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Septembris – Zinību diena!

ROJAS PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Ģipkas evaņģēliski luteriskā draudze 
28. augustā plkst. 12.30 rīko plašu pasā-
kumu, kas veltīts mācītāja, mūsu novad-
nieka, Hugo Maksimiliāna  Grīvāna 120-tās dzimšanas dienas  
atcerei, kā arī mācītāja H. M. Grīvāna 2021.  g. Latvi-
jā izdotās grāmatas „Avju gans no  Jaunarājiem” pre-
zentācijai (mācītājs šo grāmatu izdevis 1980.  g. Zvied-
rijā) un piemiņas akmeņa mācītājam H. M. Grīvānam   
un pateicības akmeņu bijušajiem draudzes priekšņie- 
kiem (baznīcas atjaunošanas aizsācējiem) Paulam Ūpim un 
Ērikam Sēnem  atklāšanai un iesvētei. Dievkalpojumu-svētru-
nu, piemiņas un pateicības akmeņu atklāšanu un iesvēti  veiks 
Ģipkas draudzes mācītājs Didzis Olte. Pasākumā piedalī-

sies Tukuma J. Raiņa vārdā nosauktās 
ģimnāzijas jauktais koris „Savējie” un 
mūsu baznīcas ērģelniece Ilze Rūsa. 

Pēc pasākuma draudzes priekšnieks Valdis Rande iepazīsti-
nās viesus ar baznīcas vēsturi un muzeju (Rojas Jūras zvej-
niecības muzeja un Ģipkas evaņģēliski luteriskās draudzes 
kopīgais projekts).

Būsiet  visi, visi mīļi gaidīti. Vislielāko prieku, protams, 
sagādās viesi – ziedotāji, kuri saziedoja naudu grāmatas iz-
došanai, piemiņas un pateicības akmeņu izgatavošanai un   
uzstādīšanai.

Uz tikšanos Ģipkas baznīcā!
Ģipkas draudzes priekšnieks – Valdis Rande

Rojas vidusskolai – 55!
Rojas vidusskolas 55. Zinību dienu svinēsim 1. septembrī Rojas 

brīvdabas estrādē.
Plkst. 9.00 svinīgais pasākums Rojas brīvdabas estrādē.
Plkst. 10.00 Zinību dienas gājiens maršrutā Rojas brīvdabas estrāde–

Jūras iela–Selgas iela–Celtnieku iela–Rojas vidusskola.
* pēc gājiena svinīgā klases stunda.
* svinīgajā pasākumā Rojas brīvdabas estrādē aicināti piedalīties visi 

Rojas vidusskolas darbinieki.
Mīļie vecāki!
Sakarā ar epidemioloģisko situāciju lūdzam izvērtēt nepieciešamību pie-

dalīties svinīgajā pasākumā estrādē, bet aicinām vērot svinīgo gājienu un 
uzgavilēt mūsu skolēniem un skolotājiem.

Vecākiem ieeja skolā nav atļauta!
Rojas iedzīvotāji!
Aicinām jūs no plkst. 10.00–10.30 vērot Zinību dienas gājienu un uzga-

vilēt RV saimei 55. dzimšanas dienā.
Lai visiem priecīga pirmā skolas diena!  Uz tikšanos!

Lai šīs karstās vasaras saules siltums visu mācību gadu 
tiek saglabāts sirdī un dāsni dāvāts apkārtējiem! 
Lai esošajiem un arī bijušajiem Rojas vidusskolas 

skolotājiem, skolas darbiniekiem daudz radošu ieceru un 
 nerimstošs spars tās visas īstenot! 

Rojas vidusskolas kolektīvs sveic 
Zinību dienā 

skolas bijušos pedagogus 
un darbiniekus!

Latvijas Pašvaldību savienība, kā na-
cionālas nozīmes projekta “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” vadošais partneris, ar Lat-
vijas vides aizsardzības fondu ir noslē-
gusi līgumu par projekta finansēšanas 
un izpildes kārtību, kur Rojas pagasta 
pārvalde ir sadarbības partneris. 

Projekta realizācijā ir noslēgts div-
pusējs sadarbības līgums starp Latvijas 
Pašvaldības savienību un Rojas pagasta 
pārvaldi par projekta aktivitāšu izpil-
di. Projektā Rojas pagasta pārvalde no 
01.05.2021. līdz 31.07.2021. atjaunos 
koka laipas Rojas pludmalē, lai tāde-
jādi kontrolēti novirzītu atpūtnieku 
un tūristu plūsmu un uzlabotu Rojas 
pludmales peldvietas labiekārtojumu, 
atjaunotu un padarītu apmeklētājiem 
komfortablāku sanitāro mezglu un sa-
biedriskās tualetes.

Projekta uzdevumi: 1. Atjaunot koka 
laipas Rojas pludmalē, lai tādejādi kon-
trolēti novirzītu atpūtnieku un tūristu 
plūsmu; 2. Uzlabot Rojas pludmales 
peldvietas labiekārtojumu, atjaunot un 
padarīt apmeklētājiem komfortablāku 
sanitāro mezglu un sabiedrisko tualeti.

Rojas pagasts atrodas Rīgas jūras 
līča piekrastē, un kopējā pludmales 
teritorija ir 42 km. Tā ir gara josla gar 
piekrasti un tās uzturēšanai un attīstī-

bai ir izstrādāti ilgtermiņa plānošanas 
dokumenti, pamatojoties uz kuriem, 
tiek piesaistīts finansējums, lai īstenotu 
ieplānoto, un rezultātu varētu baudīt 
gan novada ļaudis, gan tūristi. Katrā 
lielākajā piejūras ciematā jau atrodas 
labiekārtoti bezmaksas auto stāvlau-
kumi un nodrošināta iespēja piekļūt 
publiskajām pludmalēm, kā arī iespēju 
robežās izvietotas labierīcības. Tā kā 
viss ieplānotais vēl nav īstenots, tad šajā 
projektā pieejamais finansējums tiks iz-
lietots, lai atjaunotu koka laipas, lai no-
drošinātu kontrolētu atpūtnieku un tū-
ristu plūsmu, un atjaunotu sabiedriskās 
tualetes ēku. Bieži piekrastes teritorija 
cieš no apmeklētāju darbībām, jo at-
pūtnieku un tūristu skaits Rojas novada 
pludmalēs ar katru gadu pieaug, un tā-
pēc pašvaldībai vēl skrupulozāk jāstrā-
dā pie krastu kāpu joslas aizsargāšanas, 
precīzāk jānodala katrai atpūtnieku 
mērķauditorijai teritorija un jāveido 
atbilstošs atpūtas vietu labiekārtojums, 
kas atbilstu mūsdienu prasībām.

Projekta rezultāti:
1. Rojas peldvietas apmeklētājiem 

nodrošināts lielāks komforts un iekār-
tota ērtāk lietojama infrastruktūra, un 
nodrošināta komfortablāka piekļūšana 
pludmalei un jūras krastam, un tiek 
aizsargāta kāpu josla;

2. Ikvienam pieejams labiekārtots 
sanitārais mezgls.  

Izbūves darbus veica uzņēmums SIA 
„Kalvas”. Kopējās būvniecības izmaksas 
sasniedza 14  979,07 eiro, bet Latvijas 
vides aizsardzības fonda projekta fi-
nansējums ir 14 072,60 eiro, no kurām 
906,47 eiro ir Rojas pagasta pārvaldes 
līdzfinansējums. Projektu finansiāli at-
balsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Agnese Veckāgane, 
 Attīstības nodaļas vadītāja

Rojas pagasta pārvaldei mainīti 
norēķinu rekvizīti

Informējam, ka Rojas pagasta pārvaldei ir mainījušies norēķinu 
rekvizīti maksājumu veikšanai. Lūdzam maksājumos turpmāk izman-
tot zemāk norādītos rekvizītus:

Rojas pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90002644930

A/S SWEDBANK, 
kods: HABALV22 
Konts: LV95HABA0551022109166 

A/S SEB Banka 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV77UNLA0028700130014

Noslēdzies projekts  
„Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana”

Projektu noslēdzot, atjaunotas 
koka laipas Rojas pludmalā.

