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Sportistu ballē sumina aktīvākos sportistus  
un sporta atbalstītājus
Dace Klabere

14. februārī Valentīndienas gaisotnē 
Rojas kultūras centrā notika ikgadējā sportis-
tu balle, kurā tika godināti stiprākie, ātrākie,  
izturīgākie un aktīvākie mūsu novada spor-
tisti. Klātesošos sveica Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, atzīmējot, ka mēs 
esam ar sporta aktivitātēm bagāts novads, kurā 
katrs var atrast savām spējām un interesēm 
atbilstošu nodarbošanos. Šeit liels nopelns ir 
arī Rojas novada sporta dzīves organizatorei 
Tatjanai Kirilovai, tādēļ domes priekšsēdētāja 
viņu sveica ar īpašu dāvanu, sakot paldies gan 
par gadiem ilgušo sporta tradīciju saglabāša-
nu, gan jaunu tradīciju iedibināšanu, gan god-
prātīgu Sporta skolas vadīšanu un veiksmīgu 
sadarbību ar sponsoriem.

Savukārt Tatjana Kirilova pastāstīja par 
pagājušā gada sporta aktivitātēm – sacensī-
bām starp Rojas novada uzņēmumiem, sporta 
dienu novada struktūrvienībām un pašvaldī-
bas iestādēm, Invalīdu biedrības sportiskajām 
aktivitātēm, sporta dienām Kaltenes, Rudes 
un Melnsila iedzīvotājiem, sporta aktivitātēm 
Rojas dienās un Zvejnieksvētkos. 2014.  gadā 
mūsu novads piedalījās arī starpnovadu paš-
valdību sporta spēlēs gan vasaras, gan ziemas 
posmā. Ja 2013. gadā tajās izcīnījām vien 
4. vietu, tad pagājušajā gadā ierindojāmies jau 
2. vietā un tad jau, dabīgi, ka šī gada mērķis ir 
būt pirmajiem. Jau trešo gadu notiek arī skrē-
jiens ap stadionu „Veselības apļi”, kas iegūst 
arvien lielāku popularitāti. Par to paldies arī 
Armandam Indriksonam, kurš katru trešdie-
nas vakaru atbalstīja skrējējus, pieskandinot 
stadionu ar skrējēju ritmam atbilstošu mūzi-
ku. Pagājušā gada jaunums – šaha un zolītes 
turnīri, bet vasarā – pludmales volejbola sa-
censības 4 kārtās. Savukārt Sporta skolu ap-
meklē 122 audzēkņi, kas aktīvi piedalās arī 
dažādās sacensībās, gūstot vērā ņemamus 
panākumus. Jau daudzus gadus iedzīvotāji, lai 
uzlabotu un nostiprinātu veselību, kā arī piln-
veidotu meistarību kādā no sporta veidiem, 
apmeklē nodarbības pie trenera Jāņa Volaja. 
Arī šajā svētku dienā treneris nebija kopā ar 
mums, jo viņam bija jāpavada savas audzēk-
nes sacensībās Kuldīgā. Jau otro gadu notiek 
arī vingrošana sievietēm, ko vada pati Tatja-
na, seniori apmeklē vingrošanas nodarbības 
pie Ligijas Vērpējas, Invalīdu biedrības bied-
ri vingro fizioterapeites vadībā, un jau kopš 
septembra reizi nedēļā Rojupes peldbaseinā 
notiek ūdens aerobikas nodarbības treneru 
Kristīnes un Sarmītes vadībā.

Kad esam uzzinājuši par pagājušā gada 
sportiskajām aktivitātēm novadā, sākas balvu 
pasniegšana visdažādākajās nominācijās. No-
minācijā „Sportiskākā ģimene 2014” balvu sa-
ņēma Olektu ģimene. Laila ir regulāra trena-
žieru zāles apmeklētāja, ģimenes galva Guntis 
katru dienu dodas garās pastaigās ar suni, Ka-
terīna skrien krosu un allaž ir gatava aizstāvēt 
skolas godu skolēnu starpnovada sacensībās, 
bet Eduards ir sporta skolas audzēknis. Olektu 
ģimene 6 gadus ir piedalījusies arī starpnova-
du pašvaldību sporta spēlēs, allaž izcīnot god-
algotas vietas. Nenoliedzami, ģimene ir lielā-
kā vērtība cilvēka dzīvē! To apliecina arī Arta 
un Guntara Duburu ģimenes, saņemot balvu 
nominācijā „Sports – ģimenes pamats 2014”. 
Sporto ne tikai ģimenes, bet arī uzņēmumi.  

Pelnīti nominācijā „Sportiskākais Rojas nova-
da uzņēmums 2014” balvu saņēma SIA „JEK-
SAN”.  2011. gadā pēc 2 gadu pārtraukuma 
tika nodibināta Rojas vīriešu florbola koman-
da. Šis gads komandai iesācies ļoti veiksmīgi – 
pašreiz tā Kurzemes līgā atrodas 1. vietā. Ko-
mandai jau ir 12 uzvaras un tikai 2 zaudējumi, 
tādēļ nominācija „Labākā komanda Rojas 
novadā 2014” godam nopelnīta. Šķiet, ka par 
to, ka Jānis Volajs ir labākais treneris novadā, 
nešaubās neviens, tāpēc,  loģiski, viņš ir arī 
nominācijas „Profesionālākais treneris 2014” 
ieguvējs, savukārt nominācijas „Labākais ties-
nesis 2014” gods allaž akurātajam, punktuāla-
jam un precīzajam zolītes  tiesnesim Ivaram 
Zūbergam. Māris Volajs ir labākais snūkera 
un pūla (biljarda paveidi) spēlētājs Rojā, bet 
Latvijas reitinga tabulā viņš atrodas 10. vietā. 
Taču no 2009.–2011. gadam Māris bija Latvi-
jas čempions Pool 14+1. Mārim nominācija 
„Labākais snūkera un pūla spēlētājs 2014”. Sa-
vukārt nomināciju „Rojupes spēkavīrs 2014” 
izcīnījis Sandis Grundmanis, bet nomināciju 
„Rojas spēkavīrs 2014” – Pēteris Karņevskis. 
Dace Jaunzeme, Tatjana Kirilova, Evita Dubu-
re un Guntra Stocka – šīs sportiskās sievietes 
pēc ilgāka pārtraukuma starpnovadu spēlēs 
strītbolā pagājušajā gadā izcīnīja 1. vietu, tādēļ 
šajā vakarā viņas triumfē nominācijā „Strīt-
bola čempione 2014”. Rudīti Cietvīru un Arni 
Endzeli jau daudzus gadus katru otrdienas va-
karu var sastapt sporta zālē, spēlējot volejbolu. 
Šovakar abi volejbolisti tiek pie nominācijas 
„Volejbola entuziasts 2014”. Ilze Trukšāne un 
Evita Vaviļina tikai 2014.  gadā sāka piedalī-
ties pludmales volejbola sacensībās, taču ar 
tādiem panākumiem, ka šovakar saņemtā 
nominācija „Labākā pludmales volejboliste 
2014” nevienu neizbrīnī. Nominācija „Labā-
kais basketbolists 2014” – Kristapam Gražins-
kim, kurš 2013/2014. gada sezonā bija Latvijas 
Jaunatnes līgas rezultatīvākais spēlētājs U-16 
vecuma grupā Rietumu līgā. Nominācijā „Uz-
cītīgākā vingrotāja 2014” balvu saņem 3 vin-
grotājas, kuras neizlaiž nevienu treniņu – Aija 
Rēriha, Vija Jirgena un Gaļina Bahtina. „Flor-
bola entuziasts 2014” – Uldis Fīrmanis. Uldis 
gadus 15 ir bijis gan aktīvs spēlētājs, gan tre-
neris bez atalgojuma. Viņš florbolā iesaistījis 
arī abus dēlus – Oskaru un Rihardu. Oskars 
joprojām ir Latvijas izlases florbola komandas 
spēlētājs. „Burāšanas entuziasts 2014” – Gun-
tis Zanders, „Svaru 
bumbas celšanas čem-
pions 2014” – Imants 
Ločmels, „Lodes grū-
šanas čempions 2014” 
Viktors Poremskis, 
„Aktīvākā nūjotāja 
2014” Dace Klabere, 
„Peldētmīle 2014” – 
Dace Broka, Ina Aviņa 
un Gunta Rožkalne. 
Šīs 3  skaistās sievie-
tes peldas jūrā jau 
tad, kad citi pavasara 
jakās mugurā tikai 
pastaigājas gar jūru. 
„Velomāns 2014” – 
Juris Leja un Regnārs 
Ozols, „Kaislīgākais 
makšķernieks 2014” – 
Valdis Kvalbergs, „Ak-

tīvākais zolītes spēlētājs 2014” Oskars Puntu-
lis, „Labākais galda tenisists  2014” – Aigars 
Šnore, „Iesācējs sporta bāzes vadīšanā 2014” – 
jaunais stadiona vadītājs Armands Indrik-
sons, nominācija „Labākais vieglatlēts 2014” 
un izcīnīta 1. vieta arī „Veselības apļos” (kopā 
noskrieti 144,4 km) – Gundaram Doniņam.  
Vizbulītei Puriņai „Veselības apļos” 1. vieta 
starp sievietēm, 2. vietā Liene Lismente-Kvie-
se, 3. – Zanei Alkšbirzei. Vīriešu konkurencē 
otrais Lauris Pirktiņš, trešais – Ģirts Zanders.

Daudzas sportiskās aktivitātes novadā 
nebūtu iespējamas bez Rojas novada domes 
atbalsta, tādēļ pelnītu ziedu pušķi saņem 
domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, ar zie-
diem tiek sumināti arī aktīvākie Rojas nova-
da sporta atbalstītāji – SIA „Rānda” Oskara 
Grosmaņa personā, SIA „Rauda” – Gints un 
Raitis Krauzes, SIA „Līcis’93” un personīgi  
Aivars Lejietis, SIA „Gaisma AR”, personīgi 
Andrejs Rozefelds, SIA „Banga Ltd”, personīgi 
Ingus Vec kāgans.

Kā redziet, mū su  novadā ir daudz spor-
tisku ļaužu, ar kuriem mēs lepojamies par 
to, ka viņi ir pārvarējuši kūtrumu, cilvēcisko 
slinkumu un atdevuši mazo pirkstiņu, bet 
daži arī visu roku, sportam un aktīvam dzī-
vesveidam. Un, kā teica viena no vakara vadī-
tājām – Dace Broka, – ja kāds cilvēks jūs sūta 
skriet, tad ziniet, ka viņš jums vēl tikai labu. 

Šo Lailas Vilciņas gleznu varat apskatīt 
izstādē Rojas bibliotēkā. 

Par Lailas vaļasprieku lasiet 6. lappusē.

D. Dambītes foto

Rojas novada sporta dzīves organizatore Tatjana Kirilo-
va bija centusies, lai neviens sportists šajā vakarā netiktu 
aizmirsts.

Kad mēs vēl, jakās satinušies, tikai pastaigājamies gar 
jūras malu, Gunta Rožkalne (no kreisās), Ina Aviņa un 
Dace Broka jau metas peldus.

Stadiona vadītājs Armands Indriksons saņēma balvu nomi-
nācijā „Iesācējs sporta bāzes vadīšanā 2014”.

„Veselības apļos” Lienei Lismentei-
Kviesei godpilnā 2. vieta.

