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ROJAS PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Gadiem līdzi nāk man egles smarža
Un dziesma tā, kas Svēto nakti teic.
Un šodien, lūkojoties sveču liesmās,
Es tālās bērnu dienās aizmaldos.

Cienījamie Talsu novada iedzīvotāji un  
domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone!

Lai Dievišķā gaismā mums Ziemassvētki atmirdz un 
svētībā bagāts lai nākamais gads! Lai svētku mirdzumā 
dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un jau
niem sapņiem, labām domām, darbīgām dienām un prie
cīgiem atpūtas brīžiem!

Rudes  „Rūķi” un vadītāja Veronika Grosbaha

Pateicos par sadarbību visu Rojas pagasta iestāžu 
vadītājiem un darbiniekiem, kā arī pagasta pārvaldes 
darbiniekiem, senioru klubiņiem un Rojas Invalīdu 
biedrībai, kā arī tiem uzņēmējiem, bez kuriem visa gada 
garumā nebūtu bijis iespējams Rojas pagastu padarīt par 
acij un sirdij tīkamu! 

Lai mans svētku sveiciens tiek arī manu kaimiņienu 
Ivetas un Gunas ģimenēm, lai ikvienā mājā un sētā Zie
massvētku laikā smaržo pēc piparkūkām un pīrāgiem, bet 
vecis ar balto bārdu, lai atnes Vecgada sapņu piepildījumu!

Šis ir laiks, kad mirdz visspožākās zvaig
znes un visbaltākais sniedziņš snieg, un 
tāpēc gribas vēlēt ikvienam, lai gaišāk par 
svecītēm eglē ikviena sirsniņā ienāk 
cerību prieks!

Ar vislabākajiem novēlējumiem 
Jaunajā gadā – Eva Kārkliņa

Rakstu rakstiem izrakstītas
Ziemassvētku kamanas
Ieved sētā baltu prieku,
Dzidrus smieklus,
Mīļus stāstus,
Siltas, gaišas atmiņas.
Skat, tepat aiz stūra
Gads jauns lūkojas
ar jaunām cerībām,
ar brīnumu gaidām,
ar mīlestības pieskārienu.
Šis mirklis ir mūsu,
to paturam sirdī –
Tas mūsu ceļazvaigznei
uzmirdzēt ļaus.

Sirsnīgus un priekpilnus Ziemassvētkus, un lai Jaunais 
gads nāk ar jaunām iespējām, labu veselību un draudzīgu 
kopā būšanu! Kristīne Maslovska, 

Rojas vidusskolas  
Skolas Padomes priekšsēdētāja

Lai gaiši sapņi piepildās
Un sniega takās nemaldās.
Lai sirdī zvaigžņu lietus līst
Un iecerētais atdzīvojas īsts!

Gaišus un priecīgus svētkus 
visiem mūsu sadarbības partneriem 
un tūrisma pakalpojumu klientiem 
vēl                                            Rojas TIC

Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
Lai saprastu – vien mīlestība prot
Ar sauli sirdi piestarot.

Priecīgus un gaišus Ziemas
svētkus, laimīgu un veselīgu Jau
no gadu bijušajiem, esošajiem un 
topošajiem seniora kluba “Liedags” 
biedriem novēl kluba padome.

Gaišus svētkus  
visiem!

Dzīve bez laba – ir dzīve bez smaida.
Siltāka, gaišāka diena mūs gaida,
Sirds ja par sauli krūtīs mums taps.
                                                    K. Skalbe

Gaišus Ziemassvētkus, dzīvesprieku sirdī un lasītprie
ku dvēselē visiem čaklajiem mūsu bibliotēkas lasītājiem! 
Paldies par atsaucību un labvēlību, ko sajūtam mūsu dar
bā ikdienā!

Rojas pagasta bibliotēkas kolektīvs

Sijā zeltu tu, saulīte,
Caur visiem sietiņiem,
Lai priecīgi Ziemassvētki,
Lai bagāts Jaunais gads!

Paldies par kopā būšanu, palīdzību, izturību, pacietību 
un sapratni šajā citādajā laikā mūsu amatierkolektīvu 
vadītājiem, lieliem un maziem pašdarbniekiem, atbal
stītājiem, skatītājiem un kolēģiem! Lai Jūsu ikdienas 
gaitās baltas domas, balti vārdi un balti darbi! Sirdsmīļus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Jūsu Rojas kultūras centrs

Lej, saulīte, zelta lietu
Ziemassvētku vakarā,
Lai pietika gaišu domu
Visu gadu staigājot!

Sirds siltus Ziemassvētkus, veselību 2022. gadā skolē
niem, skolotājiem, vecākiem, bijušajiem Rojas vidus
skolas darbiniekiem un visiem mūsu draugiem! 

Rojas vidusskolas kolektīva vārdā  
direktore Santa Veide

Ar pateicības pilnu sirdi,
Ar pateicības pilnām domām
Likt galvu uz spilvena ik vakaru.
Ar mīlestības pilnu skatu
Mosties no rīta un veidot dienu tādu,
Kādā vēlamies dzīvot.

Lai dvēseles gaismu nespēj apslāpēt ne
viena tumsa! Novēlam gaišuma, sirsnības un 
cilvēcīguma piepildītus Ziemassvētkus!

Rojas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes vārdā 
 Patrīcija Kleinberga, SP priekšsēdētāja

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē, 
Veselību pašam un veselus mīļos, 
Laiku zvaigžņu skaitīšanai, 
Mazus brīnumus ikdienā 
Un lielus brīnumus sirdī, 
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus, 
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu 
Un mīlestību pret pasauli aiz loga.

Vissirsnīgākais paldies Evai Kārkliņai un Ingai 
Lēmanei par sirsnību un atsaucību, sagādājot mums Zie
massvētku prieku! Rojas pagasta pensionāri

Rūpes un raizes lai paliek pagātnē,
Cerību stariņš, lai uzspīd nākotnē,
Svecīšu liesmiņas eglītes zaros,
Prieku un ticību nākotnei dos!

Vissiltākie laba vēlējumi Ziemassvēt
kos un Jaunajā gadā visiem Rojas pa
gasta iedzīvotājiem un īpaši – Rojas 
invalīdu biedrības ļaudīm! Paldies 
par atsaucību un atbalstu tiem Rojas no
vada uzņēmējiem, kuriem rūp mūsu līdzcilvēku liktenis 
un ir svarīgi viņus atbalstīt svētku reizēs visa gada garu
mā! Lai spēks, izturība un dzīvesprieks valda ikvienā ģi
menē, ikkatrā sirsniņā!

Erna Grīnvalde,
Rojas invalīdu biedrības priekšsēdētāja

Zooveikals “Ķepas un astes” sveic 
 visus savus pircējus un viņu 
     mīluļus Ziemassvētkos, novēlot – 
          mīlēt un būt mīlētiem!

 Ruta un Baiba

Lai zem jūsu eglītes šogad 
starp dāvanām būtu arī 

trīs atslēdziņas – Veselībai, 
Mīlestībai un Laimei!
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Domes sēdē lemtais
Talsu novada domes deputāti 25. novembra 
domes sēdē lēma par 44 darba kārtības 
jautājumiem, no kuriem 1 tika skatīts slēgtā daļā

Administratīvie jautājumi
Apstiprināt Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 

nolikumu.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 36 „Par līdzfinansējumu 

Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesio-
nālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas”.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 37 „Kārtība, kādā tiek segti 
braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā”.

Atbrīvot no Upesgrīvas pamatskolas direktora amata pienākumu 
veikšanas M. Aveniņu ar 2021. gada 31. decembri.

Izstrādāt jaunu Talsu novada ģerboni. 
Apstiprināt nolikumu „Dundagas Kultūras pils nolikums”.
Apstiprināt konkursa „Dari Talsu novadam” veiktās projektu 

konkursa „Dari Talsu novadam” veiktās projektu izmaiņas. 
Apstiprināt Talsu novada medību koordinācijas komisijas sa-

stāvu nākamajam pilnvaru termiņam: Ģirts Kalnbirze – komisijas 
priekšsēdētājs, Talsu novada pašvaldības pārstāvis un komisijas 
locekļi: Mārtiņš Ralle, Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virs-
mežniecības Talsu nodaļas vecākais mežzinis; Kaspars Plivna, Lauku 
atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pār-
valdes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors; Lauris 
Ķemlers, biedrības „Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pilnvarots 
pārstāvis; Māris Alsbergs, biedrības „Latvijas Mednieku savienība” 
pilnvarots pārstāvis; Aigars Zadiņš, biedrības „Zemnieku saeima” 
pilnvarots pārstāvis. 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 38 „Par nomas maksas sa-
mazināšanu nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldībā”. 

Apstiprināt Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu „Dabas 
resursu nodoklis” izlietojuma nolikumu. 

Nodot Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) 
teritorijas plānojuma (Talsu novada domes 2015. gada 14. maija 
saistošie noteikumi Nr. 15 „Par Talsu novada teritorijas plānojuma 
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) 
grozījumu 2.0 redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzi-
numu saņemšanai. 

Atļaut Edvardam Ratniekam savienot Mērsraga ostas pārvaldes 
valdes locekļa amatu: ar Zemkopības ministra padomnieka amatu; 
ar padomes locekļa amatu (ar balsstiesībām kā Zemkopības minis-
trijas pārstāvis, kuru pieaicina, kad lemj par A/S „Latvijas Valsts 
meži” ziedojumu piešķiršanu) Valsts kultūrkapitāla fondā; ar priekš-
sēdētāja amatu Zemkopības ministrijas Zinātnes padomē; ar val-
des locekļa (līdzpriekšsēdētāja) amatu biedrībā „Latvijas Nākotnes 
apvienība”, ar galvenā redaktora amatu masu informācijas līdzeklī 
Ventspilniekiem.lv. 

Atļaut Dainim Karolam savienot Mērsraga ostas pārvaldes valdes 
priekšsēdētāja vietnieka amatu: ar Talsu novada pašvaldības domes 
deputāta amatu; ar Talsu novada pašvaldības komisijas „Talsu no-
vada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija” 
locekļa amatu; ar Talsu novada pašvaldības komisijas, kas piešķir 
balvu konkursā „Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi 
vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītī-
bā”, priekšsēdētāja amatu; ar Talsu novada pašvaldības komisijas par 
Talsu novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistiem 
un sporta komandām priekšsēdētāja amatu. 

Atļaut Evai Kārkliņai savienot Rojas ostas pārvaldes valdes 
priekšsēdētāja vietnieka amatu: ar Talsu novada pašvaldības domes 
deputāta amatu; ar Saeimas deputāta palīga amatu. 

Atļaut Ainim Stūrmanim savienot Mērsraga ostas pārvaldes valdes 
locekļa amatu: ar Talsu novada pašvaldības domes deputāta amatu; ar 
Talsu novada pašvaldības komisijas „Talsu novada pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisija” locekļa amatu. 

Atļaut Mārim Rozenbergam savienot Mērsraga ostas pārvaldes 
valdes priekšsēdētāja amatu: ar Rojas ostas pārvaldes valdes priekš-
sēdētāja amatu; ar Talsu novada pašvaldības domes deputāta amatu; 
ar pilnvarojuma izpildi (prokūrists) SIA „LM AUTO”; ar likvidatora 
amatu SIA „Pacifica”. Atļaut M.Rozenbergam savienot Rojas ostas 
pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu: ar Mērsraga ostas pārvaldes 
valdes priekšsēdētāja amatu; ar Talsu novada pašvaldības domes de-

putāta amatu; ar pilnvarojuma izpildi (prokūrists) SIA „LM AUTO”; 
ar likvidatora amatu SIA „Pacifica”. 

