Alojas Ausekļa vidusskolas
atbalsta
biedrība
aicina
palīdzēt gatavoties skolas
gaitām
Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”, palīdzot gatavoties
skolas gaitām, aicina nodot lietošanā citiem tās lietas, kuras
saistītas ar skolu, bet pašiem vairs neder vai nav nepieciešamas.
Atgādinām, ka var nodot tikai tās lietas, kas saistītas ar skolas
gaitām – uzvalki, bikses, virskrekli, kurpes, sporta apavi, sporta
tērpi,

svārki,

blūzes

u.c.

apģērbs.

Tāpat

gaidīsim

–

rakstāmpiederumus, spēles, grāmatas, skolas somas, sporta maisiņus un
citas lietas. Jāatceras gan, ka visām lietām jābūt tīrām!

Ja esat nodomājuši dot savu artavu šī mērķa īstenošanā, sarūpēto
nesiet uz skolu, atstājiet pie dežuranta vai skolas kancelejā.
Vecākus, kuri vēlas nodot savu bērnu mantas lietošanā citiem, augusta
vidū aicināti interesēties pie klašu audzinātājiem.

Ineta Miezīte, biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” valdes
priekšsēdētāja

Notiks

nolietotās

elektrotehnikas
vākšanas
akcija “Sper EKOsoli!”
Visu augusta mēnesi notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “Sper
EKOsoli!”, kuras laikā 20 EKO laukumos iespējams bez maksas nodot
neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elektrotehniku – televizorus,
ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, matu fēnus,
gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, putekļusūcējus, mikserus un
citas ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām. Akcija
notiek ZAAO darbības reģiona novados.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma:
”Akciju organizējam trešo gadu. Iedzīvotāju atsaucība ir liela, uz EKO
laukumiem akcijas laikā tiek nogādātas desmitiem tonnas nolietotas
sadzīves elektrotehnikas. Akcijas mērķis ir samazināt elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu nonākšanu neatbilstošos konteineros,
mežos un citviet dabā, kur dažādās indīgas vielas, ko satur šie
atkritumi, var radīt draudus cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Vēlamies iedzīvotājiem arī atgādināt par pieejamajiem pakalpojumiem un
izveidoto

infrastruktūru

nolietotās

elektrotehnikas

bezmaksas

nodošanai ikdienā. Akcija ir mūsu kopīga iespēja veicināt materiālu
otrreizējo pārstrādi. Aicinu ikvienu iesaistīties, lai varam dzīvot
drošā un sakoptā vidē!”

Akcijai ir arī balvu fonds. To 500 eiro apmērā nodrošina AS “Latvijas
Zaļais punkts”.
Kaspars Zakulis, AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors: ”“Sper
EKOsoli!” ir aicinājums pievienoties to cilvēku pulkam, kas šķiro
nolietotās elektroiekārtas, tā palīdzot dažādiem materiāliem nonākt
pārstrādē un saglabāt tīru un drošu vidi. “Latvijas Zaļais punkts”
atgādina, ka lielākā daļa nolietoto elektroiekārtu materiālu ir
pārstrādājami,

piemēram,

no

veca

ledusskapja

vai

televizora

pārstrādei izmantojamas līdz pat 90% tā sastāvdaļu. Rīkosimies
atbildīgi, jo šis ir viens no darbiem, ko varam paveikt, lai taupītu
dabas dotos resursus un saglabātu tīru vidi!”
ZAAO

darbības

teritorijas

EKO

laukumi

jeb

šķiroto

atkritumu

pieņemšanas laukumi izvietoti 18 novados. EKO laukumu adreses, darba
laiki un akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv.
Nolikums pieejams arī pie EKO laukumu pārziņiem.

