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	 Ar	 brīnišķīgu	 koncertu	 Alojas	 evaņ-
ģēliski	 luteriskajā	 baznīcā	 19.	 septembrī	
sākās	 alojiešu	 izcilākā	 novadnieka,	 dzej-
nieka	Ausekļa	165.	dzimšanas	dienas	svi-
nības	Gaismu sauca.
	 Atklājot	 svētkus,	 sanākušos	 uzrunāja	
Alojas	kultūras	nama	direktore	Ineta	Lai-
zāne,	 Izglītības,	 kultūras	 un	 sporta	 jautā-
jumu	komitejas	priekšsēdētāja	Inga	Mau-
riņa-Kaļva	un	Latvijas	Nacionālā	kultūras	
centra	 direktore	 Signe	 Pujāte.	 Latvijas	
Kultūras	 akadēmijas	 (LKA)	 jauktā	 kora	
Sōla	 (diriģents	 Kaspars	 Ādamsons)	 un	
Ādažu	mākslas	un	mūzikas	skolas	kamer-
orķestra	(vadītāja	Vita	Zemture)	izpildīju-
mā	skanēja	latviešu	kora	mūzikas	klasika	
ar	Ausekļa	vārdiem.	 Jāzepa	Vītola	dzies-
mu	Gaismas pils	koncerta	apmeklētāji,	kā-
jās	stāvot,	dziedāja	līdz	ar	māksliniekiem.
	 Pēc	 tam	 visi	 pulcējās	 Jūras	 ielā	 pie	
piemiņas	 akmens	 dzejniekam	 Auseklim	
un	citiem	izciliem	alojiešiem,	kur	satikās	
dzejnieka	pēcteči	-	Krogzemu	un	Dreima-
ņu	dzimtas.	Visus	uzrunāja	Alojas	muzeja	
vadītāja	Līga	Moderniece,	lasot	dzeju,	bet,	
Latvijas	karogam	plīvojot,	Alojas	mūzikas	
un	 mākslas	 skolas	 kora	 izpildījumā	 ska-
nēja	 dziesma	Uz skolu,	 kas	 ir	 arī	Alojas	
Ausekļa	 vidusskolas	 (AAV)	 himna.	 Pie-
miņas	 mirklim	 noslēdzoties,	 interesentus	
aicināja	 uz	Dzejas	 autobusu.	Tajā	 svētku	
viesus	sagaidīja	šoferis	Modris	Dūrēns	un	
AAV	skolēni	Edgars	Roļskijs	un	Mārtiņš	
Elsiņš,	kuri	visa	ceļa	garumā	parūpējās	par	
muzikālo	 pavadījumu,	 mudinot	 dziedāt	
arī	 autobusa	pasažierus.	Ceļā	uz	dzejnie-
ka	 dzimtajām	 mājām	 Ungurpils	 Sīpolos, 
ekskursijas	 laikā	 pa	 šo	vietu	 un	dodoties	
atpakaļ	uz	Aloju,	ar	Ausekļa	dzīvesstāstu	
iepazīstināja	 L.	 Moderniece.	 Brauciens	
noslēdzās	AAV	pagalmā	pie	dzejnieka	pie-
minekļa,	kura	pakāji	 rotāja	bērnu	veidots	
ziedu	 paklājs.	 Ausekļa	 pēcteči	 turpināja	
ceļu	uz	Alojas	muzeju	un	pēc	 tam	skolu,	
kur	ar	tā	vadītāju	pārrunāja	atmiņu	stāstus	
un	vēstures	liecības.
	 Svētku	krāšņākais	notikums	bija	dzies-
mu	 jaunrades	 konkursa	 Kas mēs bijām, 
būsim, esam	fināla	koncerts	Lai top!,	kas,	
kā	 ierasts,	notika	AAV	sporta	halles	 zālē.	
Koncertu	vadīja	mūzikas	žurnālists	Orests	
Silabriedis.	 Tajā	 piedalījās	 16	 mūzikas	
skolu	 kori	 no	 Aizkraukles,	 Alojas,	 Āda-
žiem,	 Cēsīm,	 Jelgavas,	 Madonas,	 Rīgas,	
Salaspils,	 Saulkrastiem,	Smiltenes,	 Stren-
čiem,	Valmieras	 un	Vecumniekiem,	 izpil-

Paldies par svētku 
«Gaismu sauca» 

veidošanu un viesu 
uzņemšanu

Mārai	 Skridei,	 Ingai	 Neimanei,	 Līgai	
Moderniecei,	 Lailai	 Ulmanei,	 Inesei	
Mētriņai,	 Sarmītei	 Frīdenfeldei,	 Ilonai	
Vītolai,	 Dacei	 Lācei,	 Ingai	 Mauriņai-
Kaļvai,	 Zanei	 Landsmanei,	 Arvīdam	
Ozolam,	Aldim	Mercam,	Antrai	un	Vēs-
mai	 Ozolām,	 Jānim	 Virsim,	 Modrim	
Lilenblatam,	 Modrim	 Dūrenam,	 Artim	
Bērziņam,	 Valdim	 Pārupam,	 Klāvam	
Elsiņam,	 Mārtiņam	 Elsiņam,	 Edgaram	
Roļskijam,	 Andrejam	 Vaičukam,	 Ivetai	
Čečiņai,	 Aijai	 Krumholcei,	 AAV	 sko-
lēniem	 un	 darbiniekiem,	 AMMS	 au-
dzēkņiem	 un	 pedagogiem,	 SIA	 Alojas 
novada Saimniekserviss	 darbiniekiem,	
Irai	 Rudzītei,	 Dainuvītei	 Mangulsonei,	
Liesmai	Rudzinskai,	Inesei	Lāčauniecei,	
Marutai	 Gaugerei,	 Rasmai	 Oinaskovai,	
Evijai	 Pētersonei,	Maijai	 Bašenai,	 Lijai	
Lapsiņai,	Lilitai	Līsmanei,	Anitai	Zvērai,	
Anitai	Viziņai-Nīlsenai,	Gunai	Lamber-
tei,	Gunai	Krūmiņai,	Antrai	Miķelsonei,	
SIA	Mieriņš,	SIA	Avotiņš LC,	vidussko-
las	ēdnīcas	darbiniecēm,	Puikules	tautas	
namam,	Vilzēnu	tautas	namam.
	 Paldies	 par	 atbalstu	 Valsts	 kultūrka-
pitāla	 fondam,	 Latvijas Valsts mežiem,	
Vidzemes	 plānošanas	 reģiona	 adminis-
trācijai	un	Alojas	novada	domei.

Gaismu sauca - gaisma ausa Alojā

lībniekus	un	koncerta	apmeklētājus	ar	īpa-
ši	veidota	video	starpniecību	sveica	Jānis	
Streičs,	runājot	Ausekļa	dzejoli	Dievozolu 
trijotne.
	 Pēc	koncerta	no	vidusskolas	pa	Ausek-
ļa	ielu	svētku	dalībnieki	devās	sveču	Gais-
mas	ceļā	uz	dzejnieka	Ausekļa	kapavietu	
Alojas	kapsētā.	Gājiena	dalībniekus	prie-
cēja	ne	vien	izgaismotā	iela,	bet	arī	dažu	
alojiešu	radošums,	kuri	ar	dažādiem	gais-
mas	elementiem	bija	izrotājuši	savas	mā-
jas	un	pagalmus.	Pie	Ausekļa	atdusas	vie-
tas	tika	noliktas	svecītes	un	ziedi.	Tikmēr	
AAV	 skolēni	 runāja	 dzejniekam	 veltītus	
dzejoļus	un	muzicēja	pūtēju	orķestris	Po-
ciems.