Atbrīvot Madaru Brāli no Mērsraga pagasta Dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja amata ar 2021. gada 26. novembri.

Atbrīvot Agnesi Kreicbergu no Mērsraga novada pašvaldības iz-
pilddirektora amata ar 2021. gada 8. decembri. 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 39 „Saistošie noteikumi par pub-
liskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Talsu novadā”. 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 40 „Saistošie noteikumu 
par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Talsu novadā”. 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 41 „Saistošie noteikumi par 
sabiedrisko kārtību Talsu novadā”. 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 42 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Talsu novadā”. 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 43 „Par saistošo noteikumu 
atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Informēt Kalvi Kalniņu, ka nav nepieciešama atļauja savienot 
Talsu novada Zaļumsaimniecības komisijas locekļa amatu ar Talsu 
novada pašvaldības domes deputāta amatu. 

Apstiprināt Talsu novada pašvaldības konkursa „Ziemassvētku 
skatlogs Talsu novada pilsētās” nolikumu. 

Iecelt Daigu Mucenieci Talsu novada Mērsraga pagasta Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja amatā ar 2021. gada 27. novembri. 

Apstiprināt Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma 
„Talsu Novada Ziņas” nolikumu. Apstiprināt Talsu novada pašval-
dības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo 
garantiju nolikumu.

Piešķirt Talsu novada domes priekšsēdētājai Sandrai Pēterso-
nei ikgadējo atvaļinājumu, laikā no 2021. gada 2. decembra līdz 
2021. gada 8. decembrim (ieskaitot). 

Nekustamā īpašuma jautājumi
Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzī-

mējumu 8837 008 0044. 
Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Zemkopības ministrijas per-

sonā, nekustamo īpašumu „Bērzu ceļš”, Laucienes pagastā, kadastra 
Nr. 8870 015 0021, kas sastāv no zemes vienības 0,42 ha platībā un 
inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0021 001, Meža liku-
mā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaim-
niekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot 
atzīmi Zemesgrāmatā. 

Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Zemkopības ministrijas per-
sonā, nekustamo īpašumu „Mazais degumu ceļš”, Laucienes pagastā, 
kadastra Nr. 8870 015 0022, kas sastāv no zemes vienības 0,48 ha 
platībā un inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0022 001, 
Meža likumā noteiktās, valsti piekrītošās un piederošās meža zemes 
apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to 
izdarot atzīmi Zemesgrāmatā.

 Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Zemkopības ministrijas 
personā, nekustamo īpašumu „Degumu ceļš”, Laucienes pagastā, 
kadastra Nr. 8870 015 0023, kas sastāv no zemes vienības 1,39 ha 
platībā un inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0023 001, 
Meža likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes 
apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to 
izdarot atzīmi Zemesgrāmatā. 

Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij, Zemkopības ministrijas per-
sonā, nekustamo īpašumu „Apvedceļš”, Laucienes pagastā, kadastra 
Nr. 8870 015 0024, kas sastāv no zemes vienības 1,4 ha platībā un 
inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8870 015 0024 001, Meža liku-
mā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaim-
niekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot 
atzīmi Zemesgrāmatā. 

Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu – zemes vienību Strēlnieku ielā 17,Talsos, kadastra apzī-
mējums 88010020107, ar kopējo platību 513 m2. Noteikt nekustamā 
īpašuma cenu 4079,70 EUR, samaksu veicot 5 gadu laikā no pirkuma 
līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Būves īpašnieks 
maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

Nodot iznomāšanai zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 
88420100041, Sabilē, Talsu novadā, 3m2 platībā, rīkojot rakstisku iz-
soli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcenu noteikt 28,00 EUR gadā, 
neieskaitot PVN un NĪ nodokli. Nomas līguma termiņu noteikt 
5 gadus.

Pieņemt Talsu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Lat-
vijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā esošos 
nekustamos īpašumus  Laidzes pagastā: „Līkumi”; „Angārs”; „Pils 
parks”; „Estrādes ceļš”; „Ziedgravu estrāde”; „Ezera ceļš”. 

Atļaut SIA „Uzvara 94” pārveidot nekustamajā īpašumā „Diž-
meži”, Ģibuļu pagasts, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
88540130125 ierīkoto plantāciju meža platību 6,95ha, atbilstoši teri-
torijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai. 

Attīstības plānošanas un projektu vadības jautājumi
Papildināt Talsu novada Attīstības programmas 2014.–2020. gada 

3. pielikumu „Investīciju plāns 2021.–2023. gadam” ar 13.1.3. speci-
fiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās 
attīstības jomā„ 13.1.3.1. pasākuma „Energoefektivitātes paaugsti-
nāšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlaboša-
nai„ projektu „Saules paneļu sistēmas uzstādīšana Talsu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai.” 

Nodot lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes gabaliem Dārza 
ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā, kā Rojas novada teritorijas plānoju-
ma 2011.–2023. gadam grozījumi” projektu un Vides pārskata pro-
jektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Finanšu jautājumi
Piešķirt biedrībai „Florbola klubs „Talsi”” papildu finansējumu 

4375,00 EUR apmērā florbola komandas „Talsu NSS/Krauzers” da-
lībai Latvijas čempionāta florbolā augstākajā līgā 2021./2022. gada 
sezonā un mājas spēļu organizēšanai. 

Piešķirt finansējumu 7612,00 EUR, tai skaitā PVN, Saimnieciskā 
nodrošinājuma nodaļai rēķinu apmaksai, par veiktajām Covid-19 
analīzēm Talsu novada pašvaldības darbiniekiem, kuru klātbūtne 
darba vietā bija kritiski svarīga un kuri nav vakcinēti vai ar pārsli-
mošanas sertifikātu, par laika periodu no 2021. gada 20. oktobra līdz 
2021. gada 15. novembrim (ieskaitot). 

Pārcelt finansējumu 2022. gada budžetā 31790,32 EUR šādām 
Centrālās administrācijas struktūrvienībām: Saimnieciskā nodroši-
nājuma nodaļai (Ēku energosertifikāciju, ēku energosertifikātus un 
to pārskatus Talsu novada pašvaldības iestādēm – 14 036,00 EUR), 
Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai (Paskaidrojuma raks-
ta izstrādei par ārējo elektrības tīklu, videonovērošanas sistēmas 
izbūvi un teritorijas atjaunošanu muzikālā soliņa uzstādīšanai Baz-
nīckalnā  – 8 582,52 EUR), Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai 
(Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinsta-
lācijas izolācijas pretestības mērījumus 13 Pasūtītājam piederošajām 
ēkām – 9 171,80 EUR). 

Talsu novada domes deputāti 30. novembra 
ārkārtas domes sēdē lēma par 3 darba  
kārtības jautājumiem.

Administratīvie jautājumi
Iecelt Talsu novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja 

amatā Juri Orinski ar 2021. gada 1. decembri. 
Pilnvarot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru ar rīkojumu 

noteikt aizliegumu atrasties uz Talsu novada administratīvajā teritori-
jā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu pašvaldības valdījumā eso-
šo ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība 
un veselība.

Finanšu jautājumi
Pārcelt finansējumu 2022. gada budžetā 68 979,68 EUR Attīstības 

plānošanas un projektu vadības nodaļai atbilstoši finansējuma mēr-
ķiem: Būvprojekta un apliecinājuma kartes „Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā „Abavas senleja” ak-
tualizācija un izmaiņas” – 8 566,80 EU R, Būvprojekta „Talsu pamat-
skolas pārbūve, mācību vides un infrastruktūras uzlabošana vispārē-
jās izglītības iestādē” izmaiņu izstrāde – 11 567,60 EUR, Būvprojekta 
„Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve” aktualizācija un 
izmaiņu izstrāde – 6 098,40 EUR, Talsu novada ilgtspējīgas enerģēti-
kas un klimata rīcības plāna izstrāde 2022.–2030. g. – 6 737,28 EUR, 
„Skolas energoefektivitāte un pārbūve K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos 
1. un 2. kārta” aktualizācija – 36009.60 EUR.

Renāte Freiberga

Publiskā apspriešana lokālplānojumam 
Rojā, zemes gabaliem Dārza ielā 8 un 
Plūdoņa ielā 13

Saskaņā ar Talsu novada domes 
25.11.2021. lēmumu Nr. 341 „Par lokālplā-
nojuma Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, 
Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā redakci-
jas nodošanu publiskajai apspriešanai”, tiek 
nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija 
un vides pārskats publiskai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 
13.12.2021. līdz 12.01.2022. Lokālplānojuma 
un vides pārskata publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 5.01.2022. plkst. 15.00 video-
konferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 
4.01.2022. plkst. 17.00 var nosūtīt pieteiku-
mu uz e-pastu: ligita.snore@talsi.lv, norādot 
vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta 
adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. 
Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē You-
tube platformā Talsu novada pašvaldības kon-
tā (precīza saite tiks publicēta pirms sapulces 
sākuma).

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi 
lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā 
sūtāmi par pastu vai iesniedzami Talsu novada 
pašvaldībai Kareivju ielā 7 Talsos, LV-3201 vai 
Rojas pagasts pārvaldē Zvejnieku ielā 3 Rojā, 
LV-3264; elektroniski parakstīti iesniegumi 
nosūtāmi uz e-pastu: pasts@talsi.lv vai pašval-
dības e-adresi norādot: Lokālplānojums Rojā.

Lokālplānojuma un vides pārskata mate-
riāli papīra formātā pieejami Valsts vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Zvejnieku ielā  3 
Rojā. Informācija pieejama arī publiskajā 
ārtelpā un apskatāma Rojas pagasta pārvaldē. 
Elektroniski – pašvaldības tīmekļvietnē www.
talsunovads.lv un Geolatvija, un tīmekļvietnē 
www.roja.lv.

Kontaktinformācija konsultācijām attāli-
nāta, kā arī, iepriekš piesakoties klātienē, zaļa-
jā režīmā: Rojas pagasta pārvaldes teritorijas 
plānotāja Ligita Šnore (tālrunis: 29533662,
e-pasts: ligita.snore@talsi.lv). 

Piesakies nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumam e-pastā

Aicinām iedzīvotājus izmantot 
iespēju saņemt nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksāšanas paziņoju-
mu elektroniski e-pastā.

Saņemt e-pasta paziņojumu 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksu ir ērti un, veicot maksā-
jumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai 
īsziņa atgādina par maksāšanas 
termiņu. E-atgādinājums uz norā-
dīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas 
dienas pirms maksāšanas termiņa, 
bet SMS veidā – maksāšanas ter-
miņa samaksas dienā.

Maksāšanas paziņojumu varat 
saņemt, atvērt un iepazīties, at-
rodoties jebkurā vietā. Iespējams 
ne tikai saņemt paziņojumu, bet 
uzreiz arī veikt apmaksu internet-
bankā vai portālos www.epakal-
pojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā 

www.epakalpojumi.lv iespējams 
veikt nomaksu arī par citas fiziskas 
vai juridiskas personas īpašumiem. 
Veicot maksājumu internetbankā, 
būtiski ir pārliecināties, vai pār-
skaitījums adresēts pašvaldībai, 
kas izsūtījusi paziņojumu par ne-
kustamā īpašuma nodokļa nomak-
su. Pārskaitījums veicams uz kādu 
no tiem pašvaldības kontiem, kas 
norādīti sagatavotajā maksāšanas 
paziņojumā.