Nododot

nolietoto

elektrotehniku,

EKO

laukuma

apmeklētājs

tiek

aicināts aizpildīt īpašu akcijas kuponu un piedalīties balvu izlozē.
Katrā no 20 EKO laukumiem (Alojā, Rīgas ielā 5) uzvarētājus noteiks,
izlozējot vienu kuponu. Katra EKO laukuma izlozētā kupona iesniedzējs
balvā saņems kādu jaunu sadzīves elektrotehnikas preci – tējkannu,
mikseri, blenderi, sulu spiedi vai kafijas dzirnaviņas. Visi kuponi,
kas iemesti EKO laukumos akcijas kuponiem paredzētajās kastēs,
automātiski piedalās izlozē par galveno balvu- Karcher firmas putekļu
sūcēju.

Atgādinām, ka ZAAO bez maksas savāc neizjauktu nolietoto sadzīves
elektrotehniku arī pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma, izbraucot
uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt pa tālruni
642 81250 vai mob.tālr. 26132288, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu
uz zaao@zaao.lv. Personas, kas izmanto šo pakalpojumu, konkrētajā
akcijā nepiedalās.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Alojas seniori piedalījās
Mazsalacā
notiekošajās
senioru sporta spēlēs
22. jūlijā Mazsalacas senioru biedrība “Atbalss” aicināja Alojas
seniorus piedalīties Mazsalacas novada rīkotajās senioru sporta
spēlēs.
Piedaloties septiņos sporta veidos tika sasniegti šādi rezultāti:
Zviedru karaļu spēlē – 2. vieta un kauss.
Komandu cīņā 2. vieta un kauss.

Individuālajās sacensībās:
Anna Šternfelde – 1. vieta (basketbola soda metieni) un 2. vieta
(šautriņu mešana);
Ināra Kuksenkova – 2. vieta (šautriņu mešana);
Dzidra Bondare – 3. vieta (basketbola soda metieni);
Alberts Liepiņš – 1. vieta (šautriņu mešana), 2. vieta (krikets), 3.
vieta (novuss),
3. vieta (pildbumbas mešana), 3. vieta (basketbola soda metieni);
Elmārs Muķielis – 2. vieta (šautriņu mešana).

Liels paldies visas komandas vārdā Mazsalacas novada domei un
galvenajam tiesnesim – Aldim par labi noorganizēto pasākumu. Liels,
liels paldies mūsu komandai par atsaucību, izturību un labiem

sasniegumiem sporta spēlēs. Sevišķa uzslava Albertam par 5 iegūtajām
medaļām. Uz saredzēšanos nākamā gada senioru sacensībās Skaņkalnes
pagastā!

Elmāra Muķieļa teksts
Alberta Liepiņa foto

Alojas

novada

pludmales

volejbola sacensību 3.posma
ziņas
Ar ļoti vienlīdzīgām spēlēm apakšgrupās, kur nereti spēles beidzās ar
rezultātu 14:15 ir aizvadīts Alojas novada pludmales volejbola
sacensību 3.posms. Lai arī nereti uzsijāja lietutiņš, laiks bija
spēlēm labvēlīgs un Ungurpils Dzirnavezera krastā 17. jūlijā pludmales
volejbola sacensībām pulcējās gan komandas no tālienes, gan pašmāju
spēlētāji.

MIX grupā sacentās 11 komandas. Apakšgrupu spēlēs notika ļoti
līdzvērtīga cīņa par izkļūšanu no grupas. Nebija iespējamas nekādas
prognozes, un tikai pēc visu spēļu izspēlēšanas, saskaitot mazos
punktus (plusus un mīnusus), varējām noteikt, kuras divas komandas
izkļūs no apakšgrupām. Spēlē par 3. vietu tikās komandas Captains of
the beach un Mēs ar sieviņu, uzvaru ar rezultātu 21:19 svinēja
Captains of the beach (Anete Veipāne, Artūrs Vītols). Bet spēlē par
1.vietu tikās komandas Raivis Gita un Enkurs Mix un ar rezultātu 21:16
par šā posma uzvarētājiem kļūst Raivis Gita (Gita Brokāne, Raivis
Juražs) un otrajā vietā – Enkurs Mix (Inga Labsvīra, Gunārs Zelčš).

