Eiropas Savienības
mūsu rokās

nākotne

Šodien Staiceles pilsētas bibliotēkas ESIP punktā notika saruna par
Eiropas Savienības attīstības scenārijiem. Pasākumā dalību ņēma EDIC
punkta vadītāja Valmierā Malva Šķēle. Sākuma uzrunā lektore ļoti
izsmeļoši sniedza informāciju par Eiropas Savienības pašreizējo
stāvokli, par pārmaiņu procesiem vairāku gadu desmitu griezumā, par
situāciju un dzīvi pēc brexit. Norādīja “Baltās grāmatas par Eiropas
nākotni” galvenos pamatus, attīstības procesu no Romas līgumiem līdz
pat Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā.

Sarunā EDIC vadītāja iedziļinājās visos piecos attīstības scenārijos,
izskaidroja to būtību, pamatoja

sabiedrības lomu svarīgu lēmumu

pieņemšanā, tostarp diskusijās par Eiropas nākotni.

Pasākuma otrajā daļā visus klātesošos iepazīstināju ar iepriekš
notikušās aptaujas par Eiropas nākotni aptaujas rezultātiem. Jauniešu
grupā līdz trīsdesmit gadiem vienlīdzīgi atbalsta 4. scenāriju –
“Darīt mazāk, bet efektīvāk” un 5.scenāriju – “Darīt daudz vairāk
kopā”.
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scenārijiem pieplusojuši 1. scenāriju – “Turpināt iesākto”. Pensijas
vecuma aptaujas dalībnieki ar nelielu pārsvaru atbalsta
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sabiedrība atbalsta , pirmkārt 4. scenāriju, otrkārt, 5. scenāriju,
treškārt, 3. scenāriju – “Tie, kas vēlas vairāk, dara vairāk”, kā
pēdējo atstājot scenārija 2. variantu par vienoto tirgu.
sarunā ar

Kā vēlāk

EDIC vadītāju noskaidrojās, mūsu aptaujas rezultāti pilnībā

saskan ar seminārā “Baltā grāmata par Eiropas nākotni – debates ar
Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību” izskanējušiem rezultātiem.
Arī mūsu viedoklis par sesto scenāriju – “Darīt iesākto efektīvāk,
dažādos ātrumos”, kurš izskanēja iepriekš minētajā seminārā, pilnībā

guva atbalstu arī mūsu auditorijā.

Noslēgumā EDIC vadītāja

uzsvēra katra pilsoņa lomu mūsu Eiropas

Savienības nākotnē, nebaidīties izteikt savu viedokli, ņemt aktīvu
dalību

Eiroparlamenta

vēlēšanu

procesos.

Pasākumu

finansiāli

atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija.

Anita Strokša, ESIP vadītāja

Vidzemes reģiona vicečempions
vieglatlētikā Markuss Ķirsis
24.novembrī Alojas Ausekļa vidusskolas audzēkņi, kuri nodarbojas ar
vieglatlētiku manis vadītajā grupiņā, piedalījās Vidzemes reģiona
sporta skolu sacensībās vieglatlētikā.

Dalībnieki bija sabraukuši no visas Latvijas – Valmieras, Valkas,
Smiltenes, Gulbenes, Ogres, Siguldas, Limbažu un Salacgrīvas, Dobeles,

Rūjienas, Alūksnes, Cēsu, Ķekavas, Salaspils un Arkādija (Rīgas) –
sporta skolām, kā arī sportisti no Igaunijas – Valgas.

No mūsu skolas audzēkņi pārstāvēja 2 vecuma grupas „C” un „D” 13
skolēnu sastāvā – seši zēni un septiņas meitenes. Sacensībās
piedalījās Markuss Ķirsis, Edgars Irbe, Renārs Rumjancevs, Endijs
Pļaviņš, Kristīne Oinaskova, Žanete Škarsta, Samanta Ududa, Krista
Fiļipova, Rēzija Bartkēviča, Jānis Siktārs, Eva Bitmane, Amanda Dene
un Eduards Bitmanis. Rezultāts bija ļoti iepriecinošs, kaut gan varēja
būt vēl labāk, jo Renārs startēja ar kājas traumu, bet Eva, skrienot
distances ceļu, aizšķērsoja Gulbenes skrējēju tajā brīdī, kad viņa
izvirzījās otrajā vietā un līdz vadošai sportistei bija palikuši vien
3 – 4 metri, rezultātā – kritiens, un skrējiens beidzās.

