Latvijā sāksies darba vakanču
reģionālie gadatirgi
Jau ceturto gadu Nodarbinātības valsts aģentūra organizē reģionālos
vakanču gadatirgus visā Latvijā.

Vakanču gadatirgos ar NVA un darba devēju starpniecību darba
meklējumiem tiks piedāvātas katra reģiona aktuālās vakances. Tā ir
iespēja darba meklētājiem klātienē tikties ar potenciālajiem darba
devējiem, iegūt plašāku informāciju par darba un apmācību iespējām
Latvijā un ārzemēs, rast atbildes uz daudziem ar darbu un profesionālo
izaugsmi saistītiem jautājumiem, NVA pakalpojumiem.

Darba devējiem vakanču gadatirgus ir lieliska iespēja prezentēt savu
uzņēmumu, informēt darba meklētājus par vakancēm, darba nosacījumiem,
karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā, veikt pirmās darba intervijas
klātienē.
Darba vakanču gadatirgus visiem ir bez maksas.

Gadatirgi:
11.05.2017 plkst.10-13 Cēsis, Vidzemes koncertzāle, Raunas iela 12-1;
17.05.2017 plkst.10-13 Ventspils, kultūras centrs, Kuldīgas iela 18;
25.05.2017 plkst.10-13 Rīga, laukums pie Rīgas Kongresu nama,
K.Valdemāra iela 5;
12.09.2017 plkst.10-13 Jelgava, Jelgavas Tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka
iela 37;
27.10.2017 plkst.10-13 Rēzeknes 2.vidusskola, P.Brieža iela 28.

Izsludināta Biznesa ideju
konkursa
komercdarbības
uzsākšanai Alojas novadā 4.
kārta
Alojas novada pašvaldība izsludina “Biznesa
ideju

konkursa

komercdarbības

uzsākšanai

Alojas novadā” 4. kārtu. Konkursa mērķis:
veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas
novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa
uzsākšanai.

Konkursa pieteikumu iesniegšana Alojas novada domē (Jūras iela 13,
Aloja) no 8. maija līdz 12. jūnija plkst. 17:00

Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, Alojas novadā vismaz 6
mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un
reģistrēt

komercreģistrā

komersantu

un

uzsākt

komercdarbību. Pretendents nevar būt īpašnieks jau esošam uzņēmumam.

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA PIETEIKUMS

Ar konkursa nolikumu var iepazīties:
Mājaslapā www.aloja.lv, www.sala.lv
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”
Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē
Brīvzemnieku pagasta pārvaldē
Braslavas pagasta pārvaldē

Konkursa rīkotāja kontaktpersona Alojas novada domes komercdarbības
speciāliste

Zane

Lapšāne-Celma

tel.

25749131,

e

–

pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv

Konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas:
aizpildīta Konkursa pieteikuma veidlapa;
plānotā komersanta kompetences un dzīves un darba apraksts

–

CV;
aizpildītas komercdarbības projekta apraksta

finanšu prognožu

lapas un naudas plūsma;
nodomu

protokols

par

lietošanas

tiesību

piešķiršanu

komercdarbības projekta īstenošanas vietai vai īpašuma tiesību
apliecinoši dokumenti par komercdarbības projekta īstenošanas
vietu.

Tīra vide
attālumā!

ir

viena

zvana

No 1. līdz 31.maijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO
ZVANS!”, kuras laikā zvanot uz ZAAO biroju var pieteikt neizjauktas
nolietotas elektrotehnikas bezmaksas savākšanu (iekārtas izmērs vismaz
60 x 40 x 40 cm). Pakalpojums tiks sniegts, izbraucot uz klienta
norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Akcija ir
spēkā tikai ZAAO darbības reģionā – 28 novados. Arī ikdienā ZAAO
piedāvā minēto pakalpojumu, taču maijā ir iespēja laimēt iRobot.
Akcijas laikā nolietotā elektrotehnika bez maksas tiks vākta arī no
juridiskām personām, izsniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: ”
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi satur dažādas kaitīgas
vielas, un nepareiza šī atkritumu veida apsaimniekošana var radīt
draudus cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Pārstrādāt iespējams
līdz pat 90% no elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvdaļām. ZAAO
rūpējas, lai savāktās iekārtas nonāktu rūpnīcās uz otrreizējo
pārstrādi.”

Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 26132288. Saņemot neizjauktas
nolietotas elektrotehnikas (televizori, ledusskapji, plītis, trauku
mazgājamās mašīnas, putekļu sūcēji, virtuves kombaini u.c.) savākšanas
pieteikumu un pajautājot klienta atļauju, ZAAO biroja darbinieks
aizpildīs akcijas kuponu. Visi kuponi piedalās izlozē par balvām –
iRobotu un jaunu mazo virtuves sadzīves tehniku. Katrs klients var
veikt neierobežota skaita pieteikumus, par katru reizi tiek aizpildīts
viens

kupons.

www.zaao.lv.