Kā jau parasti ļoti interesantas izspēles varējām vērot vīriešu
komandām, kuras šajā posmā bija 10. Pēc apakšgrupu izspēlēm arī tika
izspēlēts krusts un cīņā par 3.vietu tiekas komandas Rolis precas un
Toms Raivis un ar rezultātu 21:17 uzvaru svin Toms Raivis (Toms
Kļaviņš un Raivis Juražs) un tā jau otro reizi 4. vietā Rolis Precas.
Pēc ļoti vienlīdzīgas fināla spēles (ar rezultātu 24:22) 1.vietu
iegūst komanda Vītols zaudēs (Jānis Kliesmets, Andris Karaševs), bet
otrajā vietā Enkurs (Mārtiņš un Gunārs Zelči).

Noslēdzoties šim posmam, tika noskaidrotas 6 komandas (pēc visu trīs

posmu kopvērtējuma), kuras spēlēs finālā: MIX grupā – Mēs ar sieviņu,
Raivis/Gita, Captains of the beach, Enkurs MIX, MM, Kurmja rakums, bet
vīriešu grupā – Toms Raivis, 3D, Enkurs, Rolis Precas, Vītols zaudēs,
Sixpārņi. Paldies visu posmu Ungurpilī labvēļiem un atbalstītājiem –
Valdim Možvillo un Baibai Siktārei.

Tā kā visos trīs posmos, bija ļoti interesantas un azartiskas spēles,
tad jau tagad ar nepacietību varam gaidīt 7. augustu, kad Alojas
sporta laukumā notiks Alojas novada pludmales sacensību fināls.

KOPVĒRTĒJUMS

Inga Konrāde,
Alojas novada sporta skolas direktora p.i.

Iznācis jaunākais “Alojas
Novada Vēstis” numurs
26. jūlijā pie lasītājiem ceļo jaunākais pašvaldības izdevuma “Alojas
Novada Vēstis” numurs.
Tajā lasiet:
Staiceles Mūzikas un mākslas skolas 10. jubilejas svinības;
Novadā īstenos 11 biedrību projektu idejas;
Domes sēžu lēmumi;
Pašvaldības svarīgāko notikumu apskats;
Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem;

Alojas pilsētas svētku aktivitātes;
Mētriņu ģimenes laimīgā loze – taizemietis Dzjū;
Motokrosa posms Alojas trasē;
Skolu vēstis un citas ziņas.
“Alojas Novada Vēstis” iedzīvotāju pasta kastītēs nonāks no 26. līdz
28. jūlijam. Izdevumu iespējams lasīt arī elektroniski mājas lapas
sadaļā Pašvaldība vai šeit.

Pieejams
daudzdzīvokļu
renovācijai

atbalsts
māju

No šā gada pavasara Latvijā ir pieejama jauna valsts atbalsta
programma

no

Eiropas

struktūrfondiem

daudzdzīvokļu

māju

energoefektivitātes paaugstināšanai.

Par

daudzdzīvokļu

māju

energoefektivitātes

“Attīstības finanšu institūcijas Altum”

programmu

stāsta

Valmieras reģionālā centra

vadītāja Olita Untāla.

Kas

var

izmantot

jauno

daudzdzīvokļu

ēku

energoefektivitātes

programmu?
Ja daudzdzīvokļu mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder
mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem
vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības, dzīvokļu īpašnieki ar

pilnvarotās
Pilnvarotā

personas
persona

iedzīvotāju

starpniecību
ir

vārdā

iedzīvotāju

paraksta

var

pieteikties

pilnvarots

dokumentus

un

programmai.

pārstāvis,
īsteno

kas

visus

energoefektivitātes pasākumus.

Kāds valsts atbalsts pieejams daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanai?
Programma piedāvā daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas,
grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts līdz 50% no projekta
izmaksām), aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt “Attīstības
finanšu institūcijas Altum” (ALTUM) aizdevumu projekta realizācijai.

Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu?
Energoefektivitātes projekta ietvaros var veikt sekojošus būvdarbus –
sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas
renovāciju,

karstā

ūdens

sistēmas

renovāciju,

inženiersistēmu

renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus. Veicot
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus mājā, ir iespējams
uzlabot mājas kopējo tehnisko stāvokli, pagarināt tās mūžu un
paaugstināt dzīvokļu tirgus vērtību.

