Ābeces svētki kopā ar Muri
Alojas novada pirmklasnieki jau vairāku gadu garumā svin 100. dienu
skolā. Gluži kā Latvijas augstākās amatpersonas savā darbavietā.
Šoreiz uz savu 100. darbdienu visi pulcējāmies Staiceles vidusskolā.
Pie

durvīm

pirmklasniekus

un

viņu

audzinātājas

sagaidīja

pašpārliecinātais un laipnais, smaidīgais un gudrais skolas saimnieks
mincis Muris (Staiceles vidusskolas 4. klases audzinātāja Inga
Neimane). Jā, Muris ļoti daudz zina, jo skolā saimnieko pa vakariem,
kad gaiteņos un klasēs iestājies klusums. Viņš vispirms klātesošos
laipni iepazīstināja ar savu saimniecību – skaisti izremontēto
vidusskolu, pastāstīja un parādīja, kur strādā direktore un viņas
vietnieki, kur bērni mācās, sporto un lasa grāmatas, kur ģērbtuve un
kur ēd gardas pusdienas.
Muris

bija

rūpīgi

gatavojies

ciemiņu

uzņemšanai.

Palīgā

sev

paaicinājis Staiceles vidusskolas 2. klases skolēnus un audzinātāju
Daci Priekuli, viņi izspēlēja pasaku par draudzību, piemēram, kā
vienlīdzīgi var sadalīt ābolu. Bet kopā ar mūzikas skolotāju Līgu
Siliņu otrklasnieki dziesmā uzbūra īstu sniegputeni. Paldies viņiem!
Alojas Ausekļa vidusskolas pirmklasnieki (audzinātāja Sarmīte Rozīte),
iepazīstinot ar sevi, runāja dzeju par noslēpumainajiem burtiņiem,
grāmatu, lasītprasmi un cilvēku savstarpējām attiecībām. Savukārt
Ozolmuižas bērni (audzinātāja Anta Tobiass) uzdeva interesantas
mīklas, kur katrs atminētājs saņēma pārsteigumu. Staiceles vidusskolas
1. klase (audzinātāja Maija Andersone) sevi jautri pieteica ar R.
Kaupera dziesmu Alfabēts.
Tad vadību savās rokās atkal ņēma Muris, aicinot visus uz lielo
pārbaudījumu. Viņš bija sagatavojis dažādus uzdevumus: burtu rēbusā
vajadzēja atrast ar skolu un mācībām saistītus vārdus, multiplikāciju
filmās – pazīt to varoņus. Vajadzēja pabeigt minča iesākto zīmējumu,
labirintā atrast ceļu pie pelītēm, palīdzēt gailim salasīt graudiņus
jeb zilbītes un no tām izveidot vārdus IZCEPT SPĒKA MAIZI. Vajadzēja
atminēt, kāds dzīvnieks atrodas uz grāmatas vāka, atdarinot to

kustībā!
Klasē valdīja ļoti darbīga, sirsnīga

gaisotne un ik pa brīdim –

smiekli kā jautra ūdens šalts piepildīja svētkiem izrotāto telpu.
Izrādījās, ka mincis Muris ir liels jokupēteris! Bet dienas beigās
visi bija nopelnījuši balli un gāja vaļā latvju danči un rotaļdejas!
Smaržoja un ļoti labi arī garšoja svētku kliņģeris burtu A B C formā.
Taču pats galvenais bija sertifikāts, kas pēc visu nopietno un
nenopietno pārbaudījumu izturēšanas apliecina – esi pilntiesīgs
skolēns!
Cik labi, ka mūsu novadā aug tik daudz brīnišķīgu bērnu: mīlēti un
loloti savās ģimenēs, zināt griboši un talantīgi, dzīvespriecīgi un
enerģijas pārpilni! Un prieks, ka
un

profesionāli

audzinātāji,

mūsu novadā allaž ir izdomas bagāti
kas

liek

pamatus

visskaistākajām vērtībām cilvēka mūžā – izglītībai.
Inga Neimane,
Alojas nov. Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja

vienai

no

Alojā
un
Staicelē
ar
skanīgiem
koncertiem
nosvinēta abu pilsētu 25.
gadskārta
Pagājušajā nedēļas nogalē Alojas un Staiceles pilsētas atzīmēja 25.
gadskārtu kopš abām piešķirts pilsētas statuss. Svētku koncertus
saviem iedzīvotājiem un viesiem bija sarūpējuši pašdarbības kolektīvi,
skolu audzēkņi un viņu pedagogi.