Aizturētu elpu skatītāji vēroja Baltijā labākā velotriālista Jāņa 
Lāča priekšnesumus.                                              Maritas Nagles foto
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Rojas novada 17. februāra domes sēdē tika izskatīti  
23 darba kārtības jautājumi, kur deputāti lēma:
 Apstiprināt precizētos Rojas novada pašval-

dības saistošos noteikumus Nr.  1/2015 „Par gro-
zījumiem Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. 
saistošajos noteikumos Nr.  6/2012 „Par materiā-
liem pabalstiem Rojas novadā””;
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2015 

„Grozījumi 21.01.2014. saistošajos noteikumos 
Nr.  2/2014 „Par grozījumiem Rojas novada paš-
valdības 16.08.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.19/2011 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Ro-
jas novadā””;
 Apstiprināt pedagogu darba algas likmes;
 Pieņemt ziedojumus, lai iegādātos Rojas 

Sporta skolas un burāšanas inventāru un segtu ār-
stēšanās izdevumus divām ar C hepatītu  slimām 
Rojas novada iedzīvotājām;  
 Iesniegt Lauku atbalsta dienestam projekta 

pieteikumus šādiem projektiem: Taimiņu mazuļu 
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepiecieša-
mo vaislinieku nozveja, Taimiņu smoltu ielaiša-
na publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras 
pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas 
novadā un Nēģu kāpuru ataudzēšanai un ielaiša-
nai Melnsila un Ģipkas upē nepieciešamo nēģu 
nozveja. Iesniegt projekta pieteikumu Jaunatnes 
starptautisko programmas aģentūrai „Esi aktīvs, 
veselīgs un radošs!”;
 Apstiprināt SIA „Rojas DzKU” Darbinieku 

atlīdzības Nolikuma jauno redakciju, darbinieku 
amatu sadalījumu pa algu grupām un pieņemt 
zināšanai 2015. gada budžeta ienākumu un izde-
vumu tāmes;
Piešķirt Rojas novada domes budžeta līdzfi-

nansējumu Godasardzes ozolu stādīšanas projek-
tam Likteņdārzā;
 Rojas novada pašvaldības nekustamā īpa-

šuma administrēšanas sistēmā dzēst ierakstu par 
īpašuma 1/3 domājamās daļas īpašnieku un zem 
īpašuma esošās zemes lietotāju;
 Noteikt nekustamā īpašuma „Dzelži”, Val-

galciemā, Rojas novadā, zemes lietošanas mērķus, 
zemes vienībām: kadastra Nr. 8882 010 0022 – in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība; kadastra apzīmējums 
8882 010 0023 –  zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība un zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība; kadastra apzīmējums 8882 010 0024 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība;
 Atcelt Rojas pagasta padomes 12.09.2006. 

lēmuma Nr. 26 „Par Rojas pagasta nekustamo īpa-
šumu zemes lietošanas mērķa maiņu” 48. punktu. 
Noteikt nekustamā īpašuma „Beķerkrogs”, Valgalcie-

mā, Rojas novadā, zemes lietošanas mērķus zemes 
vienībām: kadastra Nr. 8882 010 0102 – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme un  zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Žūlnie-

ki”, Rojas novadā, atdalot zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 8882 008 0125 un piešķirt tai jaunu 
nosaukumu „Mellenes” un mainīt zemes lietošanas 
mērķus, nosakot: zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība, zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Paliekošai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra 
apzīmējumu 8882 008 0124, noteikt zemes lietoša-
nas mērķus: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība un individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme;
 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpa-

šumam „Jauntīrumi”, Melnsils, Rojas novads;
 Izveidot būvju īpašumu „Valgalciema klubs”, 

Valgalciems, Rojas novads, piešķirt tam nosau-
kumu un nemainīt  būvju adresi – „Valgalciema 
klubs”, Valgalciems, Rojas novads, un noslēgt ar ne-
kustamā īpašuma īpašnieku  zemes nomas līgumu;
 Precizēt Rojas pagasta TDP sesijas 

25.02.1992. un 27.08.1992. lēmumus „Par zemes 
piešķiršanu lietošanā”, nosakot, ka lietošanā piešķi-
ramas nekustamā īpašuma „Ziedkalni”, Melnsilā, 
Rojas novadā un „Tagadnes”, Melnsilā, Rojas nova-

dā zemes. Izveidot zemes nodalījuma joslu 0,0384 
ha platībā, Rojas novada pašvaldības ceļa izbūvei, 
kam piešķirt nosaukumu un adresi – „Novada ceļš 
Ziedkalni – Tagadnes”, Melnsils, Rojas novads; 
 Ievēlēt par Rojas novada domes Zvejniecības 

un licencēšanas komisijas locekļiem izpilddirekto-
ru Jāni Pūci, juristu Jāni Pāvuliņu, priekšsēdētājas 
vietnieku Agri Jansonu, deputātus Guntru Stocku 
un Ingu Veckāganu;
 Piešķirt bezmaksas licences makšķerēšanai 

Rojas upē;
 Deleģēt SIA „Rojas DzKU” uz septiņiem 

gadiem pārvaldes uzdevumu organizēt iedzīvotā-
jiem komunālo pakalpojumu ([..] siltumapgāde, 
[..]), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvoja-
mais fonds, nodrošināt siltumenerģijas ražošanu, 
siltumenerģijas sagatavošanu lietošanai un piegā-
di līdz siltumenerģijas patērētāju pieslēgumiem 
siltumtīkliem Rojas ciemā Rojas novadā. Un, lai 
nodrošinātu pārvaldes uzdevuma kvalitatīvu iz-
pildi, SIA „Rojas DzKU” ir pienākums par saviem 
līdzekļiem uzturēt tehnisko aprīkojumu un citus 
resursus atbilstoši noteiktām kvalitātes un vides 
aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteiku-
miem, standartiem un noslēgtajiem līgumiem.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 

domes sekretāre Marita Nagle

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI                             Nr. 1/2015
Rojas novadā                    APSTIPRINĀTS

ar Rojas novada domes 2015. gada 20. janvāra
sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 1)

PRECIZĒTI 
ar Rojas novada domes 2015. gada 17. februāra

sēdes lēmumu Nr. 21 (protokols Nr. 2)

Par grozījumiem Rojas novada pašvaldības 
21.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 
„Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rojas novada pašvaldī-
bas 21.02.2012. saistošajos noteikumos 
Nr. 6/2012 „Par materiāliem pabalstiem 
Rojas novadā” (turpmāk tekstā – Notei-
kumi 6/2012) šādus grozījumus:

1.1. izteikt Noteikumu 6/2012 izdoša-
nas pamatojumu šādā redakcijā: „Izdoti 
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. 
panta trešo daļu”;

1.2. papildināt Noteikumu 6/2012 
5.  punktu ar apakšpunktiem 5.5., 5.5.1., 
5.5.2. 5.6., 5.6.1., 5.6.2. un 5.6.3. šādā re-
dakcijā: 

„5.5. Atbalstot  ģimenes ar bērniem, 
kuri ir aizbildnībā vai dzīvo audžuģime-
nē, vai ir adoptēti bērni (izņemot gadī-
jumus, kad viens laulātais adoptējis otra 
laulātā bērnu), un daudzbērnu ģimenes 
– ģimenes, kuras aprūpē trīs vai vairāk 
nepilngadīgus  bērnus (par nepilngadīgu 
bērnu šo noteikumu izpratnē tiek uzska-
tīts arī izglītojamais, kurš sasniedzis 18 
gadu vecumu, bet turpina apgūt vidējo 
izglītību), tiek piešķirts:

5.5.1. ēdināšanas pabalsts pirmsskolas 
izglītības iestādēs bērniem, kuri apmeklē 
Rojas novada pirmsskolas izglītības iestā-
des – 100% apmērā;

5.5.2. brīvpusdienas (ēdināšanas 
pabalsts) izglītojamajiem, kuri iegūst 
pamatizglītību vai vispārējo vidējo iz-
glītību Rojas novada pašvaldības izglī-
tības iestādē. Pusdienu maksas apmēru 
vienam izglītojamajam vienai dienai ar 
lēmumu nosaka Rojas novada dome.

5.6. Godinot ģimeniskās vērtības, kas 
garantē  tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu 
un attīstību,  piešķirt vienreizēju materi-
ālo pabalstu Zelta kāzu jubilejā – 50 EUR 
apmērā katram no  laulātiem, kuri vienā 
reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit 
gadus, ar sekojošiem nosacījumiem un 
kārtībā: 

5.6.1. vienreizējais materiālais pa-
balsts Zelta kāzu jubilejā tiek piešķirts 
tikai tiem laulātiem, kuri vienā reģistrētā 
laulībā nodzīvojuši piecdesmit gadus, no 
kuriem vismaz viens laulātais savu dzīves 
vietu ir deklarējis Rojas novada adminis-
tratīvajā teritorijā jau pirms kalendārā 
gada sākuma, kurā laulātie sasniedz Zelta 
kāzu jubileju;

5.6.2. Rojas novada Dzimtsarakstu 
nodaļa Zelta kāzu jubilāru sarakstu saga-
tavo rakstveidā un iesniedz Rojas novada 
domes galvenajai grāmatvedei;

5.6.3. materiālais pabalsts Zelta kāzu 
jubilāriem izmaksājams, Rojas novada 
pašvaldības amatpersonām sveicot Zelta 
kāzu jubilārus, saņemot materiālā pabal-
sta saņēmēju parakstus uz saraksta par 
materiālo pabalstu izmaksu vai, izmak-
sājot materiālo pabalstu Rojas novada 
domes kasē.”

1.3. izteikt Noteikumu 6/2012 7. pun-
ktu un 7.1., 7.2. apakšpunktus šādā re-
dakcijā: 

„7. Šajos noteikumos paredzētie ma-
teriālie pabalsti tiek piešķirti, neizvērtē-
jot personu ienākumus, sekojošā kārtībā:

7.1. apakšpunktos 5.1., 5.2., 5.3. 5.4. 
un 5.6. noteiktie pabalsti tiek piešķirti 
bez personu iesniegumiem;

7.2. apakšpunktā 5.5. minēto materi-
ālo pabalstu saņemšanai pieprasītājs, uz-
rādot personu apliecinošu dokumentu, 
iesniedz Rojas novada Sociālam dienes-
tam rakstisku iesniegumu, kā arī iesniedz 
vai uzrāda citus attiecīgā materiālā at-
balsta saņemšanai nepieciešamos doku-
mentus Rojas novada sociālajā dienestā. 
Lēmums par pabalstu tiek pieņemts des-
mit darba dienu laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas. Pabalsti bērna ēdināšanai 
pirmsskolas izglītības iestādēs un brīv-
pusdienām skolā tiek piešķirti uz laiku 
no lēmuma pieņemšanas līdz kalendārā 
gada beigām vai, kamēr ģimene atbilst 
noteiktajam statusam. Pabalsti netiek 
izmaksāti pieprasītājam, bet pārskaitīti 
pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar sa-
ņemto rēķinu par iepriekšējo kalendāro 
mēnesi.”

1.4. šo Noteikumu 17. punktu izteikt 
šādā redakcijā:

„17. Lēmumu par materiālās palīdzī-
bas piešķiršanu Sociālais dienests palī-
dzības saņēmējam paziņo mutvārdos, bet 
lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, 
Sociālais dienests noformē rakstveidā, 
norādot atteikuma iemeslus, kā arī lē-
muma pārsūdzēšanas termiņus un kār-
tību. Apakšpunktos 5.5.1.; 5.5.2. minēto 
pabalstu saņemšanai, Sociālais dienests 
lēmumu noformē rakstveidā.”

2. Saistošie noteikumi publicējami in-
formatīvajā izdevumā „Banga” un stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pan-
tā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja  
E. Kārkliņa

Rojas novada pašvaldības 20.01.2015. saistošo noteikumu  
Nr. 1/2015, precizēti 17.02.2015. „Par grozījumiem  
Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošajos noteikumos 
Nr. 6/2012 „Par materiāliem pabalstiem Rojas novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta  
nepieciešamības  
pamatojums

Līdz šim Rojas novada pašvaldības 21.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 6/2012 „Par mate-
riāliem pabalstiem Rojas novadā” nenoteica, ka Rojas novada pašvaldībā, atbalstot  ģimenes ar 
bērniem, kuri ir aizbildnībā vai dzīvo audžuģimenē, vai ir adoptēti bērni (izņemot gadījumus, 
kad viens laulātais adoptējis otra laulātā bērnu), un daudzbērnu ģimenes – ģimenes, kurās 
aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus  bērnus (par nepilngadīgu bērnu šo noteikumu izpratnē 
tiek uzskatīts arī izglītojamais, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, bet sekmīgi turpina apgūt vi-
dējo izglītību), tiek piešķirts ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem, kuri 
apmeklē Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādes – 100% apmērā un brīvpusdienas (ēdinā-
šanas pabalsts) izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Rojas 
novada pašvaldības izglītības iestādē. Tāpat minētie saistošie noteikumi iepriekš nenoteica, 
ka, godinot ģimeniskās vērtības, kas garantē  tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu un attīstību, Ro-
jas novada pašvaldība piešķirtu vienreizēju materiālo pabalstu Zelta kāzu jubilejā – 50 EUR 
apmērā katram no  laulātiem, kuri vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši piecdesmit gadus. 