Kas

ir

svarīgākais,

lai

uzsāktu

ēkas

energoefektivitātes

paaugstināšanas pasākumus?
Lai

sekmīgi

daudzdzīvokļu

varētu
mājas,

veikt

nepieciešamos

dzīvokļu

īpašniekiem

uzlabošanas
jābūt

darbus

aktīviem

un

jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par savas mājas renovāciju un dzīves
apstākļu uzlabošanu. Dzīvokļu īpašnieku atbildība par māju ir daudz
lielāka nekā tikai atbildība katram par savu dzīvokli. Lēmumos par
mājas uzlabošanas darbiem ir jāiesaistās visiem dzīvokļu īpašniekiem,
lai māja būtu sakārtota un tajā būtu patīkami dzīvot. Lielākais
ieguvums pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas ir tas, ka

būtiski samazināsies izmaksas par apkuri.

Programmā pieejamais finansējums ir 166 miljoni eiro, un ar šī
finansējuma palīdzību būs iespējams nosiltināt ap 1700 no Latvijā
esošajām 36 000 daudzīvokļu mājām. Finansējums būs pieejams nelielai
daļai no daudzdzīvokļu mājām, līdz ar to aicinām būt aktīviem un
izlēmīgiem un laikus pieteikties finansējumam jūsu daudzdzīvokļu mājas
renovācijai.

Pieteikties programmai varēs līdz 2022.gada 31.decembrim vai līdz
brīdim, kamēr tiks izsmelts viss pieejamais programmas finansējums.

Programmu īsteno ALTUM.

ALTUM aicina dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem

un izmantot pieejamo finansējumu. Pieteikties programmā var ar
pilnvarotās personas starpniecību, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem
jāizlemj, kam uzticēt mājas renovācijas īstenošanu. Pilnvarotā persona
var būt esošais mājas apsaimniekotājs vai mājas biedrība, vai kāda
cita juridiska persona, kam dzīvokļu īpašnieki uzticas un pilnvaro
energoefektivitātes projekta realizācijai.

Plašāka informācija par programmas nosacījumiem un piedāvātajām
iespējām

pieejama ALTUM mājas lapā www.altum.lv , kā arī aicinām

interesentus

nākt

uz

konsultācijām

centros, tostarp Valmierā,
visā Latvijā.

Informācija sagatavota
ALTUM

klātienē

Rīgas iela 9,

ALTUM

reģionālajos

un konsultāciju birojos

Sportiskie
Staicelē

Līgo

svētki

Šogad Līgo svētkus Staicelē gaidīja īpaši, jo 2016. gads ir futbola
jubilejas gads mūsu pilsētā. Staiceles futbolam – 90!

Pasākumam staicelieši gatavojās jau iepriekš. Kopš 1995. gada Staicelē
notiek tradicionālais Līgo dienas Ziemeļu – Dienvidu gājiens. Arī
šogad pilsēta sadalījās divās daļās – dienvidu un ziemeļu daļā.
Dienvidnieki savu gājienu sāka no baznīcas, tērpušies tikai sarkanā
apģērbā, savukārt ziemeļnieki – no “Līvānu ciema”, ģērbuši tikai zilas
krāsas drānās. Abas komandas satikās Tirgus laukumā, kur tos sagaidīja
Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko,
Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, kā arī pasākuma
vadītājs aktieris Imants Vekmanis. Visi kopā sumināja meitenes, kuru
vārds ir Līga, bet Jāņa vārda īpašnieki saņēma ozolzaru vainagu, ko
iepriekš bija sagatavojušas čaklākās Staiceles vainagu pinējas: Ilga
Līsmane, Edīte Kalniņa, Indra Ustrisova, Inga Neimane, Aira Lapkovska,
Inese Timermane, Ausma Virse, Indra Jaunzeme, Inga Konrāde un Iveta
Apsīte. Sekoja apsveikumu daļa, komandu apdziedāšanās, kā arī futbola
un futbolistu sumināšana. Īpaši tika sveikti Staiceles futbola
veterāni: Jānis Treijs no Ziemeļu komandas, kā arī Dienvidu pārstāvji
Andrejs

Krūmiņš

un

Andis

Dreimanis.