Zanes Landsmanes
teksts un foto

dot	konkursā	godalgotās	dziesmas	un	kopā	
ar	LKA	jaukto	kori	Sōla	un	Ādažu	mākslas	
un	mūzikas	skolas	kamerorķestri	atskaņo-
jot	Jāzepa	Vītola	dziesmas	ar	Ausekļa	vār-
diem	Beverīnas dziedonis	un	Gaismas pils,	
kā	arī	konkursam	veltītos	darbus	-	Selgas	
Mences	dziesmu	ar	Kārļa	Skalbes	vārdiem	
Saulīte	un	Uģa	Prauliņa	dziesmu	ar	Ausek-
ļa	 vārdiem	Latvju tautas rīts.	Apvienotos	
korus	 diriģēja	 virsdiriģenti	 Aira	 Birziņa,	
Liene	Batņa	un	K.	Ādamsons.

	 Izdevniecības	Musica Baltica	direktore	
Solvita	Sējāne	teica	uzrunu	un	prezentēja	
konkursā	godalgoto	dziesmu	nošu	burtnī-
cas	Jaunie jaunajiem	2.	daļu,	par	sadarbību	
pateicoties	diriģentei	Mārai	Skridei.	Kom-
ponisti	 S.	Mence	un	Ēriks	Ešenvalds,	 kā	
arī	M.	Skride	konkursa	fināla	uzvarētājiem	
Filipam	Babrim,	Paulai	Annai	Raiskumai,	
Ievai	 Kristapsonei	 un	Verai	 Lavrentjevai	
pasniedza	balvas	un	Alojas	novada	domes	
prēmijas.	Koncerta	noslēgumā	svētku	da-

	 Ar	 29.	 septembra	 domes	 sēdes	 lēmu-
mu	 apstiprināts	 Alojas	 novada	 logo	 un	
sauklis.	Vizuālās	identitātes	izstrādātājs	ir	 
SIA	 Intro Marketing.	 Balstoties	 uz	 jūlijā	
notikušās	iedzīvotāju	aptaujas	rezultātiem,	
izvēlēts	 sauklis	Augšup!	 un	 logo,	 kas	 at-
tēlo	stilistiski	veidotu	A	burtu,	vienlaikus	
simbolizējot	 novada	 nosaukumu	 un	 atra-
šanās	vietu,	kā	arī	raksturojošās	iezīmes.
 - Ģeogrāfiski mēs atrodamies Latvijas 
augšpusē un attīstībā tiecamies uz augšu, 
lai arī dzīves līmenī sasniegtu augstus re-
zultātus. Mums ir, kur tiekties, ir mērķis, 
ir vīzija. Lūk, mūsu bērni aug pret sauli -  
AUGŠUP! Pie mums ikviens varēs apgūt 
arvien jaunas zināšanas un prasmes -  

AUGŠUP! Mēs tiecamies uz sakārtotu 
vidi, augošu labklājību - AUGŠUP! Lūk, 
kur mēs esam - pašā Latvijas kartes aug-
šā. Laipni lūdzam AUGŠUP! -	teikts	gra-
fiskās	identitātes	koncepcijā.	
	 Izveidots	 arī	 prezentācijas	 video.	 Tajā	
no	 gaisa	 filmētas	 novadu	 raksturojošās	
vietas.	Video	autors	 ir	 reklāmas	aģentūra	
IK	B Trase.	Tāpat	tiek	strādāts	pie	Alojas	
novada	preču	zīmes	nolikuma	un	grafiskā	
risinājuma.	Šīs	preču	zīmes	mērķis	būs	at-
balstīt	novadā	esošos	 ražotājus	un	pakal-
pojumu	 sniedzējus,	 veicināt	 produktu	 un	
pakalpojumu	popularitāti,	pārdošanas	ap-
joma	pieaugumu,	identificējot	to	ar	Alojas	
novadu	un	tādējādi	to	veicinot.

Apstiprināts Alojas novada logo un sauklis

	 Iepazīties	 ar	 grafiskās	 identitātes	 pre-
zentāciju	 un	 noskatīties	 video	 iespējams	
pašvaldības	mājaslapā	www.aloja.lv

Sagatavoja Zane Landsmane

No 1. oktobra mainījies 
Mēness aptiekas darba laiks 

Jūras ielā 3, Alojā.
Pirmdienās	8.00	-	16.00
Otrdienās	10.00	-	18.00	
Trešdienās	8.00	-	16.00
Ceturtdienās	8.00	-	16.00
Piektdienās	8.00	-	16.00
Sestdienās	8.00	-	14.00
Svētdienās	-	slēgts

	 Ja	 esat	 Alojas	 novada	 iedzīvotājs	
un	 nesaņemat	 pašvaldības	 informatīvo	
izdevumu	 Alojas Novada Vēstis	 savā	
pastkastītē,	 zvaniet	 pa	 tālr.	 29339917	
vai	 rakstiet	 uz	 prese@aloja.lv,	 norādot	
adresi,	kurā	avīze	netiek	piegādāta.

Par lielo ieguldījumu Ausekļa svētku un dziesmu jaunrades konkursa Kas mēs bijām, 
būsim, esam rīkošanā ziedus saņem Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne. Viņas 
nozīmīgo devumu savas pilsētas un arī visas Latvijas kultūras dzīvē novērtē diriģente Māra 
Skride un komponists Ēriks Ešenvalds

Krogzemu un Dreimaņu dzimtu pārstāvji kopā ar Alojas muzeja vadītāju Līgu Modernieci pie 
dzejniekam Auseklim un citiem ievērojamiem alojiešiem veltītā piemiņas akmens Jūras ielā

mailto:prese@aloja.lv
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40 vietīgais autobuss 
(autobusa	vadītājs	Modris	Dūrēns)

Uz skolu
6.20	Ungurpils
7.00	Mērnieki
7.20	Staicele	-	Aloja 
7.50	Aloja	-	Ungurpils 
8.00	Alojas	dienas	centrs	-	
Urga8.10	-	Braslava8.20 
8.30	Vilzēni 
8.40	Aloja	autoosta	

Mājās
13.20	Aloja	-	Staiceles	MMS
14.10	Aloja	-	Staicele	(Futbolisti)
15.10	Aloja	-	Ungurpils15.15 
15.30	Staicele	-	Rozēni15.40 - 
Mērnieki15.50	-	Staicele16.05 
16.30	Aloja	-	Vilzēni16.45 - 
Braslava	16.55
17.10	Aloja	-	Ungurpils17.20

19 vietīgais autobuss 
(autobusa	vadītājs	Artis	Bērziņš)

Uz skolu
7.00	Aloja	-	Puikule7.10	-	Līvānu	mājas7.20
7.30	Ozolu	krustojums	-	Paegļi7.35	-	Buiva7.40 
7.50	Ozolmuiža	-	Paegļi7.55	-	Puikules	stacija8.00 
8.05	Puikules	muiža	-	Lindes8.15	-	Smilgas8.20 - 
Kaķīši8.25 
8.30	Alojas	PII	-	Alojas	autoosta	
8.35	Smēdes	-	Tīreļi	-	Mazbrieži7.45
8.50	Alojas	skola	-	Alojas	PII

Mājās
15.30	Alojas	sporta	halle	-	Alojas	PII16.05 - 
Smēdes	Tīreļi16.10	-	Mazbrieži16.20 
16.30	Alojas	sporta	halle	-	Alojas	PII16.35 - 
Kaķīši16.40	-	Smilgas16.45	-	Lindes	16.50
16.55	Puikule	-	Puikules	stacija17.00	-	Paegļi17.05	- 
Ozolmuiža17.10	-	Buiva17.15	-	Puikule17.20
17.35	Aloja

19 vietīgais autobuss 
(autobusa	vadītājs	Atis	Zariņš)