Videi draudzīga resursu iz-
mantošana ir vēl viens iemesls, 
kādēļ maksāšanas paziņojumus sa-
ņemt elektroniski. Aizvadītā gada 
sākumā Latvijā tika izsūtīti vairāk 
nekā 1 milj. nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumi 
pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu 
izmaksas par vienu vēstules 

izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, 
ka daļa nekustamā īpašuma 
īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, 
izmaksas par vienu sūtījumu ir 
lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības 
kopā samaksā vairāk nekā 1 milj. 
EUR tikai par pasta izdevumiem.

Aicinām nodokli samaksāt 
laicīgi, jo saskaņā ar likumu, par 
laikā neveiktu maksājumu tiek ap-
rēķināta nokavējuma nauda 0,05% 
apmērā no nesamaksātās summas.

Portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams pieteikties arī atgādināju-
mu saņemšanai e-pastā vai īsziņas 
veidā par nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņa tuvošanos.

Jautājumu gadījumā Talsu no-
vada pašvaldībā sazināties ar Ne-
kustamā īpašuma nodokļa daļu: 
63232124 vai 27292363.
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Šogad paveiktie nozīmīgie 
darbi pilsētās un pagastos

Talsu novada pašvaldība aizejošā 
gada noslēgumā tradicionāli atskatās 
uz paveikto novada attīstībā, ne tikai 
teritorijas labiekārtošanā, bet arī ēku 
un telpu tehniskā stāvokļa uzlabošanā 
un pilnveidošanā. Ikkatra gada nogalē 
tiek noteikti rīcības virzieni, kas no-
saka konkrētus pasākumus, lai tiktu 
īstenotas novada noteiktās prioritātes 
un mērķi. Līdztekus pašu pārvalžu 
finansējuma ieguldīšanai, citviet tiek 
realizēti dažādi kopējie pašvaldības 
projekti, kam piesaistīts arī Eiropas 
Savienības fondu finansējums.

Aizvadītais gads ir bijis darbīgs un 
piepildīts ar daudziem svarīgiem no-
tikumiem novada sabiedriskajā dzīvē. 
Lieli finanšu līdzekļi ir ieguldīti novada 
infrastruktūras attīstībā. Ir renovētas 
ielas, pašvaldības ēkas un telpas, veikti 
uzlabojumi izglītības iestādēs un so-
ciālajā infrastruktūrā. Atskatoties uz 
paveikto, varam būt gandarīti par kopā 
paveiktajiem darbiem, jo raženi ir strā-
dāts katrā pagasta un pilsētas pārvaldē. 

Aicinām iepazīties ar visu gada laikā 
īstenoto projektu sarakstu, kurā apko-
pota informācija par paveikto un finan-
šu līdzekļu izlietojumu.

ROJAS PAGASTĀ
 9 Rojas Jūras zvejniecības muze-

jā aktualizēta un modernizēta muzeja 
Amatniecības un sadzīves ekspozī-
cija „Tā mēs te jūrkantē dzīvojām” 
(8400,26 eiro, tai skaitā PVN).

 9 Realizēts projekts „Cilvēki pie 
jūras”, kā ietvaros pārbūvēts Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja filiāles „Kaltenes 
klubs” vēsturiskās ēkas 2. stāvs, kur iz-
veidots ekspozīcijas – radošās darboša-
nās centrs, kā arī labiekārtots laukums 
āra teritorijā (226032,35 eiro, tai skaitā 
PVN).

 9 Realizēts projekts „Mūžībā aiz-
saukto zvejnieku un jūrnieku piemi-
ņas vietas atjaunošana”, kā ietvaros 
ar mūsdienīgiem ārtelpas dizaina un 
labiekārtojuma risinājumiem labiekār-
tots laukums pie Rojas Kultūras centra 
(166 508,37 eiro, tai skaitā PVN).

 9 Renovētas kādreizējās Rojas 
(Lubezeres) jūrskolas skolotāju ēkas – 
1. stāvā ierīkotas ģimenes ārstu prakses, 
bet ēkas 2. stāvā izveidota Rojas Jūras 
zvejniecības muzeja izstāžu vieta „Vai 
tu mīli jūru” (99056,58 eiro, tai skaitā 
PVN).

 9 Atjaunotas Rojas novada paš-
valdības Brīvā laika pavadīšanas un 
jauniešu centra „Strops” telpas Strauta 
ielā 8-33, Rojā un pārbūvēta apkures 
sistēma (17 987,32 eiro, tai skaitā PVN).

 9 Atjaunotas koka laipas Rojas 
pludmalē un uzlabots Rojas pludmales 
peldvietas infrastruktūra, tajā skaitā 
labiekārtots sanitārais mezgls un sa-
biedriskā tualete (14  980,00 eiro, tai 
skaitā PVN).

Renāte Freiberga
P. S. Ierobežotās vietas dēļ publicēti dati 

tikai par Rojas novadu.

Kaltenes kluba ēka ziemas baltumā.     I. Indriksones foto 

Apstiprina izmaiņas Talsu novada 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumā

25. novembra Talsu novada do-
mes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas 
Talsu novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzī-
bas nolikumā, kas stāsies spēkā no 
nākamā gada janvāra. Tās ieviestas, 
lai pakāpeniski sakārtotu pašvaldībā 
strādājošo darbinieku atlīdzības un 
novērtēšanas kārtību.

Valsts kanceleja ir secinājusi, ka 
valsts pārvaldē un pašvaldībās augstāk 
kvalificēto darbinieku atalgojums ir pat 
par 28% – 38% zemāks nekā nodarbi-
nātajiem līdzvērtīgos amatos privātajā 
sektorā. Nespējot konkurēt ar privāto 
sektoru, valsts pārvaldē un pašvaldībās 
arvien vairāk pieaug darbinieku mainī-
ba, un arvien grūtāk ir piesaistīt kvalifi-
cētus speciālistus. 

Arī Talsu novada pašvaldība jau ilg-
stoši saskaras ar kvalificētu speciālistu 
piesaistes grūtībām zemā atalgojuma 
dēļ. Pašvaldība, salīdzinot ar privāto 
sektoru, nav konkurētspējīga personāla 
piesaistē, līdz ar to ir sarežģīti nodroši-
nāt visu nepieciešamo funkciju izpildi. 
Uz atsevišķām vakancēm speciālistus 
neizdodas atrast, pat sludinot atkārto-
tus publiskos konkursus.

Lai šo situāciju uzlabotu, ir apstipri-
nātas izmaiņas Talsu novada pašvaldī-
bas institūciju amatpersonu  un darbi-
nieku atlīdzības nolikumā. Tas nosaka 
kārtību, kādā nosakāma atlīdzība do-
mes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem, 
deputātiem, komiteju priekšsēdētājiem, 
komisiju locekļiem, Talsu novada paš-
valdības darbiniekiem. Nolikums ne-
paredz atlīdzības noteikšanas kārtību 
pašvaldības kapitālsabiedrībām, ostām, 
publiski privātajām kapitālsabiedrī-
bām, amatiermākslas kolektīvu vadītā-
jiem un speciālistiem, kā arī izglītības 
iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem, 
tai skaitā izglītības iestāžu vadītājiem.

Apstiprinātās izmaiņas paredz cie-
šāku darbinieka ikgadējās vērtēšanas 
rezultātu sasaisti ar noteikto atalgo-
juma līmeni. No nākamā gada darbi-
nieka mēnešalga tiks noteikta, ņemot 
vērā pašvaldībā nostrādāto laiku un 
individuālo darba izpildes novērtēju-
mu. Darbinieku darbības un rezultātu 
novērtēšana notiks reizi gadā – līdz 
katra gada 1. februārim – par laika 
periodu no iepriekšējā gada 1. janvā-
ra līdz 31. decembrim. Talsu novada 
pašvaldības darbiniekiem iespējamais 
atalgojuma pieaugums no nākamā 
gada būs līdz 30%.

Iespējamie motivācijas mehānismi 
pašvaldības darbiniekiem tiek noteikti 
vairāki, tomēr to pielietošana praksē tiks 
individuāli vērtēta, ņemot vērā apstākļus 
un pieejamo budžeta finansējumu. 

Nolikums paredz izmaiņas arī Talsu 
novada domes priekšsēdētāja, vietnie-
ku, deputātu un komiteju priekšsēdētā-
ju atalgojumos. 

Domes deputāta darba samaksa tiek 
noteikta, ņemot vērā Valsts kancelejas tī-
mekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes 
mēnešalgas apmēru. To nosaka saskaņā 
ar Valsts un pašvaldību institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības likuma 
4. panta otro daļu, piemērojot koeficien-
tus: pašvaldības domes komitejas priekš-
sēdētājam – 2,55, pašvaldības domes ko-
mitejas priekšsēdētāja vietniekam – 1,9, 
pašvaldības domes deputātam – 1,2.

2021. gadā komiteju priekšsēdē-
tāju vidējais atalgojums mēnesī ir 
453,25  eiro par vidēji 60 nostrādātām 
stundām. Savukārt jaunais regulējums 
nosaka komitejas priekšsēdētāja atlīdzī-
bu 2499,20 eiro par pilna laika darbu, 
tas ir, par 160 stundām. Deputātu atal-
gojuma maksimāli iespējamais apmērs 
mainīts no 441 eiro līdz 661,50 eiro. Ik-
mēneša atalgojuma apmērs deputātiem 

un komiteju priekšsēdētājiem tiek aprē-
ķināts pēc darba laika uzskaites tabelē 
norādītās informācijas.

Arī domes priekšsēdētāja mēnešalgu 
nosaka, ņemot vērā Valsts kancelejas tī-
mekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes 
mēnešalgas apmēru, kas tiek noteikta sa-
skaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 4. panta otro daļu: bāzes mēneš-
algu noapaļojot pilnos eiro, piemērojot 
koeficientu 3,64. Savukārt domes priekš-
sēdētāja vietnieka mēnešalgas noteikša-
nai piemēro koeficientu 3,2.

Talsu novada domes priekšsēdētā-
jam atalgojums pie 2021. gada bāzes 
algas apmēra noteikts no 2420 eiro uz 
3732 eiro, bet vietnieku atalgojums 
pie 2021. gada bāzes algas apmēra: no 
2140 eiro uz 3281 eiro mēnesī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Pētersone skaidro, ka grozījumi 
nolikumā veikti, lai sakārtotu atlīdzības 
sistēmu, kas, apvienojot četrus iepriek-
šējos novadus — Talsu, Rojas, Dunda-
gas un Mērsraga novadus — bijusi ļoti 
atšķirīga. Tā kā līdzšinējais nolikums 
nav ticis mainīts kopš 2013. gada, tas 
neatbilda reālajai situācijai.

Izmaiņas valsts un pašvaldību insti-
tūcijās strādājošo atalgojuma politikā 
paredzētas arī valsts līmenī.

16. novembrī Saeima galīgajā la-
sījumā apstiprināja grozījumus liku-
mā „Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums”. To mērķis ir uzlabot valsts pār-
valdes darba efektivitāti un kvalitāti, 
īstenojot atlīdzības sistēmas reformu.

Inita Fedko, 
Talsu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārke-
tinga nodaļas vadītāja 

Mob. tel.: 26663732
E-pasts: inita.fedko@talsi.lv

Stājoties spēkā administratīvi teri-
toriālajai reformai, no 1. jūlija Talsu 
novada pašvaldība oficiālajos doku-
mentos izmanto mazo valsts ģerboni. 
Lai radītu jaunā novada iedzīvotājus 
vienojošu simbolu, Talsu novada do-
mes deputāti nolēma uzsākt jauna 
Talsu novada ģerboņa izstrādi.

Kopš 2010. gada 25. marta Talsu no-
vada ģerbonis bija mākslinieces Antras 
Auziņas izstrādātais: ozollapu vainags, 
kura 18 lapiņas simbolizēja novada čet-
ras pilsētas un 14 pagastus zelta laukā. 