Ar izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem paplašinātas novada iedzīvotāju grupas, ku-
rām tiek piešķirta pašvaldības palīdzība, lai nodrošinātu bērnu attīstībai un veselībai labvēlīgus 
apstākļus, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs, audžuģimenēs, daudz-
bērnu ģimenēs vai ir adoptēti. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punkts 
nosaka, ka pašvaldību uzdevums ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un nodrošināt 
palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām un ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenes ir viena no sociāli neaizsargātākām grupām, jo ģimenei, kurā ir trīs 
un vairāk bērni, ir lielāki finansiālie izdevumi, lai nodrošinātu visu bērnu aprūpei, veselībai un 
harmoniskai attīstībai nepieciešamo. Valsts un pašvaldības pienākums ir dažādā veidā atbal-
stīt daudzbērnu ģimenes, īpaši ņemot vērā nelabvēlīgo demogrāfisko situāciju Latvijā. Tāpēc 
nepieciešams materiālais atbalsts daudzbērnu ģimenēm. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 26. pantu, ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir 
neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē. Valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudz-
bērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Saskaņā ar šiem saistošo noteikumu grozījumiem, būs 
iespēja atbalstīt arī audžuģimenes, aizbilstamo un adoptēto bērnu ģimenes.

Paredzot godināt ģimeniskās vērtības, kas garantē  tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu un 
attīstību, Rojas novada pašvaldība piešķirtu vienreizēju materiālo pabalstu Zelta kāzu ju-
bilejā – 50 EUR apmērā katram no  laulātiem, kuri vienā reģistrētā laulībā nodzīvojuši piec-
desmit gadus.

Saistošie noteikumi precizēti, ievērojot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas 29.01.2015. rakstā Nr. 17.18-le/771 „Par saistošiem noteikumiem” 
izteiktos iebildumus.

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta  trešo 
daļu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka netestētā materiālā pabalsta veidus, apmērus un piešķiršanas 
kārtību atsevišķām iedzīvotāju kategorijām.

3. Informācija par  
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pilnveidojot pabalstu sistēmu, tiek prognozēts, ka gadā papildus būs nepieciešami 
8600.00 EUR, tai skaitā:

1) ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādēs – apmēram 4400.00EUR  
          (aprēķins 1.42 EUR × 15 bērni × 210 dienas)

2) brīvpusdienas (ēdināšanas pabalsts) – apmēram 3500.00  
          (aprēķins: apmēram 14 skolēni × 1,50 EUR × 170 mācību dienas);

3) 7 Zelta kāzu jubilāru pāri – 700 EUR  
          (aprēķins:14 jubilāri × 50 EUR).

4. Informācija par  
plānoto projekta  
ietekmi uz  
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
Normatīvais akts tiks publicēts Rojas novada domes informatīvajā izdevumā „Banga”, Rojas 

novada pašvaldības mājas lapā internetā.
6. Informācija par 
konsultācijām ar  
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.
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Rojas vidusskolā no 11.–13. febru-
ārim norisinājās projektu dienas ar šī 
mācību gada tematiku „Pie jūras dzīve 
mana...”. Sākumskolas  skolēni turpi-
nāja iepazīt jūrniecības tradīcijas un 
apgūt prasmes mezglu siešanā, signali-
zēšanas veidus, dienesta pakāpes un de-
vās ekskursijās uz Rojas ostu un Rojas 
Jūras zvejniecības muzeju. Katrā klasē 
notikušas arī izdomas bagātas radošas 
nodarbības par jūras tematiku. Pal-
dies mūsu jaunsargiem no 8. klasēm – 
darbnīcu vadītājiem, bet īpaši Martai 
Šermukšnei par izveidoto dienesta pa-
kāpju domino, un nodarbību vadītājam 
ostā G. Reinholdam un muzeja darbi-
niecēm.

5.–8. klašu skolēni darbojās pa inte-
rešu grupām 8 darbnīcās, pilnveidojot 
prasmi strādāt komandā un sadarbo-
ties. Ķīmijas skolotājas M. Folkmanes 
vadībā tika pētīts Rojas ūdens. Ekono-
mikas skolotājas M. Brusbārdes grupas 
skolēni, tiekoties ar Rojas novada do-
mes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu, izzi-
nāja uzņēmējdarbības nozares. Sporta 
skolotāji kopā ar skolēniem izdomāja 
un izveidoja sporta dienu aktivitātēm 
„Trasītes pa Roju” – plānus un uzdevu-
mu aprakstus.

2 darbnīcās skolēni pilnveidoja 
prasmi intervēt un apkopot infor-
māciju par leģendāriem rojeniekiem 
skolotāju V. Mūrnieces, I. Puntules un 
V.  Mitenbergas vadībā. Novadnieku 
stāsti tiks nodoti Rojas Jūras zvejniecī-
bas muzejam.

Tā kā konkurss „Vai tu mīli jūru?” 
notiks arī turpmāk, tad skolotājas 
K.  Sauškinas vadībā tika izdomāta 
un tapa konkursa emblēma. Skolotā-
jas S.  Mediņas darba grupa izveidoja 
3  loto spēles – mācību materiālus, ku-

rus izmantot, gatavojoties konkursam 
un mācoties signālkarogu nozīmi, un 
fonētisko alfabētu. Skolotājas M. Maur-
manes grupa izveidojusi uzdevumu 
komplektus – spēles „Valodiņa” par jū-
ras tēmu, bet angļu valodas skolotājas 
I.  Krišjānes vadībā izveidota latviešu-
angļu vārdnīca  un spēle vārdu krājuma 
apguvei angļu-latviešu valodā par tēmu 
„Jūra, jūrniecība”. 

Noslēgumā katra grupa apliecinā-
ja savas prasmes prezentēšanā – gan 
demonstrējot, gan teatrāli. Skolēniem 
paticis darbs grupās, bet nākošajā gadā 
tēmas, gatavojoties skolas jubilejai, aici-
nāsim izvēlēties pašiem jauniešiem.

Mainoties ekonomiskajai situācijai 
Latvijā, komplicētāki ir piedāvājumi jau-
niešiem – kā izdarīt izvēli, kur mācīties 
turpmāk un par ko kļūt. 11. februārī 32 
Rojas vidusskolas 9.–12. klašu skolēni 
piedalījās Ēnu dienā, no tiem 19 – Rīgā. 
Dažādu profesiju ēnojamos jaunieši  ir  
izvēlējušies gan, piesakoties enudiena.lv,   
gan individuāli sarunājot. Ēnošana ir 
karjeras vadības prasmju pilnveides 
process – izvērtēt savas intereses, iegūt 
informāciju, komunicēt, prasmi sevi 
prezentēt, uzdot jautājumus un izvēr-
tēt profesiju.  Projekta „Mana karjera” 
ietvaros visi devītklasnieki ēnoja  Rojā, 
Talsos, Rīgā un citur. 12. klases skolēni 
ar 4 gadu pieredzi uzkata, ka Ēnu diena 
ir ļoti noderīga un vajadzīga 

Zane Hazena domā, ka tajā var re-
dzēt darba ikdienu un viņai palīdzējusi 
saprast, ko patiešām vēlas darīt nākot-
nē un arī studiju izvēlē. Signes Grizānes 
viedoklis: „Pēc Ēnu dienas sapratu, ka 
savu nākotnes profesiju esmu izvēlēju-
sies pareizi.” Madara Krišjāne piebilst: 
„Ja paveicas, var iegūt arī darba piedā-
vājumu vasarā. Citu jauniešu attieksme 

pret šo pasākumu ir nepieņemama, 
bet tā ir lieliska pieredze, lai uzkrātu 
informāciju un iegūtu jaunus kontak-
tus.” 11.  klases meitenes S. Briede un 
E. Otmane uzskata, ka ēnošanā jāsāk 
piedalīties jau agrāk,  no 7. klases, un 
jātrenējas rakstīt motivācijas vēstules 
vairāk, jo vairākiem jauniešiem ēnu de-
vēji atteica nepietiekamās motivācijas 
dēļ. Ceram, ka jau nākošajā gadā kā ēnu 
devēji vairāk pieteiksies arī no Rojas. 
Lai veicinātu skolas jauniešu sadarbību 
ar vietējiem darba devējiem, jau šī gada 
25. aprīlī tiek plānota diskusija Rojas vi-
dusskolā par darba iespējām novadā gan 
vasarā, gan praksēs, gan pēc studijām.

Šajās dienās 10.–11. klašu jaunie-
šiem aktualitāte bija zinātniski pētnie-
ciskie darbi – 13. februārī vienpadsmi-
tie prezentēja paveikto.

Rojas jauniešiem šajā mācību gadā 
jau bijusi iespēja uzzināt par jūrniecī-
bas izglītību, kā arī 26.01. uzzināt par 
prakse.lv iespējām un studijām „Turībā”.

12.02. ikviens interesents varēja pie-
dalīties karjeras nodarbībās par studiju 
procesu Latvijas Universitātē un prak-
tiskajā Europass CV rakstīšanā (Eiropā 
atzīta CV, kas ietver arī dažādu prasmju 
novērtējumu).

Noslēdzies projekts 9. klasēm 
„Mana karjera”. 95% devītklasnieki 
savu nākošo mācību iestādi jau izvē-
lējušies. 15  jaunieši noteikti vēlas tur-
pināt izglītību Rojas vidusskolā, jo ir 
iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un 
iesaistīties savām interesēm atbilstošās 
aktivitātēs. 

Aktuāla informācija par atvērto 
durvju dienām atrodama  niid.lv.

Rojas vidusskolas 
 karjeras konsultante 

 Inta Plāte

Dace Klabere

Pavisam nesen Talsos tika svinēta ikgadējā Kultūras darbinieku 
diena. Tajā tiek sveikti kultūras darbā nostrādāto darba gadu jubi-
lāri, piešķirtas dažādas nominācijas. Šogad godpilnā nominācija 
„Gada bibliotēka 2014 Talsu reģionā” tika piešķirta Rojas novada 
bibliotēkai. Šī nominācija mūsu bibliotēkai ir jau otrs apbalvojums, 
jo 2007. gadā, sākot strādāt atjaunotajās kultūras centra telpās, 
Rojas novada bibliotēka ieguva apbalvojumu kā „Talsu rajona 
mūsdienīgākā tautas bibliotēka 2007. gadā”. Ja šajā nominācijā 
darbinieču nopelns bija visai neliels, tad šī gada nominācija ir 
augsts viņu darba novērtējums. Meitenēm ir gandarījums par 
iegūto balvu, jo ikdienā bibliotēkas darbā tiek ieguldīts ne mazums 
enerģijas un izdomas. Cilvēki, kas bibliotēku neapmeklē, droši 
vien domā, ka tajā tikai izsniedz un saņem grāmatas. Tas gan ir 
tālu no patiesības, jo bibliotēkā pieejamo pakalpojumu klāsts 
aug ar katru gadu. Jau vairākus gadus bibliotēkā bez maksas var 
izmantot datorus, bibliotēkas meitenes palīdz nomaksāt rēķinus 
internetbankā tiem, kas to paši vēl neprot, viņas palīdz pārslēgt 
rēķinus ar Lattelecom un Latvenergo – savu iespēju robežās 
darbinieces palīdz atrisināt jebkuru apmeklētāju jautājumu.