A. Veckāganes foto

Aicinājums

Tikšanās ar autori un jaunās grāmatas 
atvēršana 31. augustā 15.00 Rojas bibliotēkā.  

D. Dambītes foto

ROJAS MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS SKOLAS

Jaunā mācību gada 
ieskaņas kocerts

PIE MŪZIKAS SKOLAS
1. SEPTEMBRĪ 
PLKST. 13.00

PASĀKUMS TIKS FILMĒTS UN 
FOTOGRAFĒTS
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Domes sēdē lemtais
Talsu novada domes 
deputāti 22. jūlija ārkārtas 
domes sēdē lēma par 6 darba 
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi

Iecelt Talsu novada pašvaldības izpilddirektora 
amatā Ievu Krēķi.

Deleģēt darbam Kurzemes plānošanas reģiona 
attīstības padomē: kā pastāvīgo locekli – Talsu no-
vada domes priekšsēdētāju Sandru Pētersoni; kā 
aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot pastāvīgo lo-
cekli tā prombūtnes laikā ar balsstiesībām – Talsu 
novada domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaim-
niecības jautājumos Aldi Pinkenu. 

Atļaut Sandrai Pētersonei savienot Talsu no-
vada domes priekšsēdētājas amatu ar Kurzemes 
plānošanas reģiona attīstības padomes pastāvīgā 
locekļa amatu.

Atļaut Aldim Pinkenam savienot Talsu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības 
jautājumos amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona 
attīstības padomes dalībnieka aizvietotāja amatu.

Apstiprināt par pārstāvjiem Latvijas Pašvaldī-
bu savienības Finanšu un ekonomikas komitejā: 
Sandru Pētersoni, Ievu Krēķi; Latvijas Pašvaldību 
savienības Reģionālās attīstības un sadarbības ko-
mitejā: Sandru Pētersoni, Ievu Krēķi, Aldi Pinke-
nu, Edgaru Zelderi; Latvijas Pašvaldību savienības 
Tautsaimniecības komitejā: Aldi Pinkenu, Andi 
Astrātovu, Aini Stūrmani, Lauri Pīlēģi; Latvijas 
Pašvaldību savienības Tautsaimniecības komitejas 
Dzīvokļu jautājumu apakškomitejā: Andi Astrāto-
vu, Arvi Lagzdiņu; Latvijas Pašvaldību savienības 
Tautsaimniecības komitejas Būvniecības apakško-
mitejā: Aldi Pinkenu, Arvi Lagzdiņu; Latvijas Paš-
valdību savienības Informātikas jautājumu apakš-
komitejā: Aldi Pinkenu, Ģirtu Veinbergu; Latvijas 
Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautā-
jumu komitejā: Andi Astrātovu, Daci Zeļģi; Lat-
vijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras 
komitejā: Andi Astrātovu, Sandru Pētersoni, Uldi 
Katlapu. Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības 
un kultūras komitejas Sporta jautājumu apakško-
mitejā: Ilvu Norenbergu, Aivaru Pekmanu. 

2021. gada 28. jūlijā nodot Talsu pensionāru 
biedrībai bezatlīdzības lietošanā Biedrības gada 
pārskata sapulces organizēšanai Talsu tautas nama 
Lielo zāli. 

Talsu novada domes deputāti 
29. jūlija domes sēdē lēma par 
46 darba kārtības jautājumiem.

Iecelt Talsu Galvenās bibliotēkas direktora 
amatā Ritu Alkšbirzi ar 2021. gada 16. augustu. 

Ar 2021. gada 1. augustu iecelt amatā Sandru 
Bērziņu par Virbu sākumskolas direktori.

Organizēt ielu tirdzniecību Dižmāras gadatir-
gus ietvaros 2021. gada 14. augustā, laikā no 9.00 
līdz 16.00.

Izdarīt Talsu novada domes 2018. gada 26. jū-
lija lēmumā Nr. 282  „Par pansionāta „Lauciene” 
katlumājas pamatlīdzekļu nodošanu apsaimnie-
košanā SIA „Talsu namsaimnieks”” grozījumus, 
aizstājot lēmuma 1. punktā norādīto termiņu 
„3 gadiem” uz termiņu „2025. gada 13. februārim”.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 „Par 
aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti”.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Par 
Talsu novada domes saistošo noteikumu publicē-
šanas vietu”.

Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju 
Sandru Pētersoni pārstāvēt Talsu novada pašvaldī-
bu biedrībā „Talsu Komersantu Klubs”.

Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku tautsaimniecības jautājumos Aldi Pinke-
nu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā 
„Talsu rajona partnerība” un biedrības padomē. 

Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētā-
ja vietnieku tautsaimniecības jautājumos Aldi 
Pinkenu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību bied-
rībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” pārval-
des un lēmējinstitūcijā. 

Apstiprināt Andi Astrātovu, Talsu novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, sociālajos 
un veselības jautājumos, par atbildīgo Talsu nova-
da pašvaldības amatpersonu Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā. 

Pilnvarot Talsu novada Sporta skolas direktoru 
Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību 
sporta biedrībā „Talsu hokeja klubs”.

Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju 
Sandru Pētersoni, Talsu novada domes deputātus 
Edgaru Zelderi un Aini Stūrmani pārstāvēt Talsu 
novada pašvaldību ar tiesībām piedalīties un bal-
sot Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresā 
2021. gada 20. augustā.

Izveidot Talsu novada vēlēšanu komisiju septi-
ņu cilvēku sastāvā. Noteikt Talsu novada vēlēšanu 
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 
līdz 2021. gada 15. augustam Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likumā noteiktajā kārtībā.

Atbrīvot Valsts asinsdonoru centru no telpu 
nomas maksas par Izstāžu zāles, Raiņa ielā 14a, 
Valdemārpilī izmantošanu 2021. gada 10. augustā 
no 9.00 līdz 14.00, lai nodrošinātu Valsts asinsdo-
noru centra organizēto izbraukumu Valdemārpilī.

Apstiprināt Talsu sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas nolikumu. Atzīt par spēku 
zaudējušu Talsu novada domes 26.10.2017. lēmu-
mu Nr. 441 „Par Talsu sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu”.

Apstiprināt Talsu sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisiju šādā sastāvā: Talsu novada 
domes priekšsēdētājs – komisijas priekšsēdētājs; 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pār-
stāvis – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; ko-
misijas locekļi: Veselības inspekcijas pārstāvis, 
Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis, Valsts 
policijas pārstāvis, Nacionālo bruņoto spēku pār-
stāvis, Valsts meža dienesta pārstāvis, Valsts vides 
dienesta pārstāvis, Akciju sabiedrības „Sadales 
tīkls” pārstāvis, VAS „Latvijas dzelzceļš” pārstāvis, 
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

Ar 2021. gada 30. jūliju atcelt no pienākumu 
pildīšanas ar Talsu novada domes lēmumu izvei-
doto Talsu novada Iepirkumu komisiju piecu cil-
vēku sastāvā: Komisijas priekšsēdētāju – Kristīni 
Riekstiņu-Sniedziņu; Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieci – Aivu Dimanti; Komisijas locekli – Jāni 
Grahoļski; Komisijas locekli – Gintu Lūsi; Komisi-
jas locekli – Aināru Koruli. 