27. janvārī uz svētku koncertu “Lai mums izdodas” aicināja alojieši.
Pirms sarīkojuma sanākušie fotogrāfijās uz ekrāna varēja vērot Alojas
pazīstamākās vietas un novērtēt, kā tās mainījušās līdzi laikam.
Svētku uzrunā pārmaiņas pilsētvidē akcentēja arī novada domes
priekšsēdētāja Dace Vilne: – Pa šiem gadiem Aloja ir mainījusies.

Iepriekš redzētajās fotogrāfijās jau redzējāt, kā daža vieta pilsētā
izskatījusies agrāk un kā uzplaukusi šodien. Pamazām nami kļūst
krāšņāki un sētas sakoptākas. Vēlu, lai Jūsu sirdīs saglabājas
piederības sajūta savai pilsētai!

Ar priekšnesumiem uzstājās Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis
Edvards Kaļva (klavieru solo), bērnu vokālā ansambļa “Asniņi” vecākās
un jaunākās grupas dziedātāji, koklētāju ansamblis “Māriņa”, bērnu
deju kolektīvi “Dzīpariņš” un “Resgalīši” (1.-3.klašu grupa), jauniešu
deju kolektīvs “Resgaļi”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis”,
deju kopa “Rasa” un kora “Ale” dziedātāji. Sveicienu pilsētai dziesmas
un dzejas veidolā bija sagatavojuši Alojas Ausekļa vidusskolas 10.
klases skolēni. Kopības sajūtu radīja kopīgi dziedātā Alojas pilsētas
himna “Dziesma par Aloju”. Pēc koncerta lielus un mazus kultūras nama
pagalmā

priecēja

svētku

salūts.

Savukārt

4.

februārī

svinīgā

sarīkojumā Alojas kultūras namā godinās alojiešus, kuri devuši
ieguldījumu pilsētas izaugsmē un attīstībā pēdējos piecos gados.
Sarīkojumu papildinās svētku balle un atpūtas vakars pie klātiem
galdiem.

Dienu vēlāk, 28. janvārī, savus svētkus svinēja staicelieši. Staiceles
kultūras

namā

tovakar

muzicēja

un

dejoja

ne

tikai

vietējie

pašdarbnieki, bet arī kolektīvi no Alojas, Braslavas un Brīvzemnieku
pagastiem.

Klātesošos uzrunāja Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs Pēteris
Kuzmenko. Viņš Staiceli un tās iedzīvotājus raksturoja, salīdzinot
gaviļnieci ar dzīvu būtni, kas dzimusi Ūdensvīra zīmē: – Staicelei
piemīt liels spēks un pašpārliecinātība, tai ir spēcīga personība, kas
prot inovatīvi pieiet ikdienišķām lietām. Staicelieši, atcerieties, ka
bez Jums pilsētai nepiemistu šīs īpašības, tās vārds neskanētu tik
tālu! Daudz laimes dzimšanas dienā!