Bez tā visa bibliotēkā notiek aktīva kultūras dzīve. Tās 
ir dzejas pēcpusdienas, kopīgi grāmatu lasījumi, izstāžu 
organizēšana, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Daudz laika 
paņem bibliotēkas ikdienas darbi. No 1. marta bibliotēkā sāksies 
automatizēta grāmatu izsniegšana. Tas nozīmē, ka grāmatas vairs 
netiks ierakstītas lasītāju formulāros, bet gan ieskenētas datorā 
speciālajā programmā „Alise”. Līdz šim automatizēti tika ievadīti 
tikai bibliotēkas apmeklētāji. Lai sagatavotos šim procesam, 
darbiniecēm katrai grāmatai bija jāatzīmē savs svītru kods un uz 
grāmatas jāuzlīmē grāmatas klasifikators. Tas, neapšaubāmi, bija 
milzīgs darbs. Un kur tad vēl gatavošanās gadskārtējam Bērnu 
žūrijas pasākumam Talsos un Pastariņa prēmijai, kas arī notiks 
šogad! 

Kā atzīst bibliotekāre Daiga Dambīte, reizēm pienāk vakars 
un tu saproti, ka tā arī nav bijis laika ieskatīties jaunākajos 
preses izdevumos. Daudz lasīt un būt par visu lietas kursā, tā ir 
bibliotekāra darba specifika. Kā tad varēs izpildīt apmeklētāju 
vēlmi pēc skaistas, romantiskas, par mīlestību, tikai pēc patiesi 
vēsturiskas un nezin kādas vēl grāmatas, ja pats neko nebūsi lasījis?

Aktīva bibliotēkas lasītāja Regina Ģiertmane ir lepna par mūsu 
bibliotēkas sasniegumiem, ko meitenes godam nopelnījušas. 
Laipnas, darbīgas, rūpīgas un atsaucīgas, tā Reginas kundze 
raksturo Irēnu, Daigu un Ilutu. Lasītāja Mārīte Dēringa no 
Valgalciema bibliotēku apmeklē katru nedēļu, jo šeit var izlasīt 
visu jaunāko presi, izmantot datoru. Viņa uzteic darbinieču 
laipnību un priecājas, ka viņu darbs ir novērtēts. Arī Vija Mollere 
labprāt savu brīvo laiku pavada bibliotēkā un izmanto bibliotēkas 
sniegtās iespējas, bet šķiet, ka vistrāpīgāk par bibliotēku izteicies 
kāds mazais bibliotēkas lasītājs, atklājot, ka tā ir vislabākā vieta 
Rojā. 

Jau kādu laiku bijušajā autoostā uz-
turēties nav patīkami ne  tiem, kuri gai-
da autobusu, ne tiem, kuri Rojā ir tikai 
caurbraucot, jo bijušās autoostas uzgai-
dāmā telpa sen nav lietojama. 

Lai situāciju labotu, „Rojas tūrisma 
biedrība” iesniedza projekta iesniegu-
mu Lauku atbalsta dienestā. Projekts 
„Rojas izstāžu un radošo darbnīcu 
centrs” tika apstiprināts un biedrība ir 
uzsākusi izstāžu un radošo darbnīcu 
centra īstenošanu. Bijušās autoostas 
uzgaidāmā telpa jau ir atbrīvota no 
vecajām mēbelēm un daļēji sagatavota 
projekta īstenošanai.  

Projekta ietvaros plānota pamatīga 

telpu rekonstrukcija – vecās grīdas de-
montāža, jaunās grīdas siltināšana un 
montāža, iekaramo griestu montāža, 
nevajadzīgo starpsienu nojaukšana un 
jaunās, norobežojošās sienas izbūve, 
veco logu un durvju nomaiņa, apkures 
sistēmas montāžas darbi, ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmas montāža. Rojas 
izstāžu un radošo darbnīcu centra ēkas 
ārējā fasāde tiks atjaunota un uzlabo-
ta, kā arī ārpusē pie ieejas durvīm tiks 
uzklāts bruģa segums. Plānoto darbu 
īstenošana ilgs līdz 2015. gada 2. augus-
tam.

Projekta mērķis ir izveidot Rojas iz-
stāžu un radošo darbnīcu centru, kur 

plānots izstādīt mākslas darbus un rī-
kot dažādas foto izstādes. Centra telpās 
ieplānots rīkot arī radošās darbnīcas, 
piesaistot vietējos iedzīvotājus un Ro-
jas viesus, tādējādi veicinot iedzīvotāju 
savstarpējo saskarsmi un saturīgu brīvā 
laika pavadīšanu. Piemēram, rīkojot 
dažādas radošās darbnīcas, kurās tik-
tu iesaistīti dažāda vecuma bērni, jau-
nieši, seniori, kā arī citi interesenti, un 
vēlāk darbus izstādīt apskatei ikvienam 
iedzīvotājam. Arī Rojas Mūzikas un 
mākslas skolā licencētās pieaugušo iz-
glītības programmas ietvaros gan zīmē, 
gan glezno dažāda vecuma ļaudis. Gan 
pieaugušo izglītības programmā iesais-

tītie, gan Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi labprāt izstādītu savus darbus 
plašākai auditorijai. 

Tā kā projekta ietvaros netiks radī-
tas jaunas darba vietas, Rojas tūrisma 
biedrība nodrošinās centra darbību 
piecas dienas nedēļā un koordinēs iz-
stāžu un radošo darbnīcu organizēša-
nu, sadarbojoties ar novada kultūras 
organizatoriem, sociālo dienestu, Mū-
zikas un mākslas skolu. 

Pēc projekta pabeigšanas jau ir ie-
plānotas vairākas radošās darbnīcas, 
kurās varēs apgūt zināšanas foto māk-
slā, gleznošanā, svētku noformējumu 
veidošanā, stikla apgleznošanā un tek-

stilmācībā.  Ieplānota arī pirmā foto iz-
stāde, veltīta Āra Krauzes piemiņai.

Projekts Nr. 14-08-ZL12-Z01101-000009 
„Rojas izstāžu un radošo darbnīcu 
centrs” tiek finansēts Eiropas Zivsaim-
niecības Fonda pasākuma „Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana” ietva-
ros un Rojas novada domes līdzfinan-
sējuma. Izstāžu un radošo darbnīcu 
centrs tiks izveidots par  kopējo sum-
mu 31  283,70 eiro, no kura publiskais 
finansējums ir 25263.22 eiro apmērā, 
savukārt Rojas novada domes līdzfi-
nansējums ir 6020.49 eiro.

Marita Nagle, Rojas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rojas bijusī autoosta  
iegūs jaunu apveidu

Projektu dienas Rojas vidusskolā

Pie uzdevuma pildīšanas stājušies sākumskolas skolēni skolotājas Santas 
Veides (centrā) vadībā.

 Skolotājas K. Sauškinas   vadībā tika izdomāta un izveidota konkursa „Vai 
tu mīli jūru?” emblēma.                                                                   Egila Mūrnieka foto

Rojas novada bibliotēka –  
„Gada bibliotēka 2014 Talsu reģionā”

 Bibliotēkas darbinieces parakstās Goda grāmatā – no 
kreisās bibliotēkas vadītāja Irēna Svitiņa, Daiga Dambīte un 
Iluta Graudiņa. 

 Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Bro-
ka piesaka Rojas bibliotēku apbalvojuma saņemšanai. Pati Dace 
šajā pasākumā  tika sveikta 20 gadu darba jubilejā. 

D. Kārkluvalka foto
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Dace Klabere

No 9. līdz 13. februārim Maskavā notika pārtikas produkcijas 
izstāde Krievijā un Austrumeiropā „Prodexpo 2015”. Tā ir lielākā 
profesionālā izstāde Krievijā un NVS valstīs pārtikas jomā. 
Latviju nacionālajā kopstendā pārstāvēja 11 uzņēmumi, tostarp 
SIA „Līcis ‘93”, saņemot divas zelta medaļas par savu produkciju – 
šprotēm eļļā.

SIA „Līcis ‘93” izstādē piedalās jau daudzus gadus, un šī gada 
zelta medaļa Ģipkas zivju pārstrādes ceham ir jau trešā – iepriekšējās 
divas iegūtas pagājušajā gadā. Ģipkas ceha vadītāja Inita Vaice 
pastāstīja, ka cehs izstādei gatavojies ar lielu rūpību, lai arī par 
saražotās produkcijas kvalitāti tiek domāts diendienā. Protams, ka 
iegūtā medaļa ir augsts visu strādnieku darba novērtējums, taču 
Inita nevēlas pārspīlēt medaļas nozīmi. Galvenais, ka piedalīšanās 
izstādē dod iespēju uzņēmumam reklamēt savu produkciju, satikt 
gan esošos, gan potenciālos klientus, ar kuriem strādāt nākotnē. Tas 

jo sevišķi svarīgi ir šobrīd, kad notikumi Krievijā un Ukrainā tik 
nelabvēlīgi ir ietekmējusi mūsu tirgu, jo, kā atzīst Inita, nevar noliegt, 
ka Krievija joprojām ir mūsu galvenais noieta tirgus.

Pašlaik Ģipkā strādā 220 strādnieku no Ances, Talsiem, Dun
dagas, Ģipkas un Rojas. Paradoksāli, taču pašu ģipcenieku cehā ir 
maz – ciems kļūst arvien tukšāks. Kā apgalvo Inita, strādāt gribētāju 
ir daudz, visus nav iespējams pieņemt. Pašlaik ir plānots, ka cehs 
strādās līdz maijam, tad visi dosies atpūtā, lai atsāktu strādāt rudenī. 
Inita ļoti cer, ka nekas nemainīsies, jo situācija šobrīd ir tāda, ka 
rītdiena nav paredzama, un ir jāpriecājas par katru dienu, kurā ir 
darbs.

Nu jau kādu laiku savu ražošanu ir pārtraukusi SIA „Rānda”, kā 
rezultātā nepilni 200 cilvēku ir papildinājuši bezdarbnieku rindas. 
Ļoti gribas cerēt, ka rudenī gan Ģipkas cehs, gan SIA „Rānda” savu 
darbību atsāks ar jaunu sparu.

Dace Klabere

Pavisam drīz pie plašā sociālā die-
nesta pakalpojumu klāsta nāks klāt 
jauns pakalpojums, jo sociālā dar-
biniece ģimenēm ar bērniem Iveta 
Briede no 24.04.14.–09.01.15. apguva 
apmācību programmu psihosociālā 
sistēmiskā sociālā darba pieejā. Ap-
mācības tika realizētas projekta „Cil-
vēks – izmaiņu veicinātājs!”  Nr. 2012.
EZZ/PP/1/MEC/132 ietvaros. Projek-
tu realizēja nodibinājums „C Modu-
lis”. Apmācības beidzot, Iveta iegu-
va jaunu profesionālo kvalifikāciju: 
psihosociālā konsultēšana sociālajā 
darbā ar bērniem un ģimenēm, izman-
tojot sistēmisko pieeju. Pamatā jaunā 
pakalpojuma mērķgrupa ir sociālā ris-
ka ģimenes ar bērniem. Par apmācību 
programmā iegūtajām zināšanām un 
to pielietojumu stāsta pati Iveta.