Akcijas

nolikums

pieejams

uzņēmuma

mājaslapā

Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu elektrotehniku privātpersonas bez
maksas ikdienā var nodot arī ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos.
Nogādājot nolietotu neizjauktu elektrotehniku EKO laukumā, iedzīvotāji
nepiedalās akcijā “EKO ZVANS!”.

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina
atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu,
apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja:
Zane Legzdiņa
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielajā talkā skolēni sakopa
Galeviusa dārzu Alojā
Lielā talka ir tradicionāls pasākums Latvijā, kas tiek rīkota ar mērķi
sakopt vidi, kurā dzīvojam. Piektdien, 21. aprīļa, pēcpusdienā
10.klases skolēni ar klases audzinātāju devās uz pamesto Galeviusa
dārzu, lai palīdzētu to sakopt. Jāsaka, godam pastrādājām! Apbrīnojama
ir Inetas Miezītes vēlme un uzņēmība, viņas enerģija, kas tiek veltīta
šīs vietas sakopšanai! Un mēs, nu jau desmitie, ceturto pavasari

ejam

viņai palīgā. Priecājos, ka talkošana bija skolēnu ierosinājums, un
citi to atbalstīja.
Alojas Ausekļa vidusskolas 10.klases audzinātāja S. Rudzīte

Seminārs
uzņēmējdarbības
uzsākšanai Ungurpilī
2017. gada 10. maijā plkst. 10:00

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”, Liepu iela 3,

Ungurpils
Seminārs uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Semināra programma:
Altum

atbalsts uzņēmējdarbībai. Piemēri. A/S “Attīstības

finanšu institūcijas Altum” Valmieras reģionālā centra vadītāja
Olita Untāla
Biznesa

inkubatora

atbalsts

jauniem

uzņēmējiem.

Siguldas

biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Gundega VanagaJanberga
“Biznesa

ideju

konkurss

komercdarbības

uzsākšanai

Alojas

novadā”. Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane LapšāneCelma

Dalība seminārā: bezmaksas

Papildus informācija zvanot Zanei Lapšānei-Celmai, Alojas novada
komercdarbības speciālistei, tālr. 25749131 vai rakstot e-pastu:
zane.lapsane.celma@aloja.lv

Koncertlekcija Alojas Ausekļa
vidusskolā
Ar ikgadējo un tradicionālo koncertlekciju “Nāc un ieklausies, nāc un
piedalies” 24.aprīlī Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi
viesojās pie jaunāko klašu skolēniem Alojas Ausekļa vidusskolā.

Skanīgajās Baltās skolas telpās izdziedājām I.Kalniņa dziesmu no
spēlfilmas “Bimini”(koris,sk.A.Āriņa). Atskaņojām latviešu tautas
dziesmas flautas (Sabīne Kozlovska, sk.L.Ulmane,) kokles (Marija
Jenča, sk.S.Vēja,) eifonija (Katrīna Mētriņa, sk.J.Ansons), klavieru
(Paula Meijere, sk.O.Ābele) izpildījumā. Katrs muzikālais sniegums
tika uzņemts ar sirsnīgiem aplausiem. Skolēniem, uzmanīgi klausoties,
tautasdziesmas pašiem bija jāatpazīst. Rūdolfa Roļskija (ģitāra,
sk.A.Jasjukevičs)

atskaņoto

“Seši

mazi

bundzunieki”

kopīgi

arī

nodziedājām.
Par pūšamo instrumentu ansambli stāstīja sk.J.Ansons, bet audzēkņi
demonstrēja tā skanējumu.
Skolotāja Daina Grīnberga raksturoja klavieru iespējas un viņas
audzēkņi Sanija Bērziņa un Emīls Grīnbergs izpildīja mūziku no
multfilmas “Rotaļlietu stāsts” četrrocīgi.
Atraktīvu skolēnu darbošanos sintezatora pavadījumā vadīja sk. Andrejs
Sņeško. Koncertu noslēdza Enija Bernharde (saksofons, sk.J.Ansons)
izpildot “Dziesmu par lāčiem” no kinofilmas”Kaukāza gūstekne”.
Pēc koncerta visi interesenti devās uz Mūzikas un mākslas skolu, kur
skolotāju Kristīnes Līsmanes un Sandras Lagzdiņas vadībā skolēni
aizrautīgi turpināja darboties keramikas un gleznošanas darbnīcās.
Paldies pasākuma dalībniekiem un atsaucīgajiem klausītājiem – Alojas
Ausekļa vidusskolas 1-4.kl. audzēkņiem un klašu audzinātājām! Uz
tikšanos nākošajā mācību gadā!