1. jūlijā stājās spēkā administratīvi 
teritoriālā reforma, apvienojot agrākos 
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novadus. Saskaņā ar Administratīvo te-
ritoriju un apdzīvoto vietu likumu un 
Talsu novada domes lēmumu, Talsu no-
vada pašvaldība no 1. jūlija kā Talsu no-
vada ģerboni uz laiku līdz Talsu novada 
ģerboņa apstiprināšanai izmanto mazo 
valsts ģerboni.

13. augustā Talsu novada pašvaldība 
vērsās Valsts prezidenta kancelejā, kā 
pakļautībā ir Valsts Heraldikas komisi-
ja, lai noskaidrotu, kāda būtu atbilsto-
šākā rīcība ģerboņa jautājumā: virzīt 
Valsts Heraldikas komisijai izskatīšanai 
papildinātu esošo Talsu novada ģerbo-
ni, atjaunot vēsturisko Talsu apriņķa 

(rajona) ģerboni vai izstrādāt jaunu 
Talsu novada ģerboni.

24. augustā tika saņemta atbilde no 
Valsts Heraldikas komisijas, kas ieteica 
atjaunot vēsturisko Talsu apriņķa (rajo-
na) ģerboni (zaļš vainags ar septiņiem 
zelta trīslapu ziediem zelta laukā), to-
mēr pieļaujama ir arī jauna Talsu nova-
da ģerboņa izstrāde.

Talsu novada domes deputātu vairā-
kums atbalstīja jauna Talsu novada ģer-
boņa izstrādi, lai radītu jaunā novada 
iedzīvotāju vienojošu ģerboni.

Procesu paredzēts sākt ar darba 
grupas, kas sastāvēs no dažādiem jomu 
speciālistiem, izveidi. Tālāk tiks organi-
zēta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu, 
kādus simbolus būtu nepieciešams ie-
strādāt jaunajā ģerbonī, tad tiks izvēlēts 
ģerboņa izstrādātājs. Paredzēts sagatavot 
vairākus ģerboņa variantus, par tiem pēc 
tam organizējot iedzīvotāju aptauju. Kad 
tiks izvēlēts sabiedrībai pieņemamākais 
jaunais Talsu novada ģerbonis, tas tiks 
virzīts izskatīšanai Kultūras ministrijā 
un Valsts Heraldikas komisijā.

Jauna Talsu novada ģerboņa izstrāde 
neietekmēs jau apstiprinātos pilsētu un 
pagastu ģerboņus: tie ir spēkā esoši un 
netiks mainīti. 

Inita Fedko

Kā saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā?
Talsu novada pašvaldība, lai dažādām mērķgrupām 

sarežģītās dzīves situācijās atvieglotu sadzīves apstākļus, 
iespēju robežās palīdz dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”, Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzī-
vokļa jautājumā maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuri ir 
pensionāri, invalīdi, kuru ģimenē ir nepilngadīgi bērni, kuri 
tiek izlikti no īrētas dzīvojamās telpas un kuriem nav citu 
dzīvojamo platību. Talsu novada domes 2020. gada 16. jūlija 
saistošie noteikumi Nr. 13 „Kārtība, kādā Talsu novada paš-
valdība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosa-
ka gadījumus, kad Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā. Šo atbalstu 
var saņemt ģimenes, kas audzina trīs un vairāk nepilngadīgus 
bērnus un tiek izliktas no dzīvojamās telpas, nepilnas ģimenes, 
kur bērnus audzina viens vecāks, pensijas vecumu sasniegušas 
personas, kurām nav apgādnieku, personas, kurām noteikta 
1. vai 2. grupas invaliditāte un kurām nav apgādnieku, ģimenes 
ar bērniem līdz septiņu gadu vecumam.

Talsu novada dzīvokļu komisija vērtē katras personas at-
bilstību kritērijiem, lai tās tiktu uzņemtas Palīdzības reģistrā 
vai tiktu pagarināts īres līguma termiņš par pašvaldībai pie-
derošā dzīvokļa īri.

Likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, kas 
stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī, jau sākotnēji tika paredzēts, 
ka pašvaldība drīkst izīrēt pašvaldībai piederošos dzīvokļus ti-
kai šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ņemot vērā iepriekš minē-
to, Talsu novada dzīvokļu komisija šobrīd veic visu esošo īres 
līgumu pārskatīšanu, lai pieņemtu lēmumu par  attiecīgā īrnieka 
atbilstību augstāk norādītajiem likuma un saistošo noteikumu 
kritērijiem, kas ļautu turpināt īrēt pašvaldības dzīvokli, kas pie-
šķirts  pēc 2002. gada 1. janvāra. Talsu novada dzīvokļu komisija, 
lēmumu pieņemšanas procesā, pieprasa papildus dokumentus 
gan no pašvaldības kapitālsabiedrībām, pagastu pārvaldēm, gan 
arī atsevišķās situācijās no Ventspils zonālā valsts arhīva.  

Gadījumos, kad Talsu novada dzīvokļu komija konstatē, 
ka persona, kas īrē pašvaldībai piederošo dzīvokli, neatbilst 
likumā un saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem 
par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, īres līgums ar šo 
personu tiek pagarināts ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, tādējādi 
dodot laiku atrast citu dzīvojamo platību. 

Jautājumu gadījumā par pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā iedzīvotāji var vērsties pie Talsu novada 
pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas mājokļa 
speciālista, zvanot uz tālruni 29269850 vai rakstot e-pastā 
dace.sudmale@talsi.lv

Aicinām rūpēties par savlaicīgu sniega un 
lāsteku tīrīšanu no ēku jumtiem!

Ņemot vērā intensīvi uzsnigušā 
sniega daudzumu, kā rezultātā uz 
daudziem ēku jumtiem krājas nenotī-
rīts sniegs un apledojums, kas krītot 
var radīt draudus apkārtējo cilvēku 
veselībai un dzīvībai, kā arī ēku tu-
vumā novietoto transportlīdzekļu 
drošībai, Talsu novada pašvaldības 
policija aicina Talsu novada privāt-
māju īpašniekus un ēku apsaimnieko-
tājus rūpēties par savlaicīgu sniega un 
lāsteku notīrīšanu no tiem piederoša-
jiem īpašumiem.

Šobrīd spēkā esošie Talsu novada 
domes saistošie noteikumi Nr. 9 nosa-
ka, ka ēku īpašniekiem un apsaimnie-
kotājiem ir jānodrošina sniega un ledus 
tīrīšana no balkoniem, būvju jumtiem, 
lai nepieļautu sniega un ledus krišanu 
uz zemes. Savukārt situācijās, kad tiek 

apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu 
drošība, nodrošināma bīstamo vietu 
norobežošana, steidzami veicot pasā-
kumus sniega, ledus un lāsteku novāk-
šanai no brauktuves, lietojot drošības 
līdzekļus. Par šo noteikumu neievēro-
šanu vainīgajām personām var piemē-
rot brīdinājumu vai naudas sodu – fi-
ziskai personai no desmit līdz 500 eiro, 
bet juridiskajai personai līdz 1500 eiro. 

Lai gan minētie saistošie noteiku-
mi attiecināmi tikai uz Talsu novada 
iedzīvotājiem  pirms administratīvi teri-
toriālās reformas, tomēr, lai ēku jumtu 
neattīrīšana no sniega un lāstekām ne-
apdraudētu garāmgājējus un nepieļau-
tu citus riskus, aicinām šos noteikumus 
ievērot arī Rojas, Dundagas un Mērsra-
ga pagastā.  

Lai izvairītos no bīstamām situāci-

jām, aicinām ikvienu novada iedzīvotā-
ju būt uzmanīgam un ievērot elementā-
rus drošības pasākumus:

•	 pārvietojoties pa ietvēm, ik pa lai-
kam censties paskatīties uz ēku jumtiem 
un apiet bīstamās vietas, iespēju robežās 
par to pabrīdinot arī apkārtējos;

•	 redzot, ka teritorija pie ēkas ir no-
robežota ar brīdinājuma lentām vai zī-
mēm, nekāpt tām pāri, bet apiet apkārt;

•	 pamanot, ka tiek veikti ēkas jum-
ta  tīrīšanas darbi, bet teritorijā pie ēkas 
nav izvietoti norobežojuma elementi, 
netuvoties šai ēkai;

•	 automašīnu īpašniekiem ņemt 
vērā izvietotās brīdinājuma lentes vai 
cita veida norobežojumus un nenovie-
tot savas automašīnas bīstamo vietu 
tiešā tuvumā. 

Linda Pavlovska-Dišlere

Izstrādās jaunu Talsu novada 
ģerboni
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No „Bangas” atvadoties
Dace Klabere

Sanāca tāds pavisam skumīgs virs-
raksts, bet šodien jūs savās pastkastītēs 
saņēmāt pēdējo „Bangas” numuru. Pēc 
neskaitāmajiem jautājumiem satieko-
ties un telefona zvaniem, secināju, ka 
„Bangas avīzīte”, kā lasītāji to mīļi dē-
vēja, bija ļoti iemīļota, un par to, ka tā 
vairs netiks izdota, sāp sirds mums vi-
siem. Taču, kā mēdz teikt, katras beigas 
ir kaut kā jauna sākums, un jau janvāra 
vidū, tāpat kā līdz šim saņēmāt „Ban-
gu”, savās pastkastītēs saņemsiet „Talsu 
Novada Ziņas”.  Tajās starp ziņām par 
visu jauno Talsu novadā atradīsiet arī 
vietu, kur būs vēstīts par jaunumiem 
Rojas pagastā.

ATSKATS BANGAS VĒSTURĒ
„Bangas” pirmais numurs iznācis 

1987. gada 3. jūlijā, un tās pirmais re-
daktors ir Gundars Sproģis. Zem avī-
zes nosaukuma ir norāde, ka laikraksts 
„Banga” ir Talsu rajona zvejnieku kol-
hoza „Banga” valdes, partijas komitejas, 
komjaunatnes komitejas un arodkomi-
tejas laikraksts. Laikraksta cena ir 2 ka-
peikas. Tā pirmajā lappusē ir ievietots 
Miķeļa Lismenta raksts „Labu ceļavēju”, 
kurā izteikts novēlējums visiem laik-
raksta korespondentiem: „Vieglu spal-
vu un veiksmi šajā nepavisam vieglajā 
darbā.” Laikrakstā atspoguļotas zvej-
niecības, ražošanas, sporta un kultūras 
dzīves aktualitātes.

Gundars Sproģis par redaktoru 
strādā no tā dibināšanas dienas līdz 
1993. gada aprīlim. Šajā laikā vairākkārt 
mainās laikraksta vizuālais izskats. No 
1987. gada decembra laikraksts ir Talsu 
rajona kopsaimniecības „Banga” partijas 
komitejas, valdes, komjaunatnes komi-
tejas, arodkomitejas un LTF (Latvijas 
Tautas frontes) Rojas un Kolkas nodaļas 
laikraksts. Laikraksta īpašnieks ir Tal-
su rajona kopsaimniecība „Banga”. No 
1993. gada „Banga” kļūst par zvejnieku 
sabiedrības „Banga” laikrakstu.

Gundara Sproģa darbības laikā par 
korespondentēm strādā Sintija Niklāva 
un Nora Driķe, populārākie ārštata ko-
respondenti ir Ilona Zvaigzne, Gunārs 
Trukšāns, Astra Feldmane, L. Rāja. Lie-
lāko daļu fotogrāfiju autors ir pats Gun-
dars, bet ir arī Ivara Zūberga un Āra 
Krauzes foto.