Latvijā, manuprāt, psihosociālai 
sistēmiskai pieejai sociālajā darbā 
būtu jāieņem nozīmīgākā loma. Cil
vēks ir radīts attiecībām. Attiecības ir 
mūsu būtības pašā centrā, tās veido 
mūsu būtību. Ģimene ir sabiedrības 
pamatšūniņa un tā ir pirmā sistēma, 
kurā cilvēks ienāk un uzaug, sāk mā
cīties runāt, domāt, mācās uztvert pa
sauli, veidot attieksmes un attiecības. 
Kā cilvēks iemācās domāt par lietām, 
tā viņš arī attieksies pret tām. Savu
kārt attieksme redzamā veidā parādās 
savstarpējā mijiedarbībā (attiecībās) 
ar citiem cilvēkiem un vidi, kurā cil
vēks dzīvo. Filozofs Viljams Džeimss 
ir teicis, ka cilvēka personības kodolā 
ir vajadzība tikt novērtētam. Psihoso
ciālā sistēmiskā sociālā darba pamatā 
ir cieņa pret klientu (izturēšanās pret 

citiem cilvēkiem kā pret nozīmīgiem 
cilvēkiem), sapratne, līdzvērtīga at
tieksme, klienta domāšanas un dzī
vesveida respektēšana. Kāds gudrs 
cilvēks ir teicis:  – „Vienīgais cilvēks 
uz pasaules, kuru tu vari izmainīt, ir 
tas, kurš no rīta, tev paskatoties spo
gulī, skatās tev pretī – tu pats.” Lai pa
līdzētu klientam viņa dzīves situācijā, 
sociālā darbinieka darbam būtu jābūt 
vērstam uz klienta attiecību „mainīša
nu” ar vidi un citiem cilvēkiem, nevis 
uz paša klienta „mainīšanu”. Psiho
sociālajā sistēmiskā sociālajā darbā 
sociālais darbinieks nevar būt „ek
sperts” par klienta dzīvi, kā tas nereti 
sociālā darba praksē ir novērots un 
notiek. Sociālajam darbiniekam jābūt 
„ekspertam” par sevi, ar spēju sevi 
analizēt un vadīt savu personīgo un 
profesionālo darbību, kā arī pieņemt 

Vai zināt ielu, kurā var sastapt 
Maiklu Džeksonu, Piksiju Lottu, 
grupas Vengaboys,The Village People 
un daudz citu dažādu laiku slavenības? 
Viennozīmīgi, tas notiek reizēs, kad 
par Rojas kultūras centra adresi uz 
vienu vakaru kļūst „Popiela”! Arī 
šogad šī tradīcija turpinājās un savas 
vietas uz skatuves viens aiz otra 
ieņēma popzvaigžņu atdarinātāji no 
Rojas, Kolkas, Dundagas un Mērsraga 
skolām. Pasākuma vadītāja lomā 
iejutās jaunais dziedātājs Rihards 
Bērziņš, kurš pats uz savas ādas 
izbaudījis un labi zina satraukumu 
pirms uzstāšanās, jo tikko piedalījies 
konkursā „Supernova”. Žūrijas grūto 
darbu – izvērtēt 19 priekšnesumus, 
šogad uzņēmās Tatjana Kirilova 
(Roja), Dzintra Tauniņa (Kolka), Aija 
Barovska (Mērsrags, Roja) un Simona 
Dāldere (Roja). To darīt patiešām 
nebija viegli, jo šī gada priekšnesumi 
izcēlās ar kvalitāti, izdomu un ieguldīto 
sagatavošanas darbu. Pārliecinoši 
pastaigu pa „Popielu” sāka Megana 
Treinor jeb Estere (Roja), viņai arī 
žūrijas atzinības balva par drosmi. 
Atraktīvu turpinājumu sniedza mazo 
kolcenieku Creazy Dolls. Savukārt 
patīkami, ka mazo Dianas Poluškinas 

attēlotāju Keitu Kristeanu (Roja)
priekšnesumā atbalstīja arī lielā māsa 
Reilija ar draudzeni Sandru. Vislielākā 
konkurence, kā vienmēr, bija vidējā 
vecuma grupā. Apsveicams komandas 
darbs bija redzams gan enerģiskajā 
Neon Jungle priekšnesumā (Samanta, 
Egija, Amanda, Tīna, Patrīcija, Hanna, 
Samanta, Emīlija, Diāna – Roja), gan 
lieliskajā Gwena Stefani komandā 
(Katerīna, Laura, Adriana, Patrīcija, 
Līga, Laura, Marta, Kitija, Ance, 
Sintija – Roja). Meitenes tiešām bija 
rūpīgi gatavojušās un izveidojušas 
teicamus priekšnesumus. Centīgi 
priekš nesumu veidojušas bija arī Becky 
G attēlotājas – Liana, Kate, Monta 
un Linda (Roja). Bet īpašu odziņu 
„Popielā” ienesa mūsu viesi – Kolkas 
puiši Dada Life un Aron Chupa 
atveidojumos, moonwalk meistars 
Maikls Džeksons jeb mērsradznieks 
Jānis Edgars, Britnijas Spīrsas un The 
Fith Harmony atveidotājas – Mērsraga 
meitenes. Zāles aplausus baudīja arī 
Kolkas meiteņu Katrīnas un Martas 
dubultatveidojums – Rihards Lepers, 
kas tēlo duetu Sandru. Gribas atzīmēt 
„Popielas” fanes – Pixie Lott tik līdzīgo 
Reiliju un Keshu Sandru Lianu un 
viņas komandu, kuru priekšnesumi 

no gada gadā pilnveidojas. Šeit 
jāmin ari Con Brochill – Viktorija, 
Sabīne, Agnese, kuras bija arī 
meistarīgas seju apgleznotājas. Īstu 
saliedētības meistarstundu kopā ar 
savām skolotājām demonstrēja mūsu 
Dundagas viesi – 8. un 11. klases, 
attēlojot Vengaboys un Mark Ronson. 
Viņu priekšnesumi bija ļoti pārdomāti 
un, kā liecināja skaļie aplausi, arī patika 
skatītājiem. Un,  kas gan būtu Popiela 
bez Megijas, Kates, Signes, Elvitas un 
Beātes! Šķiet, viņas kopš savu skolas 
gaitu sākuma tajās piedalījušās katru 
gadu! Šogad meitenes pārsteidza, 
pārtopot 70.–80. gadu disko leģendas 
The Village People kolorītajos pui
šos. Bet „Popielas” viesu sarakstu 
noslēdza Olas un Sister ACT atraktīvā 
savienība (Adrija, Keita, Krista, Toms, 
Jurģis, Kristers, Janeks ,Reinis, Elvis, 
Mārtiņš – Roja), kuru priekšnesumā 
netrūka ne daudz naudas, ne riteņu 
un skrituļdēļu. Kopumā šogad 
„Popielā” 19 priekšnesumos pastaigājās 
105  dalībnieki. Pēc diskusijas un 
punktu skaitīšanas žūrija lēma šādi:

vidējā grupā  1. vietā Vengaboys – 
Dundaga, 2. vietā Con Brochill – Kol
ka, 3. vietā Neon Jungle – Roja. Lielo 
grupā – 1. vieta Dundagai Mark Ron-

Ģipkas cehā ražotajām šprotēm – zelta medaļa

Jau vairākus gadus Ģipkā šprotes ražo glītās stikla burciņās.
   D. Klaberes foto

Cilvēks pats ir savas dzīves eksperts

Iveta Briede atzīst, ka ir viegli strādāt ar cilvē-
kiem, kas ir gatavi savā dzīvē kaut ko mainīt. 

D. Klaberes foto

atbilstošus lēmumus at
tiecībā uz klienta indivi
dualitāti, vajadzībām un 
viņa resursu mobilizē
šanu. Sistēmiskā pieeja 
cilvēka dzīvē spēj atnest 
ilgtspējīgu risinājumu, 
jo cilvēka paša pieredze 
ir daudz spēcīgāka nekā 
citu cilvēku viedoklis. 
Pēc pasniedzējas D. Bla
žēvicas teiktā, „..izmai
ņas ir iespējamas tikai 
ar tā piekrišanu, kurš 
mainās.”

Latvijā sociālajos die
nestos sociālais darbs 
galvenokārt notiek me
hāniski un uz papīra, 
kas tiek atspoguļots so
ciālā dienestā reģistrētā 

klienta lietā. Darba process ar klientu 
lietā gan ir izsekojams un pārbaudāms, 
taču tas nekādā gadījumā nerada bū
tisku notikumu attīstību, kas virzītu 
procesu pozitīvām izmaiņām klienta 
dzīves situācijā. Joprojām negatīva 
tendence, sevišķi lauku rajonos, ir vē
rojama sociālo darbinieku pārmērīga 
noslogotība, nevienmērīga darbu sa
dale. Rezultātā nav iespējams kvalita
tīvi veikt sociālo darbu ar klientu viņa 
situācijas uzlabošanai. Kopumā Lat
vijā viens no galvenajiem iemesliem 
tam ir joprojām nenodalītā sociālās 
palīdzības sniegšana no sociālā darba 
veikšanas. Rojas sociālajā dienestā tas 
ir nodalīts. Sociālā palīdzība nav so
ciālais darbs. Strādājot sociālo darbu 
ar ģimenēm ar bērniem, esmu guvusi 
pārliecību, ka sociālā palīdzība klienta 
labā ir izmantojama tikai kā palīdzošs 

instruments, klienta situācijas atbalstī
šanai un nevis uzlabošanai. 

Apmācību procesā kļuva skaidrs, ka 
lielākai daļai sociālo darbinieku trūkst 
zināšanu un izpratnes par to, kas īsti 
ir psihosociālais sistēmiskais sociā
lais darbs. Sociālais darbs ar klientu 
pārsvarā tiek veikts sociālā gadījuma 
vadīšanas laukā. Attieksme no sociālā 
darbinieku puses bieži ir kritizējoša, pa
mācoša un kontrolējoša. Visbiežāk, lai 
mainītos klienta situācija, veicamo dar
bību iniciators ir sociālais darbinieks 
(nereti pat „zina” labāk, kas klientam 
ir vajadzīgs), kā rezultātā sociālajam 
darbiniekam rodas vēlme iegūt ātru re
zultātu (risks profesionālai izdegšanai). 
Abi, klients un sociālais darbinieks, 
savā ziņā ir „eksperti”. Sociālais darbi
nieks par savu profesionālo darbību un 
savu personību, bet klients  – par savu 
dzīvi un vajadzībām.

Atšķirībā no psihologa un psiho
terapeita darbības  psihosociālajā kon
sultēšanā, sociālā darbinieka (konsul
tanta) darbības fokuss ir uz klienta vidi 
un attiecībām, sniedzot klientam psi
hosociālu atbalstu, kā rezultātā klienta 
situācija uzlabojas gan sociāli, gan psi
holoģiski. Psihosociālās konsultēšanas 
pamatā ir sociālā darbinieka (konsul
tanta) un klienta savstarpējās attiecības, 
jo konsultēšanas jēga ir palīdzēt klien
tam veidot labākas attiecības ar vidi un 
līdzcilvēkiem. Patiesībā attiecību vei
došana ir svarīgākais sociālajā darbā, 
lai produktīvi spētu palīdzēt klientam 
apzināt viņa vajadzības un resursus, lai 
klients pats spētu risināt savu situāciju. 
Attiecību kvalitāti un konsultēšanas 
procesa gaitu viennozīmīgi ietekmē gan 
klienta, gan sociālā darbinieka personī

ba, rakstura īpatnības, personīgā dzīves 
pieredze, kultūra, vērtības, tradīcijas un 
iekšējā motivācija.

Lai cilvēks mainītos, viņam ir jāno
nāk pie atziņas, ka, pirmkārt, izmai
ņas ir atkarīgas no viņa paša. Lai mēs 
kaut ko mainītu savā dzīvē, ir jāmainās 
mūsu attieksmei un domāšanai, tādēļ 
mums ir nepieciešams iepazīst pašiem 
sevi. Nav iespējams iepazīt sevi, esot 
izolētam no apkārtējiem. Sevis izziņa ir 
iekšēja pieredze, bet to nekad nevar iegūt, 
pašam skatoties uz sevi. Patiesi mēs va
ram iepazīt sevi tikai tad, kad atroda
mies mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. 
Tieši tad, kad cenšamies iepazīt un sa
prast otru cilvēku, varam visskaidrāk 
atklāt, kas esam mēs paši.

Iveta atzīst, ka ir viegli strādāt ar 
cilvēkiem, kas ir motivēti savā dzīvē 
kaut ko mainīt. Daudz grūtāk ir strā
dāt ar tiem, kuriem šīs motivācijas nav. 
Iveta kategoriski iebilst pret sabiedrībā 
izplatītu terminu nelabvēlīga ģimene. 
Nelabvēlīga ģimene – tas ir nelabvēlīgs 
cilvēks. Bet ko nozīmē nelabvēlīgs cil-
vēks? Nelabvēlīga var būt tikai uzvedība 
vai attieksme, bet ne cilvēks. Cilvēks 
nekad nevar būt problēma, problēma ir 
problēma.