Sanākušos uzrunāja arī novada domes priekšsēdētāja D.Vilne, tāpat
apsveikuma vārdus veltīja Braslavas un Brīvzemnieku pagasta pārvaldes
vadītāji Arvīds Ozols un Dace Tauriņa. Pašas sacerētu patriotisku
dzejoli par dzimto vietu deklamēja staiceliete Gunta Ristameca, bet
viņas uzstāšanos papildināja Staiceles vidusskolas kolektīvas ar
dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi”. Ar skanīgiem priekšnesumiem uzstājās
staicelieši – mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Regnārs Nerips,
Ruslans Andrejevs un Alise Gundega Saukuma (klavieru solo), vokālais
ansamblis

“Ķipari”,

bērnu

deju

kolektīvs

“Stazelīte”,

sieviešu

vokālais ansamblis “Vēlreiz”, deju grupa “Vecmāmiņu aerobika” un
amatierteātris “Fabrika”. Savu varēšanu rādīja arī viesos sabraukušie
kaimiņu kolektīvi – deju kolektīvi “Sānsolis” un “Resgaļi” no Alojas,
vokālais ansamblis “Sonus” no Brīvzemnieku pagasta un Braslavas
pagasta deju grupa “Anemones”.

Koncerts nobeigumā lepni skanēja Staiceles himna, tika baudīta svētku
torte un šampanietis. Svētku noskaņu turpināja krāšņais salūts,
atpūtas vakars pie galdiņiem un balle, kurā deju mūziku spēlēja
populārā grupa “Galaktika”.

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto

SeminārsDomāšanas
veids
finansiāliem
panākumiem.
NAUDA NĀK. Valmierā
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(LTRK) Vidzemes nodaļa
organizē semināru NAUDA NĀK Domāšanas veids
finansiāliem panākumiem
23.februārī, no plkst. 14:00 – 16:30, Valmieras
integrētās bibliotēkas 2. Stāva zālē (217.
telpa), Cēsu ielā 4, Valmierā

Par semināru:
„Es gribu krāt, bet man nav brīvu līdzekļu!”
„Es dzīvoju no algas līdz algai!”
„Kā lai es sakrāju kaut ko, ja esmu parādos?”
„Dzīvoju tikai vienreiz, tādēļ baudu dzīvi šodien!”
„Vai ir iespējams atlikt naudu, nemazinot šodienas dzīves kvalitāti?”
palīdzēsim rast atbildes ne tikai uz šiem jautājumiem. Starp citu,
finansiālie panākumi ir tieši atkarīgi no mūsu domāšanas veida. Mainot
domāšanas veidu, ir iespējams nostāties uz finansiāli veiksmīga
cilvēka ceļa.
Semināra programma:
Uzzināsiet, kā tieši domāšanas veids ietekmē panākumus;
Iegūsiet

instrumentus,

lai

novērtētu

esošo

situāciju

un

tendenci;
Sapratīsiet, ko darīt ar parādiem;
Apgūsiet metodi, kas palīdzēs gudri saplānot finanses;
Gūsiet iedvesmu rīkoties tūlīt!
Eksperte:
Semināru vada ilgtermiņa uzkrājumu eksperte, AAS „CBL Life” un AS „CBL
Atklātais

pensiju

fonds”

valdes

priekšsēdētāja

Jolanta

Jērāne.

Jolantai Jērānei ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze finanšu nozarē,
no tiem pēdējos 10 gadus viņa strādā Citadeles grupā. Kopš 2012. gada
jūlija Jolanta Jērāne ir valdes priekšsēdētāja dzīvības apdrošināšanas
uzņēmumā CBL Life un privātajā pensiju fondā CBL Atklātais pensiju
fonds. Jolantai raksturīgs nemitīgs izzināšanas gars un vēlme ar
uzzināto dalīties, tādēļ arī viņa mēdz vadīt dažādus seminārus
interesentiem, piemēram, „Y paaudze darba tirgū”, „Nauda nāk”.
Reģistrēšanās!
https://goo.gl/forms/3kjyX1reNr0aklf53
valmiera@chamber.lv
+37120264530
Dalības maksa seminārā:
LTRK Biedriem:

LTRK biedriem: vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība

bez maksas, katram nākamajam 10,00 + PVN.
Citiem:

15,00 + PVN

Būvniecības

nozares

profesionāļu
un
ekspertu
žūrija izvirza būves skates
„Gada labākā būve Latvijā
2016” otrajai kārtai
Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” žūrija 26. janvārī izvirzīja
skates otrajai kārtai 28 patiesi labas Latvijā pērn ekspluatācijā
nodotas būves. Skates otrajā kārtā, lai novērtētu būves klātienē un
tiktos ar būvniekiem un pasūtītājiem, žūrija dosies piecos braucienos
pa visu Latviju.