No 1993. gada maija līdz 1996. gada 
aprīlim laikraksta „Banga” redaktore 
ir Nora Driķe. 1994. gada janvāra bei-
gās redakcija no Ostas ielas pārceļas 
uz Bangu ielu 2, un 1995. gada janvārī 
Nora Driķe kļūst par laikraksta izdevē-
ju, nodibinot individuālo uzņēmumu. 
Līdz ar to mainās laikraksta pase, kurā 
ir publicēts uzraksts „Laikraksts Zie-
meļkurzemes Piekrastei”, jo tas vairs nav 
akciju sabiedrības „Banga” laikraksts. 
Laikraksts iznāk reizi nedēļā un to var 
pasūtīt Talsu rajona robežās, mēneša 
maksa – 30 santīmi. Pamazām laik-
raksta cena aug, un 1996. gada janvārī 
tā cena abonējot ir 55 santīmi mēnesī. 
Laikrakstā bieži tiek publicēti vietējo 
literātu – Dzintras Žuravskas, Arnolda 
Zeltiņa un citu darbi. Daudz rakstu ir 

par notikumiem 
zvejniecībā, sportā, 
vidusskolā, mūzi-
kas skolā, komu-
nālajā uzņēmumā, 
ostas pārvaldē, Ro-
jas pagasta pado-
mē. No 1994. gada 
augusta laikrakstā 
tiek publicēti raksti 
arī par notikumiem 
Dundagas pagastā. 
Redaktores Noras 
Driķes laikā par 
korespondentiem 
strādā Mairita 
Balode, Gundars 
Bert holds, Gun-
dars Sproģis, Gita 
Stalte, Līga Zum-
berga, kas rakstīja 
par notikumiem 
Kolkā. Avīzē skatā-
mas Ivara Zūberga, 
Gata Rozenfelda, 
Daiņa Sileviča, 
Daiņa Kārkluval-
ka, Andreja Švalbes 
u.c. foto.

No 1996. gada 
aprīļa līdz 2002. ga-
da 1. maijam laik-
raksta „Banga” re-
daktore ir Mairita 
Balode. Jau no 
1994. gada Mairi-
ta strādāja Noras Driķes individuālajā 
uzņēmumā „N.  Banga” par korespon-
denti, un, mainoties laikraksta izdevē-
jam, Mairita tiek pieņemta par avīzes 
„Banga” redaktori, kas nu bija kļuvusi 
par Rojas pašvaldības izdevumu. Šajos 
gados avīzei regulāri rak sta Gita Stalte, 
Dace Dreimane, Dace Klabere, Inese 
Freija, Irēna Svitiņa. Skaidrīte Brūšnie-
ce regulāri informē par notikumiem 
mūzikas skolā, Māris Magurs par sa-
censībām svarcelšanā. Avīzei joprojām 
fotografē Gatis Rozenfelds, Ivars Zū-
bergs, Andrejs Švalbe un citi. Tagad va-
ram lepoties, ka šodien visā Latvijā un 
ārvalstīs zināmais fotogrāfs Gatis Ro-
zenfelds savulaik bijis ārštata fotogrāfs 
mūsu „Bangā”. Savukārt notikumus 
Dundagas pusē fotogrāfijās iemūžināja 
Visvaldis Biezbārdis, kurš arī vēlāk ne-
kad neatteica atsūtīt kādu foto „Bangai”.

No 2002. gada maija līdz 2003. gada 
augustam laikraksta redaktore ir Irēna 
Svitiņa. Viņa avīzē publicējusi dau-
dzus rakstus par novada iedzīvotājiem 
un notikumiem. Intervijā par savu 
darbības laiku Irēna saka: „Tā kā ne-
esmu profesionāla žurnāliste un darbā 
biju pieņemta uz laiku, apvienojot to ar 
pamatdarbu bibliotēkā, īpašu jauninā-
jumu nebija. Centos, lai būtu ievērotas 
pamatprasības un avīze nebūtu sliktāka 
kā Mairitas Balodes darba laikā. Tā kā 
bijām laikraksts Ziemeļkurzemes pie-
krastei, rakstījām arī par notikumiem 
un cilvēkiem Dundagā un Kolkā. Gal-
venokārt rakstījām mēs divas – es un 
Dace Klabere. Saistoši bija arī Laimas 
Landmanes iesniegtie raksti. Par Rojas 
vidusskolā notiekošo informēja direk-

tores vietniece audzināšanas darbā Eva 
Kārkliņa, par dažādiem kurioziem at-
gadījumiem cilvēku dzīvē – Aloizs Vil-
ciņš, par sabiedrībā un pasaulē tolaik 
aktuālām tēmām – Anrijs Punka.

Redaktores Gitas Staltes darbī-
bas laiks ir no 2003. gada 1. decembra 
līdz 2005. gada 10. septembrim, un 
no 2007.  gada augusta līdz 2010. gada 
29. jūlijam. No 2008. gada janvāra laik-
raksts iznāk divas reizes mēnesī, un tā 
izdevējs ir Rojas pagasta padomes, bet 
no 2008. gada augusta – Rojas novada 
dome. Šajā laikā avīze sāk iepazīstināt 
lasītājus ar Rojas pagasta padomes sēžu 
darba kārtību, saistošajiem noteiku-
miem par sabiedrisko kārtību, par so-
ciālajiem pabalstiem novadā. 2009. gadā 
valstī notiek novadu reforma, tādēļ 
„Banga” kļūst par „Rojas Novada Vēs-
tīm”, kurš apvieno līdz šim esošo Rojas 
pagasta avīzi „Banga” un Mērsraga pa-
gastā iznākušo „Mērsraga Avīzi”. „Rojas 
Novada Vēstis” ir bezmaksas izdevums, 
iznāk reizi mēnesī. Avīzes logo veidojis 
Gints Krauze kā dāvinājumu Rojas no-
vada iedzīvotājiem 2009. gadā. Laikraks-
tā tiek publicēti materiāli arī par notiku-
miem Mērsraga pagastā.

No 2005. gada 10. novembra līdz 
2007. gada jūlijam redaktora vietas iz-
pildītāja pienākumus veic Laima Land-
mane. Laikraksta noformējums nav 
īpaši mainījies. Pirmajā lapā ir sadaļa 
ar paziņojumiem par sabiedrisko dzīvi, 
pēdējā – sludinājumi un līdzjūtības. Sa-
darbībā ar Rojas vidusskolu, laikrakstā 
tiek ievietoti vidusskolas TOP 10 skolē-
ni, kurā tiek apskatītas skolēnu sekmes 
salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Netiek 

Irēna Svitņa (pirmā no labās), „Bangas” aktīvs ko-
respondents Rihards Šēners un Dace Klabere  „Bangas” 
jubilejas svinībās.

Raimonds Pauls laikraksta „Bangā” redaktores 
Mairitas Balodes (no labās) un „Talsu Vēstu” kores-
pondentes Inas Strazdiņas jautājumu krustugunīs.

Laima Landmane, dokumentējot vētru 
Rojas pludmalē.

2018. gadā man, D. Klaberei, bija tas gods doties komandējumā uz Briseli, 
lai kopā ar avīžu redaktoriem un sabiedrisko attiecību speciālistiem no visas 
Latvijas, iepazītos ar Eiroparlamenta darbu.                      Personīgo arhīvu foto

aizmirsti arī notikumi PII „Zelta zivtiņā” 
u.c. 

No 2010. gada septembra „Rojas 
Novada Vēstis” sāk vadīt Ramona 
Jurševska. 2010. gada decembrī iznāk 
pēdējais „Rojas Novada Vēstu” nu-
murs, jo beidz pastāvēt Rojas novads, 
kurā ietilpa Rojas un Mērsraga pagasti. 
Rojas novada laikraksts atgūst agrāko 
nosaukumu „Banga”un no 2011. gada 
tas iznāk divas reizes mēnesī. Kā atzi-
na Rojas novada domes priekšsēdētāja 
Eva Kārkliņa, iepriekšējais nosaukums 
„Rojas Novada Vēstis” rojeniekos tā arī 
neiedzīvojās, laikraksts vienalga tika 
dēvēts par „Bangas avīzīti”.

2011. gada aprīlī pēc Rojas novada 
domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas 
uzaicinājuma, par „Bangas” redaktori 
sāku strādāt es, Dace Klabere. Redak-
cijā strādāju no pašiem tās pirmsāku-
miem. Toreiz mani strādāt savā koman-
dā uzaicināja avīzes pirmais redaktors 
Gundars Sproģis. Sākotnēji strādāju 
par mašīnrakstītāju, tad sāku pieņemt 
arī sludinājumus, organizēju avīzes 
pasūtīšanu (vairākus gadus to varēja 
pasūtīt tikai redakcijā), pamazām sāku 
arī rakstīt. Atceros, ka pirmo rakstu 
uzrakstīt mani pamudināja redaktore 
Nora Driķe, kad biju atgriezusies no 
sava ceļojuma pa Franciju. Un tad jau 
maisam gals bija vaļā…

Daudzo gadu laikā, kopš strādāju 

Jaunā novada teritorijā iznāks viens informatīvais izdevums
No nākamā gada janvāra Talsu novada teri-

torijā iznāks viens Talsu novada pašvaldības in-
formatīvais izdevums. Tas saglabās iepriekšējā 
Talsu novada informatīvā izdevuma nosauku-
mu – „Talsu Novada Ziņas” –, bet tā vizuālais 
noformējums būs citāds, jaunā novada identitā-
ti atspoguļojošs.

Izdevums „Talsu Novada Ziņas” iznāks reizi 
mēnesī, tas tiks piegādāts ikviena Talsu novadā 
reģistrētā iedzīvotāja vai uzņēmuma pasta kastītē. 

Izdevums informēs iedzīvotājus par Talsu no-
vada domes pieņemtajiem lēmumiem un to iz-
pildes gaitu, pašvaldības paveiktajiem darbiem, 
īstenotajiem projektiem, gaidāmajiem kultūras un 
sporta notikumiem, un citām aktualitātēm visā 
novada teritorijā.

Līdz šim par pašvaldības aktualitātēm iedzīvo-
tājus informēja „Talsu Novada Ziņas”, „Dundadz-
nieks”, „Mērsraga Avīze” un „Banga”. Katra nova-
da informatīvais izdevums bija spēcīga iedzīvotāju 
piederības zīme savai pilsētai un pagastam, katram 
bijušas savas tradīcijas un īpaša sasaiste ar lasītāju.

Lai jaunais novada informatīvais izdevums ra-
dītu piederības izjūtu starp iedzīvotājiem un pilsē-
tām, un pagastiem, tā noformējumā tiks izmanto-
ta sasaiste ar bijušo novadu ģerboņiem. Izņēmums 
ir iepriekšējā Talsu novada administratīvā teritori-
ja, jo līdz ar administratīvi teritoriālo reformu ag-
rākais Talsu novada ģerbonis nevar tikt izmantots. 
Tā vietā informatīvā izdevuma noformējumā tiks 
izmantota stilizētā Talsu saulītes zīme. 

Lai iedzīvotājiem būtu vieglāk orientēties in-

formatīvā izdevuma saturā, pie informācijas, kas 
attieksies uz konkrētu teritoriju, tiks pievienota 
atpazīstamības zīme: vietas piktogramma. Tās būs 
atvasinātas no ģerboņu simbolikas, tātad iedzīvo-
tājiem zināmas un jau iemīļotas.