Viņas pašas lielākais ieguvums no 
šīm apmācībām ir spēja saprast, ka 
mēs, cilvēki, dzīvojam atšķirīgās reali
tātēs (ne tas, ko es domāju, ir tas pats, 
ko otrs domā). Tādēļ ir ļoti svarīgi sa
prast, kādā realitātē dzīvo otrs cilvēks, 
un kāds ir viņa skats uz dzīvi. Ļaut ot
ram runāt, uzmanīgi viņā klausoties, 
nemēģināt pārtraukt un iejaukties, bet 
satvert tās labās lietas un vērtības, kas 
šim cilvēkam ir nozīmīgas, un kopīgi ar 
to strādāt. 

Iela, kurā satiekas Maikls Džeksons, Piksija Lotta un citas slavenības

Žilbina Gvenas Stefani radošā komanda.                              Andra Zemela foto

son, 2. vieta Rojas Village people, 
3. vieta un skatītāju simpātija Olas un 
sister ACT – Roja!  Bet visi trīs mazie – 
Megana Treinor – Roja, Crazy Dolls – 
Kolka, Diana Poluškina – Roja – visi 
bezbailīgi, atraktīvi, vietās dalīt nebija 
iespējams, jo visi ir uzvarētāji!

Un noslēgumā paldies mūsu „Pop
ielas” atbalstītājiem – viesnīcai „Roja”, 

viesnīcai „Mare”, viesu namam „Krū
ziņi” un kafejnīcai „Dižmare”, kā arī 
Marekam Štālam par „Popielas” krāšņu 
izgaismošanu un Andrim Zemelam par 
tās mirkļu iemūžināšanu!

Dace Broka,
Rojas novada kultūras pasākumu 

organizatore
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Māris Volajs – allaž izaicinājuma meklējumos
Šī gada sportistu ballē Māris Volajs tika nominēts kā labākais 

snūkera un pūla spēlētājs Rojā. Ar šo sporta veidu Māris aizraujas 
no 18 gadu vecuma. Savas prasmes viņš ir apguvis arī slavenajā 
Šefildas snūkera akadēmijā Anglijā. Viņa labākie sasniegumi  – 
pūlā – Latvijas čempions 2010.; 2011.; 2012.; un 2014. gados, 
Rīgas kausa ieguvējs 2007. g. un 2010. gados. Snūkerā – 6 reizes 
izcīnīta uzvara Latvijas Snūkera čempionāta reitinga turnīros, 
2012.  gadā Latvijas kausa ieguvējs, divkārtējs Baltijas snūkera 
līgas uzvarētājs, 2012. gadā Eiropas Amatieru čempionāta 
snūkerā dalībnieks, 2013. gadā Pasaules Amatieru čempionāta 
snūkerā dalībnieks.

Kas īsti ir snūkers?
Snūkers ir viens no biljarda paveidiem. Es spēlēju  abus veidus, 

snūkeru vairāk, bet piedalos arī biljarda sacensībās gan Latvijas, 
gan Baltijas un Eiropas mērogā. Bieži bāros ir biljarda jeb pūla (no 
angļu val. – pool) galdi un cilvēkiem radies negatīvs priekšstats, ka 
biljards, tas ir azarts, alkohols, cigaretes utt. Arī tas pastāv, bet tanī 
pat laikā biljards ir legāls, pasaulē atzīts un ļoti populārs sporta veids 
ar senu kultūru, augstām ētikas normām un stingriem noteikumiem. 
Spēlējot snūkeru, bērni iemācās rēķināt, apgūst ģeometriju, fiziku, 
angļu valodu, jo tas ir sporta veids, kas nācis no Anglijas un daudzi 
termini latviski nemaz nav pasakāmi. Snūkers ir interesants prāta 
un ķermeņa spēju apvienojums, tam nav vecuma, dzimuma vai 
citu ierobežojumu. Ārzemēs šī spēle ir populāra arī raitiņkrēslos 
sēdošajiem. Man tas ir gan sports, gan labs hobijs.

Vai šim sporta veidam ir vajadzīga arī spēlētāju fiziskā 
sagatavotība?

Jā, mūsdienās snūkera spēlētājs ir atlēts, tāpat kā vieglatlēts, 
basketbolists vai futbolists. Sacensības ir garas, pie galda jāpavada 
daudzas stundas, tādēļ fiziskā sagatavotība ir svarīgs faktors. Pirms 
gadiem trīsdesmit, čertdesmit snūkeru spēlēja veči ar resniem 
vēderiem pie alus kausa, kas sacensībās bija atļauts. Tagad ir 
pavisam savādāk. Galvenais ir izturība. Jābūt stiprām kājām, lai 
var ilgi nostāvēt. Par cik snūkers ir prāta spēle, ko briti pat sauc par 
šahu uz zaļā galda, tad jābūt arī asam prātam, bet, ja ir zema fiziskā 
sagatavotība, tad arī prāts ir tendēts atslēgties. Ja ir fiziski grūti, 
kaut kas sāp vai gribas ēst, arī spēlēt ir ļoti grūti. Snūkers ir prasīgs 
sporta veids, lai arī, protams, nav tā, ka jābūt ļoti atlētiskam. Snūkeru 
vienādi labi var spēlēt gan puiši, gan meitenes. Katra individuālā 
meistarība, tas jau ir kaut kas cits, iemācīties var pilnīgi vienādi.

Kā, Rojā dzīvojot, nonācāt līdz snūkeram?
Tas nenotika, dzīvojot Rojā. Šo sporta veidu izvēlējos, sākot 

Ventspils augstskolā studēt valodas. Tulkošanas studijas ir ļoti prasī
gas un laikietilpīgas, tāpēc nebija laika nodarboties ne ar basketbolu, 
ne futbolu. Biljards bija laba alternatīva un tas mani aizrāva. Jau pā
ris pirmajās reizēs parādījās azarts. Gribējās šo spēli papētīt dziļāk, 
spēlēt labāk par citiem. Ļoti ātri mācījos no tiem, kas spēlēja blakus. 
Visu apguvu pašmācības ceļā, arī skatoties EUROSPORT pārraides. 
Tas ir interesanti, kad tu kaut ko no jauna apgūsti un vari redzēt, kā 
spēlē augstākajā līmenī. Citam patīk makšķerēt, citam lasīt. Arī man 
patīk lasīt, bet snūkers ir kaut kas vairāk.

Un tā pamazām līdz 4 kārtējam Latvijas čempionam?
Četrkārtējs Latvijas čempions esmu biljardā jeb pūlā. Snūkerā pa

gaidām mani labākie sasniegumi  Latvijas līmenī ir reitinga turnīros. 
Latvijas čempionātam notiek vairāki posmi gadā un tos vairākkārt 
esmu uzvarējis. Līdz čempiona titulam vēl nav izdevies aizkļūt, mans 
labākais rezultāts ir 2. vieta. 2012. gadā man bija lieliska izdevība 
piedalīties Daugavpilī notiekošajā Eiropas čempionātā amatieriem. 
Tur sasniedzu labus rezultātus. Tā kā Latvijā snūkers ir diezgan  
jauns sporta veids, mums vēl nav daudz augsta līmeņa spēlētāju, 
tādēļ šādās sacensībās iziešana no grupas ir labs sasniegums. Nā
kamajā, 2013. gadā, arī Daugavpilī bija Pasaules amatieru turnīrs 
un tajā es atkal izkļuvu no grupas – uzvarēju smagu pirmo maču 
izslēgšanas spēlēs. Tas arī ir savdabīgs Latvijas rekords, jo neviens 
Latvijas spēlētājs to pirms tam nebija izdarījis. No vienas puses tas 
varbūt ir niecīgs sasniegums, taču no otras puses tas ir atzīstams. 
Šobrīd esmu viens no spēcīgākajiem spēlētājiem Latvijā un Baltijā. 
Ar lietuviešiem un igauņiem mums ir cieša sadarbība, bieži braucam 
pie viņiem uz turnīriem. Viņiem arī ir labi spēlētāji un konkurence 
ir laba lieta.

Vai spēlējot pārņem uztraukums vai gluži otrādi – vienā mie-
rā?

Ir pagājis jau pietiekoši ilgs laiks, 15. gadi, kopš nodarbojos ar 
šo sporta veidu un tas ir atkarīgs no līmeņa, kurā spēlēju. Latvijas 
līmenī man pat plaukstas neiesvīst! Protams, ka tas ir atkarīgs arī 
no tā, kas tev stājas pretī, bet biljards ar to ir savdabīgs, ka viss ir tā 
spēlētāja rokās, kas tobrīd ir pie galda. Tas, kurš sēž krēslā, tajā brīdī 
ir pilnīgi bezspēcīgs, viņš atpūšas, jo nekādi nespēj ietekmēt savu 
pretinieku. Spēlē katrs izpilda savu gājienu, un kad esmu pabeidzis 
savu gājienu – ja es pieļāvu kļūdu vai savu gājienu pabeidzu ar tādu 
kā aizsardzības sitienu, tad mainās – nāk otrs.

Kur var iemācīties spēlēt biljardu? Rojā tādu galdu esmu re-
dzējusi  tikai vienā kafejnīcā.

Atšķiras sportiskā veida galdi no izklaides. Sportiskais veids ir 
tikai viens – ar noteiktu izmēru, noteiktiem kabatu platumiem. Visās 
lielākajās Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā, Ventspilī ir biljarda klubi. 
Ja cilvēks ļoti vēlas iemācīties spēlēt, ir jāizvērtē, kāds ir mērķis – ja 
grib iemācīties spēlēt tikai sava prieka pēc, var iet uz klubu, spēlēt ar 
draugiem un gūt no tā pozitīvas emocijas. Ja grib veidot karjeru kaut 
vai Latvijas līmenī, tad ir vērts meklēt padomu no malas. Latvijā ir 
kvalificēti treneri, kas ir ieguvuši zināšanas ārzemēs un var palīdzēt. 
Arī pats esmu sertificēts treneris. Izglītojos Anglijā – izgāju vairākus 
kursus un man ir zināšanas, ar kurām varu dalīties. 

Kāds ir jūsu mērķis?
Esmu tendēts skatīties augstāk. Latvijā varu uzvarēt jebkurā brī

dī. Vienmēr jāmeklē izaicinājumi, jo nekas nestāv uz vietas. Ja neiet 
uz augšu, tad parasti iet uz leju. Ir jāturpina mācīties, praktizēt, jā
turpina piedalīties augsta līmeņa sacensībās. 

Kā šo jūsu nodarbošanos uztver ģimene?
Absolūti pozitīvi. Protams, ka tuvinieku atbalsts ir spēcīgs fak

tors. Neviens sportists nav viens pats – ir komanda, cilvēki viņam 
visapkārt, kas atbalsta.

Vai tas, ka tuvinieki skatās spēli, kaut kā ietekmē?
Tas nedrīkst ietekmēt. Skatītāji sēž tālu tumsā, un spēle aizrauj 

tik ļoti, ka par neko citu nav laika domāt. Ja skatīšos un māšu ska
tītājiem, rezultāta nebūs. Noteiktos brīžos skatītāji aplaudē. Tas ir 
no britu kultūras – tur nenotiek nekāda kliegšana un ālēšanās, kā 
dažos citos sporta veidos. Spēles laikā nedrīkst arī fotografēt, ir 
jāizslēdz mobilais telefons, jo ir jābūt klusumam. Visam ir jāpa
līdz tiem diviem spēlētājiem parādīt labāko, ko viņi spēj. Telefona 
zvani vai fotoaparāta zibšņi traucē koncentrēšanos, bet 99% šajā 
spēlē atkarīgs no prāta un koncentrēšanās, un to var pārtraukt ļoti 
ātri. Šo blakus faktoru ir tik daudz, ka tos visus nav iespējams no
saukt, un tos salikt kopā, tas ir tas grūtākais. Iemācīties spēlēt var 
ātri. Nākot no sportiskas ģimenes, bērnībā vienmēr sapņoju kļūt 
par profesionālu sportistu kaut kādā sporta veidā. No agras bērnī
bas spēlēju tenisu, man patika futbols, basketbols. Tenisu spēlēju 
joprojām, bet biljards, tas ir kaut kas tik interesants, aizraujošs un 
neizsmeļams, ka man ir stipri paveicies, ka varu ar šo sporta veidu 
nodarboties. 