Žūrijas sastāvā ir 35 eksperti no Latvijas Būvnieku asociācijas,
Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Arhitektu savienības,
Latvijas

Būvkonstrukciju

projektētāju

asociācijas,

Būvmateriālu

ražotāju asociācijas, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju
inženieru savienības, Latvijas Ainavu arhitektu biedrības, biedrības
“Latvijas

Ceļu

būvētājs”,

Latvijas

Būvinspektoru

un

būvuzraugu

asociācijas, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas,
Latvijas

Ģeotehniķu

asociācijas,

savienības,

Transportbūvju

Latvijas

inženieru

Inženierkonsultantu

asociācijas,

Latvijas

Ilgtspējīgas būvniecības padomes, Latvijas Pašvaldību savienības,
Būvniecības valsts kontroles biroja, Rīgas Tehniskas universitātes un
Latvijas Lauksaimniecības universitātes.
Nominācijā „Publiskā jaunbūve” uz otro kārtu tiek virzītas sešas
būves, nominācijā „Pārbūve” uz otro kārtu tiek virzītas astoņas būves,
nominācijā „Restaurācija” – sešas būves, nominācijā „Inženierbūve” –
sešas būves, bet nominācijā „Ainava” – divas būves. „Šogad paši
būvnieki ļoti atbildīgi izvēlējās būves, kuras pieteikt, un tika
pieteikti paši labākie darbi no labākajiem. Priecē, ka būvnieki un
žūrija augstu tur kvalitātes latiņu,” vērtē skates „Gada labākā būve
Latvijā 2016” žūrijas komisijas priekšsēdētājs Normunds Grinbergs.

Skates otrajā kārtā, lai novērtētu būves klātienē un tiktos ar
būvniekiem un pasūtītājiem, žūrija dosies piecos braucienos pa visu
Latviju.

Latvijas

Būvinženieru

savienības

valdes

priekšsēdētājs

Mārtiņš Straume iezīmē skates dalībnieku ģeogrāfiju: Rīga, Olaine,
Babītes novads, Jūrmala, Ventspils, Talsu novads, Dundaga, Kuldīga,
Jēkabpils novads, Rēzekne, Daugavpils, Kocēnu novads, Ainaži, Alūksne,
Ādažu novads, Alojas novads.

Valsts mēroga skate „Gada labākā būve Latvijā 2016” notiek jau
deviņpadsmito gadu. Skate notiek trīs kārtās pēc skaidri definētiem
kvalitātes kritērijiem. Pirmajā kārtā žūrija izvērtē iesniegto būvju
dokumentus, īpašu uzmanību pievēršot būvju drošības pārbaudei, otrajā
kārtā žūrija izvērtē objektus dabā un tiekas ar būvniekiem un
pasūtītājiem, bet

skates trešajā kārtā finālisti prezentē savu

veikumu žūrijai un sabiedrībai, lai apliecinātu, kāpēc tieši viņu būve
ir pelnījusi titulu – „Gada labākā būve Latvijā 2016”.

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” mērķis ir noteikt un
popularizēt labi projektētās un uzbūvētās būves Latvijā 2016. gadā,
veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt
atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem.
Skate popularizē labākās būves Latvijā un mudina sabiedrību lepoties
ar tām, tāpēc jau otro gadu skatē tiek iesaistīti arī bērni un
jaunieši, kuri ir aicināti zīmēt sava novada jaunās būves. Šos
zīmējumus vērtēs jaunie mākslinieki no Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas
vidusskolas,

zīmējuma

konkursa

uzvarētāji

tiks

godināti

skates

noslēgumā un viņu darbi tiks publicēti īpašā, skatei par godu izdotā
gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2016”, kura tiks svinīgi atvērta
skates noslēgumā organizētajā „Būvniecības dienā”.