Apstiprināt Talsu novada Iepirkumu komisijas 
nolikumu. Talsu novada Iepirkumu komisijas no-
likums stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.  

Ar 01.07.2021. Talsu novada pašvaldības Cen-
trālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības  

nodaļai; Dundagas pagasta pārvaldes grāmatvedī-
bai; Rojas pagasta pārvaldes grāmatvedībai Mērs-
raga pagasta pārvaldes grāmatvedībai; nodroši-
nāt centralizētu grāmatvedības uzskaiti novada 
pašvaldības iestādēm. Noteikt, ka no 01.01.2022. 
Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedī-
bas nodaļa nodrošina centralizētu grāmatvedības 
uzskaiti visām minētajām iestādēm. 

Noteikt, ka spēkā esošās atlīdzības noteikšanas 
kārtības, t.i., 27.08.2020. ar Talsu novada domes lē-
mumu Nr. 395 apstiprināts „Talsu novada pašval-
dības institūciju amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības nolikums”, 17.04.2018. ar Mērsraga novada 
domes sēdes lēmumu Nr.3 apstiprināts „Mērsraga 
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”, 
24.10.2019. ar Dundaga novada domes sēdes lē-
mumu Nr. 282 apstiprināti iekšējie noteikumi 
„Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu 
(darbinieku) darba samaksu un sociālajām garan-
tijām” un 15.12.2020. ar Rojas novada domes lē-
mumu Nr. 173 apstiprināts „Rojas novada domes 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

Ar 01.07.2021. noteikt domes priekšsēdētājam 
mēnešalgu 2420,00 EUR apmērā. Ar 01.07.2021. 
noteikt novada domes priekšsēdētāja vietnieku 
mēnešalgu 2140,00 EUR apmērā.

Apstiprināt valsts mērķdotācijas pašvaldību 
autoceļiem (ielām) izlietošanas plānu Dundagas 
un Kolkas pagastos 2021. gadam.

Apstiprināt Talsu novada pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību un kapitālsabiedrību darbības iz-
vērtēšanas laika grafiku. Sagatavojot Talsu novada 
pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsa-
biedrību turpmākās darbības struktūru, ņemt vērā 
Jaunveidojamā Talsu novada pašvaldības adminis-
tratīvās struktūras projektu.

Uzdot Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja pie-
nākumu pildīšanu vakances laikā Laidzes pagasta 
un Vandzenes pagasta pārvalžu vadītājai Marikai 
Grohjackai no 2021. gada 23. jūlija līdz vakances 
pastāvēšanas beigām vai nākamajam rīkojumam.

Uzdot Rojas pagasta pārvaldes vadītāja pie-
nākumu pildīšanu vakances laikā Valdemārpils 
pilsētas un Ārlavas pagasta, Lubes pagasta un Īves 
pagasta pārvalžu vadītājam Andrim Grīnbergam 
no 2021. gada 23. jūlija līdz vakances pastāvēšanas 
beigām vai nākamajam rīkojumam.

Uzdot Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumu pildīšanu vakances laikā Dundagas 
pagasta pārvaldes Saimnieciskā dienesta vadītā-
jam Andrim Kojro no 2021. gada 23. jūlija pildīt 
noteiktos vadītāja amata pienākumus vakances 
pastāvēšanas laikā vai līdz turpmākajam rīkoju-
mam. 

Uzdot Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja pie-
nākumu pildīšanu vakances laikā Kolkas pagasta 
pārvaldes sekretārei Evai Frišenfeldei pildīt no-
teiktos vadītāja amata pienākumus vakances pa-
stāvēšanas laikā vai līdz turpmākajam rīkojumam. 

Uzdot Stendes pilsētas, Lībagu pagasta, Straz-
des pagasta, Virbu pagasta pārvaldes vadītāja 
aizvietošanu vakances laikā Sabiles pilsētas un 
Abavas pagasta pārvaldes vadītājam Zigmundam 
Brunavam no 2021.  gada 8.  jūlija līdz vakances 
pastāvēšanas beigām vai nākamajam rīkojumam.

Uzdot pansionāta „Lauciene” direktora aizvieto-
šanu vakances laikā Talsu novada pašvaldības iestā-
des pansionāta „Lauciene” direktora vietniecei Ilzei 
Rūsiņai no 2021. gada 1. jūlija līdz vakances pastā-

vēšanas beigām 
vai nākamajam 
rīkojumam.

Atbrīvot Ingu Ralli no Talsu novada Iepirku-
mu komisijas locekļa  pienākumu pildīšanas ar 
2021. gada 29. jūliju.

Atbrīvot Gintu Lūsi no Talsu novada pasažieru 
pārvadājumu un   ceļu apsaimniekošanas komisi-
jas locekļa pienākumu pildīšanas.

Apstiprināt Talsu novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 4 „Par Talsu novada pašvaldības 
2021. gada budžetu”.

Nekustamā īpašuma jautājumi
Apstiprināt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, 

Talsos, Talsu novadā, zemes vienības detālplāno-
jumu.

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lojas”, Maz   
irbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā, zemes vienības 
detālplānojumu.

Noteikt Rojas vidusskolas ēdināšanas bloka 
(Zvejnieku ielā 7, Rojā, Rojas pagastā, Talsu nova-
dā) telpu ar kopējo platību 178,9 m2, nomas mak-
su 50,69 EUR/mēnesī, neieskaitot PVN. 

Attīstības plānošanas un projektu 
vadības jautājumi

Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas un projektu vadības nodaļas Projek-
tu vadības daļas projektu vadītāju   Baibu Lorenci 
īstenot projektu Nr. 4.2.2.0/20/I/022 „Skolas ener-
goefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1. kārta”. 

Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu 
vadības daļas projektu vadītāju Baibu Lorenci īste-
not projektu Nr. LLI – 449 „Ezeru pārvaldība un 
apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”.

Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu 
vadības daļas vadītāju Aivu Dimanti īstenot pro-
jektu „Ķēniņkalna un pieminekļa „Koklētājs” ap-
kārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā”.

Pilnvarot Talsu novada pašvaldības izpilddi-
rektora vietnieku attīstības plānošanas un nekus-
tamā īpašuma jautājumos.

Finanšu jautājumi
Piešķirt investīciju projekta „Tilta pār Stendes 

upi Pastendē pārbūve” īstenošanai nepiecieša-
mos līdzekļus no Dabas resursu nodokļa Vides 
aizsardzības fonda līdzekļiem autoruzraudzības, 
būvuzraudzības un būvdarbu līdzfinansēšanai. 
Piešķirt 62116,70 EUR apmērā, ieskaitot PVN 
21% 2021. gadā plānotiem tilta pārbūves darbiem 
no Vides aizsardzības fonda līdzekļiem.

Ieplānot Talsu novada pašvaldības 2022. gada bu-
džetā finansējumu investīciju projekta „Ķēniņkalna 
un pieminekļa „Koklētājs” apkārtnes labiekārto-
šana Talsu pilsētā” īstenošanai 356 731,39 EUR 
apmērā.

Piešķirt finansējumu Stendes pilsētas pārvaldei 
13 985,03 EUR apmērā, ieskaitot PVN, ceļu segu-
ma labošanai, grants seguma atputekļošanai Staci-
jas ielā, Stendē un Dumpīšu ielā, Stendē. 