Pasākumu

kuplināja

grupa

“Kokteilis”, kā arī Staiceles kultūras nama ansamblis “Vēlreiz”.

Pēc futbola slavināšanas, visi devās uz futbola laukumu, lai
noskaidrotu futbola jubilejas gada stiprāko komandu. Pirms tam abas
komandas sveica laukuma saimnieku Jāni Bakmani, visi cienājās ar
sieru, alu un kvasu, futbolistus ar deju sveica Staiceles Vecmāmiņu
aerobikas dalībnieces (vadītāja Ārija Bakmane). Tad tika dots starts

meiteņu spēlei, spēli tiesāja Staiceles Profesionālas vidusskolas
audzēkne Linda Broka. Tad sekoja vīru futbols, kurā šogad uzvaras
laurus plūca Ziemeļnieku komanda, ar rezultātu 3:2. Spēli tiesāja
Rolands Jaunzems. Kā apsveikums visiem futbolistiem un faniem sekoja
krāsains salūts, ko bija sarūpējuši “Staiceles Bebru” pārstāvji.

Pēc nelielas atpūtas brīža, visus Staiceles estrādē sagaidīja “Silmaču
saime”,

lai

kopīgi

izbaudītu

Rūdolfa

Blaumaņa

“Skroderdienas

Silmačos”, ko iestudējuši Staiceles kultūras nama amatierteātra
“Fabrika” dalībnieki (režisore Aira Lapkovska, brīvprātīgie palīgi
Mārtiņš Žīgurs, Māris Jaunzems, apskaņošana – Rolands Jaunzems).
Uzvedumu

kuplināja

Staiceles

kultūras

nama

ansamblis

“Vēlreiz”

(vadītāja Līga Siliņa) un Alojas kultūras nama deju kolektīvs
“Sānsolis” (vadītāja Maija Drozda). Pēc izrādes, skanot Līgo dziesmām,
tika iedegts lielais Jāņu ugunskurs, kuru iepriekšējā dienā bija
sagatavojuši Staiceles vīri: Indulis Līsmanis, Juris Masļeņikovs,
Uldis Rumba, Mārtiņš Žīgurs, Māris Jaunzems, Valdis Celms, Elvis
Timermanis, darbus vadīja Modris Lilenblats. Jaukā gaisotnē, baudot
sieru un alu, skatoties ugunskuru liesmās, tika sagaidīta īsākā nakts
gadā. Pēc tam visi tika aicināti ballēties līdz saules lēktam grupas
“Lifts” mūzikas pavadībā.

Paldies, Alojas novada domei par finansiālu atbalstu pasākuma
rīkošanā. Pasākums “Staiceles futbolam – 90” notika Alojas novada
domes atbalstītā projekta “Labi dzīvot Staicelē” ietvaros.

Projektu

realizē Staiceles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, projekta vadītāja
Inese Timermane.

Paldies

visiem

Staiceles

Līgotājiem,

patriotiem

un

pasākuma

visiem

dalībniekiem,

čaklajiem

futbolistiem,

brīvprātīgajiem,

kuri

nesavtīgi ziedoja savu brīvo laiku, palīdzot tapt šim skaistajam Līgo
dienas pasākumam.

Indras Jaunzemes teksts un foto
Foto: E.Bērziņš, M.Strokša, J.Pelēkā

Puikules
muižas
parkā
ienestas jaunas krāsas
21. jūlijā Puikules muižas parkā notika raibi darbi, kuru iniciatore
bija Dace Tauriņa. Kādā dienā secinot, ka muižas parka sporta
inventārs jeb tautā sauktie stieņi ir zaudējuši savu agrāko spozmi un
valdzinājumu un saprotot, ka Puikules kopienas centra rīcībā ir
visnotaļ liels brīvprātīgo darbaspēks, nolēmām pārkrāsot šos stieņus
kopā ar rokdarbu studijas grupu.