Lai uzsvērtu Latvijas jauno būvju unikalitāti, organizatori ikvienu no

skates piecām nominācijām ir pielīdzinājuši kādam no dārgakmeņiem:
–

Publiskā jaunbūve. Dod enerģiju un ir optimisma avots. Akmens

– sarkanais rubīns.
–

Pārbūve. Ļauj atgūt spēku un pārtapt, piešķir izlēmību.

Akmens – dzeltenais cirkons
–

Restaurācija. Saudzē skaisto un unikālo. Akmens –

brūnsarkanais granāts.
–

Inženierbūve. Palīdz sadarboties un piešķir saprātu. Akmens –

zilais safīrs.
–

Ainava. Veicina auglību, mieru un harmoniju. Akmens – zaļais

smaragds.

Skati „Gada labākā būve Latvijā 2016” un “Būvniecības dienu” organizē
Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība
sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Būvkonstrukciju
projektētāju asociāciju, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas
siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienību, Latvijas
Ainavu arhitektu biedrību, biedrību “Latvijas Ceļu būvētājs”, Latvijas
Būvinspektoru un būvuzraugu asociāciju, Latvijas Elektroenerģētiķu un
energobūvnieku asociāciju, Latvijas Ģeotehniķu savienību, Latvijas
Inženierkonsultantu asociāciju, Transportbūvju inženieru asociāciju,
Latvijas

Ilgtspējīgas

savienību,

Būvniecības

universitāti,

Latvijas

būvniecības
valsts

padomi,

kontroles

Lauksaimniecības

Latvijas

biroju,

Pašvaldību

Rīgas

universitāti,

Tehnisko
Biznesa

augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultāti, kā arī Ekonomikas
ministriju,

Satiksmes

ministriju,

Finanšu

ministriju,

Vides

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nozares žurnālu
„Būvinženieris”, ziņu aģentūru LETA, portāliem nozare.lv, tvnet.lv,
būvlaukums.lv,

būvniecības

abc.lv,

building.lv,

laikrakstiem „Dienas Bizness” un „Latvijas Avīze”.

buvbaze.lv

un

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” sponsori: ERGO, KNAUF, KÄRCHER,
RAMIRENT, MAPEI, HILTI.
Informācija pa Latvijas Būvnieku asociācijas tālruni: 67228584, vai epastu: lba@latnet.lv
www.latvijas-buvnieku-asociacija.lv
www.facebook.com/gadabuve
www.twitter.com/GadaBuveLV
www.gadabuve.lv

Sagatavoja: Aija Zūle, Latvijas Būvnieku asociācija

Informatīvais
lauksaimniekiem
Priekuļos

seminārs
2.februārī

2017. gada 2. februārī pulksten 10:00 LLKC
Cēsu nodaļa Priekuļos, Dārza ielā 12 (2. stāva
zālē)

rīko

lauksaimniekiem

informatīvo
par

Lauku

semināru
attīstības

programmas aktualitātēm, pasākumiem un finansējuma piesaisti.

Programma:
10:00-11:00 LAP plānotie investīciju (projektu) pasākumi 2017. gadā.
Aktualitātes un izmaiņas, kas lauksaimniekiem jāņem vērā 2017.
gadā. Baiba Kiršblate LAD Ziemeļvidzemes RLP pārvaldes vadītāja
vietniece