Laila Ulmane
Andreja Sņeško fotogrāfijas

Alojas Mūzikas un mākslas
skola aicina uz J.Putniņas
piemiņas koncertu
Nenovērtējami liela dāvana Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem
un pedagogiem bija pianistes Jautrītes Putniņas viesošanās un koncerti
Alojā 2011.gada rudenī, 2015.gada Ziemassvētkos un 2016.gada pavasarī.
Bija… 2017.gada 22.janvārī māksliniece aizgāja mūžībā.
Svētdien, 30.aprīlī plkst.17.00 Valmieras 5.vidusskolas zālē notiks
Jautrītes Putniņas piemiņai veltīts koncerts “…Kā svētdienā!”
Koncertu organizē un tajā piedalīsies J.Putniņas audzēkņi. Laipni
aicinām!

Konkursa

„Fizmix

Eksperiments” Rīgas reģiona
finālistu
vidū
Staiceles
vidusskolas komanda
Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa „Fizmix Eksperiments” fināls
jau 10. maijā. Tajā par uzvaru un galveno balvu – ceļazīmi uz
aizraujošu vasaras nometni – cīnīsies Rīgas reģiona spēcīgākās
komandas, kuras sevi jau pierādījušas atlases kārtā. Labāko fiziķu
rindās ir 8. un 9. klašu skolēni no Babītes, Inčukalna, Jūrmalas,
Mārupes, Limbažiem, Siguldas un Staiceles.

„Fināla kārtas būs īsts pārsteigums ikvienam dalībniekam! Šogad daudz
vairāk būs pašu komandu rokās, jo dalībniekiem pašiem būs jāizvēlas,
kādus uzdevumus risināt – tāpēc būs vajadzīgas gan fizikas zināšanas,
gan pareizā stratēģija. Arī finālistu skaits nekad nav bijis tik liels
– iepriekšējos gados klātienes kārtai kvalificējās piecas komandas,
bet, redzot komandu augsto sniegumu un tik līdzīgus neklātienes
rezultātus, savas zināšanas klātienē šogad varēs demonstrēt divreiz
lielāks komandu skaits,” stāsta AS „Latvenergo” erudīcijas konkursa
„Fizmix Eksperiments” projekta vadītāja Danute Kindzule.

Fināls būs īsti fizikas svētki – komandām būs jāatrisina nepieredzēti,
radoši un piņķerīgi uzdevumi. Tos veidojuši gan „Fizmix Eksperiments”
eksperti, gan konkursa ilggadējie sadarbības partneri – izglītības
uzņēmums Lielvārds, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte
un Jauno Fiziķu skola.

Fināla kārtā piedalīsies:
Jūrmalas

pilsētas

Jaundubultu

vidusskolas

3V,

skolotāja

Jevgeņija Gaileša;
Siguldas Valsts ģimnāzijas ĀPŠI, skolotājs Jānis Bukins;
Limbažu novada ģimnāzijas INERCE, skolotāja Ērika Baune, un

LAMBDA DŽEKI, skolotāja Adela Rasma Mīkstā;
Jūrmalas Alternatīvā skolas LAUZNIS, skolotājs Ilgonis Vilks;
Mārupes vidusskolas VORMIX, skolotājs Aleksandrs Vorobjovs;
Babītes vidusskolas DRAUDZĪGAIS SLĒGUMS, skolotājs Ints Eidiņš;
Majoru

vidusskolas

NEZINĀMS

NOSAUKUMS,

skolotāja

Sandra

Bruzgule;
Inčukalna pamatskolas JAUDA, skolotāja Inguna Hokkonena;
Staiceles vidusskolas ELEKTRISKAIS STĀRĶIS, skolotājs Pauls
Apsītis.

Vairāk informācijas par komandām, to dalībniekiem un atlases kārtas
rezultātiem apkopots https://www.fizmix.lv/eksperiments/komandu-tops

Konkursa atbalstītāji
Latvenergo konkursu organizē kopā ar izglītības uzņēmumu Lielvārds,
uzņēmumiem Dobeles dzirnavnieks, Kārums, Samsung Electronics Baltics,
skolēnu un studentu karti ISIC, Sporta komplekss 333, unikālu brīvā
laika pavadīšanas iespēju veidotāju Quest Lab, kinoteātri Cinamon,
boulinga un izklaides centru Fantasy Park un Jauno Rīgas teātri.

Inga Cīrule
erudīcijas konkursa koordinatore
tālr.: 67242503; 20279688
info@eksperiments.lv

Ivita Bidere
AS „Latvenergo”
preses sekretāre
tālr.: 67728809; 29279158