Talsu novada informatīvais izdevums saturiski 
tiks veidots daudzveidīgs, pēc iespējas plašāk at-
spoguļojot mūsu četrās pilsētās un 18 pagastos no-
tiekošo. Lasītājiem būs iespējams iepazīties ar Tal-
su novada domes pieņemtajiem lēmumiem, tiks 
sniegta informācija par dažādu projektu īstenoša-
nu, paveiktajiem saimnieciskajiem darbiem. Tā-
pat informēsim par problēmsituācijām, augstiem 
mūsu novadnieku sasniegumiem, pašvaldības 
darba mērķiem un attīstības plāniem. Apkopotā 
veidā būs iespējams uzzināt par gaidāmajiem kul-

tūras, sporta un tūrisma pasākumiem. Šajā izde-
vumā netiks publicēti  ne fizisku, ne juridisku per-
sonu sludinājumi vai reklāmas. Bet informēsim 
par domes un pašvaldības darbu, iedzīvotājiem 
nodrošinātajiem pakalpojumiem un dažādām at-
balsta saņemšanas iespējām.

Informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” 
reģistrētajās pasta kastītēs nonāks katra mēneša 
10. – 13. datumos. Atsevišķi drukātie eksemplāri 
būs pieejami arī Talsu novada administratīvajā 
centrā, Rojas, Mērsraga, Dundagas un Kolkas pār-
valdēs. Tāpat izdevuma elektroniskā versija būs 
pieejama www.talsunovads.lv/Pašvaldība/„Talsu 
Novada Ziņas”. 

Inita Fedko

redakcijā, man neticami pavei-
cās ar avīzes redaktoriem. Ar 
prieku atceros kopā nostrādātos 
gadus ar Gundaru Sproģi, Noru 
Driķi, Mairitu Balodi, Irēnu 
Svitiņu un Laimu Landmani. 
Arī pašai strādājot par redak-
tori, vienmēr sastapos tikai ar 
atsaucīgiem un izpalīdzīgiem 
kolēģiem gan Rojas novada 
domē, gan visās tās struktūr-
vienībās. Īpašs paldies par al-
laž palīdzīgu roku un sapratni 
bijušajai Rojas novada domes 
priekšsēdētājai Evai Kārkli-
ņai. Laikā, kad vēl strādāju par 
korespondenti, patīkama sa-
darbība izvērtās arī ar pagasta 
priekšsēdētājiem Agri Jansonu 
un Jāni Žoludu. Paldies arī Tal-
su tipogrāfijas kolektīvam, kuri 
rūpējās par „Bangas” iespieša-
nu 34 gadu garumā un šo gadu 
laikā kopā ar Ingu Miezīti un 
Gunitu Štrausu esam gan smē-

jušās, gan rājušās un atkal smējušās, 
bet, ja gadījās kāda ķibele ar datoru, 
allaž palīgā steidzās Arnis Balodis. 
Paldies arī mūsu pašaizliedzīgajiem 
pašvaldības policistiem Alfrēdam 
Liepniekam, Dzintaram Vīksnem un 
Raivim Puntulim, kuri pēdējā gada 
laikā allaž atrada laiku, lai vēl sil-
to „Bangu” no tipogrāfijas nogādātu 
manā dzīvesvietā, savukārt es (būsim 
precīzi – mans vīrs) jau 7.30 to nogā-
dāja čaklajiem pastniekiem.

Tādi īsumā bijuši „Bangas” 34 gadi. 
Un nav vairs svarīgi, cik asaru izrau-
dāts, cik nakšu negulēts, cik sestdienu 
un svētdienu ģimenei nozagtas, jo vienu 
zinu pavisam skaidri – katrs „Bangā” 
pavadītais gads ir bijis tā vērts. Un tei-
ciens – dari darbu, kurš tev patīk un tev 
nekad nebūs jāstrādā, noteikti ir arī par 
mani un „Bangā” pavadītajiem gadiem.

Vēršu jūsu, lasītāju, uzmanību uz 
to, ka jaunajās „Talsu Novada Ziņās” 
netiks publicēti ne fizisku, ne juridisku 
personu sludinājumi un reklāmas, tai 
skaitā līdzjūtības. To visu varēsiet pub-
licēt „Talsu Vēstīs”, sludinājumu tek-
stus, tāpat kā līdz šim, iesniedzot Rojā, 
Zvejnieku ielā 3, vai, zvanot 29913881. 

P.S. Raksta tapšanā izmantots 
G.  Engīzera zinātniski pētnieciskais 
darbs, mācoties Rojas vidusskolā, 
„Ieskats  laikraksta „Banga” vēsturē un 
mūsdienās”.
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Ir īstenots biedrības „Talsu rajona partnerība’’ un „Lauku 
atbalsta dienests” atbalstītais Rojas novada domes projekts „Cilvēki 
pie jūras”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmā zivsaimniecības 
attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā: „Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (projekta iesniegumu nr. 
19 – 08 – FL06 – F043.0203 – 000002) ietvaros. 

Šī projekta kopējās izmaksas sastādīja 226032,35 EUR, no 
kurām ES finansējums ir 178289,76 EUR.  Būvprojektu izstrādāja 
SIA „Archidose”, projekta būvuzraudzību veica SIA „Akorda”, 
bet projekta realizācijas būvdarbus veica SIA „Kalvas”, savukārt 
ekspozīcijas – radošās darbošanās centru veidoja SIA „Aspired”.

Šī projekta rezultātā ir veikta pārbūve vēsturiskajā Kaltenes kluba 
ēkā, izveidojot ekspozīcijas – radošās darbošanās centru, kā arī 
labiekārtota āra teritorija pie Kaltenes kluba ēkas, kur tagad varēs ērti 
novietot automašīnu, paredzēta vieta arī tūristu autobusiem, izveidota 
atpūtas zona un vieta svētku pasākumiem, teritorijā uzstādīts tēlnieces 
Olgas Šilovas veidotais vides objekts „Cilvēki pie jūras”. 

21. decembrī Rojas Jūras zvejniecības filiāle „Kaltenes klubs” vēra 
durvis individuālajiem apmeklētājiem, aicinot apskatīt Kaltenes kluba 
ēkas jaunos vaibstus, un iepazīt jaunizveidoto ekspozīciju. Gaidīsim 
ciemos gan novadniekus, gan arī mūsu novada viesus. Rojas muzeja 
filiālē „Kaltenes klubs” būs iespēja apskatīt muzeja atklāto krājumu 
„Zvejniecība”, iepazīties ar Kaltenes ciema un Kaltenes kluba ēkas 
vēsturi, kā arī ekspozīcijas – radošās darbošanās centrā, praktiski 
darbojoties, izzināt un izprast zvejniecības tradīcijas, iepazīt zvejnieka 
arodu. Ekspozīcijā uzskatāmi tiks sniegta informācija arī par Rīgas 
jūras līča piekrastē mītošajām zivīm, kā arī par dabas procesiem, 
kas gadu laikā ietekmē zvejniecību un jūras liedaga izmaiņas. Īpaši 
aizraujoša jaunizveidotā ekspozīcija būs bērniem un jauniešiem, 
tāpēc gaidīsim ciemos skolēnu grupas un ģimenes ar bērniem. Muzeja 
filiāle „Kaltenes klubs” apmeklētājus gaidīs ciemos no otrdienas līdz 
sestdienai (10.00–18.00), svētdienās un pirmdienās muzeja filiāle būs 
slēgta. (Šie darba laiki attiecas tikai uz muzeja filiāles darbu, Kaltenes 
bibliotēkas darbu un darba laiku muzeja filiāles darbs neietekmē). 
Pašlaik muzeja darbinieki strādā pie jaunu muzeja piedāvājumu 
izstrādes skolēnu grupām, kā arī pieaugušo auditorijām (grupu 
apmeklējumiem). Aktīvi tiek plānoti arī nākamā gada pasākumi, 
kad aicināsim apmeklēt seno amata prasmju saglabāšanas un 
popularizēšanas darbnīcas, piemēram, aušanas, dzijas krāsošanas ar 
dabiskajām krāsvielām un tīklu lāpīšanas radošās darbnīcas. Iepriekš 
(pirms lielajiem remontdarbiem) ļoti plašu interesi raisīja kulinārā 
mantojuma nodarbības, pašlaik plānojam, ka no nākamā gada 1 reizi 
ceturksnī atkal varētu atsākt šo nodarbību organizēšanu. Nākamajā 
gadā muzeja filiālē tiksimies arī Muzeju nakts pasākumā, atzīmēsim 
Kaltenes svētkus, ielīgosim Līgo svētkus, godināsim aizgājējus Veļu 
vakarā. 

Rojas pagasts ir atkal par vienu renovētu vēsturisku ēku un sakoptu 
teritoriju bagātāks. Gaidīsim ciemos ikvienu apmeklētāju! 

 Inese Indriksone, 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Gada nogalē ir realizēts biedrības „Talsu rajona part-
nerība’’ un „Lauku atbalsta dienests” atbalstītais Rojas 
novada domes projekts „Vai tu mīli jūru”, kas tika ie-
sniegts Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaim-
niecības fonda (EJZF) Rīcības programmā zivsaimniecī-
bas attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā: „Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (projek-
ta iesniegumu nr. 19 – 08 – FL06 – F043.0203 – 000002) 
ietvaros. 

Šī projekta kopējās izmaksas sastādīja 99056,58 EUR, 
no kurām ES finansējums ir 77474,40 EUR.  Būvprojektu 
izstrādāja SIA „Archidose”, projekta būvuzraudzību 
veica SIA „Akorda”, savukārt projekta realizācijas 
būvdarbus veica SIA „Elerts”. 

Šī projekta rezultātā renovēts kādreizējās Rojas 
(Lubezeres) jūrskolas skolotāju ēkas 2. stāvs. Kopš 
1930. gada šajā ēkā saimniekojuši medicīnas darbinieki, 
te bijusi gan poliklīnika, gan Rojas slimnīca, tagad ēkas 1. 
stāvā ierīkotas ģimenes ārstu prakses. Pēc renovācijas ēkas 
2. stāvu savā pārraudzībā iegūs Rojas Jūras zvejniecības 
muzejs, izveidojot izstāžu vietu „Vai tu mīli jūru”, kur 
paredzēts veidot izstādi – ekspozīciju par Krišjāni Valdemāru 
un viņa ģimenei, Rojas (Lubezeres), Ģipkas un Mazirbes  
jūrskolām, kā arī  izveidot izstādi - ekspozīciju par medicīnas 
darbiniekiem un medicīnas attīstību Rojas pagastā. Plānojam 
šo vietu attīstīt par novadpētnieku un vēstures entuziastu 
pulcēšanās vietu ar iespēju eksponēt savus pētījumu 
materiālus un pētnieciskā darba rezultātus. Vēlamies, lai 
šajā vietā ne tikai varētu iepazīt Krišjāņa Valdemāra devumu 
Rojas pagastam, Talsu novadam un Latvijai, bet lai šeit mēs 
ar saviem darbiem pierādītu, ka kādreiz izteiktās Valdemāra 
idejas ir dzīvas vēl joprojām, mūsu uzdevums ir tās iedzīvināt 
mūsdienās. 

Inese Indriksone, 
Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Realizēts projekts 
„Vai tu mīli jūru”

Latvijas simtgades programmas „Latvijas skolas soma”  
aktivitātes Rojas vidusskolā 2021./20222.  
mācību gada I semestrī

Arī šajā mācību gadā turpinās kultūriz-
glītības programma „Latvijas skolas soma”. 
Priecājamies, ka daļa Rojas vidusskolas 
skolēnu paspēja izmantot programmas pie-
dāvātās klātienes kultūras norises, līdz atkal 
nonācām attālinātajā mācību procesā un 
ārkārtas stāvoklī valstī, kad klātienes nori-
ses tika aizstātas ar digitālajām.