7.10	Staicele
7.25	Aloja
7.40	Staicele
7.55	Aloja

8 vietīgais mikroautobuss 
(autobusa	vadītājs	Jānis	Saliņš)

Uz skolu
7.50	Ozolmuiža	-	Vilzēni8.00	-	Jenči8.05	-	Blanka8.10 
8.30	Vilzēni	-	Ozolmuiža8.40

Mājās 
16.30	Ozolmuiža	-	Vilzēni16.45 
16.50	Vilzēni16.55	-	Blanka17.00	-	Jenči17.05	-	Vilzēni 
17.10	Vilzēni	-	Ozolmuiža17.20

Alojas novada domes skolēnu autobusu 
maršruti 2015./2016. mācību gadam

Piezīme.	Autobusu	maršrutos	var	tikt	veiktas	korekcijas!
Sagatavoja Zane Landsmane

	 5.	 oktobrī	 sākta	 Staiceles	 vidusskolas	
pārbūve,	kas	plānota	8	nedēļu	garumā	-	līdz	
30.	novembrim.	Pašvaldības	Attīstības	no-
daļas	vadītājs	Pauls	Lielmanis	skaidro,	ka	
skolēni	 atgriezties	 skolā	 no	 1.	 decembra	
gan	 nevarēs,	 jo	 pēc	 remonta	 beigām	 būs	
nepieciešams	 veikt	 dažādas	 pārbaudes,	
telpu	iekārtošanas	darbus	u.tml.
	 Būvniecības	 procesa	 plānotās	 ko-
pējās	 izmaksas,	 ieskaitot	 projektēšanu,	
būvuzraudzību	 un	 autoruzraudzību	 -	 
276	612	 ei	ro.	 Izmaksas	 sedz	 pašvaldības	
budžets,	 ņemot	 aizņēmumu	 Valsts	 kasē.	
Iepirkumā	 izvēlētais	 būvnieks	 ir	 pilnsa-
biedrība	PS VBS Valmiera.
	 Skolas	pārbūves	 laikā	plānots	 sakārtot	
sporta	 zāles	 ventilācijas	 sistēmu,	 ģērbtu-
ves	 un	 dušas,	 1.	 un	 2.	 stāva	 gaiteņus	 un	
kāpņu	 telpas,	paredzēts	nomainīt	daļu	no	
skolā	esošajām	komunikācijām	-	elektro-
instalācijas,	 ūdensapgādes,	 kanalizācijas,	

apkures	 un	 ventilācijas	 sistēmas.	 Tāpat	
plānota	 skolēnu	 sienas	 skapīšu	 izveide	
abos	 stāvos	 un	 1.	 stāva	 sanitāro	 mezglu	
nomaiņa.	 Visā	 ēkā	 paredzēts	 izbūvēt	 arī	
ugunsdrošības	 signalizācijas	 un	 dzēšanas	
sistēmas,	gaidāmi	arī	citi	mazāki	darbi.
	 2016.	 gada	 vasaras	 brīvlaikā	 plānota	
skolas	 āra	 teritorijas	 labiekārtošana,	 kam	
tehniskais	projekts	ir	jau	izstrādāts.

Informācija par Staiceles 
vidusskolas pārbūvi

Remontdarbu laikā 
Staiceles vidusskolas
 1.	un	2.	klase	mācās	
	 Staiceles	mākslas	un	mūzikas	skolā
 3.	klase	-	Staiceles	pilsētas	
	 bērnudārza	telpās
 4.	klase	-	Staiceles	pilsētas	
	 bibliotēkas	zālē
 5.	-	12.	klase -	Alojas	Ausekļa	
	 vidusskolā

Novadā sāk 
darboties 
klientu 

apkalpošanas 
centrs

	 No	1.	oktobra	Alojā,	Rīgas	ielā	4	(bied-
rības Alojas radošais klubs «Liepale»	tel-
pās	1.	stāvā)	darbu	sāk	Valsts	un	pašvaldī-
bas	vienotais	klientu	apkalpošanas	centrs.	
Remontdarbu	dēļ	 šī	 ir	 centra	 pagaidu	 at-
rašanās	vieta,	taču	no	novembra	vidus	tas	
atradīsies	citās	šīs	ēkas	telpās.	Papildu	in-
formācija	sekos.
	 Centrā	 klientus	 apkalpo	 Laura	 Sise-
ne.	Ar	 viņu	 iespējams	 sazināties	 pa	 tālr.	
28633673	vai	rakstot	uz	e-pastu	 laura.si-
sene@aloja.lv.

	 Ar	pakalpojumu	sarakstu	iespējams	ie-
pazīties	 pašvaldības	 mājaslapā	 www.alo- 
ja.lv.

Sagatavoja Zane Landsmane

Klientu apkalpošanas 
centra darba laiks:

 pirmdienās	8.30	-	18.00;
 otrdienās	8.30	-	17.00;
 trešdienās	8.30	-	17.00;
 ceturtdienās	8.30	-	17.00;
 piektdienās	8.30	-	16.00;
 pusdienas	pārtraukums	12.00	-	12.30;
 (pirmssvētku	dienās	darba	laiks	ir	
	 saīsināts	par	2	stundām).

No 12. oktobra Sociālais dienests Alojā uz laiku 
slēgts ēkas remontdarbu dēļ, 

taču	klientu	pieņemšana	notiks	pēc	pieraksta,	par	tikšanos	individuāli	vienojoties	pa	
tālr.	29476711,	64031220	(dienesta	vadītāja	Inga	Brente-Mieze).	Šajā	laikā	nebūs	pie-
ejami	arī	dušas	un	veļas	mazgāšanas	pakalpojumi.
	 Nepieciešamības	gadījumā	aicinājums	vērsties	pie	 sociālajiem	darbiniekiem	pār-
valdēs:
 Staiceles	pilsētā	un	pagastā	-	26331197,	64035402	(Ļena	Vinogradova)
 Braslavas	pagastā	-	64031005,	29150852	(Sigita	Muķele-Bernharde)
 Brīvzemnieku	pagastā	-	64031002,	25617714	(Evita	Ungure,	Dace	Tauriņa)

Komiteju un domes 
sēdes oktobrī

	 20.	oktobrī	9.00	Jūras	ielā	13,	Alojā	-	
	 Izglītības,	kultūras	un	sporta	
	 jautājumu	komitejas	sēde.
	 20.	oktobrī	14.00	Jūras	ielā	13,	Alojā	-	
	 Sociālo,	kārtības,	komunālās	
	 saimniecības	un	dzīvokļu	jautājumu	
	 komitejas	sēde.
	 22.	oktobrī	13.00	Jūras	ielā	13,	Alojā	-	
	 Finanšu	un	attīstības	komitejas	sēde.
	 Domes	sēde	notiks	29.	oktobrī	10.00	
	 Jūras	ielā	13,	Alojā.

22. septembris
	 Domes	ārkārtas	sēdē	lēma	par	septiņiem	
darba	kārtības	jautājumiem.	
	 Nolēma	Alojas	novada	administratīvajā	
teritorijā	noteikt	maksu	1	EUR	par	vēlētāju	
paraksta	apliecināšanu	saistībā	ar	parakstu	
vākšanu	par	likumprojektu	vai	Sa	tversmes	
grozījumu	 projektu	 Centrālajai	 vēlēšanu	
komisijai	vai	ierosinājumu	rīkot	tautas	no-
balsošanu	par	Saeimas	atsaukšanu.	
	 Apstiprināja	 līguma	 slēgšanu	 iepirku-
mos	Staiceles vidusskolas pārbūve	un	Jau-
na mikroautobusa iegāde Alojas novada 
domes vajadzībām.	Tāpat	 lēma	par	aizņē-
muma	 ņemšanu	 no	 Latvijas	 Republikas	
Valsts	kases	minēto	iepirkumu	īstenošanai,	
un	 piešķīra	 finansējumu	 līguma	 slēgšanai	
par	būvuzraudzību	pašvaldības	ielu	un	ceļu	
ar	grants	segumu	remontdarbiem.	
	 Sēdē	apstiprināja	arī	Alojas	novada	de-
legācijas	 sastāvu	 komandējumam	uz	Lat-
vijas	pašvaldību	dienām	Moldovā.