Piešķirt finansējumu 29 969,48 EUR līguma 
Nr. 9-31/2020/21 „Stacijas un Dumpīšu ielas 
posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas 
darbības nodrošināšanai, 1. kārta” pirmstermiņa 
izbeig šanai. 

Renāte Freiberga

Apstiprināts jaunā novada pašvaldības 
iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību 
darbības izvērtēšanas laika grafiks 

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumam no 1. jūlija Talsu novadā bez iepriekšējām terito-
riālajām vienībām ietilpst arī Dundagas, Rojas un Mērs-
raga novadu administratīvās teritorijas, to iestādes un 
struktūrvienības. Talsu novada domes deputāti 29. jūlija 
domes sēdē apstiprināja Talsu novada pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību un kapitālsabiedrību darbības izvērtēša-
nas laika grafiku.

Jaunveidojamā Talsu novada pašvaldības administratī-
vās struktūras projektā, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru 
kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 577 
„Kārtība, kādā Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidoja-
mā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 
izstrādei” paredzēts, ka, ņemot vērā iestāžu funkcionālo no-
slodzi, apmeklētāju plūsmu, informācijas sistēmu salāgoša-
nas procesu, dome apstiprina laika grafiku, saskaņā ar ko tiek 
sagatavoti priekšlikumi par pašvaldības iestāžu, struktūrvie-
nību un kapitālsabiedrību turpmāko darbību.  

Projektā paredzēts, ka Talsu novadā ir plānots izmantot 
pieeju – esošo novadu iestāžu un struktūrvienību apvienoša-
na, izveidojot jaunu pašvaldības iestādi vai struktūrvienību.

Talsu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un ka-

pitālsabiedrību darbības izvērtēšanas laika grafiks paredz līdz 
31. augustam apstiprināt centrālās administrācijas, Dunda-
gas, Kolkas, Mērsraga un Rojas pagasta pārvalžu, pašvaldības 
iestāžu struktūru un iestāžu amatu klasifikācijas kopsavilku-
mu.

Līdz 30. septembrim noteikts, ka jābūt paveiktai centrā-
lās administrācijas nodaļu vadītāju, kuri vada vienādas vai 
līdzīga rakstura nodaļas, izvērtēšanai, nodaļu nolikumu ap-
stiprināšanai un vienota Talsu novada sociālā dienesta un 
Talsu novada bāriņtiesas izveidei. Līdz septembra beigām 
paredzēts izvērtēt līdzšinējos sociālo dienestu vadītājus un 
apstiprināt amatā jaunā sociālā dienesta vadītāju. Šis termiņš 
attiecas arī uz amatu konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
vietnieka un locekļu amatu izsludināšanu.

Līdz 31. oktobrim paredzēts apstiprināt amatos jaunos 
pārvalžu vadītājus teritorijās, kur šobrīd ir vakances, un ak-
tualizēt visu pašvaldības iestāžu un pārvalžu nolikumus.

Savukārt līdz gada beigām noteikta centrālās administrā-
cijas, Dundagas, Kolkas, Mērsraga un Rojas pagasta pārvalžu 
amata aprakstu aktualizēšana vai jaunu izstrāde un vakanto 
amata vietu nokomplektēšana, un kapitālsabiedrību un citu 
deleģēto funkciju izvērtēšanas uzsākšana.

Inita Fedko

Ievēlēti Talsu novada domes 
komiteju priekšsēdētāji un 
vietnieki

Jau informējām, ka jaunajā Tal-
su novadā ir saglabāts Talsu novada 
domes pastāvīgo komiteju skaits, ne-
daudz mainot to atbildības jomas. Ta-
gad katrai komitejai ir ievēlēts arī tās 
priekšsēdētājs un vietnieks.

Talsu novada domes pastāvīgās ko-
mitejas ir kultūras, sporta un tūrisma 
komiteja, tautsaimniecības komiteja, 
izglītības sociālo un veselības jautāju-
mu komiteja un finanšu komiteja.

Par kultūras, sporta un tūrisma 
komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Ilva 
Norenberga, bet par viņas vietnieci – 
Sandra Pētersone. Tautsaimniecības 
komitejas priekšsēdētājs ir Ainis Stūr-
manis, bet vietnieks – Aldis Pinkens. 
Izglītības, sociālo un veselības komi-
teju vada Dainis Karols, savukārt viņa 
vietnieks ir Andis Astrātovs. Finanšu 
komitejas priekšsēdētāju nosaka li-
kums, kas paredz, ka šo komiteju vada 
domes priekšsēdētājs. Tas nozīmē, ka 

Talsu novada domes finanšu komitejas 
priekšsēdētāja ir Sandra Pētersone, bet 
viņas vietnieks tiks ievēlēts nākošajā 
finanšu komitejas sēdē, kas paredzēta 
18. augustā.

Jau informējām, ka finanšu komite-
jas kārtējās sēdes notiks katra mēneša 
trešajā trešdienā 9.00, kultūras, sporta 
un tūrisma komitejas sēdes paredzētas 
mēneša otrajā trešdienā 9.00, izglītības, 
sociālo un veselības jautājumu komite-
jas sēdes – katra mēneša otrajā otrdienā 
9.00, bet tautsaimniecības komitejas sē-
des paredzētas katra mēneša otrajā ce-
turtdienā 9.00. Savukārt domes kārtējās 
sēdes paredzētas katra mēneša ceturtajā 
ceturtdienā 9.00.

Komiteju sēdes tiek ierakstītas, un 
audio ieraksti tiek publicēti Talsu no-
vada pašvaldības tīmekļvietnē www.tal-
sunovads.lv sadaļā Pašvaldība/Dome/
Domes un komiteju sēžu protokoli.

Inita Fedko
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Lai nodrošinātu to pilsētu un pagas-
tu pārvalžu darbības nepārtrauktību 
un funkciju realizāciju, kur šobrīd ir 
vakanti pārvalžu vadītāju amati, Talsu 
novada pašvaldības izpilddirektore Ieva 
Krēķe ir izdevusi rīkojumus par pārval-
des vadītāju pienākumu izpildītājiem 
vakanču laikā. 

Mērsraga pagasta pārvaldes vadī-
tāja amata pienākumus uz laiku veic 
Laidzes pagasta un Vandzenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Marika Grohjacka. 
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas, Lu-
bes un Īves pagasta pārvalžu vadītājs 
An dris Grīnbergs nodrošina Rojas pa-
gasta pārvaldes vadītāja pienākumu iz-
pildi, bet Dundagas pagasta pārvaldes 
saimnieciskā dienesta vadītājs Andris 

Kojro pilda Dundagas pagasta pārval-
des vadītāja amata pienākumus. Kolkas 
pagasta pārvaldes sekretāre Eva Fri-
šenfelde veic Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītāja amata pienākumus, bet Sabiles 
pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes 
vadītājs Zigmunds Brunavs nodrošina 
darbības nepārtrauktību un funkciju iz-
pildi Stendes pilsētas, Lībagu, Strazdes, 
Virbu pagasta pārvaldēs.

Talsu novada pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību un kapitālsabiedrību 
darbības izvērtēšanas laika grafikā no-
teikts, ka vakanto pilsētu un pagastu 
pārvalžu vadītāju apstiprināšana plā-
nota līdz 31. oktobrim.