Vivitas Vītiņas vadībā sanāca mūsu aktīvākās dalībnieces, talkā līdzi
ņemot mazbērnus, bērnus un citus radiniekus, kā arī piesaistot
aktīvākos apmeklētājus, visi ķērāmies pie otām, krāsu trauciņiem, lai
sāktu darbu. Jāpiebilst, ka bija iespēja arī uztaisīt krāsotāja
cepures, lai mati neiegūtu jaunu un pavisam neparastu toni.

Sākumā darbi ritēja ļoti raiti, jau pēc stundas mēs tikām pacienāti ar
vietējās vecmāmiņas brīnišķīgajiem našķiem, tomēr pēc pāris stundu
darba, visi sākām manāmi pagurt. Arī apģērbs, rokas, sejas un mati
bija dabūjuši pa kādam krāsu triepienam, ar kuriem varējām cīnīties
vēl ilgi pēc darbu beigšanas.

Darbu pabeidza tikai daži izturīgākie, tomēr ikviens, kas pielika savu
roku, dabūja pateicību par savu ieguldījumu. Mēs uzskatām, ka paveicām
brīnišķīgu darbu un milzīgs paldies visiem, kas piedalījās, kaut ar
savu padomiņu un klātbūtni!

Monta Meldere, Puikules kopienas centra vadītāja

Alojietis Rūdis Bīviņš saņem
„100 darbi Latvijai” balvu –
jūras ceļojumu uz Stokholmu

Alojas pilsētas svētkos 2.jūlijā viesojās ZAAO vides iniciatīvas „100
darbi Latvijai” vēstneši, kas informēja par 100 labajiem vides darbiem
Latvijai un piedāvāja asināt prātu vides jautājumos. Zinošākie balvā
saņēma

īpašu,

numurētu

sēklu

paciņu,

kas

nedēļas

laikā

bija

jāpiereģistrē iniciatīvas mājas lapā www.100darbilatvijai.lv, lai
piedalītos izlozē par Tallink jūras ceļojumu uz Stokholmu 4 personām.
Izlozē uzvarēja alojietis Rūdis Bīviņš. Balvu laimīgajam uzvarētājam
pasniedza Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, kopā ar
ZAAO vēlot brīnišķīgu ceļojumu un aicinot pievienoties vides darbu
veicēju pulkam.

Kopumā šovasar „100 darbi Latvijai” vēstneši apmeklēs 9 Vidzemes un
Latgales puses pilsētu svētkos, un Tallink ceļojums 4 personām tiks
izlozēts pēc katriem svētkiem.

Vēl vēstnešus varēs sastapt:
Smiltenē – 16.jūlijā (Smiltenes pilsētas svētki)
Straupē – 17. jūlijā (Pārgaujas novada svētki)
Cēsīs – 23.jūlijā (Cēsis 810)
Mazsalacā – 24.jūlijā (Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki
„Ērenpreisam 125”)
Vecpiebalgā – 30.jūlijā (Saiešana slātaviešu garā

“Vecpiebalga

atver durvis”)
Valmierā – 12. un 13.augustā (Valmieras pilsētas svētki)
Apē – 27.augustā (Apes pilsētas svētki)

Plašāka informācija:

www.100darbilatvijai.lv

Papildus informācija:
Līga Ivanova
„100 darbi Latvijai” koordinatore
26464686

Alojas dienas centrs rīko
fotokonkursu “Aktīvs brīvais
laiks”
No 14. jūlija līdz 28. jūlijam Alojas novada domes Dienas centrs rīko
fotokonkursu “Aktīvs brīvais laiks”, kura mērķis ir iepazīstināt

Alojas novada jauniešus ar aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām
Alojas novadā vasarā un atrast labāko fotogrāfu, kurš darbojas ar
digitālo vai telefona kameru.
Fotokonkursa noslēgumā tiks rīkota labāko fotogrāfiju izstāde un
balsojums Dienas centrā.
Nolikums

