā zālē Ivara Freimaņa fotoizstāde
Sestdien, 27. novembrī, no 14.00 līdz 15.00 varēsiet satikt arī fotogrāfiju autoru.
Fotoattēlu vienojošā tēma – dzīvnieki un putni Latvijas dabā. Ivars Freimanis ir fotogrāfs
no Saldus, kas pēta un atklāj savu dabas vērotāja skatu, jo fotogrāfijas tapušas brīvā dabā un nav
montētas.

Līdzjūtības

Izsakām līdzjūtību Ērikam Jugbārdim, no
brāļa atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

EMĪLIJA MEŽMALE

1930.2.10.–1921.17.11.
Pelēkā veļu laiva piestājusi, lai aizsaulē aizvestu Skolotāju, sirsnīgu un vienkāršu cilvēku.
Rojas un Dundagas vidusskolas absolventi,
kuriem viņa bijusi skolotāja, vēl joprojām atceras tos krievu klasiķu dzejoļus, kurus vidusskolā lika no galvas mācīties krievu valodas
un literatūras skolotāja Emīlija Mežmale. Viņa
bija iemīļota un viņas stundas gaidīja. Viņa
bija viens no tiem cilvēkiem, kuri saauguši ar
savu darbu un pie kuras bērni varēja aiziet ar
savu sasāpējušo jautājumu „kāpēc”.
Pirmie dzīves gadi pagājuši Smoļenskā.
Tēvs Reinis Mākulis tur satika polieti Emīliju
(mammu), un līdz 18 gadu vecumam Emīlija ar ģimeni dzīvoja Krievijā. 1948. gadā tēvs
atveda ģimeni uz Latviju, un Emīlija sāka
mācības krievu skolā, pēc tam Pedagoģiskajā institūtā. Vienu gadu nostrādājusi Latgalē, Rundānē, slimības dēļ viņa lūdz sev citu
darba vietu. Tā Emīlija uzsāk savas darba
gaitas Dundagā, kur pavadīti 11 gadi, izaudzinātas trīs klases. Dundagā bija gan dienas, gan vakara skola no 9.–11. klasei. Šeit
viņa satika arī savu vīru Osvaldu, kurš atveda
Emīliju uz Roju, kur nostrādāti 25 gadi,
bijušas trīs audzināmās klases dienas skolā
un arī vakarskolā. Ar audzināmām klasēm
izstaigāti tuvi un tāli ceļi pārgājienos. Pa
Latviju, līdz Igaunijai ar autobusu un tālāk ar
kājām līdz pašai Ļeņingradai. Ar Osvaldu un
māsu Svetlanu izbraukāta plašā Krievzeme.
Māsa Svetlana kā pārsteigumu uzdāvināja arī
braucienu uz Emīlijas sapņu pilsētu Parīzi.
Katrs audzēknis viņai bija kā savs, par katru
viņa interesējās, par katru pārdzīvoja. Galvenais ir ne tikai pasniegt savu mācību priekšmetu, bet arī dzīvot līdzi bērniem. Katram viņa
atcerējās dzimšanas un vārda dienu. Neviens
salidojums Rojas un Dundagas vidusskolā
nebija iedomājams bez skolotājas Mežmales.
Viņa bija iekārtojusi speciālas klades, kurās
rūpīgi tika atzīmēta katra kopā sanākšanas
reize, un neviens bijušais audzināmās klases
skolēns neizspruka bez piereģistrēšanas. Pēc
aiziešanas pensijā, Emīlijas un Osvalda vaļasprieks bija dārzs un puķes. Sakopt savu stūrīti
zemes, iztīrīt no atkritumiem, sastādīt puķes,
lai zied un priecē acis.
„Dzīve nav nodzīvota velti”, tā teica pati
Emīlija. Mūžībā jau devušies viņas vistuvākie –
Osvalds un māsa Svetlana. Rojas vidusskolas
vītajā gaismas vainagā spoži mirdz arī krievu
valodas un literatūras skolotājas Emīlijas Mež
males stars. Šī gaisma glabājama vairs tikai
atmiņās. Cilvēks ir aizgājis uz mūžības mājām.
Kolēģi Rojas vidusskolā

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

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

Šeit gribu atgriezties,
Kur veļas bangu dārdi,
Un vēju sauciens nevar rimt.
Šai piekrastē, kur bij man kādreiz dzimt.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Mārītei Dēringai, brāli smiltainē pavadot.
Rojas invalīdu biedrība
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārītei Dēringai, brāli uz mūžu zaudējot.
Senioru klubs „Liedags”
Mūža vakars krēslas spārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz.
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.
Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi
Armandu Voronovu, brāli mūžībā aizvadot.
Rojas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
komandas biedri
Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
Zaudējuma sāpēs jūtam līdzi Brigitai un
Montai, no vīra un tēva Harija Priediņa atvadoties.
Anita, Ilze, Indra, daina, Inese, Aija
Virs zemes paliek sudraboti rīti,
Pus dzīve, liepu zaros apklususi,
Bet otru, paņemot sev līdzi,
Ir mūžība pār kalnu aizgājusi.
Skumjās esam kopā ar Vilmu Voronovu, no
dēla atvadoties
Senioru klubs „Liedags”

Pateicība
Kā svece vējā mums ir dzīvība
Un īslaicīgs ir viņas starojums.
No sirds pateicamies visiem,
kuri bija kopā ar mums,

Andri Voronovu

zemes klēpī guldot.
Mamma, brāļi

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