Inita Fedko

Uz laiku apstiprina vakanto 
pārvalžu vadītāju 
pienākumu izpildītājus

Mainīta mājokļa pabalsta 
aprēķina kārtība

No 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota 
mājokļa pabalsta saņemšanas un aprē-
ķināšanas kārtība. Sociālās palīdzības 
mērķis ir sniegt atbalstu mājsaimniecī-
bām ar zemiem ienākumiem, lai segtu 
ar mājokļa lietošanu saistītos izdevu-
mus. 

Mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtī-
bu turpmāk noteiks Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšanu un sociālās palīdzības sa-
ņemšanu.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, vis-
pirms nepieciešams noteikt atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaim-
niecības statusam, ko var piešķirt uz 
trīs vai sešiem mēnešiem. Par šo laiku 
var tikt aprēķināts arī mājokļa pabalsts.

Mājokļa pabalsta aprēķinā tiks ņem-
ti vērā šādi izdevumi:

 par dzīvojamās telpas lietošanu 
(īres maksa, izdevumi par obligāti vei-
camajām pārvaldīšanas darbībām);
 par pakalpojumiem, kas saistīti 

ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltum-
enerģija apkures un karstā ūdens no-
drošināšanai);
 elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, 

kanalizācijas vai asenizācijas nodroši-
nāšana, sadzīves atkritumu apsaimnie-
košana, ja tie nav ietverti īres maksā;
 ar telekomunikāciju pakalpoju-

miem un internetu saistītie izdevumi, 
kā arī izdevumi par ūdens skaitītāju uz-
stādīšanu un verifikāciju.

Atgādinām, ka Sociālais dienests 
pieņem klientus pēc iepriekšēja pie-
raksta. Konsultēties par pabalstu sa-
ņemšanas iespējām un veikt pierakstu 
Sociālās palīdzības daļā iespējams tele-
foniski darba laikā. 

Vasaras nometnes Rudē, 
BLPJC „Varavīksne’’!

Šī gada vasara mums ir ļoti 
dāsni dāvājusi silto laiku, izbau-
dījām jūru, sauli un aktīvo at-
pūtu. Lai pagarinātu vasaru pēc 
iespējas garāku un interesantā-
ku, arī šajā gadā Rojas pagasta 
bērniem un jauniešiem tika pie-
dāvātas divas vasaras dienas no-
metnes „Spirgts un vesels”, kas 
notika no 2.–6. augustam un no 
16.–20. augustam BLPJC „Vara-
vīksne”. Šajās nometnēs pieda-
lījās  bērni un jaunieši vecumā 
no 9–12 gadiem un  no 13–15 
gadiem. Bērnu nometnes tika 
realizētas ar ES fonda projekta 
„Esi vesels – ieguldījums tavai 
nākotnei!” Nr. 9.2.4.2./16/I/044 
finansiālu atbalstu.

Abas vasaras dienas nomet-
nes notika piecas dienas un 
deva iespēju 27 Rojas pagasta 
bērniem un jauniešiem pieda-
līties dažādas aktivitātēs, kas 
popularizē veselīgu dzīvesveidu. 

Nometnes dalībnieki katru dienu tika iesaistīti sportiskās 
aktivitātēs, kas saistītas ar dažādām sporta spēlēm, saliedē-
šanās spēlēm, jautrām stafetēm, kur tika izmantots sporta 
inventārs, kas tika iegādāts par projekta līdzekļiem.

Nometnes dalībnieki devās pārgājienā gar Rojas upi 
uz ierīkoto atpūtas vietu, kur viņus sagaidīja „mūsdienī-
gā bibliotekāre” ar dažādiem interesantiem uzdevumiem 
par veselīgā dzīvesveida tēmu. Dalībnieki tika sadalīti 
komandās, tika atminēta krustvārdu mīkla, tika veikts 
uzdevums  – atminēt dārzeņus un augļus, degustējot ar 
aizmiegtām acīm, kā arī katram dalībniekam bija jāatrod 
apslēptā manta mežā, jāatmin mīkla un jābauda veselības 
dzērienu visiem kopā.

Dalībnieki tika iesaistīti radošajās darbnīcās, ko vadīja 
interešu pulciņu vadītāja Kristīne Rudzīte. Bērni un jaunie-
ši apgleznoja stikla krūzes, audumu somas, kā arī izgatavo-
ja magnētus no fimo masas, kur tika attēloti veselīgā uztura 
produkti, lai popularizētu to vērtību. 

Nometņu programmā tika iekļauta veselības veicināšanas 
tēma, kas ir saistīta ar veselīgu uzturu – kā praktiski pagata-
vot dažādus dārzeņu salātus. Katrs nometnes dalībnieks iz-
domāja saviem salātiem nosaukumu, kā arī pastāstīja, kā tos 
pagatavojis. Īpašu prieku bērniem sagādāja enerģijas batoni-

ņu gatavošana no žāvētiem augļiem, riekstiem un dažādām 
sēkliņām. 

Nometnes dalībniekiem bija iespēja darboties kopā ar uz-
tura speciālisti Kristīni Sekaci. Tika apgūtas prasmes, kā gar-
šīgi un interesanti pagatavot veselīgu ēdienu, veidot izpratni 
par sabalansētu un veselīgu uztura šķīvi. Bērni ieguva vērtīgu 
informāciju par to, ka saldumi un našķi ikdienas uzturā nav 
nepieciešami tik daudz, cik tiek patērēti, un tos var aizvietot 
ar veselīgiem augļiem un dārzeņiem. 

Nometņu programmas ietvaros dalībniekus iesaistīja vik-
torīnas aktivitātē, kas pilnveidoja bērnu zināšanas un izpratni 
par veselīgu dzīvesveidu kopumā.

Vienu dienu nometnes dalībnieki pabija ekskursijā Tu-
kuma novadā, kur fiziskās aktivitātes varēja turpināt, izejot 
baskāju taku „Valgumu pasaulē”, un radoši izpaust sevi, dar-
bojoties „Salmu muzejā – darbnīcā” Tukuma pilsētā.

Šī projekta ietvaros, arī nākamajā gadā notiks 2 vasaras 
dienas nometnes bērniem un jauniešiem, lai popularizētu ak-
tīvu, veselīgu dzīvesveidu un interesanti pavadītu savu brīvo 
laiku. Uz tikšanos nākamajās vasaras nometnēs!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Lienīte Voronova

Spirgti un veseli gan nometnes dalībnieki, gan viņu vadītājas.            
                                                                      Albuma foto

Pateicības dievkalpojums 
Kaltenes evaņģēliski luteriskā baznīcā

18. augusta svētdienas dievkalpojums Kaltenes 
baznīcā bija ar īpašu pateicību Dievam par to, ko 
mūsu draudze saņēma no Dieva labvēlības. Tie, kas ir 
braukuši garām Kaltenes baznīcai, droši vien būs pa-
manījuši atjaunoto dievnama jumtu. Tas mūsu ticībai 
ir kā zīme, ka Dievs joprojām grib paturēt savu klāt-
būtni Kaltenē. Viņš vēlas, lai šeit joprojām būtu tas, 
ko Viņš grib dot Dieva vārdos un noslēpumos. Tas 
var atklāties cilvēkam tikai un vienīgi Viņa baznīcā. 
Tagad, pateicoties jumta seguma nomaiņai, draudzei 
būs iespēja labāk uzturēt šo namu un joprojām pildīt 
savu īpašo kalpošanu – nest Dieva vārdu cilvēkiem 
Kaltenē un novadā. 