29. septembris
	 Septembra	 domes	 sēdes	 darba	 kārtībā	
tika	iekļauti	45	jautājumi,	par	kuriem	lēma	
13	deputātu.	
	 Tika	 spriests	 par	 dažādiem	 izglītības	
jautājumiem,	 tostarp	 viena	 audzēkņa	 ap-
mācības	izmaksām,	pedagogu	amatalgu	un	
amata	vienību	apstiprināšanu	novada	izglī-
tības	 iestādēs.	 Piešķīra	 finanšu	 līdzekļus	
līdz	3900	eiro	silto	smilšu	terapijas	aprīko-
juma	 iegādei	Alojas	Ausekļa	 vidusskolas	
un	citu	novada	izglītības	iestāžu	pirmssko-
las	programmu	audzēkņiem.	
	 Ņemot	 vērā,	 ka	 dome	 īsteno	 Eiropas	
Ekonomiskās	 zonas	 Finanšu	 instrumenta	

programmas	 Nacionālā klimata politika 
līdzfinansētu	 projektu	 Alojas novada uz-
ņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka 
«Sala»,	 kura	 partneris	 ir	 Voleras	 pašval-
dība	 Norvēģijā,	 atbalstīta	 iecere	 iesniegt	
projekta	 pieteikumu	minētās	 programmas	
divpusējās	 sadarbības	 fonda	 pasākumam,	
nosakot,	ka	projektu	pilnā	apmērā	finansē	
šis	 fonds.	 Lēma	 par	 labu	 arī	 projekta	 ie-
sniegumam	Centrālā	Baltijas	jūras	reģiona	
pārrobežu	 sadarbības	 programmas	 mēr-
ķa	 Konkurētspējīga ekonomika	 prioritātē	
Jaunieši, kas vēlas iesaistīties uzņēmējdar-
bībā	 ar	 projekta	 nosaukumu	LIZS (Latvi-
jas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas) starp-
tautiskā skolēnu uzņēmumu pro gramma,	
nosakot	 pašvaldības	 līdzfinansējumu	 
15%	apmērā	no	attiecināmajām	izmaksām.	
	 Līdz	 ar	 Valsts	 un	 pašvaldības	 vienotā	
klientu	 apkalpošanas	 centra	 izvietošanu	
Alojas	 novada	 Sociālā	 dienesta	 telpās	 at-
balstīja	nepieciešamību	iegādāties	papildu	
mēbeles	 un	 printerus	 kabinetu	 iekārtoša-
nai,	 tāpēc	 tika	 piešķirts	 finansējums	 līdz	
2200	 EUR	 nepieciešamā	 inventāra	 iegā-
dei.	 Nolēma	 slēgt	 līgumu	 ar	 SIA	Limba-
žu ceļi	 par	 piebraucamā	 ceļa	 būvi	 ūdens	
ņemšanas	vietai	Ungurpilī	par	kopējo	sum-
mu	16	726,86	EUR.	Atbalstīja	grozījumu	
veikšanu	 noteikumos	 par	 Alojas	 novada	
pašvaldības	dzīvojamā	fondā	īrnieku	veik-
to	 ieguldījumu	 kompensēšanu,	 papildinot	
noteikumus	 un	 nosakot,	 ka	 gadījumos,	
kad	 nekustamais	 īpašums	 tiek	 atsavināts	
Publiskas	 personas	 mantas	 atsavināšanas	
likuma	45.	pantā	noteiktā	kārtībā,	atlikusī	
kompensējamā	 summa	 tiek	 ieskaitīta	 kā	
avansa	 maksājums	 par	 konkrēto	 nekus-
tamo	 īpašumu.	Lēma	 arī	 par	 saistošo	 no-

teikumu	Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem Alojas novadā	 apstiprinā-
šanu,	kas	paredz	atvieglojumus	atsevišķām	
maksātāju	kategorijām.
	 Sēdē	 apstiprināja	 Alojas	 novada	 logo	
un	 saukli,	 pašvaldības	Uzņēmēju	 konsul-
tatīvās	 padomes	 nolikumu,	 noteikumus	
Par Alojas novada pašvaldības darbinieku 
novērtēšanu un	Alojas	novada	pašvaldības	
informācijas	tehnoloģiju	drošības	noteiku-
mus.	 Tāpat	 lēma	 par	 konkursa	 Veidosim 
skaistu un sakoptu savu novadu	 rezultā-
tiem,	 dažādu	 saistošo	 noteikumu	 un	 to	
grozījumu	apstiprināšanu,	līgumu	slēgšanu	
iepirkumos,	 zemes	nomas,	 izsoļu,	dažādu	
nekustamo	 īpašumu	 un	 citiem	 jautāju-
miem.
	 Ar	 pilnīgu	 informāciju	 par	 visiem	 sē-
dēs	pieņemtajiem	lēmumiem	var	iepazīties	
mājaslapas	www.aloja.lv sadaļā	Pašvaldī-
ba - Domes sēdes. Atgādinām,	ka	tur	pie-
ejami	arī	sēžu	audioieraksti.

Domes sēdēs

	 No	23.	 jūlija	 līdz	23.	augustam	Alojas	
novada	dome	organizēja	uzņēmēju	aptau-
ju,	kurā	piedalījās	Salacgrīvas,	Burtnieku,	
Mazsalacas	 un	 Alojas	 novada	 uzņēmēji,	
pavisam	20.	Viņi	 spēja	 identificēt	un	no-
vērtēt	 sava	 uzņēmuma	 vajadzības	 darba-
spēka	 jomā	 tuvāko	 piecu	 gadu	 perspek-
tīvā.	 Tika	 lūgts	 izvērtēt	 iespēju	 piedāvāt	
prakses	 vietas	 uzņēmumos.	Rezultāti	 pa-
rāda,	ka	85%	uzņēmēju	var	piedāvāt	kopu-
mā	54	prakses	vietas	dažādās	jomās,	taču	
visvairāk	prakses	vietu	tiek	piedāvāts	kok-
apstrādes	un	mežistrādes	jomā	-	17.	Ar	ap-
taujas	 rezultātiem	 var	 iepazīties	mājasla- 

pā	www.aloja.lv,	 sadaļā	Uzņēmējdarbība.	
Tāpat	 Alojas	 novada	 mājaslapā	 publicē-
tas	pieejamās	prakses	vietas,	dalījumā	pa	
novadiem	un	 jomām,	 tādējādi	nodrošinot	
jaunietim	 vai	 jebkuram	 citam	 interesen-
tam	vieglāku	prakses	vietas	un	potenciālās	
darba	vietas	atrašanu.
	 Lai	 papildinātu	 datubāzi,	 uzņēmēji	 ai-
cināti	 būt	 atsaucīgi	 un	 izvērtēt	 iespēju	
piedāvāt	 prakses	 vietas	 savā	 uzņēmumā.	
Par	piedāvājumiem	rakstīt	Alojas	novada	
domes	komercdarbības	speciālistei	Baibai	
Birzgalei	 -	 baiba.birzgale@aloja.lv,	 vai	
zvanīt	pa	tālr.	25749131.