11:00-11:30 Uzņēmējdarbības atbalsta pieejamība un iespējas LEADER
programmā. Jaunās kārtas atvēršana un projektu iesniegšana. Dace
Melgalve, CRLP valdes priekšsēdētāja
11:30-12:00 Zālāju sēklu maisījumu piedāvājums. Zālāju sastāvs,
izmantošana un mēslošana. Maija Plūme, agronome konsultante
12:00-12:15 Attīstības finanšu institūcija Altum. Atbalsta programmas
lauksaimniekiem. Olita Untāla, Valmieras reģionālā centra vadītāja
12:15-12:30 LLKC Cēsu nodaļas plānotās arodapmācību programmas un
nodaļas

rīkotie

semināri

lauksaimniekiem

un

lauksaimniecības

produkcijas ražotājiem. Pasākumu īstenošanas grafiks. Dace Kalniņa
LLKC Cēsu KB vadītāja p.i., Andra Seredina LLKC Cēsu nodaļas
konsultante, Gunda Kazerovska LLKC Cēsu nodaļas konsultante
12:30-13:00 Par enerģijas taupīšanu zemnieku saimniecībās. Iespējas un
ieguvumi. Dainis Treijs, Enerģētikas konsultants

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot 26360434, Gunda Kazerovska LLKC
Cēsu nodaļas konsultante, vai rakstot gunda.kazerovska@llkc.lv

NVA
piedāvā
jauniešiem
iespēju piedalīties nākotnes
profesijas izvēles pasākumā

ESF projekta „Jauniešu garantijas”
Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums
„Darbnīcas jauniešiem”
Projekts līdzfinansēts Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīvas ietvaros

Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuriem nav
profesionālās

izglītības

vai

kuri

līdz

šim

nav

strādājuši,

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad piedāvā iespēju
piedalīties

nākotnes

profesijas

izvēles

pasākumā

“Darbnīcas

jauniešiem”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) fondu projekta
„Jauniešu garantijas” ietvaros. Sešu nedēļu laikā izglītības iestādē
jaunietis var iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai
no tām veltot divas nedēļas. Piedaloties teorētiskajās un praktiskajās
nodarbībās,

jaunietis

uzzina

katras

profesionālās

izglītības

programmas specifiku un iegūst pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk
varētu izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās izglītības un
profesionālās darbības jomu.

Apmācības notiek klātienē katru darba dienu – ne mazāk kā 6
akadēmiskās stundas dienā. Lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiek
pavadīta praktiskās nodarbībās, bet teorijai tiek veltīts ne vairāk kā
40% mācību laika, veicinot izpratni par profesijas specifiku un
prasmēm, kuras tiek iegūtas mācību laikā. Pasākuma dalībnieks saņem
stipendiju – 60 eiro mēnesī (jaunietis ar invaliditāti – 90 eiro)
proporcionāli iesaistes dienām.

Ja jaunieša deklarētā dzīvesvieta atrodas divdesmit un vairāk

kilometru attālumā no mācību norises vietas, pasākuma laikā viņš var
saņemt mobilitātes pabalstu līdz 100 eiro apmērā, ņemot vērā katra
mēneša

faktiskās

transporta

izdevumu

izmaksas.

Nepieciešamības

gadījumā izglītības iestāde jaunietim bezdarbniekam pasākuma laikā
nodrošina izmitināšanu dienesta viesnīcā.

Pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar
tādām profesionālās izglītības programmām kā, piemēram, datorsistēmu
tehniķis,

grāmatvedis,

montētājs,

galdnieks,

elektromontieris,
ēku

celtnieks,

inženierkomunikāciju
mūrnieks,

namdaris,

remontatslēdznieks, automehāniķis, lokomotīvju saimniecības tehniķis,
lietvedis, informācijas ievadīšanas operators, klientu apkalpošanas
operators, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, pavārs, konditors,
frizieris,

viesmīlības

pakalpojumu

speciālists,

apdares

darbu

strādnieks un citas. Detalizētāka informācija par pasākumu „Darbnīcas
jauniešiem”, kā arī visu izglītības iestāžu un programmu saraksts
izlasāms NVA mājaslapā.
Lai

piedalītos

„Darbnīcās

jauniešiem”,

jaunietim

bezdarbniekam

jāreģistrējas NVA filiālē, jāapmeklē ES fondu projekta „Jauniešu
garantijas” karjeras konsultants un jāizsaka vēlme iesaistīties šajā
pasākumā. Karjeras konsultants jaunietim palīdzēs izvēlēties trīs
viņam vispiemērotākās profesijas un līdz ar to trīs profesionālās
izglītības programmas dalībai pasākumā “Darbnīcas jauniešiem”. Saņemot
NVA filiālē norīkojumu, 10 darba dienu laikā jaunietim jāierodas
izglītības iestādē, kas piedāvā izvēlētās profesionālās izglītības
programmas, un jāuzsāk iepazīšanās ar profesijām.