Tiem, kas bija atnākuši uz 18. augusta pateicības 
dievkalpojumu, atklājās vēl viens nozīmīgs jaunums 
baznīcas iekšienē – pie telpas griestiem iekārtais 
burinieka modelis, ko draudzei ziedojusi Gaiļu ģi-
mene. Tas ir meistara Aleksandra Šarga mērogā 1:50 
deviņu mēnešu laikā veidotais kuģis Latwija. Tā ir 
Berkantīna, ar tilpību 450 BRT, kas savulaik tapusi 
Kaltenē, būvmeistara J. Zīberta vadībā un ūdenī tika 
nolaista 1897. gadā. Tas bija laiks, kad Kaltenē tik-
ko bija iesvētīta nesen pabeigtā un pilnveidotā mūra 
baznīcas ēka, uz kuras ieejas vēl šodien ir atrodams 

gada skaitlis 1896. Draudze ar prieku pieņēma šo 
mūsu kaimiņa Māra Gaiļa priekšlikumu par kuģa 
modeli baznīcā.

Pirmkārt, jau tāpēc, lai paši sev atgādinātu, ka 
vēsture nesākas ar mums un ar mums arī nebeigsies. 
Arī tāpēc, ka Kaltene un kaltenieki vienmēr bijuši 
nesaraujami saistīti ar jūru, ar kuģiem un kuģu būv-
niecību. Šeit savā laikā ir tapuši un ūdenī nolaisti 57 
dažāda izmēra kuģi. Tie ir bijuši svarīgi ne tikai mūsu 
zemes labklājībai, bet arī latviešu tautas pašapziņas 
veidošanai. Tāpēc kuģis, kas ticis nosaukts Latvijas 
vārdā, laikā, kad par savu valsti tauta varēja vēl tikai 
sapņot, ir skaista un nozīmīga vēstures liecība mums 
visiem.

Otrkārt, kuģim ir nozīmīga vieta arī Baznīcas 
simbolikā. Bībeles 65. psalmā rakstīts: „Tu klusini 
jūru krākšanu, to viļņu šņākšanu un tautu trakoša-
nu, ka visu pasaules malu iemītnieki bīstas no Tavām 
zīmēm; un tomēr Tu liec arī gavilēt ļaudīm gan rīta 
ausmas, gan saulrieta zemēs.” 

Svētie raksti bieži šo pasauli salīdzina ar jūru. Kād-
reiz tā ir mierīga, bet jebkurā brīdī, uzpūšot vējam, 
var pārvērsties bīstamā vētrā. Tāpēc jau kopš Kristus 
baznīcas rašanās viens no Dieva baznīcas simboliem 
ir bijis tieši kuģis. Baznīcas arhitektūrā Dievnamus 
veidoja kuģa līdzībā. Dieva glābšanas kuģis ar Kristus 
krustu stūres galā, kas rāda pestīšanas virzienu tiem, 
kas baznīcā pulcējas, ir spilgts simbols baznīcas attē-
lošanā. Pat, ja pasaule bieži cilvēkam ir kā vētra un 
tumsa, tad tiem, kas viņa baznīcā pulcējas, ir drošība. 
Kuģis Kristus vadībā nepazudīs.

Svētdien mēs pateicāmies Dievam par žēlastību 
mūsu Kaltenei. Kā draudze esam pateicīgi arī visiem 
daudzajiem ziedotājiem. Esam pateicīgi par to, ka no 
Dieva saņemto esat devuši arī Viņa nama vajadzībām 
un Kaltenes draudzes darbam. Tā arī Dievs apso-
la Savā Vārdā un saka: „Priecīgu devēju Dievs mīl. 
Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai 
jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu 
pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2 Kor. 9)

Kaltenes draudzes mācītājs 
Juris Veidenieks

Palīdzēsim tapt grāmatai  
par Mariju Induss-Mucenieci

Rojas Jūras zvejniecības muzeja paspārnē 
sākti vākt materiāli grāmatai par mākslinieci 
Mariju Induss–Mucenieci. Viņas pirmā darbu 
izstāde bija skatāma Talsu muzejā 2004. gadā, 
bet Rojas muzejā – 2019. gadā.

Marija Induss–Muceniece dzimusi kuģu-
būvētāja un kapteiņa Jāņa Mucenieka ģime-
nē Rojas „Jūrniekos”. 1931. gadā viņa beigusi 
Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas meistar-
darbnīcu, ko tai laikā vadīja profesors R. Za-
riņš, no 1934.–1937. gadam spodrinājusi savu 
talantu Karaliskās mākslas institūtā Antverpe-
nē. Tur arī satikusi savu dzīvesbiedru glezno-
tāju Jāni Indusu.

Karš mainīja Marijas Induss-Mucenieces 
dzīvi un aizveda viņu plašajā pasaulē nu jau 
uz visiem laikiem. 1944. gadā viņa ar savu 
pirmdzimto uz rokām sēžas bēgļu laivā un 
dodas no Žocenes uz Zviedriju. Mariss Vēt-
ra grāmatā „Karaļa viesi” raksta: „1944. gada 
rudenī Mucenieku divstāvu nams bijis cilvēku 
pārpilns, ļoti daudziem viņa palīdzējusi sagai-
dīt aizceļošanas brīdi, bet pati māksliniece – 
viņas lielais augums bija maigi salīcis pār trīs 

dienu vecu zīdainīti.” Ceļā uz Zviedriju sākās 
vētra, viss liekais bija jāmet pāri bortam, bet 
Marijai Induss-Muceniecei uz vienas rokas 
bija jaundzimušais bērniņš, otrā rokā rullis 
ar pašas darbiem. Tā nu darbi tika atdoti jū-

rai. 1948. gadā šo dramatisko 
epizodi māksliniece ataino-
ja vienā no populārākajiem 
un traģiskākajiem darbiem 
„Bēgļu laiva” (linogriezums, 
90×73,8). Šo darbu var apska-
tīt Rojas muzejā. Viņas darbos 
nereti  atainota Roja un Rojas 
zvejnieku dzīve.

Marija Induss-Muceniece 
mūžībā devusies 1974. gadā 
Upsalā, Zviedrijā.

Mākslas zinātniece Ingrīda 
Burāne, atklājot izstādi Rojas 
Jūras zvejniecības muzejā, 
teica: „Manuprāt, mākslinie-
ces vieta un nozīme Latvijas 
mākslas vēsturē līdz šim nav 

pietiekami spilgti iezīmēta, izcelta. Ieskatu, ka 
tuvākajā laikā jārūpējas par viņas darbu pieeja-
mību monogrāfiskā izdevumā. Tas mūsu pašu 
labad, lai varam tālu aizstaigāt domās, sajūtās, 
pieredzē, zināšanās.”

Muzejs aicina visus rojeniekus palīdzēt grā-
matas tapšanā. Iespējams, kāds var dalīties at-
miņās un stāstos par  Jāņa Mucenieka dzimtu, 
„Jūrnieku” mājām. Varbūt kaut kur pat sagla-
bājies kāds Marijas Induss-Mucenieces darbs, 
zīmējums, skice. Tas būtu nenovērtējams de-
vums grāmatai. Pirms kara viņa daudz laika 
pavadījusi Rojā un vienmēr ražīgi strādājusi. 

Informāciju lūdzu nodot Rojas Jūras zvej-
niecības muzejā, vai rakstīt:

daiga.brinkmane@gmail.com. 
Tālrunis: +371 29494823.

Daiga Brinkmane, sadarbībā 
ar Rojas Jūras zvejniecības muzeju

Kuģis, kas ticis nosaukts Latvijas vārdā, kad par 
savu valsti tauta vēl varēja tikai sapņot, ir skaista 
un nozīmīga liecība mums visiem. 