Māris uzsver, ka, spēlējot biljardu, viss ir tā sportista rokās, 
kurš tobrīd ir pie galda.

Profesionāla snūkera trenera sertifikāta saņemšana 2010. gadā 
Šefildā (Anglijā). Māris – otrais no kreisās.                  Albuma foto

Invalīdu biedrības kopsapulcē 
atceras padarīto un spriež par nākotnes plāniem

Stikla 
apgleznošana 
„Stropā”

Lielu interesi Rojas In
valīdu biedru vidū izraisīja 
jaunā mākslas žanra – stikla 
apgleznošanas apgūšana 
Inā ras un Borisa Teterovu 
fonda projekta „Čaklās rokas 
ietvaros. Mēs, mūžīgi radošie 
cilvēki, kuri izslāpuši arvien 
iemācīties ko jaunu, ar 
starojošām sejām sagaidām 
vienmēr smaidīgo skolotāju 
Kristīni Sauškinu. Nolikusi 
uz galda krāsu kastes, otas 
un vēl daudz kā cita, kas 
nepieciešams, Kristīne vi
siem novēl labu veiksmi šīs 
dienas darbā. Katrs izņem 
līdzi paņemtos stikla traukus 
un darbs var sākties. Visi 
iegrimuši mākslas radīšanā, 
tikai šur tur atskan pa dažām 
frāzēm.

Laiks aizskrēja vēja spār
niem. Uz galda sarindoti 
un fotoaparātā iemūžināti 
palika mūsu radītie jaunie 
darbi. Ar pirmajiem panā
kumiem bijām apmie ri
nātas. Liels paldies tiem, 
kuri mums, Rojas novada 
invalīdiem, dod tādu iespēju 
būt noderīgiem pašiem sev 
un citiem.

Valda Skādule

Dace Klabere

18. februārī savā gadskārtējā kopsapulcē pulcējās 
Rojas Invalīdu biedrība. Sapulce bija tiešām kupli ap
meklēta, jo visus interesēja gan gada laikā paveiktais, 
gan iespēja uzklausīt un uzdot jautājumus uzaicināta
jiem viesiem – Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai 
Kārkliņai, izpilddirektoram Jānim Pūcem, DzKU valdes 
loceklim Ivaram Jaunozolam un sociālā dienesta darbi
niecei Ingai Grosbahai.

Kopsapulci atklāja Invalīdu biedrības priekšsēdētāja 
Erna Grīnvalde, iepazīstinot klātesošos ar galvenajiem 
biedrības mērķiem un pagājušajā gadā paveikto. Biedrī
bas galvenais mērķis – apvienot Rojas novadā dzīvojošos 
invalīdus, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, palīdzēt 
fiziskas vai garīgas nespējas gadījumos, organizēt kul
tūras pasākumu apmeklēšanu, rīkot ekskursijas, nodar
boties ar labdarību, iespēju robežās paaugstinot dzīves 
līmeni vientuļo un maznodrošināto invalīdu ģimenēm.

Pagājušajā gadā biedrībā bija 147 biedri, tajā skaitā 
gan pirmās, otrās, trešās grupas invalīdi, gan pensijas 
vecumu sasniegušie. 33 no biedriem slimības dēļ nevar 
piedalīties kopīgajās aktivitātēs, bet tādēļ viņi nav at
stumti, tieši otrādi – katrā svētku reizē viņus apciemo 
mājās. Pagājušajā gadā Invalīdu biedrībā iestājušies 21, 
bet mūžībā pavadīti 4 biedri.

Protams, ka viena biedrība nevar pastāvēt, tāpēc 
Erna Grīnvalde ar pateicību piemin pašu galveno sadar
bības partneru – Rojas novada domi, Rojas sociālo die
nestu, kultūras centru, Rojas muzeju, bibliotēku, zviedru 
draugus Visbijā un Valdemārsvīkā, Swedbank, laikraks
tus „Banga” un „Talsu Vēstis”. Gadu gaitā izveidojusies 
laba sadarbība arī ar Talsu, Dundagas, Mērsraga, Saldus, 
Ventspils invalīdu biedrībām, ar Latvijas Sieviešu inva
līdu asociāciju „Aspazija”, Latvijas Cilvēku ar īpašām 
vajadzībām sadarbības organizāciju „Sustento”, pensio
nāru klubiem „Liedags” un „Rūķi”, Rojas pensionāru 
apvienību.

Pagājušajā gadā Invalīdu biedrībai tika apstiprinā
ti 2  projekti. Projekta „Spirgts un modrs” mērķis bija 
ieinteresēt seniorus pievērsties dažādām sporta aktivi

tātēm, uzlabojot gan pašsajūtu, gan omu. Vingrošana 
profesionāla fizioterapeita vadībā guva ļoti lielu atbalstu, 
tādēļ ar sociālā dienesta un domes atbalstu nodarbības 
notiek joprojām, kaut arī projekts ir beidzies. Otrs pro
jekts – „Čaklās rokas”, kas noslēgsies šī gada maijā. Tā 
ietvaros dāmas un kungi ada, auž, tamborē, izgatavo 
dāvanas. Viena no apmeklētākajām ir „Graudu virtuve” 
Silvijas Kalmanes vadībā. Lai arī biedrībā pārsvarā ir cil
vēki gados, ar uzkrātām zināšanām un dzīves pieredzi, 
katrā nodarbībā tomēr atklājas kaut kas jauns, līdz šim 
nezināts. Paralēli graudu virtuvei notiek arī kulinārijas 
nodarbības Mārītes Rutkas vadībā, kuras izraisa ne ma
zāku interesi.

Protams, neiztikt arī bez kopīgas svētku svinēšanas, 
sportošanas, braukšanu ekskursijās, teātru un operas ap
meklējumiem. Arī šajās aktivitātēs cilvēku atsaucība ir 
tik liela, ka dažkārt arī 70vietīgais autobuss ir par mazu.

Domes priekšsēdētāja pēc visa dzirdētā jokoja, ka iz
skatās, ka Invalīdu biedrības biedriem brīvu dienu vispār 
nav. Viņa atzina, ka pašvaldība savu iespēju robežās tur
pinās atbalstīt biedrību gan finansiāli, gan ar transportu. 
Pēc Evas Kārkliņas domām, dzīvošanai mazā pašvaldībā 
ir savas priekšrocības – labāk ir pārredzamas katra iedzī
votāja rūpes un vajadzības. Lielajās pašvaldībās dažkārt 
cilvēki ir atstāti novārtā tikai tādēļ, ka praktiski neiespē
jami ir izsekot līdzi lielajam iedzīvotāju skaitam. Domes 
priekšsēdētāja vēlreiz pārliecinājās, ka ir izdarīta pareizā 
izvēle, atvēlot Invalīdu biedrībai pašreizējās telpas, kurās 
ir visdažādākās iespējas darboties. Eva Kārkliņa īsumā 
iepazīstināja klātesošos ar nesen pieņemto pašvaldības 
budžetu, kas šogad ir 2 miljoni 400 000 EUR. Patiesībā 
tas nav daudz, jo par šiem līdzekļiem kopumā jāuztur 
18 domes iestādes un struktūrvienības. Katru gadu bu
džetā ir paredzēti līdzekļi arī Invalīdu biedrībai, pen
sionāru apvienībai, pensionāru klubiņiem „Liedags” 
un „Rūķi”, no pagājušā gada tiek atbalstītas arī novadā 
esošās baznīcas. Atbalsts tiek sniegts arī nevalstiskajām 
organizācijām. Par pašvaldības līdzekļiem tiek uzturē
tas iestādes, palīdzēts iedzīvotājiem un dots līdzfinan
sējums Eiropas projektiem, bet pašvaldības attīstībai – 
ceļu sakārtošanai, grāvju tīrīšanai, ēku siltināšanai un 

remontiem maksimāli tiek piesaistīta Eiropas nauda. 
Iepriekšējā plānošanas periodā – 5 gados no pašvaldības 
budžeta esam atvēlējuši pusi miljona eiro tikai kā līdzfi
nansējumu dažādiem projektiem. Dažkārt domē tiek sa
ņemti iesniegumi – kur ir gaismas stabi, kur sakārtotas 
ielas un elektrības stabi Rojā, bet, kā paskaidroja domes 
priekšsēdētāja, nauda ir ne tikai ļoti jāskaita, bet tā ir arī 
jādala uz ciematiem, jo Rojas novadā nav tikai Roja, bet 
arī Ģipka, Melnsils, Rude, Kaltene un Valgalciems.

Savukārt uz saimnieciskas dabas jautājumiem bija 
gatavs atbildēt domes izpilddirektors Jānis Pūce. Vis
pirms viņš pateicās Invalīdu biedrībai par atsaucību 
pavasara talkās, kurās tieši invalīdi ir vieni no dūšīgā
kajiem strādātājiem. Izpilddirektora saplānotajā ikdienā 
un budžetā korekcijas ienes dažādas avārijas un nepa
redzēti gadījumi. Arī pašlaik jau trešo dienu kā dažviet 
Rojā iestājusies tumsa, jo saplīsis kārtējais, 70tajos 
gados ievietotais elektrības vads. Pieskaroties tas vien
kārši sabirst. Tā, atgadoties kaut kam neplānotam, 
jāpārplāno iepriekš saplānotais. Klātesošos iepriecināja 
izpilddirektora solījums salabot koka sakņu sabojāto 
celiņu uz „Stropu”, no krūmiem attīrītais pašvaldībai 
piederošais upes krasts, izgatavotā marga kāpnēs un 
solījums tādu pat uzstādīt otrā pusē esošajām kāpnēm utt. 

Īstās jautājumu krustugunīs nokļuva DzKU valdes 
loceklis Ivars Jaunozols. Cilvēkus uztrauc gan jaunās 
ūdens un kanalizācijas pakalpojumu cenas, gan 
salīdzinoši siltās ziemas dārgie apkures rēķini, gan 
komunālā uzņēmuma cīņa ar rēķinu nemaksātājiem un 
daudzi citi jautājumi. Jāpiebilst gan, ka ne pensionāri, 
ne invalīdi nav nemaksātāju vidū. Kā atzīmēja Ivars 
Jaunozols, apkures parādnieki ir tieši darbspējīgie 
cilvēki, arī uzņēmēji. Lai ar viņiem cīnītos, 2 gadu laikā 
tiesā ir iesniegtas 56 prasības, kā rezultātā jau 2 dzīvokļu 
īpašnieki ir savus mājokļus zaudējuši.

Uz jautājumiem gatava atbildēt bija arī sociālā 
dienesta darbiniece Inga Grosbaha, bet viņas darbības 
sfēra ir samērā delikāta lieta – sociālie pakalpojumi, 
pabalsti, trūcīgā statusa iegūšana, tādēļ publiski iztirzāt 
šos jautājumus neviens nevēlējās, bet Inga ir gatava 
individuāli pieņemt ikvienu, kam rūp šie jautājumi. 
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Sludinājumi

Līdzjūtības

27. februārī 19.00
Koncerts SOĻI –

AIJAS ANDREJEVAS 
10 gadi uz skatuves. 

Īpašais viesis – Alex.
Ieeja 8.00 EUR. Darbosies kafejnīca.

7. martā 18.00
„Freimis. Mārtiņš Freimanis”

Iepazīsti leģendāro mūziķi Mārtiņu Freimani 
no jauna režisora Arvīda Krieva dokumentālajā filmā!

Ieeja  2.00 EUR.

Trešdiena – mazā piektdiena!
„Pannas Teātris” aicina uz izrādi nedēļas vidū –

11. martā 19.00 romantiska komēdija divās daļās
KUKULIS.