Apkopotas Ziemeļvidzemes 
pašvaldību prakses vietas

 Alojas novada dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - 
kokmateriālus, kas tiks iegūti, attīrot Alojas novada domes autoceļu nodalījuma 
joslas no koku un krūmu apauguma. Izsole tiek organizēta četrās kārtās - atsevišķi 
par katru pagastu. Izsole notiks 21. oktobrī 10.00, tai pieteikties var līdz izsoles 
sākumam. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāiemaksā Alojas novada domes 
kontā vai kasē dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Sīkāka informācija - mā-
jaslapas www.aloja.lv sadaļā Attīstība - Izsoles un konkursi un pa tālr. 25749114.

mailto:laura.sisene@aloja.lv
mailto:laura.sisene@aloja.lv
http://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2015/10/aloja.lv_iestazu-pakalpojumu-saraksts.pdf
http://www.aloja.lv
http://www.aloja.lv
mailto:baiba.birzgale@aloja.lv
http://www.aloja.lv/
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Sveiktas novada 
ģimeņu jaunākās 

atvasītes
	 26.	septembrī	svinīgos	pasākumos	Alojā	un	Puikulē	no-
vada	 iedzīvotāju	 saimē	 tradicionāli	 uzņēma	 jaundzimu-
šos.	Kopš	pavasara	mūsu	ģimenēs	piedzimuši	32	mazuļi.	 
Ar	jauko	notikumu	jaundzimušo	vecākus,	kā	ierasts,	svei-
ca	Alojas	 novada	 Dzimtsarakstu	 nodaļa	 un	 pašvaldības	
darbinieki.	Dāvanā	no	domes	ģimenes	saņēma	grāmatiņu	
Mūsu mazulis,	 vienreizēju	 100	 eiro	 pabalstu	 un	 ziedus,	
savukārt	 Staiceles	 biedrība	Stazele	 bērniņiem	 bija	 sagā-
dājusi	adītus	zābaciņus.	Par	jauku	atmosfēru	gādāja	kok-
lētāju	 ansamblis	Māriņa	 (vadītāja	Anita	Viziņa).	 Līdzās	
ilggadējai	tradīcijai	par	katru	mazulīti	iedegt	svecīti,	kopš	
svētkiem	 martā,	 katra	 ģimene	 piedalījās	 arī	 simbolis-
ka	novada	 jaundzimušo	koka	veidošanā,	vecākiem	kopā	
ar	 saviem	 mazuļiem	 atstājot	 tā	 zaros	 pa	 zaļai	 lapiņai	 -	 
pirkstu	nospiedumam.

Sagatavoja Zane Landsmane
Montas Melderes foto

Alojas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa 

aicina līdz 23. novembrim 
pieteikties Zelta un Sudraba kāzu 

jubilejas sarīkojumam pārus, 
kuri laulībā nodzīvojuši 

25, 50, 55, 60, 65 un vairāk gadus 
un ir Alojas novada iedzīvotāji. 

Svinīgais sarīkojums 
notiks 5. decembrī. 

Lūgums pieteikties 
pa tālr. 29199014, 64023030.

	 Šovasar	 ar	 Alojas	 novada	 domes	 at-
balstu	 Alojā,	 Kluba	 ielā	 6	 pārvērtības	
piedzīvoja	daudzdzīvokļu	nama	pagalms.	
Gada	sākumā	biedrība	Kluba 6 piedalījās	
pašvaldības	 izsludinātajā	 nevalstisko	 or-
ganizāciju	projektu	konkursā	ar	mērķi	lab-
iekārtot	un	apzaļumot	ēkai	pieguļošo	teri-
toriju.	 Konkursa	 rezultātā	 projekts	Mūsu 
pagalms - pilsētas rota ieguva	pašvaldības	
489,34	eiro	atbalstu,	bet	pati	biedrība	 ie-
guldīja	54,37	eiro.
	 Projekta	 īstenošanu	 ar	 entuziasmu	 sā-
kām	 jau	 pavasarī,	 kad	 sagatavojām	 zemi	
un	 iesējām	 jaunu	 zālienu.	Vēlāk	 uzstādī-
jām	puķu	podu	turētājus,	kuros	visu	vasa-
ru	 krāšņi	 ziedēja	 nokarenās	 pelargonijas,	
petūnijas	un	citas	puķes.	Priecājamies,	ka	
iegādātas	un	uzstādītas	trīs	metāla	atkritu-
mu	urnas	un	tikpat	daudz	velostatīvu.	Tā-
dējādi	mūsu	pagalms	vairs	netiek	piegru-
žots,	tāpat	esam	novērsuši	velosipēdu	ne-
vērīgu	nomešanu	pie	ieejas	durvīm.	Īpašs	
prieks	par	mājā	dzīvojošajiem	bērniem	un	
pusaudžiem,	kuri	statīvus	regulāri	izman-
to.	 Kopīgiem	 spēkiem	 svaigu	 krāsojumu	
piešķīrām	soliņiem,	kāpņu	telpu	ārdurvīm	
un	atjaunojām	savu	laiku	nokalpojušo	ve-
ļas	žāvētāju.
	 Par	 aktīvu	 iesaistīšanos	 projekta	 īste-
nošanā	īpaši	jāuzteic	Tosunovu	un	Ineses	
Viļumsones	 ģimene,	 Jānis	 Sipko,	Andris	
Eglītis,	Ineta	Rudzinska	un	Santa	Ārgale,	
tāpat	paldies	pelnījusi	biedrības	valde.
	 Līdz	 ar	 iesaistīšanos	 domes	 projektu	
konkursā	šovasar	kopīgiem	spēkiem	esam	
realizējuši	vēl	vienu	vērienīgu	ideju	-	pa-
galmā	izveidojām	stāvvietu	automašīnām.	
Ir	nodrošināta	ērta	piebraukšana	ēkai,	īpa-
ši	operatīvajam	transportam.	
	 Arī	jaunieši	šovasar	nesēdēja	dīkā,	bet	
deva	savu	artavu	pagalma	labiekārtošanā.	
Viņi	 piedalījās	 biedrības	 Limbažu fonds 
izsludinātajā	 projektu	 konkursā	Paši vei-
dojam sevi un vidi sev apkārt sporta	lauku-
mu	iekārtošanai	vai	uzlabošanai.	Konkur-
sā	jaunieši	ieguva	299,60	eiro	basketbola	
groza	uzstādīšanai	 un	 futbola	vārtu	 iegā-
dei.	 Iniciatīvas	 grupa	 ar	 vecāku	 atbalstu	
atjaunoja	arī	šūpoles	un	smilšukasti.
	 Līdz	 ar	 biedrības	 nodibināšanu	 esam	
spējuši	vienoties	kopīgam	mērķim	-	veidot	
sev	apkārt	drošu	un	sakārtotu	vidi.	Mums	
radušās	jaunas	idejas,	priecājamies,	ka	pa-
mazām	 darbos	 iesaistās	 arī	 tie,	 kuri	 līdz	
šim	uz	notiekošo	noraudzījās	no	malas.