J. Veidenieka foto

Marijas Induss-Mucenieces dzimtās mājas „Jūrnieki” Rojā 
1910. gadā.                                                                         Arhīva foto
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1987. gada 3. jūlija. 
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„BANGA” iznāk 1 reizes mēnesī: 
katra mēneša 4. piektdienā.

Līdzjūtības

Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.

Visdziļākā līdzjūtība Mārtiņam Šteinfel-
dam, no tēta pēkšņi atvadoties.

Tavi bijušie klasesbiedri

Atnāc, meit, un atstāj kapu kalnā smeldzi,
Atstāj asaras un skumjas,
Lai šeit dus.
Paņem līdzi dzīvē spēka veldzi,
Mana piemiņa tad vienmēr dārga būs.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Zaigai Kilmitei, 

no mammas atvadoties.
Rojas invalīdu biedrība

Jel neraudiet, mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau.
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, no Valdas 
Skādules atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Cilvēka mūžs tik līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss paliek kluss.

Izsakām līdzjūtību Guntim Voldemāram, 
mammu zemes klēpī guldot.
SIA „Z/S „Irbe” un SIA „Mer-kur” kolektīvi

Vēl gribas zelta kurpes uzaut
Un gulbju ballē padejot,
Bet kāda nežēlīga roka
Plēš mārtiņrožu laiku nost.

Skumju brīdī esam kopā ar Mārītes Olektes 
piederīgajiem.

Kursabiedri

Vēl siltums paliks, paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Emīlam un 

Lienītei, vecomāti un vīramāti zaudējot.
Darba kolēģi no jaunā ceha

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu;
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Skumju brīdī esam kopā ar Aiju Krontāli un 
pārējiem tuviniekiem, mammu mūžībā pava-
dot.

Gita, Zita, Ineta, Austra, Jolanta, Dace, 
Inga, Modrīte

Tavu dvēseli eņģeļi uz spārniem tur,
Ar mīļiem vārdiem lielo sāpi vieglāk bur.
Lai Tavi mīļie var tālāk doties,
Par visu labo Tev pateicoties.
Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģēm 

Māru un Aiju, mammu Ainu Krontāli mūžībā 
pavadot.

Rojas vidusskolas kolektīvs

Augšā, aiz zvaigznēm – tur tiksies reiz mīļi,
Tie, kas šeit, pasaulē, šķīrušies būs!
Izsakām līdzjūtību Maijai Zembahai, māsu 

Ainu mūžībā pavadot.
Rojas ev. lut. baznīcas draudze

Te paliek pagalms, manu soļu vīts,
Un puķe, kam es sauli dāvājusi.
Šķiet, arī darbs ir beidzot padarīts,
Kur mīlot, sevi esmu izteikusi.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, no-
Ainas Krontāles atvadoties.

Rojas invalīdu biedrība

Kapusvētki Rojas pagasta kapsētās
29. augustā

10.30 Valgalciema kapos
11.30 Kaltenē Baznīcas kapos

13.00 Rojas kapos

Pasākumu kalendārs

DAŽĀDI

Sludinājumi 

„ESF projekta „Esi vesels – ieguldījums tavai 
nākotnei!”” (Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru/
mācību/ citu pasākumu grafiks 2021. gada 
septembra mēnesim”

28. augustā plkst. 21.00 Rojas pludmalē
Senās Uguns nakts.

Ugunsskulptūras „Tauvas josla”  
iedegšana, vērošana, pastaiga.

Rojas brīvdabas estrādē
28. augustā 19.00 pūtēju orķestru koncerts

„Jūra krāc un taures pūš”.
Piedalās Kurzemes novada pūtēju orķestri.

Koncerta mākslinieciskais vadītājs Guntis Kumačevs. 
Solisti Jānis Moisejs (baritons), Valerijs Šestilovskis (alta 
saksofons).

Ieeja koncertā bez maksas, uzrādot Covid-19 sertifikātu, 
ka persona vakcinējusies, pārslimojusi vīrusu vai 96 stundu 
laikā pirms pasākuma veiktais Covid-19 tests ir negatīvs.

Koncertu kopā ar vecākiem var apmeklēt bērni līdz 
12  gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, un vi-
ņiem nav jāveic Covid-19 tests.

Pulksten 21.30 zaļumballe.
Spēlēs pūtēju orķestris „Talsi”, diriģents Raitis Rērihs.

Ieeja zaļumballē 5.00 EUR, uzrādot Covid-19 sertifikātu, 
ka persona vakcinējusies, vai pārslimojusi vīrusu.

11. septembrī plkst. 19.00

Grupas „EOLIKA” 
40 gadu jubilejas KONCERTS

Jubilejas koncertā piedalīsies arī   saksofonista Zinta 
Žvarta vadītais pūtēju ansamblis un instrumentālā grupa 
Jāņa Miltiņa vadībā.

Ieeja 18.00 EUR. Pasākuma apmeklētājiem jāuzrāda de-
rīgs Covid-19  vakcinēšanas/izslimošanas sertifikāts. Biļetes 
Biļešu paradīzes kasēs un internetā, kā arī stundu pirms pa-
sākuma pie ieejas estrādē.

Rojas kultūras centra mazajā zālē apskatāma
dažādu autoru gleznu izstāde  

„LĪVZEME”.

Laika posmā no 29.07.2021 līdz 25.08.2021 Rojas pašvaldības policijā:
Par savām tiesībām un pienākumiem konsultētas 6 personas, izpildīti 2 atsevišķie uzdevumi, apkal-

poti 13 izsaukumu, izteikti 17 aizrādījumu par dažāda rakstura pārkāpumiem. Veikta sadarbība ar Valsts 
policiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību un UGD.

Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes pašvaldības policijas vecākais inspektors Alfrēds Liepnieks 

Projekts „Čaklās rokas!” Nr. 20-08-AL35-A019.2204-000003 
  Rojas invalīdu biedrība piedāvā nodarbības pieaugušajiem

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

1. 02.09.2021. 10.30–12.30 Parkā pie BLPJC 
„Varavīksne” Radošo darbnīcu nodarbība – marmorēšana

2. 07.09.2021. 10.30–12.30 Pie BLPJC „Strops” Radošo darbnīcu nodarbība –  
logu apgleznošana ar plēvīšu krāsām

3. 09.09.2021. 10.30–12.30 Parkā pie BLPJC 
„Varavīksne”

Radošo darbnīcu nodarbība –  
logu apgleznošana ar plēvīšu krāsām

4. 14.09.2021. 10.30–13.30 Pie BLPJC „Strops” Radošo darbnīcu nodarbība –  
stikla apgleznošana

5. 16.09.2021. 10.30–13.30 Parkā pie BLPJC 
„Varavīksne”

Radošo darbnīcu nodarbība –  
stikla apgleznošana

6. 21.09.2021. 10.30–13.30 Pie BLPJC „Strops” Radošo darbnīcu nodarbība – enkaustika

7 23.09.2021. 10.30–13.30 Parkā pie BLPJC 
„Varavīksne” Radošo darbnīcu nodarbība – enkaustika

8. 28.09.2021. 10.30–13.30 Pie BLPJC „Strops” Radošo darbnīcu nodarbība – ziepju liešana

9. 30.09.2021. 10.30–13.30 Parkā pie BLPJC 
„Varavīksne” Radošo darbnīcu nodarbība – ziepju liešana

No 27.–28. augustam no Mērsraga līdz 
Melnsilam norisināsies „Mājas kafejnīcu 
dienas – garšu piedzīvojums Ziemeļkurze-
mes piekrastē. Mājas kafejnīcas darbosies 
pēc āra kafejnīcu terašu principa, līdz ar to 
būs pieejamas ikvienam apmeklētājam, bet 
lūgums iepriekš saimniekiem pieteikt savu 
apmeklējumu. Varēsiet apmeklēt šādas mā-
jas kafejnīcas bijušajā Rojas novadā:

KALTENĒ: 
Mājas kafejnīca „Pīlādžu vīns” „Cīru-

līšu” mājās, Kaltenē, pie Guntas Rožkalnes 
(Tālr. 28308124). Kafejnīca būs atvērta 
27. augustā no plkst. 12.00–20.00 un 28. au-
gustā no plkst. 12.00–20.00.