Pēc

dalības

pasākumā

“Darbnīcas

jauniešiem”

jaunietis

viņam

piemērotāko un darba tirgū pieprasītu profesionālo kvalifikāciju var
iegūt

NVA

ES

fondu

projekta

“Jauniešu

garantijas”

pasākumā

„Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības
programmu īstenošana” vai Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA)

īstenotajā

ES

fonda

projektā

“Sākotnējās

profesionālās

izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

2016.gadā pasākumā “Darbnīcas jauniešiem” bija iesaistījušies 649
jaunieši.

Seminārs
KĀ
IZVĒLĒTIES
PIEMĒROTĀKO
LĪGUMU
DARBU
IZPILDEI? (Valmierā)
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(LTRK) Vidzemes nodaļa organizē semināru
KĀ IZVĒLĒTIES PIEMĒROTĀKO LĪGUMU
DARBU IZPILDEI?
9.februārī, no plkst. 14:00 – 16:45, Valmieras
integrētās bibliotēkas 1.stāva zālē
(114.telpa), Cēsu ielā 4, Valmierā

SEMINĀRĀ PROGRAMMA
Dažādu darbu izpilde ir ikdienā aktuāls jautājums ikvienam uzņēmējam.
Tāpēc seminārā tiks
apskatīti visbiežāk izmantojamo līgumu veidi, kā arī nereti pieļautās
kļūdas līgumu izvēlē un
aktuālākā tiesu prakse šajā jautājumā. Seminārā runāsim par:
 Darba līguma raksturīgajām iezīmēm;
 Uzņēmuma līguma atšķirības no darba līguma;
 Autoratlīdzības līguma specifiskie jautājumi;
 Pilnvarojuma līguma īpatnības;

 Tiesisko attiecību noslēgšana ar valdes locekļiem.

EKSPERTS
Irina Kostina – Kļaviņš Ellex Zvērināta advokāte, Darba tiesību
prakses grupas
vadītāja. Pieredze: Vairāk nekā 12 gadu juridiskās prakses pieredze,
specializējoties
dažādos strīdu, tai skaitā darba strīdu, risināšanas jautājumos, kā
arī darba tiesību
jautājumos.

Reģistrēšanās!
https://goo.gl/forms/5fcbkuiWgLmCcKJ22
valmiera@chamber.lv
+37120264530

Dalības maksa seminārā:
LTRK Biedriem:
Citiem:

8,00 + PVN

15,00 + PVN

Aicinām

aizpildīt

aptaujas

anketu par gaidāmo Uzņēmēju
dienu
Šī gada 15. aprīlī plkst.10 Alojas sporta hallē norisināsies Alojas
novada Uzņēmēju diena 2017. Lai veiksmīgāk noritētu ar Uzņēmēju dienu
saistīto pasākumu plānošana un organizēšana, lūdzam līdz 15. februārim
aizpildīt aptaujas anketu, atbildot uz dažiem jautājumiem.