Liāna Lilenblate-Sipko

Alojā 
labiekārtots 

un apzaļumots 
daudzdzīvokļu 
nama pagalms 

Kluba ielā

	 6.	 septembrī	 Latvijā	 nedēļu	 ilgā	 vizītē	
ieradās	33	Moldovas	pārstāvji.	Delegācija	
dažādās	interešu	grupās	apmeklēja	desmit	
novadus,	 tostarp	 Alojas.	 Vizītes	 mērķis	
bija	 pēc	 individuāli	 izstrādātiem	 stažēša-
nās	 plāniem	 iegūt	 praktisku	 informāciju	
par	dažādām	Latvijas	 reģionu	 iniciatīvām	
un	pašvaldību	pieredzi	 teritoriju	attīstības	
plānošanas,	 atkritumu	 apsaimniekošanas,	
uzņēmējdarbības	veicināšanas,	sabiedrības	
aktivizēšanas	u.c.	jautājumos,	rezultātā	iz-
strādājot	 rīcības	 plānus	 iegūtās	 pieredzes	
iedzīvināšanai	Moldovas	Ziemeļu	reģionā	
un	 starptautiskās	 sadarbības	 veicināšanai	
ar	Latviju.	Jāatgādina,	ka	2013.	gadā	Alo-
jas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	 Valdis	
Bārda	 un	 viņa	 vietnieks	 Māris	 Možvillo	
parakstīja	sadarbības	līgumu	ar	Moldovas	
Ziemeļu	 reģiona	Koržeuci	 (Corjeuƫi)	 cie-
ma	pašvaldību,	kas	paredz	uzturēt	kontak-
tus	 starp	 abām	 pašvaldībām	 uzņēmējdar-
bības,	izglītības,	kultūras,	jaunatnes	politi-
kas,	vides,	enerģētikas	un	projektu	jomās.
	 Alojā	Moldovas	viesi	ieradās	8.	septem-
brī.	Viņus	pilsētas	kultūras	namā	sagaidīja	
domes	 priekšsēdētājs	 Valdis	 Bārda,	 viņa	
vietnieki	Māris	Možvillo	 un	 Dace	Vilne,	
deputāte	 un	 Izglītības,	 kultūras	 un	 sporta	
jautājumu	 komitejas	 priekšsēdētāja	 Inga	
Mauriņa-Kaļva,	Administrācijas	un	perso-
nālvadības	 nodaļas	 vadītāja	 Olita	 Lands-
mane,	Izglītības,	kultūras	un	sporta	noda-
ļas	vadītāja	Dace	Lāce,	Attīstības	nodaļas	
vadītājs	Pauls	Lielmanis,	 komercdarbības	
speciāliste	 Baiba	 Birzgale	 un	 SIA	Alojas 
novada Saimniekserviss	 vadītāja	 Ineta	
Matvejeva.	Vispirms	 tika	 sniegta	 prezen-
tācija	par	aktualitātēm	novadā	2015.	gadā	
uzņēmējdarbības	 jomā,	 projektu	 attīstībā	
un	 komunālās	 saimniecības	 jautājumos.	
Pēc	 tam	V.	Bārda	ciemiņus	vadīja	nelielā	
ekskursijā	 pa	 domes	 Centrālās	 adminis-
trācijas	 telpām	 un	 iepazīstināja	 ar	 domes	
struktūru,	darbiniekiem,	viņu	kompetencē	
esošajiem	pienākumiem	un	to	izpildē	pie-
lietotajām	 lietvedības,	 grāmatvedības	 u.c.	
sistēmām.
	 Nākamo	 dienu	 laikā	moldovi	 iepazina	
Alojas	un	Mazsalacas	novada	uzņēmējus.	
Apmeklēja	 SIA	 Aloja-Starkelsen,	 Tērau-
diņi	un	Alojas Agro,	diskutējot	par	kartu-
peļu	 pārstrādes	 procesu.	 Pēc	 tam	 viesus	
uzņēma	Mazsalacas	novada	z.s.	Lojas,	kur	
saimniecības	 īpašnieks	 Mareks	 Bērziņš	
dalījās	pieredzē	par	salmu	granulu	izstrādi,	
bet	 vēlāk	 ar	 kooperatīvu	 darbību	 iepazīs-
tināja	Vidzemes	un	Latgales	graudkopības	
kooperatīva	 Vidzemes agroekonomiskā 
kooperatīvā sabiedrība	 pārstāvji.	 Tāpat	
delegācija	 viesojās	 uzņēmumos	 SIA	Alo-
jas novada Saimniekserviss,	 Ošlejas	 un	
Ģinēni,	Tūrisma	informācijas	centrā,	Stai-
celes	lībiešu	muzejā	Pivälind	un	Staiceles	
Mākslinieku šķūnī,	bet	vizītes	trešās	dienas	
noslēgumā	prezentāciju	par	attīstības	 jau-

tājumiem	sniedza	D.	Vilne	un	P.	Lielmanis.
	 Nedēļas	beigās	viesi	un	Alojas	novada	
domes	pārstāvji	devās	uz	Bauskas	novadu.	
Atpūtas	kompleksā	Rožmalas	viņus	sagai-
dīja	Bauskas	novada	domes	priekšsēdētāja	
vietnieks	 Alvis	 Feldmanis,	 aicinot	 attīs-
tīt	 sadarbību	arī	 turpmāk.	Tika	prezentēta	
Latvijas-Moldovas	 attiecību	 veicināšanai	
nodibinātā	 biedrība	 Attīstība sadarbībā,	
pārrunājot	 tās	 lomu	un	 iesaisti	 sadarbības	
veicināšanā.	 Notika	 arī	 tematiskās	 dis-
kusijas	 par	 uzņēmējdarbību,	 atkritumu	
apsaimniekošanu,	 skolu	 attīstību	 un	 lau-
ku	 tūrismu,	 daloties	 Latvijas	 un	 Moldo-
vas	 pieredzē	 šajos	 jautājumos.	 Lai	 labāk	
iepazītu	 novadu,	 delegācija	 apmeklēja	 
V	Pagalmu	un	 III	 Putras	 godēšanas	 svēt-
kus.	Interesanti,	ka	katram	Moldovas	pār-
stāvim	visu	nedēļu	bija	jāpilda	dienasgrā-
mata,	pēc	katras	sanāksmes,	notikuma	un	
dienas	kopumā	piefiksējot	savas	pārdomas,	
redzēto	 un	 dzirdēto.	 12.	 septembrī	 viņi	

prezentēja	un	analizēja	veiktos	pierakstus.	
Noslēgumā	 viesi	 un	 Latvijas	 kolēģi	 cepa	
kliņģeri,	bet	atmiņas	par	Latvijā	kopā	pa-
vadīto	 laiku	 visi	 iemūžināja	 gleznā,	 kuru	
ciemiņi	paņēma	līdzi	piemiņai.
	 Turpinot	sadarbību	ar	Moldovas	Zieme-
ļu	reģionu,	Alojas	novada	pašvaldības	pār-
stāvji	un	uzņēmēji	no	5.	līdz	10.	oktobrim	
piedalījās	Moldovas	Ziemeļu	reģiona	die-
nās,	kas	norisinājās	Belci	pilsētā.	To	laikā	
notika	uzņēmēju	biznesa	forums	un	Latvi-
jas-Moldovas	 kultūras	 diena,	 kā	 arī	 citas	
aktivitātes.	Darba	programma	tika	veidota	
sadarbībā	 ar	 Vides	 aizsardzības	 un	 reģi-
onālās	attīstības	ministriju	un	partnerinsti-
tūcijām	Moldovā.	Vairāk	par	šo	pieredzes	
apmaiņas	braucienu	lasiet	nākamajā	Alojas 
Novada Vēstu numurā	un	pašvaldības	mā-
jaslapā.