Septembrī un oktobrī 6.a, 6.b, 7. un 8.b. 
klases izmantoja brīnišķīgo iespēju apmeklēt 
grezno Melngalvju namu Rīgā un iepazīties 
ar tā ekspozīciju, kā arī piedzīvoja izzinošu 
„Lidojumu virs Rīgas” 5D kino. Abas 2. kla-
sītes piedalījās interaktīvā nodarbībā Vents-
pils Jaunrades namā un muzejpedagoģiskā 
nodarbībā Ventspils Amatu mājā. Savukārt 
8.a klase īsi pirms mājsēdes ieviešanas pa-
spēja piedalīties klātienes digitālā foto darb-
nīcā „Ventspils digitālajā centrā”. 

Mācību semestra laikā izmantojām vai-
rāku koncertprogrammu piedāvājumus, 
piemēram, 10. klase iepazina starpžanru 
mūziku koncertfilmā „DAGAMBA feat TC-
HAIKOVSKY un LudwigVanRammstein”, ko 
radījis Melngalvju nams sadarbībā ar grupu 
„Dagamba” un „Marana Productions”.

4. klase piedalījās digitālā koncertlekcijā 
„Latvijas Gadsimts”, kā ietvaros skolēniem 

tika dota iespēja ieklausīties nelielos stās-
tījumos par latviešu komponistu – J. Cim-
zes, Baumaņu Kāŗļa, J. Vītola, E. Dārziņa, 
A. Žilinska, R. Paula, I. Kalniņa, Z. Liepiņa, 
J. Lūsēna daiļradi. Koncertlekciju/ īsfilmu 
„Trubafona stāsts” dueta „Santehniķi” izpil-
dījumā vēroja 9. klašu skolēni. Īsfilmā divi 
muzikāli jaunieši skolēnus iepazīstināja ar 
kādu unikālu un savdabīgu mūzikas instru-
mentu – trubafonu, kura galvenā sastāvdaļa 
ir santehnikas caurules, bet vālīšu vietā tiek 
izmantotas pludmales čības.

Pašiem mazākajiem, 1. klasītēm, bija ie-
spēja piedalīties iluzionistu un ziepju bur-
buļu meistaru Pecolli veidotā krāšņā digi-
tālā šovā ar ziepju burbuļiem, lāzeriem un 
specefektiem izrādē „Zemūdens burbuļu 
izrāde”. Skatoties video, nav tik efektīvi, kā 
tas būtu klātienē, bet, neskatoties uz to, sko-
lēni atzina, ka izrāde bija aizraujoša!

Liepājas koncertzāle „Lielais Dzintars” 
aicināja sākumskolas skolēnus iepazīt vienu 
no simfoniskās mūzikas pasaules hitiem – 
krievu komponista Sergeja Prokofjeva mu-
zikālo pasaku „Pēterītis un vilks”, ko arī 
skolas 2.a, 2.b un 3. klases skolēni izman-
toja. Tiešsaistē no koncertzāles simfoniskā 
pasaka „Pēterītis un vilks” ieveda mazos 

klausītājus mūzikas pasaulē un iepazīstinā-
ja ar orķestra mūzikas instrumentiem, kas 
izspēlēja pasakas varoņu lomas!

5. klasītēm bija burvīga iespēja vērot 
smilšu animācijas priekšnesumus un pa-
šiem izmēģināt roku aplikāciju krāsošanā 
ar krāsainajām smiltīm, ko nodrošināja 
„Smilšu Kino”.

Skolēniem Ziemassvētku noskaņu palī-
dzēja radīt un ar Ziemassvētku tradīcijām 
apkārt pasaulei iepazīstināja Mikus un Arta 
Abaroniņi. Koncertprogramma ir veidota 
kā koncertstāsts, kas mūzikas valodā atklāj 
daudzveidīgas Ziemassvētku tradīcijas visā 
pasaulē.  

Visa I semestra garumā izmantojām arī 
piedāvāto filmu demonstrēšanas pakalpoju-
mus. Mācību un klases stundās tika nodro-
šināta pieeja gan jaunām, gan jau kultūras 
mantojumam piederīgām latviešu filmām, 
veicinot interesi par latviešu kino, piemē-
ram, „Mans mīļākais karš”, „Tizlenes” u.c.

Paldies Kultūras ministrijai par doto ie-
spēju skolēniem iepazīt Latviju mākslas un 
kultūras norisēs!

Elīna Memrikova,
Rojas vidusskolas direktores vietniece 

audzināšanas darbā

Un atkal gads ir ceļa jūtīs
Ar lieliem puteņiem, sniegiem un aukstumu, kurš noturējās ilgāk 

par vienu dienu, iesākās gada pēdējais mēnesis. Kalendārā pēdējā lapi-
ņa, atkal jāmeklē jauns, skaists un svaigs… Lai atšķirtu pirmo lapu, lai 
cerētu un ticētu, ka šis gads gan būs labāks. Nu kā gan citādi! Vismaz 
vienu reizi divpadsmit mēnešos mūsu cerības ir lielas. Un kāpēc gan 
ne? Protams, ka būs labāk – izzudīs ierobežojumi, pakalpojumu 
izcenojumi necelsies un skolā atkal būs lielā izlaidumu balle. 

Bet vispirms jāpabeidz pirmais semestris. Skolēniem un 
skolotājiem smagais decembra mēnesis, kad vieni vēl sarauj 
nepabeigtos darbus, bet otri gatavo pārbaudes darbus un labo 
tos. Tā teikt, smagi gan fiziski, gan emocionāli. Bet labākie no 
labākajiem savas zināšanas, spēju mobilizēt prātu un uzmanību, 
ir pārbaudījuši mācību olimpiādēs. Un Rojas vidusskola šoreiz 
izvilkusi lielo lozi, jo mūsu audzēkņi ir bijuši gana erudīti, lai 
iegūtu labākās vietas. Sveicam bioloģijas 44. mācību olimpiādes 
2. posma dalībniekus un skolotāju Raidu Koroļovu! No Rojas 
vidusskolas piedalījās vienpadsmit audzēkņi no 9. un 10. klases. 
Laurus plūca Mārtiņš Vīksne (10. klase) – 1. vieta, Vairis Trūbiņš 
(10.) – 2. vieta, Estere Jansone (9.b) – 2. vieta, Dāvids Liepa (10.) – 

3. vieta. Paldies skolēniem un skolotājai par ieguldīto darbu. 
Mārtiņam Vīksnem godpilnā 1. vieta arī vēstures olimpiādē, 
sk. Inga Puntule. Notika arī starpnovadu angļu valodas mācību 
olimpiāde. Arī šeit Rojas vidusskolas 10. klases audzēkņiem labi 
panākumi. Dāvids Liepa – 1. vieta, Mārtiņš Vīksne – 2.  vieta, 
Vairis Trūbiņš – 3. vieta. Skolēniem palīdzēja sagatavoties 
skolotāja Lāsma Jaunozola. No 11. klases piedalījās Eva Šulce – 
3. vieta un Oto Veinbergs, skolotāja Ilze Krišjāne. 26. novembrī 
tiešsaistē varēja piedalīties starptautiskajā angļu valodas 
konkursā „Best in English”. Konkursā dalību ņēma 17 223 skolēni 
no 32 valstīm un 595 skolām. Skolēnu vecums no 14–9 gadiem. 
Mūsu skolas komandā darbojās 16 skolēni, un mums liels prieks, 
ka viņu zināšanas ir novērtētas. Rojas vidusskola pasaulē angļu 
valodas zināšanās ierindojas 282. vietā, valstī – 11. un reģionā 
1. vietā. Apsveicam skolēnus un arī skolotājus! 

Pirmais mācību semestris paskrējis nemanot. Arī šogad izpalika 
dažādi pasākumi, un jāiztiek arī bez Ziemassvētku balles un 
apbalvošanas. Taču no mācībām nekāda pandēmija neatbrīvo. Arī 
šajā semestrī sveicam Rojas vidusskolas TOP 10 laureātus!

Vie-
ta 5.–9. klase klase Vie-

ta 10.–12. klase klase

1. Keita Nikola 
Kučinska 5.b 1. Līna Jaunozola 10.

2. Paula Feldmane 8.b 2. Eva Šulce 11.
3. Elza Sprince 9.b 3. Patrīcija Kleinberga 12.
4. Annija Zēberga 5.a 4. Oto Veinbergs 11.

5. Luīze Elza 
Bertholde 5.b 5. Mārtiņš Vīksne 10.

Paldies visiem, kuri lasīja par notikumiem, sasniegumiem un 
mācību rezultātiem Rojas vidusskolā. Šis skolai ir 56. mācību gads. Nav 
jau vairs tālu līdz skolas sešdesmitgadei un nākamajam salidojumam. 
Paldies Rojas vidusskolas saimei par darbu, kuru katrs veic – gan 
skolotājiem, gan skolēniem, gan tehniskajam personālam. Turpmāk 
par skolēnu mācību sasniegumiem un par visiem notikumiem lasiet 
mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos. Lai mums un jums visiem laba 
veselība, svētīgi Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads!

Antra Ozollapa, Rojas vidusskolas bibliotekāre

Šis ir bijis pārmaiņu gads 
tagad jau bijušajā Rojas novadā, 
tāpēc, pāršķirot jaunu lappusi 
mūsu Rojas pagasta vēsturē, Ro-
jas muzeja darbinieki vēlas teikt 
vissirsnīgāko paldies visiem, kas 
bijāt kopā, atbalstījāt, uzticējāties, 
nācāt ciemos, sniedzāt padomu – 
gan domās, gan darbos bijāt Rojas 
muzeja draugi.

Muzeja darbā visvislielāko pal-
dies par atbalstu, palīdzību un sa-
pratni sakām (nu jau bijušajam) 
Rojas novada domes kolektīvam  – 
priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, iz-
pilddirektoram Jānim Pūcem, at-
tīstības nodaļas meitenēm Agnesei 
Veckāganei un Ligitai Šnorei, Jānim 
Pāvuliņam, Andrim Jansonam, 
Agrim Jansonam, Liānai Bērziņai, 
Alisei Lakšmanei, Inai Bramanei, 
Guntai Dambiņai, sirsnīgajām un iz-
palīdzīgajām grāmatvedības meite-
nēm – Aigai, Andai, Ilzei un Sanitai.

Paldies par sadarbību Rojas kul-
tūras centra darbiniekiem – Dacei, 
Ārijai, Marekam, Rojas pagasta 
izglītības iestāžu un bibliotēkas ko-
lēģiem, vienmēr izpalīdzīgajam un 
atsaucīgajam DzKu kolektīvam.  

Paldies Rojas muzeja drau-
giem, kuri esat bijuši līdzās mu-
zeja pasākumos un ikdienas dar-
biņos – fantastiskajai saimniecei 
un vienmēr optimistiskajai Dinai 
Čubai, Andai Maslobojevai, Dacei 
Klaberei,  Kristīnei Voldemārei, 
Inetai Šteinbaumai, Ivetai Lakšma-
nei, Ilutai Graudiņai, Eināram Kal-
niņam, Normundam Kučānam, 
Daigai Brinkmanei, Gatim Grīnī-
tim, Edgaram Grīnītim, Valdim 
Randem, Zintai Valdmanei, Aldim 

Denčikam, Gunāram Rein holdam, 
Jānim Megnim, Baibai Muskarei, 
Gaidai Vilcānei, Mērijai Lūsei, 
Vilnim Paeglem, Vinetai Briškai, 
Osvaldam Bergānam, Haraldam 
Valdemāram, Armandam Indrik-
sonam, Ernai Grīnvaldei un Rojas 
invalīdu biedrībai.