Taču kopumā rezultāti ir labi. Markuss ieguva 2.vietu augstlēkšanā
(1,65 m) no 12 dalībniekiem, 3.vietu tāllēkšanā (5,04m) no 25
dalībniekiem un 5.vietu lodes grūšanā no 13 dalībniekiem. Eva ieguva
10.vietu 60 m skrējienā no 80 dalībniekiem un 7.vietu tāllēkšanā no 59
dalībniekiem, Žanetei 6.vieta 800 m skrējienā un 8.vieta augstlēkšanā,
Amanda ieguva

6.vietu lodes grūšanā no 23 dalībniekiem, protams, arī

pārējie audzēkņi startēja iespēju robežās.

Novēlu visiem vēl cītīgāk trenēties un vasarā startēt jau Latvijas
čempionātā ar labiem sasniegumiem.

Sporta skolotājs Imants Dalka

Domes sēdē no amata atbrīvota
domes priekšsēdētāja Dace
Vilne
30. novembrī Alojas novada domes sēdē no amata atbrīvoja domes
priekšsēdētāju Daci Vilni (Politiskā partija “Reģionu alianse”). Par
viņas atbrīvošanu no amata balsoja 8 domes deputāti, bet 7 bija pret
šādu lēmumu.

Lemt par D.Vilnes atbrīvošanu rosināja 6 deputāti, kuri 21. novembrī
domē iesniedza iesniegumu ar lūgumu sasaukt ārkārtas sēdi, lai lemtu
par domes priekšsēdētājas D.Vilnes atbrīvošanu no amata.

Nākamā domes sēde, kurā ievēlēs jaunu domes priekšsēdētāju, vēl nav
izsludināta.

Liāna Lilenblate-Sipko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Staicelē būs pieejami mobilās
diagnostikas pakalpojumi
14. decembrī no plkst.10 līdz 14 Staicelē, Lielā ielā 7, pie kultūras
nama būs pieejams mobilās diagnostikas pakalpojumi; mamogrāfija,
rentgens, kardiogramma. Būs iespēja noteikt arī D vitamīna līmeni.
Pakalpojumiem iepriekš jāpiesakās pa t.25431313. Aicinām novada
iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt diagnostikas pakalpojumus.

Izsludināts

2.

konkurss

uzņēmējiem
par
bezmaksas
pakalpojumiem analītiskajai
pētniecībai
Projekta “Transnacionāla pieeja
pētniecībai makroreģionā – Baltic
TRAM” ietvaros uzņēmējiem tiek
piedāvāta
bezmaksas
pieeja
jaunākajai
pasaules
līmeņa
analītiskās
pētniecības
infrastruktūrai Baltijas jūras reģionā, kā arī sniegta tehniska un
zinātniska ekspertīze, lai
rastu risinājumus jaunu produktu un
pakalpojumu izstrādē.

Konkursā izvēlētie uzņēmumi saņems zinātnisko ekspertīzi un
konsultācijas sava biznesa vajadzībām. Uzņēmumiem tiks nodrošināti
bezmaksas mērījumi materiālu paraugiem mikro-, nano- un molekulārā
līmenī, kā arī ekspertu konsultācijas analītiskās pētniecības
institūcijās. Ar šo pakalpojumu palīdzību uzņēmumi varēs paplašināt
savas zināšanas par materiālu īpašībām, kā arī uzlabot savu produktu
portfeli un iekšējos ražošanas procesus. Projekta 1. konkursā saņemts
21 pieteikums.

Pieteikumus 2. konkursam līdz 30.04.2018. var iesniegt Eiropas
Savienības valstīs reģistrēti uzņēmumi, kas aicināti sazināties ar
savas valsts industriālās pētniecības centru/iem*. Industriālās
pētniecības centri (Industrial Research center – IReC) ir biznesa
atbalsta vienības, kas var palīdzēt konkursa pieteikumu sagatavošanā
– no produkta vai ražošanas procesa vajadzību formulēšanas līdz pēcpārbaudes aktivitātēm, kas veicinās uzņēmumus pielietot gūtas
zināšanas par produktu un ražošanas procesiem.