Zanes Landsmanes
teksts un foto

Turpinās Alojas novada draudzība 
ar Moldovas pašvaldībām

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda (pie datora) un tehniskā sekretāre Zanda 
Aderniece iepazīstina Moldovas Ziemeļu reģiona Koržeuci ciema pašvaldības mēru Viktoru 
Androniku (no kreisās) un izpilddirektoru Vasiliju Patrašku ar dokumentu vadības sistēmu, 
ko izmanto domē

Viesojoties saimniecībā Ģinēni - Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks vispārīgos 
jautājumos Māris Možvillo (no kreisās), Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis, 
melleņu audzētavas saimnieka Ulda Mežuļa tēvs Ivars Mežulis, Koržeuci ciema pašvaldības 
izpilddirektors Vasilijs Patraška, Moldovas Ziemeļu reģionālās attīstības aģentūras 
Stratēģiskās plānošanas speciāliste Ala Cucu un Koržeuci ciema pašvaldības mērs Viktors 
Androniks

Fotostūrītī viena no laimīgajām ģimenēm - Ozolmuižas iedzīvotāji Antra 
Kļava un Kalvis Peips ar meitiņu Keitu un mazāko atvasīti Danielu
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 Septembrī	Neretā	tika	atzīmēta	
Latvijas	Kopienu	iniciatīvu	fonda	
(LKIF)	darbības	desmitgade.	Šajā	
laikā	fonds	palīdzējis	galvenokārt	
lauku	 un	mazpilsētu	 nevalstiska-
jām	organizācijām,	tostarp	Alojas	
senioru	biedrībai,	īstenot	iedzīvo-
tājiem	nepieciešamus	 pasākumus	
sociālā	 atbalsta,	 veselības	 veici-
nāšanas	un	izglītības	jomā.	Tāpēc	
svinīgo	kopā	sanākšanu	apmeklē-
ja	 arī	 alojieši	 Skaidrīte	 Jenča	 un	
Raimonds	Ziedonis	Ģīmis.
	 Apmeklētājus	 uzrunāja	 LKIF	
valdes	 priekšsēdētāja	 Liesma	
Ose,	 bet	 tikšanās	 vietā	 -	Neretas	
Jāņa	 Jaunsudrabiņa	 vidusskolā	 -	 
laipni	uzņēma	un	uzrunu	teica	tās	
direktore	 Laima	 Grebska.	 Klāt-
esošos	 sveica	 arī	LKIF	 goda	 pa-
domes	loceklis,	Oranje	fonda	(Nī-
derlande)	izpilddirektors	Ronalds	
van	 der	 Gīsens,	 novēlot	 fondam	
turpināt	labo	darbu,	atbalstot	vie-
tējo	 iedzīvotāju	 izaugsmes	 vaja-
dzības.	Tāpat	viņš	aicināja	vairāk	
uzmanības	 pievērst	 brīvprātīga-

jam	 darbam.	 Apsveicēji	 sirsnīgi	
uzteica	 fonda	 darba	 aizsācējas	
Ievas	Ernštreites	drosmi,	sirsnību	
un	 atbalstu,	 gan	 fondu	 uz	 kājām	
nostādot	 pirms	 10	 gadiem,	 gan	
pacietīgi	 izglītojot	un	atbalstot	 tā	
piešķīrumu	 saņēmējus.	 LKIF	 sa-
ņēma	 arī	 apsveikuma	 rakstu	 no	
Sabiedrības	integrācijas	fonda	un	
Borisa	un	Ināras	Teterevu	fonda.
	 S.	Jenča	pastāstīja,	ka	tikšanās	
nosaukums	 bija	 Dalīšanās svēt-
ki,	 tāpēc	visi	dalījās	pieredzē	par	
projektu	 rakstīšanu	un	ar	 to	palī-
dzību	 paveikto.	 - Interesanti, ka 
piedalījās dažādu vecuma grupu 
pārstāvji. Vēlreiz secinājām, ka 
projektu iespēju ir ļoti daudz, tikai 
jābūt enerģiskiem cilvēkiem, kuri 
spētu īstenot idejas. Šī tikšanās 
bija vērtīga, jo, klausoties citu 
pieredzes stāstus, varēja iedves-
moties kaut ko līdzīgu paveikt arī 
pašiem. Spriedām, ka tuvākajā 
laikā būtu nepieciešams izveidot 
senioru kopienas katrā pagastā, 
lai varētu sadarboties visā Alojas 

novadā. Tāpat vajadzētu piesais-
tīt vairāk aktīvu cilvēku, jo īpaši 
inteliģenci, piemēram, kādreizē-
jos skolotājus, -	 atgriežoties	 no	
brauciena,	 stāstīja	Alojas	 senioru	
biedrības	 aktīviste.	 Vaicāta	 par	
idejām	 jauniem	 projektiem,	 viņa	
norādīja,	 ka	 līdz	 gada	 beigām	
vispirms	jāmēģina	tikt	galā	ar	jau	
iesāktu	darbu,	kas	tiek	īstenots	no	
domes	piešķirtajiem	500	eiro	ne-
valstisko	 organizāciju	 konkur-
sā.	 Seniori	 apkopo	 informāciju	
projektam	 Alojas cilvēku stāsti.	
Caur	 fotogrāfijām,	 citiem	 vēstu-
res	materiāliem	un	intervijām	viņi	
cenšas	izzināt	iedzīvotāju	atmiņas	
un	faktus	par	ģimenēm,	dzimtām	
un	mājām,	kas	kādreiz	bijušas	un	
joprojām	atrodas	Alojas	teritorijā.
	 Biedrība	 Alojas seniori	 saka	
mīļu	 paldies	 Sociālajam	 dienes-
tam,	 kas	 nodrošināja	 nokļūšanu	
uz	Neretu	un	mājās.

Sagatavoja
Zane Landsmane

Alojas seniori apmeklē Latvijas 
Kopienu iniciatīvu fonda svētkus

 19.	septembrī	Vidzemes	karatē	kluba	(VKK)	sportiste	Liene	Pri-
kaza	piedalījās	Tigers Cup 2015,	kas	norisinājās	Valmierā,	Vidzemes	
Olimpiskajā	centrā.	Sīvā	cīņā,	piekāpjoties	tikai	Krievijas	sportistei,	
L.	 Prikaza	 ieguva	 2.	 vietu	 un	 kategorijā	 kumite U21+Senior	 (līdz	 
61	kg)	kļuva	par	spēcīgāko	Latvijā.	

Kaspars Riekstiņš, treneris

Alojiete Liene Prikaza 
savā kategorijā karatē 

kļūst par spēcīgāko Latvijā

 Latvijas	 Futbola	 federācijas	
(LFF)	organizētajā	projektā	Fut-
bolistu pavadoņi	 6.	 septembrī	
Rīgā,	Skonto	stadionā	2016.	gada	
UEFA	Eiropas	čempionāta	kvali-
fikācijas	spēlē	starp	Latvijas	fut-
bola	izlasi	un	Čehijas	valstsvienī-
bu	 iespēja	pavadīt	 izlases	 spēlē-
tāju	pirms	mača	bija	dota	Alojas	

novada	 sporta	 skolas	 jaunajam	
futbolistam	 Elvim	 Tomsonam.	
Elvis	 uz	 spēli	 pavadīja	 Latvijas	
futbola	 izlases	 uzbrucēju	 Artū-
ru	 Karašausku.	 Latvijas	 Futbola	
federācija	bija	nolēmusi,	ka	šāda	
iespēja	 jādod	 labākajiem	 jauna-
jiem	 futbolistiem	 no	 dažādām	
Latvijas	vietām.	Kopā	ar	Latvijas	

un	 Čehijas	 izlasēm	 uz	 laukuma	
devās	22	bērni	no	visas	valsts.
	 Elvim	 šis	 pasākums	 bija	 kā	
balva	par	centību	un	gribasspēku,	
tas	 motivēs	 turpmākiem	 sasnie-
gumiem.