Sava novada vēsturi mēs visi 
veidojam kopā. Liels paldies par 
palīdzību muzeja krājuma (tā-
tad arī visas Latvijas Nacionālā 
muzeju krājuma) veidošanā un 
papildināšanā Uldim Ozoliņam, 
Valdim Randem, Inetai Olektei, 
Zintai Valdmanei, Marijai Kalējai, 
Kārlim Dedumietim, Solvitai Sil-
manei, Ilzītei Malikai.

Svētku reizē paldies sakām arī 
Rojas muzeja bijušajiem darbi-
niekiem par ieguldīto darbu, par 
centību, par pozitīvo attieksmi, 
par palīdzību muzeja veidošanā – 
Gaidim Riekstiņam – Maurem, 
Lailai Štālei, Skaidrītei Kučānei, 
Raimondam Engīzeram. 

Un, protams, milzīgs paldies 
maniem muzeja kolēģiem – Gun-
degai Balodei, Ainai Finkei, Andai 
Rācenājai, Inetai Olektei, Vilnim 
Balodim, Uldim Dambiņam par 
kopā paveiktajiem darbiem, jauko 
sadarbību, par to, ka spējam visi 
raudzīties vienā virzienā, nemitīgi 
pilnveidojot savu Rojas muzeju!

Lai balts un mierīgs šis Ziemas-
svētku brīnumu laiks un sparīgs, ra-
došs, pozitīvām emocijām bagāts un 
jauniem izaicinājumiem piesātināts 
Jaunais gads jaunajā Talsu novadā!

Inese Indriksone, 
Rojas Jūras zvejniecības 

muzeja vadītāja

Pie kluba ēkas  izveidota arī atpūtas zona un vieta svētku pasā-
kumiem, teritorijā uzstādīts tēlnieces Olgas Šilovas veidotais vi-
des objekts „Cilvēki pie jūras”.                                          I. Indriksones foto

Īstenots projekts „Cilvēki 
pie jūras”

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

Policija ziņo 

Nespēji pateikt atvadu vārdus
Pat biedriem, kas strādāja līdz,
Daudz vēl gribēji paspēt un veikt,
Bet paliek vien tas, kas padarīts.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, no 
Gitas Skujas atvadoties.

Gitas kolēģes

Tavu māju koki, puķes skums,
Nebeidzamās darba dienu takas
Līdz ar mīļām sirdīm sāpēs tumst…
Un Tev neskaitāmus labus vārdus saka.
Skumstam līdzi piederīgajiem un valgal-

ciemniekiem, mūsu labo draugu Egīlu Zigatu 
zaudējot.

Rojas kultūras centra kolektīvs

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Ēriku 
Paegli mūžībā pavadot.

Ērika bijušie klasesbiedri

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Indrai un 
tuviniekiem, no

Egīla Zigata atvadoties.
Indras bijušās klasesbiedrenes

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

Skumstam kopā ar tuviniekiem, no Egīla 
Zigata atvadoties.

Pūrciema iedzīvotāji

Pasākumu kalendārs

Līdzjūtības

25. decembrī plkst 17.00 Rojas kultūras centrā 
Sirsnīgs koncerts Ziemassvētkos

„Saulgriežu rapsodija”.
Muzicēs KASPARS ZEMĪTIS  (ģitāra) un ANDA ZEMĪTE (balss). 

Ieeja 10.00; 8.00; 5.00 EUR. 
Biļetes iepriekšpārdošanā www.bilesuparadize.lv, kā arī  pirms koncerta kultūras centrā.

Informācija apmeklētājiem:
Apmeklējot pasākumu, pie ieejas lūgsim uzrādīt Covid-19 sertifikātu, kas apstiprina 

personas vakcināciju pret Covid-19 vai minētās infekcijas, kā arī personu apliecinošu 
dokumentu un pasākuma ieejas biļeti. Visa koncerta apmeklējuma laikā  jālieto sejas 
aizsargmaska un, pārvietojoties pa koncertzāli, jāievēro 2 metru distance no apkārtē-
jiem. Sēdvietas zālē būs izvietotas, ievērojot 2 metru distanci.

Šajā pasākumā nav iespējams nodrošināt atsevišķu, epidemioloģiski drošu sektoru ģi-
menēm ar bērniem un garantēt apmeklētāju plūsmu nesatikšanos, kā to paredz Ministru 
kabineta 09.10.2021., rīkojums Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, tādēļ ar 
negatīva testa rezultātiem bērni pasākumā netiks ielaisti.
 Bērniem līdz 12 gadu vecumam jāuzrāda sertifikāts, kas apstiprina infekcijas 

pārslimošanu, 
 Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda sertifikāts, kas apstiprina infekcijas 

pārslimošanu vai vakcināciju.

Līdz 31. janvārim Rojas KC mazajā zālē 
Ivara Freimaņa fotoizstāde 

„Ceļojums putnu un zvēru pasaulē”.

Dzīvesziņas

Reģistrētas 16 mirušas 
personas – 

8 vīrieši un 8 sievietes.
INITA ŠTUBE

(26.08.1964.–03.10.2021.)
ROLANDS EGLĪTIS

(19.11.1943.–07.10.2021.)
KĀRLIS RĒVIČS

(12.01.1942.–15.10.2021.)
BENITA LAMZE

(31.07.1957.–22.10.2021.)
DZIDRA MEŽIŅA

(17.03.1930.–23.10.2021.)
ARVIS KREICBERGS

(19.01.1967.–05.11.2021.)
VELTA GRĪNFELDE

(14.09.1942.–09.11.2021.)
LIGITA TOMBERGA

(25.04.194 9.–15.11.2021.)
ANDRIS VORONOVS

(03.05.1963.–17.11.2021.)
IRĒNA KRIŠJĀNE

(04.10.1932.–27.11.2021.)
VILNIS MITENBERGS

(02.10.1956.–28.11.2021.)
EDGARS PETROVIČS

(22.03.1954.–07.12.2021.)
ĒRIKS PAEGLE

(09.01.1958.–14.12.2021.)
GITA SKUJA

(01.05.1956.–11.12.2021.)
DOMICELE RIAUKIENE
(24.01.1924.–13.12.2021.)

EGĪLS ZIGATS
(05.03.1959.–18.12.2021.)

Liāna Bērziņa,
Rojas pagasta pārvaldes 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Laika posmā no 24.11.2021. 
līdz 15.12.2021 Rojas paš-
valdības policijā:

Par savām tiesībām un pienākumiem konsul-
tētas 7 personas, izpildīti 3 atsevišķie uzdevumi, 
apkalpoti 6 izsaukumi, izteikti 6 aizrādījumi par 
dažāda rakstura pārkāpumiem. Veikta sadarbība 
ar VGD.

Alfrēds Liepnieks,
Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes 

pašvaldības vecākais inspektors 

Informējam, ka maksājumus, 
sākot ar 01.01.2022. gadu, var veikt 

tikai Talsu novada pašvaldības, 
reģ. nr. 90009113532, sekojošos 

norēķinu kontos:
AS SEB banka 

LV49UNLA0028700130033
AS Swedbank 

LV79HABA0001402059015
AS CITADELES BANKA 

LV85PARX0012750880002
AS Luminor banka 

LV45RIKO0002013183564

Pateicības un apsveikumi
No sirds pateicamies ģimenes dakterēm 

Mārai Melderei un Ingrīdai Miķelsonei par 
iedzīvotāju ārstēšanu, profesionalitāti un 
apbrīnojamo iejūtību. Paldies draudzīgajam 
un labsirdīgajam kolektīvam! Mīlestība ir 
veselības pamats, garantija, ticības spēks.

Priecīgus, mīlestības piepildītus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno, 

2022. gadu! 
Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un 

Jaunā gada cerībām! Dievs vienmēr tev 
sniedz pašu labāko! Esi laimīgs, izbaudi, 

sajūti, novērtē to!

Meitenes: Lilita, Daina, Alda, Dace, 
Zinta, Astrīda, Signe, Rasma, Veronika, 
Anita, Inese, Ilga, Agnese, Valda, Inta, 

Kristīne un vēl un vēl…

Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme ar debesīm dzied!
Lai saglabā sirds to svecīšu liesmu,
Ar kuru droši caur puteņiem iet!

Mīļi pateicamies Rojas DzKU darbinie-
cēm Ilvijai Vērpējai un Annai Duburei par 
allaž laipno apkalpošanu. 

Priecīgus Ziemassvētkus, 
laimīgu, Dieva svētītu 

Jauno gadu!
Zenta Pečaka,

Antoņina Mihailova

Lai piepildās visi tie sapņi,
Kas mīlēti, loloti, kamolā satīti,
Kā bērnības rakstainie dūraiņi –
Mīļākie, siltākie, vienīgie!

Vislielākais palies par iejūtību 
ģimenes dakterei Rutai Bergai 

un māsiņai Janai. 
Lai Jums priecīgi Ziemassvētki 

un veselīgs Jaunais gads!
Zenta Pečaka

Cilvēka sirds ir visvērtīgākais dimants 
uz zemes, kas ir tik tīrs un stiprs, ka visus 
pārējos dārgumus spēj piepildīt ar gaismu 
un mīlestību.

Lai silti, mierpilni Ziemassvētki 
un izdevies Jaunais gads 

manai ģimenes dakterei Rutai Bergai,  māsi-
ņai Janai, pastniekiem Ievai un Normundam,  
jaukajiem kaimiņiem Judītei un Ivaram un 
visiem maniem bijušajiem darbabiedriem 
Ģipkas ZAC.

Astrīda Āboliņa

Kad Ziemassvētku miers,
Lai dvēselē mājo prieks.
Kad klāt ir Jaunais gads,
Lai esi laimīgs pats!

Paldies Vijai Freimanei par labajiem 
darbiem Kaltenes kapos! 

Priecīgus Ziemassvētkus 
visai ģimenei! Lai spēks, 
izturība un laba veselība!

Līvija

Ir katram gadam laimes brīdis savs,
Kā katram rītam sava gaišā mala.

Liels paldies dakterei Mārai Melderei un 
ārsta palīgam Jānim Gailītim par atsaucību, 
rūpēm un sapratni! 

Gaišus Ziemassvētkus, 
laimīgu Jauno gadu!

Skaidrīte Brūšniece

Paldies mīļajiem kaimiņiem Baibai 
Zārdai  un Egilam Mūrniekam par visu labo 
un skaisto, par atsaucību, laipnību un sirds 
siltumu! 
Siltus un gaišus Ziemassvētkus, 

laimīgu Jauno gadu!
Skaidrīte Brūšniece

Lido gaisā liegi, liegi
Ziemassvētku baltums spožs.
Sniegi – paradīzes sniegi
Sakūst manos plakstienos.
Es jau neraudu, es smejos.
Sniegos balta sazied sirds.
Sniegos – apskaidrotos sniegos
Mums līdz zvaigznēm spārni ir.

/Klāra Zāle/

Paldies par sirds siltumu, profesio-
nalitāti un laipnību ģimenes dakterei 
Mārai Melderei un ārsta palīgam Jānim  
Gailītim! Lai tikpat viegla roka un laipni 
vārdi ir neatņemama Jūsu darba sa-
stāvdaļa arī Jaunajā gadā! Mieru dvē-
selē, ģimenē un neiztrūkstošu darba 
sparu visam prakses kolektīvam!

Klaberu ģimene

Laikā no 2021. gada 1. oktobra līdz 
2021. gada 21. decembrim 

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļā:
Reģistrēti 6 jaundzimušie – 
3 zēni un 3 meitenes.

Noslēgta viena laulība.
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