Plašāka informācija par konkursu
pieejama www.baltic-tram.eu.

un

pieteikuma

veidlapa

„Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā – Baltic TRAM” ir
starptautisks projekts, kas līdzfinansēts no Eiropas Savienības
Interreg
Baltijas jūras reģiona programmas līdzekļiem. Projekta

galvenais mērķis ir veicināt inovācijas, nodrošināt viedās
specializācijas stratēģijas ieviešanu, sekmēt uzņēmējdarbību,
atbalstot mazos un vidējos uzņēmējus, tādējādi veicinot reģionālo
ieguldījumu inovatīva, ilgtspējīga un konkurētspējīga Baltijas jūras
reģiona radīšanā.

Konsultācijas par konkursa nosacījumiem sniedz Latvijas Universitātes
Zinātnes departaments
Matīss Neimanis, matiss.neimanis@lu.lv
Māris Jansons, maris.jansons@lu.lv
Lauma Muižniece, lauma.muizniece@lu.lv
Sandra Strole, sandra.strole@lu.lv

Radošā NEdarbnīca “Manai un
idejas
konkurētspējai
–
parastu
lietu
neparasts
pielietojums”
Aicinām apmeklēt interaktīvu semināru:

Radošā NEdarbnīca “Manai un idejas

konkurētspējai – parastu lietu neparasts pielietojums”
š.g. 13.decembrī plkst.10:00, Limbažu Galvenajā

bibliotēkā, Parka ielā 23.

Radošās NEdarbnīcas mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodes un
piemērus, rosināt partnerības „Brasla” teritorijā esošos iedzīvotājus,
uzņēmējus un NVO apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos
resursus

praktisku

ilgtspējīgas

un

iedvesmojošu

profesionālās

darbības

aktivitāšu
dažādošanai,

īstenošanai
stiprināt

un

māku

sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai, kā arī veicināt vietējās
kopienas

sociālās

atbildības

pieaugumu,

darbojoties

sabiedrības

interesēs, piemēram, sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanā
pilsoniskās līdzdalības pasākumos.
Pasākumu vada – Vita Brakovska, biedrība ZINIS

Pasākumu programma

Dalību

pasākumā

pieteikt

līdz

6.decembrim

šeit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVaMn6E1gSj9nuK_OcoPNeCpTLol
TZR8Yl9bnKZniCty2BsA/viewform?usp=sf_link

Mobilā
demonstrāciju
laboratorija
–
Tehnobuss
piestāj Alojā
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros šā gada 16.
oktobrī Alojā bija piestājis Tehnobuss. Kas tad īsti ir Tehnobuss? 18
metrus garais autobuss ir pirmā mobilā demonstrāciju laboratorija
Latvijā un daļa no apjomīgā platformas projekta, kura mērķis ir
veicināt skolēnu interesi par eksaktajām zinībām, kā arī attīstīt
sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem un dažāda vecuma
jauniešiem.

Tehnobusā bija iespēja paviesoties Alojas Ausekļa vidusskolas un
Staiceles vidusskolas 8. – 12. klašu skolēniem, kā arī Ozolmuižas
pamatskolas 8. – 9.klašu skolēniem. Skolēni uzzināja, kas ir
pneimatika, kā darbojas 3D printeris, kā metināt, kā darbojas sensori,
kā darbojas programmējama frēze. Tāpat tika iegūta informācija,
apgūt ar metālapstrādi un inženieriju saistītas profesijas.

kur

Skolēni ar lielu interesi klausījās instruktoru stāstījumā, vēroja
demonstrējumus

un

paši

labprāt

piedalījās

eksperimentos.

Pēc

nodarbībām audzēkņi atzina, ka bija interesanti un iegūtā informācija
ir lietderīga.

Izglītības darba speciāliste
Ilze Kapmale
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“Kaunas
Sonorum”

No

28.novembra

klasiskās

līdz

mūzikas

2.decembrim
konkurss

norisinājās

“Kaunas

IV
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Starptautiskais
dažādās

mūzikas

instrumentu grupās, kurās pulcējās jaunie mūziķi no 10 valstīm.
Viskuplākais dalībnieku skaits, kā vienmēr bija pianistu grupā, kurā
piedalījās mūsu skolas, jau labi zināmais un talantīgais, jaunais
pianists Ruslans Andrejevs. Viņš startēja B kategorijā, 32 dalībnieku
konkurencē un ieguva Diplomu.
Apsveicam! Paldies skolai un sponsoriem par atbalstu, lai Ruslanam
būtu iespēja aizbraukt un piedalīties šajā konkursā. Paldies vecākiem
par atbalstu un skolotājai Airai Rullei par Ruslana sagatavošanu.

Staiceles mūzikas un mākslas skolas informācija
Foto no personīgā arhīva