ANKETA

Nevardarbīgā
barikādes

pretestība

–

Pagājušajā nedēļā jau divdesmit sesto reizi Latvijā pieminēja
barikāžu laiku. Latvijas iedzīvotāji 1991. gada janvāra dienās
parādīja neizmērojamu pašaizliedzību, nesavtību un drosmi, būvējot
barikādes un aizvadot nemiera pilnas stundas pie Latvijas valsts
svarīgākajām iestādēm un stratēģiski nozīmīgiem punktiem. Ar savu
ārkārtīgi lielo vienotību un saliedētību Latvijas iedzīvotājiem
izdevās nosargāt tik tikko atdzimušo Latvijas valsts neatkarības
ideju. Ne velti barikādes ir nevardarbīgās pretestības izcils paraugs.
Apliecinot cieņu barikāžu aizstāvjiem, Alojas Ausekļa
vidusskolas 5. – 11. klašu skolēni piedalījās Alojas muzeja un Alojas
Ausekļa vidusskolas organizētajā intelektuāli – aktīvā spēlē “Barikāžu
rekonstrukcija”. Skolēnu komandām spēles laikā bija jāizskrien septiņi
kontrolpunkti, kuros, atbildot uz jautājumiem par Trešo atmodu un
Latvijas valsts neatkarības atgūšanas laiku, varēja iegūt materiālu
barikāžu būvniecībai, lai aizstāvētu savas

komandas māju. Ja

neveicās, parādot zināšanas, tad nācās skriet soda apļus. Spēle
prasīja lielu izturību un komandas saliedētību. Spēles dalībniekus ar

uzmundrinājumiem atbalstīja arī sākumskolas audzēkņi. Pēc barikāžu
rekonstrukcijas un darba izvērtējuma, veroties ugunskura liesmās,
pasākuma dalībnieki stiprinājās ar gardām sviestmaizēm un vienojās
kopīgās dziesmās.
Šoreiz visātrākā un zinošākā bija Savēlija Andreičika komanda:
Sintija Sīle( 6. b klase ), Alise Kreičmane( 6. b klase

), Mārtiņš

Vilders ( 5. klase), Nils Timermanis( 9. klase), Alise Petrova ( 6. a
klase), Andreass Meļņičenko ( 7. klase), 2 vietu ieguva Ievas Ulmes
komanda: Uldis Zaļmežs( 7. klase), Sanija Bērziņa( 6.b klase),
Stafānija Pazāne ( 6. b klase), Rūdolfs Roļskijs ( 5. klase), Kristers
Ārgalis( 6. a klase), Ērika Martinsosne ( 10. klase), 3. vieta tika
Mikus Modernieka komandai: Kitija Rjabinova( 5. klase), Megija
Upatniece ( 6. a klase), Evita Jirgena ( 6. b klase), Kristīne
Oinaskova ( 7. klase), Kristofers Dalka ( 8. klase), Rūdolfs Kažoks (
10. klase). Kontrolpunktu instruktori ( 11. klases skolēni ) izsaka
pateicību 5. klases skolniekam Rūdolfam Roļskijam par vispusīgām un
precīzām zināšanām.
Lai barikāžu laika nesavtības un vienotības gars nepamet mūs arī
šodienas gaitās!
Līga Moderniece
Alojas muzeja vadītāja un
Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja

Desmito gadu meklē „Gaismas
nesējus“ Latvijas pagastos
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (Biedrība) aicina
lasītājus pieteikt bibliotekārus balvai „Pagasta bibliotekārs –
gaismas nesējs“. Līdz 10. martam Biedrība gaidīs vēstules un stāstus
par pagastu bibliotekāriem, kas ir pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi,
entuziasma pilni savā darbā un neaizstājami savā pagastā.

Konkurss norisināsies desmito reizi. Katru gadu tiek apbalvoti četri
bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales,
Vidzemes, Zemgales.

Konkurss “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir īpaši Latvijas
mazo gaismas piļu darbiniekiem veltīts pasākums, lai novērtētu viņu
darbu un veikumu savā pagastā un pievērstu visas Latvijas uzmanību
pozitīviem,

iedvesmojošiem notikumiem reģionus. Tā ir lasītāju balva

un atzinība saviem bibliotekāriem.

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas uz gaisma@gaisma.lv vai
LNB Atbalsta biedrībai, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.

Vairāk informācijas
Sanita Kitajeva
29355624
gaisma@gaisma.lv
www.gaisma.lv