Mājas kafejnīca „Reņģēdāju leiput-
rija” Kaltenes klubā. Viesus cienās mūsu 
saimniece Dina Čuba. Kafejnīca būs atvērta 
28. augustā no plkst. 12.00–20.00. Adrese: 
„Kaltenes klubs”, Kaltene, tālr. 26318241.

Kafejnīca „Kurzemnieku ēdieni „Rē-
deros” Kaltenē, krodziņā „Rēderi”. Tālr. 
22845699. Kafejnīca būs atvērta 27. augustā 
no plkst. 12.00–20.00 un 28. augustā no 
plkst. 12.00–20.00.

ROJĀ:   
Mājas kafejnīca „Lieliskā gadsimta gar-

šas Rojā”, Selgas iela 27, saimniece Skaidrīte 
Dzene (Tālr. 26445778). Kafejnīca būs atvēr-
ta 28. augustā no plkst. 12.00–20.00.

Mājas kafejnīca „Ķirķraga ķēķis” Ķir-
ķraga ielā 28, Rojā viesus gaidīs vietējais 
zvejnieks Ervīns Vilciņš ar ģimeni. Ka-
fejnīca būs atvērta 27. augustā no plkst. 
15.00–20.00 un 28. augustā no plkst. 
12.00–17.00. Apmeklējumu pieteikt pa tāl-
runi 20141277.

RUDĒ:
Mājas kafejnīca „Īsts lauku rančo!” 

saimniecībā „Vētras” Rudē. Viesus uzņems 
Dace Lesiņa (tālr. 29134608). Kafejnīca būs 
atvērta 27. augustā no plks 12.00–20.00 un 
28. augustā no plkst. 12.00–20.00.

Mājas kafejnīca „Trīs suņi mellenēs” 
„Paegļos” Rudē., kur ciemiņus sagaidīs 
Kražovsku ģimene (Tālr. 27651751). Ka-
fejnīca būs atvērta 28. augustā no plkst. 
12.00–20.00.

ĢIPKĀ: 
Mājas kafejnīca „Pie Elmāra” „Jokos” 

Ģipkā. Viesus uzņems Ieviņa Svitiņa ar ģi-
meni. Kafejnīca būs atvērta 27. augustā no 
plkst. 12.00–  20.00, tālr. 26429973.

MELNSILĀ: 
Mājas kafejnīca „Wild ‘N’ Free” „Kā-

randās” Melnsilā. Viesus gaidīs Justs Dze-
dons (Tālr. 29128403) ar savu labāko drau-
gu Rako. Kafejnīca būs atvērta 27. augustā  
no plkst. 12.00–20.00 un 28. augustā no 
plkst. 12.00–20.00.

Sīkāka informācija par mājas kafejnīcu 
dienu pasākumiem Rojas tūrisma infor-
mācijas centrā, Selgas ielā 14e, Rojā, tel. 
28630590.

Kristīne Voldemāre,
Rojas tūrisma informācijas 

centra vadītāja

Nr. 
p. k.

Datums 
(dd.mm.gggg.)

Norises laiks 
(plkst. no-līdz)

Īstenošanas vieta 
(adrese) Nosaukums

1.

03.09.2021. 
07.09.2021. 
17.09.2021. 
21.09.2021.

10.00–14.00

Pie Brīvā laika pavadīšanas 
un jauniešu centra „Strops”, 

Strauta iela 8-33, 
Roja, Rojas pagasts

Veselības veicināšanas pasākums – 
veselīgs uzturs pieaugušajiem, 

meistarklase

2.

03.09.2021. 
07.09.2021. 
17.09.2021. 
21.09.2021.

15.00–17.00
Pie brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centra „Varavīksne”, 

Rude, Rojas pagasts

Veselības veicināšanas pasākums –
veselīgs uzturs bērniem, meistarklase

3. 24.09.2021. 11.00–12.00

Parkā pie brīvā laika 
pavadīšanas un jauniešu 

centra „Varavīksne”, Rude, 
Rojas pagasts

Veselības veicināšanas pasākums – 
fizioterapijas nodarbības „Kusties brīvi!” 

4. 24.09.2021. 12.30–13.30 Rojas stadionā, Miera iela 13, 
Roja, Rojas pagasts

Veselības veicināšanas pasākums –  
fizioterapijas nodarbības „Kusties brīvi!”

5. 24.09.2021. 14.30–15.30
Laukā pie brīvā laika 

pavadīšanas un jauniešu 
centra Melnsilā, Rojas pagastā

Veselības veicināšanas pasākums – 
fizioterapijas nodarbības „Kusties brīvi!”

6. 29.09.2021.
11.30–12.30 
12.30–13.30 
13.30–14.30 

Rojas vidusskola, Zvejnieku 
iela 7, Roja, Rojas pagasts

Slimību profilakses informatīvais 
pasākums „Manas attiecības ar 

vienaudžiem”

7. 29.09.2021. 18.00–19.00 Rojas vidusskola, Zvejnieku 
iela 7, Roja, Rojas pagasts

Slimību profilakses informatīvais 
pasākums „Kā palīdzēt savam 

pusaudzim”

Sludinājumus „Talsu Vēstīs”  
pieņem Rojā, informatīvā izdevuma 
„Banga” redakcijā Zvejnieku ielā 3.

Tālrunis 29913881.

ROJĀ PAZUDIS telefons iPhone X 
Pirmdienas, 9. augusta vakarā Rojā pazudis/

nozagts telefons iPhone X  maršrutā Kunči–Mie-
ra iela–Peldu iela–Priežu iela–stadions–kultūras 
centrs–autoosta–lielais Citro.

Cerībā atrast, lūgums – vai kāds nav dzirdējis, 
ka kāds telefonu atradis? 

ATRADĒJAM ATLĪDZĪBA GARANTĒTA.
Telefona atradēju lūdzu zvanīt 26378310.

Rojas sporta skola
Rojas sporta skola 2021./2022. m. g. komplektē 

sākuma sagatavošanas grupu basketbolā. Tiek uz-
ņemti zēni un meitenes, kuri dzimuši 2012., 2013., 
2014. gadā. Informāciju var saņemt, zvanot uz tāl-
ruņa numuru 29617771 vai rakstot uz e-pastu spor-
taskola@roja.lv. Uzņemšanas noteikumi ir ievietoti 
Rojas mājaslapā www.roja.lv sadaļā „Izglītība”.

Rojas Jūras zvejniecības muzejs
11. septembrī no pulksten 11.00–14.00 

muzeja sētā rīko

                   Rudens tirgu.
Amatnieku mājražotāju tirdziņš, 

 tirgus lustes, darbnīcas „Dari pats!”
12.00 koncerts vasarīgi rudenīgās krāsās.

MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS
„Garšu piedzīvojums Ziemeļkurzemes piekrastē”
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