Lomās – publikas iemīļotie aktieri: dakteris Ģirts Ķesteris, maizniece 
Maija Doveika, žurnāliste Zane Daudziņa, uzņēmējs Aldis Siliņš 
un kukuļu ņēmējs Juris Lisners. Režisors Juris Rijnieks

Ieeja 9.00; 8.00; 7.00  EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezervēšana.

21. martā 18.00
Sirsnīgais un jautrais koncertšovs

„Trīs mīlas musketieri».
Dzied Žoržs Siksna, Roberto Meloni un Kaspars Antess.

Ieeja 7.00; 6.00 un 5.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana, rezervēšana.

Policija ziņo

 7. martā 11.00 „Stropā” Rojas Invalīdu 
biedrības biedri mīļi aicināti uz Sieviešu dienas svi-
nībām. Līdzi ņemt labu omu un mazu groziņu.
 9. martā 10.00 „Stropā” galda spēļu turnīrs.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.

Cik pasacīts tev, tik ir,
Nu sarunāties ar tevi
Būs – klausīties pašam sevī
Un atmiņu lappuses šķirt.

Izsakām līdzjūtību Maigai Vecvagarei, brāli 
mūžības ceļā pavadot.

Darbabiedri

Asaras, sāpes, mīlestība
Nespēj tevi modināt.
Tu apstājies pusvārdā,
Pusceļā, pusdarbā…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Brigitai Kokla
čai, meitu Iru pēkšņi zaudējot.

Veidemaņu ģimene, Kurmiņa, Ansberga

MNL veikals „Mēbeles un grīdas”
Talsos, Jāņa centrā

plašā sortimentā piedāvā mēbeles un grīdas 
par vislabākajām cenām. Sīkāk www.mnl.lv

Katru otrdienu, ceturtdienu un svēt-
dienu pulksten 14.00 nāciet uz autoostas 
veikalu „Riesti” pēc karstas maizītes.

PĒRK
 Dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas, ne-

apstrādātu dzintaru. Tālr. 29621515, Jānis.
 Pērk, savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehni-

ku, akumulatorus. Zvanīt 29286523.

Pateicība
Liels paldies Marekam un Mikum Zālīšiem par T

kreklu dāvinājumu Rojas novada Sporta skolas basketbola 
U13 meiteņu komandai.

Direktore T. Kirilova

Sports

Laika posmā no 12. līdz 21. februārim 
Rojas novadā fiksēti šādi pārkāpumi:

Sastādīti divi Administratīvo pārkāpumu 
protokoli – viens sievietei, kura ļoti stiprā 
alkohola reibumā atradusies publiskā vietā. 
Sieviete nogādāta dzīvesvietā un nākamajā 
dienā viņai sastādīts Administratīvo pārkāpumu 
protokols. Otrs protokols sastādīts vīrietim, kurš 
mazdārziņos aizdedzinājis gultu, lai dabūtu pie 

gultas piestiprinātās metāla detaļas. Pats vīrietis 
aizgājis un tikai pēc brīža pamanījis, ka deg arī 
blakus esošā kūla. Degošā kūla nodzēsta, vīrietim 
sastādīts Administratīvo pārkāpumu protokols.

Konstatēts viens nāves gadījums Talsu policijas 
dežūrdaļa lūdz aizbraukt uz kādu dzīvokli Selgas 
ielā, kur atrodas mirusi sieviete. Konstatēts, ka 
sieviete varētu būt mirusi jau vairākas dienas, viņa 
nogādāta Ventspilī tiesu medicīniskās ekspertīzes 
veikšanai.

Saņemti divi izsaukumi saistībā ar iereibušiem 
iedzīvotājiem – viens Celtnieku ielā, kur sieviete 
ļoti stiprā alkohola reibumā apdedzinājusi seju, 
matus un atsakās pieņemt mediķu palīdzību. 
Noskaidrots, ka sieviete alkoholu lieto jau vairākas 
dienas un nespēj sevi kontrolēt. Otrs – par vīrieti, 
kurš stiprā alkohola reibumā gulēja automašīnā 
Torņa ielā, izsaukti vīrieša darbabiedri, kuri viņu 
nogādāja mājās.

Uzsākts kriminālprocess – Rojas pašvaldības 

policija piedalījās kratīšanā Kaltenē, kur kādā 
privātmājā tika izņemts nelegālais alkohols un 
cigaretes.

Pašvaldības policijai  ziņots par velosipēda 
zādzību no privātmājas pagalma Talsu ielā, Rojā. 
Lieta nodota valsts policijai.

Uzrakstīts viens brīdinājums vīrietim, kurš 
Parka ielā regulāri nes atkritumus uz kaimiņu 
mājām. Ar vīrieti veiktas pārrunas. 

Vaļasprieks – 
gleznošana 

No februāra Rojas novada bibliotēka apmeklētā
jiem piedāvā apskatīt Ligitas Vilciņas gleznas.

Skolas gados Ligita darbojusies keramikas apglez
nošanas pulciņā Siguldā. Jau tad skolotāji atzinuši, 
ka viņai zīmēšana padodas. Ja citiem nepatīk lietains 
laiks, tad Ligita par to priecājas – laukā neko darīt ne
var, ar mierīgu sirdi var sēdēt istabā un zīmēt.

Tikko Rojas Mūzikas un mākslas skola atvēra in
terešu izglītības klasi pieaugušajiem, Ligita bija pir
mā audzēkne. No tā laika pagājuši trīs gadi, Ligitas 
zināšanas un meistarība ir augusi. Ja sākotnēji vairāk 
izmantots parastais zīmulis, tad vēlāk izmēģinātas arī 
citas tehnikas un šī gada pēdējie darbi tapuši ar eļļas 
krāsām.

Bibliotēkā skatāmas vien pēdējā laikā tapušās Li
gitas gleznas, tai skaitā arī dažas mājas Ķirķraga ielā. 
Daudzi no darbiem aizdāvināti, bet vēl dažus varat 
skatīt arī Ligitas Vilciņas galerijā portālā draugiem.lv

Aicinām mūsu bibliotēkā, kultūras centra otrajā 
stāvā, kur iespējams piekļūt arī ar liftu, apskatīt Ligitas 
Vilciņas mākslas darbus.

Irēna Svitiņa

Informācijai
Bibliotēkā apskatāma projektā „Publisko bibliotēku kapacitātes 

stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes 
un sabiedrības saliedēšanas veicināšanā” iegūto un par pašvaldības 
līdzekļiem iegūto jaunāko grāmatu izstāde.

Latvijas čempionāts 
rallijsprintā

16. un 17. janvārī 
Alūksnē ar Latvijas 
un Lietuvas rallij
sprinta čempionāta  
pirmo posmu tika 
atklāta Latvijas un 
arī Baltijas ralliju 
sezona. Alūksnes 
novadā rallijsprinta  
sacensībās „Alūksne 
2015” piedalījās āt
rākās Latvijas un 
Lietuvas ekipāžas, 
kā arī autosportisti 
no Igaunijas, Somi
jas un Krievijas.

Dalību šajās sa
censībās ņēma arī 
brāļi Edgars un 

Arvis Grīnīši ar VAZ 2106 sporta automašīnu. Viņiem šīs bija pirmās 
sacīkstes, kurās abi piedalījās kā viena ekipāža (komanda). Visas dienas 
garumā bija jāveic 7 ātrumposmi, kas kopā sastādīja aptuveni 70 km. 
Grīnīši ar savu sporta žiguli startēja 2 WD open klasē. Šajā klasē bija daudz 
labu braucēju, kā arī labi sagatavotas automašīnas. Viens no sarežģītākajiem 
uzdevumiem bija stenogrammas sastādīšana un savstarpējā komunikācija 
sacensību laikā. Kopumā ar šo uzdevumu brāļi labi tika galā.

Stāsta Edgars: „Sacensību diena sākās ar 15 km garu ātrumposmu, 
kas prasīja daudz spēka gan no pašiem, gan arī no automašīnas. Spītējot 
slapjajam sniegam un slidenajiem ceļiem, pirmais ātrumposms iesākās 
ļoti labi, ar stabilu ātrumu un bez lielām kļūdām. Ņemot vērā, ka 
ekipāža startēja ar 51. starta numuru, trase pēc pirmajām automašīnām 
bija palikusi bedraina. Tādēļ, tuvojoties pirmā ātrumposma finišam, 
automašīnu piemeklēja tehniskas ķibeles ritošajai daļai, kas liedza turpināt 
braukt ātri. Otrais un trešais ātrumposms ekipāžai bija jāveic pārbrauciena 
režīmā līdz servisa parkam, kur bija iespējams novērst tehniskās problēmas 
un turpināt atlikušos ātrumposmus. Dienas beigās tika sasniegts finišs un 
ieņemta 8. vieta 2 WD open klasē no 11 ekipāžām.  Ekipāžas mērķis šajās 
rallijsprinta sacensībās bija sasniegt finišu un izprast šo sacensību norisi, 
kas arī tika izpildīts. Liels paldies par atbalstu uzņēmumiem SIA „Kalvas”, 
SIA „Galspart” un Rojas novada domei. Pateicība arī mehāniķiem un 
ikvienam, kurš turēja īkšķus gan trases malā, gan mājās.”

 Nākamās sacensības, kurās brāļi piedalīsies, būs maijā Skrundā – 
„Rallijsprints Kalnmuiža”. Turēsim īkšķus par mūsējiem!

Sporta organizatore 
T. Kirilova

Uzvar apvienotā komanda

21. februārī Rojas vidusskolas sporta zālē notika volejbola atklātās 
sacensības. 1. vietu izcīnīja komanda „Rezervisti”, kurā bija jaunieši no 
Kolkas, Dundagas un Rojas – R. Kevrelis, S. Gološinskis, O. Ašeradens, 
I. Abramovs, K. Soja, R. Puriņš, J. Zvirbulis, J. Bite. 2. vietā palika ko
manda „Melnsils” – J. Vēmanis, E. Engelbergs, K. Libkovskis, S. D. Ozols, 
M. Fisjoka, K. Gerdiņš. 3. vietā uzņēmuma SIA „Irbe” komanda – Dz. Vī
gante, J. Okoloviča, A. Kraulers, A. Krūmiņš, M. Ērglis, G. Eisaks. Paldies 
sacensību dalībniekiem, ka atrada brīvu laiku, lai varētu sacensties šajā 
skaistajā sporta spēlē! Nākošās sacensības volejbolā Rojas novada uzņē
mumiem un struktūrvienībām notiks 11. aprīlī. 

Sporta organizatore T. Kirilova

Sacensību uzvarētāji.                                                              Albuma foto

Rojas atklātā zolītes čempionāta 2. kārtā  uzvarēja G. Ņekrasovs no 
Rojas ar 32 punktiem, 2. vietu ieguva V. Mikitiņecs (Stende) un 3. vietu – 
A.Semjonovs (Talsi), abiem 27 punkti. Pārējo Rojas novada spēlētāju 
rezultāti:  4. v. S. Palmanis (26 p.), 5. v. – G. Radziņš (25 p.),  7.v. J. Ābols 
(24 p.),  10. v. I. Kleinbergs (22  p), 12. v. E. Brauns (21 p.),  16.v. E. Vilciņš 
(17 p.),  19. V. O. Puntulis  ar 14 punktiem.

Ivars Zūbergs

Rojas novada dome sadarbībā ar SIA „Rojas DzKU” attīra Miera un 
Zvejnieku ielu malu no zemes apauguma, kas laika gaitā sakrājies un ap
tuveni par vienu metru sašaurinājis ielu.  Iegūtā melnzeme tiek izman
tota, lai turpinātu Rojas apstādījumu labiekārtošanu. Asfalta attīrīšana 
uzlabos arī lietus ūdens noteci no ielām.

Marita Nagle, 
Rojas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sludinājumus „Talsu Vēstīm”
 pieņem Rojā, Zvejnieku ielā 3 (domes 1. stāvā) 

darbdienās no 9.00–17.00.
Tel. 63269092; 29913881.
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