Sandra Brokāne,
Alojas novada sporta skolas 

direktore

Latvijas futbola izlases pavadoņu 
vidū arī Alojas novada sporta skolas 

futbolists Elvis Tomsons

Futbolists 
Elvis 
Tomsons 
(2. rindā 
ceturtais no 
labās) kopā 
ar citiem 
jaunajiem 
sportistiem 
un Latvijas 
futbola 
federācijas 
pārstāvjiem

Uz pjedestāla otrā pakāpiena daudzsološā karatiste, alojiete Liene Prikaza

Svecīšu vakari 17. oktobrī pl. 17 Staicelē
24. oktobrī pl. 15 Alojā

	 Izglītības	 biedrības	 Studeo 
realizētā	starpkultūru	dialoga	pro-
jektā	Kad svešais kļūst pazīstams,	
sadarbojoties	 ar	 Alojas	 novada	
vidusskolām,	 9.	 oktobrī	 norisi-
nājās	projekta	otrā	aktivitāte	Mā-
cāmies kopā.	Tās	 laikā	 20	Rīgas	
Tehniskās	 universitātes	 ārzemju	
studenti	piedalījās	mācību	stundās	
kopā	ar	Alojas	Ausekļa	vidussko-
las	 un	 Staiceles	 vidusskolas	 au-
dzēkņiem.	 Pēc	 stundām	 valdīja	
neviltota	 sajūsma	 gan	 studentu,	
gan	 skolēnu	 vidū.	 Studenti	 aiz-
rautīgi	 stāstīja,	 kā	dejojuši	mūzi-
kas	stundā	1.	klasē,	kā	mācījušies	
latviešu	alfabētu	vai	pārbaudījuši	
savas	 zināšanas	matemātikā.	Citi	
priecājās	 par	 literatūras	 stundas	
rituālu	 vai	 skolēnu	 uzdotajiem	
jautājumiem	un	interesi	angļu	va-
lodas	stundās.	Studenti	atzina,	ka	
salīdzinājumā	 ar	 savām	 mācību	
stundām,	 kad	 mācījušies	 skolā,	
šīs	 paskrējušas	 nemanot,	 toties	
palikšot	 atmiņā	 uz	 mūžu.	 Mūsu	
skolēni	savukārt	tika	uzslavēti	par	
svešvalodu	zināšanām.	Abu	skolu	
audzēkņi	neslēpa,	ka	būtu	gribēju-
ši	pavadīt	vairāk	laika	ar	viesiem.	
Bijis	 interesanti,	 jo	 ciemiņi	 ir	 no	
dažādām	valstīm:	Azerbaidžānas,	
Indijas,	 Kamerūnas,	 Krievijas,	
Nigērijas,	Tadžikistānas,	Turcijas	
un	Uzbekistānas.	Starpbrīžos	no-
tika	gan	uzbeku	studenta	Damira	
klavierkoncerts,	 gan	 e-pastu	 ad-
rešu	 apmaiņa.	Cerams,	ka	 saziņa	
turpināsies.

	 29.	septembra	domes	sēdē	pie-
ņemts	 lēmums	 Nr.	 560	 par	 līdz-
maksājuma	 noteikšanu	 Staiceles	
vidusskolas	 izglītojamo	 vecā-
kiem,	kuru	bērniem	tiek	nodroši-
nāti	 internāta	pakalpojumi.	Vecā-
kiem	 noteikta	 konstanta	 summa	
20	EUR,	 tai	skaitā	PVN,	kas	ne-
ietver	konkrētu	atšifrējumu,	bet	ir	
kā	finansiāla	līdzatbildība	ieguldī-
jumam	savu	bērnu	labklājībā.	
	 Šāda	maksājuma	kārtība	stājās	
spēkā	ar	1.	oktobri.	Internāta	telpu	
nomas	līguma,	kas	noslēgts	starp	
Alojas	novada	domi	un	SIA	Lat-
vijas futbola federācijas mācību 
un treniņu centrs «Staicele»,	kop-
summa	2015./2016.	mācību	gadā	
sastāda	 25	 133	EUR,	 t.sk.	 PVN.	
Iepriekšējā	 mācību	 gadā	 līguma	

summa	 bija	 10	 166	 EUR.	 Tātad	
atkarībā	 no	 skolēnu	 skaita,	 kas	
dzīvos	internātā,	viena	skolēna	iz-
maksas,	ko	sedz	pašvaldība,	ir	ap-
tuveni	130	EUR	mēnesī.	Informā-
ciju	par	kārtību,	kādā	veicams	šis	
maksājums,	vecāki	var	iegūt	Stai-
celes	 vidusskolas	 administrācijā.	
Salīdzinot	 ar	 citu	 novadu	 inter-
nātu	 sniegtajiem	pakalpojumiem,	
Alojas	 novadā	 noteiktais	maksas	
apjoms	 vērtējams	 kā	 vidējs.	 Lē-
tāks	 pakalpojums	 pieejams	 tikai	
dažos	 novados,	 kur	 internāts	 ir	
pašvaldības	īpašumā.	
	 Lai	 nodrošinātu	 kvalitatīvu	
mācību	 procesu	 Staiceles	 vidus-
skolas	 un	 Alojas	 novada	 sporta	
skolas	 izglītojamajiem,	 Alojas	
novada	dome	ir	noslēgusi	vēl	vie-

nu	 līgumu	ar	SIA	Latvijas futbo-
la federācijas mācību un treniņu 
centrs «Staicele»	par	sporta	bāzes	
izmantošanu	izglītības	iestāžu	va-
jadzībām,	tā	summa	-	8004	EUR.
	 Atgādinām,	 ka	 Alojas	 nova-
da	dome	ar	1.	martu	ir	piešķīrusi	
brīvpusdienas	 visiem	 skolēniem	
Alojas	 novada	 mācību	 iestādēs.	
Tāpat	 ar	 1.	 martu	 stājās	 spēkā	
noteikumi,	 kas	 nosaka	 vispāriz-
glītojošo	skolu	audzēkņu	iespējas	
saņemt	stipendiju	un	naudas	bal-
vas	par	labiem	sasniegumiem	mā-
cībās.	Darbs	pie	skolēnu	rezultātu	
novērtēšanas	turpināsies	arī	sportā	
un	 profesionālās	 ievirzes	mācību	
programmās.	

Sagatavoja 
Dace Lāce

Informācija par vecāku līdzmaksājumu 
Staiceles vidusskolas internātā

Novada skolēni mācās 
kopā ar ārzemju 

studentiem

	 Pēcpusdienā	 kopīgi	 tika	 ap-
meklēts	 uzņēmums	 SIA	 Aloja-
Starkelsen,	 kur	 pašlaik	 notiek	
kartupeļu	 cietes	 ražošana.	 Stai-
celē	bija	 izbrauciens	ar	plostu	pa	
Salacu.	Studenti	atzina,	ka	tā	esot	
pirmā	reize	Latvijā	ārpus	pilsētas,	
daži	 nolēma	 vasarā	 atgriezties.	
Visi	apmeklēja	arī	Lībiešu	muzeju	
Pivälind	un	uzzināja	par	Staiceles	
papīrfabriku.
	 Atziņai	gribētos	atstāstīt	indie-
šu	studenta	sacīto	Alojas	Ausekļa	
vidusskolas	8.	klasē.	Viņam	teikts,	
ka	 braucot	 studēt	 uz	 nabadzīgu	
valsti.	Taču	pats	to	gan	nekur	ne-
redzot.	Līdz	ar	to	jaunietis	arī	ne-
saprotot,	 kādēļ	 tik	 daudz	 cilvēku	
no	šejienes	braucot	prom.	Latvija	
taču	ir	ļoti,	ļoti	skaista	zeme.
	 Vasarā	 biedrības	 Latvijas Pil-
soniskā alianse	 izsludinātajā	
projektu	 konkursā	Rīgas reģi ona 
NVO izaugsmei un attīstībai	starp-
kultūru	dialoga	kategorijā	tika	ap-
stiprināts	 arī	 izglītības	 biedrības	
Studeo	projekts	Kad svešais kļūst 
pazīstams.	Projektu	100%	apmērā	
finansē	Latvijas	Republika.

Vineta Tiltiņa,
biedrības «Studeo» 

valdes priekšsēdētāja


