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	 18.	 martā	 Ungurpils	 ciemā,	 topošajā	
Alojas	 novada	 uzņēmējdarbības	 atbalsta	
centra-bibliotēkas	 Sala	 (turpmāk	 -	 Sala) 
būvlaukumā	 notika	 svinīgā	 pamatakmens	
likšanas	ceremonija.	Tā	pulcēja	teju	80	vie-
su,	tostarp	projekta	partnera	Voleres	(Våler)	
pašvaldības	Norvēģijā	pārstāvi,	AS	Tretor-
get	 valdes	 locekli	 Justeinu	 Takli	 (Jostein	
Takle),	 Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	
attīstības	ministrijas	(VARAM)	pārstāvjus,	
kas	snieguši	konsultatīvu	atbalstu	projekta	
idejas	 realizēšanas	 darbā,	 projektā	 atbil-
dīgos	 būvniecības	 nozares	 speciālistus,	
kaimiņu	 pašvaldību	 vadītājus,	 uzņēmējus,	
sadarbības	partnerus,	pašvaldības	darbinie-
kus	un	iedzīvotājus.
	 Klātesošos	 vispirms	 uzrunāja	 J.	 Takle,	
sveicot	 ar	 nozīmīgo	 soli	 ceļā	 uz	 projekta	
īstenošanu.	 Viņš	 nolasīja	 Voleres	 pašval-
dības	mēra	Līses	Bergeres	Svenkeru	(Lise	
Berger	 Svenkerud)	 kundzes	 vēstījumu:	
-	 Mēs sirsnīgi apsveicam Alojas novada 
pašvaldību ar «Salas» ēkas būvniecību. Ar 
nākotnes ēku. Ar ēku, kurā nozīmīga ir sil-
tumnīcas efekta emisijas samazināšana, bet 
vienlaikus liela vērtība piešķirta estētikai 
un lietderīgi izmantotai videi. Mēs Vole-
res pašvaldībā esam gandarīti būt saistīti 
ar «Salu» un ceram mācīties no jūsu pie-
redzes nākotnes ēku būvēšanā. Kaut gan 
Volere ir maza pašvaldība ar mazāk nekā 
4000 iedzīvotāju, tuvākajā nākotnē esam 
iecerējuši vairākus svarīgus celtniecības 
projektus, un jūsu pieredze mums lieti no-
derēs. Šī vēstule kopā ar Voleres ģerboņa 
spraudni un nelielu Norvēģijas karodziņu, 
kas ielikts «Salas» pamatakmenī, ir aplie-
cinājums Alojas un Voleres sadarbībai pro-
jektā. Mūsu pašvaldība vēlreiz vēl veiksmi 
un ceru, ka šis projekts būs liels ieguvums 
Ungurpils iedzīvotājiem un Alojas novada 
pašvaldībai.
	 Sveicieniem	 pievienojās	 VARAM	 par-
lamentārais	 sekretārs	 Jānis	Eglīts,	būvnie-
ka	SIA	Monum	 projektu	vadītājs	Dmitrijs	
Jansons	un	apgāda	Jumava	pārstāve,	valod-
niece	Vineta	Poriņa.	Viņa	pasniedza	arī	Ju
mavas	vadītāja	un	novadnieka	Jura	Visocka	
parakstītu	apliecinājumu	par	grāmatu	dāvi-
nājumu	topošajai	bibliotēkai.	
	 Pirms	 svinīgās	 ceremonijas	 kulmināci-
jas	-	pamatakmens	jeb	kapsulas	ielikšanas	
pamatos,	 pasākuma	 dalībniekus	 uzrunāja	
Alojas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	 Val-
dis	Bārda:	 -	 Izsaku ļoti sirsnīgu pateicību 
visiem tiem cilvēkiem, kuri bijuši kā labie 
gariņi, kuri domāja labas domas, lai šis 
projekts realizētos. Šis ir veiksmīgas sa-

Ielikts uzņēmējdarbības atbalsta centra - 
bibliotēkas «Sala» pamatakmens

darbības piemērs, patiesībā īsts veiksmes 
stāsts, jo no idejas līdz reālām darbībām 
var nonākt nepilnu četru gadu laikā, par to 
var tikai sapņot. Vēlreiz visiem par to saku 
paldies un ceru, ka klātesošie būs gan šīs 
ēkas apmeklētāji, gan ar savām idejām un 
darbībām veidos ļoti veiksmīgu sadarbību 
nākotnē, jo ēka ir tikai ēka, bet pats galve-
nais ir to piepildīt ar labām domām un at-
tīstību. Šodien ir zīmīgi laikapstākļi  mig-
la, sniegs, bet galu galā tomēr saule. Tikpat 
mainīgi un reizēm grūti mums ir bijis ceļā 
uz šī projekta īstenošanu, bet nu ir skaidrs, 
ka rezultāts būs veiksmīgs.
	 Priekšsēdētājs	nolasīja	arī	Alojas	novada	
vēstījumu:	
	 -	 Hronikās Ungurpils vārds pirmoreiz 
minēts 1306. gadā. Mūsdienās, novadu re-
formas rezultātā izveidotajā Alojas novadā 
Ungurpils ciems ieņem trešās lielākās ap-
dzīvotās vietas statusu. Šeit koncentrējas 
liels skaits uzņēmēju, kuru panākumi sniedz 
lielu ieguldījumu ne tikai novada, bet arī 
Latvijas valsts attīstībā.
 Šodien esam pulcējušies, lai ieliktu pie-
miņas akmeni Alojas novada uzņēmējdar-
bības atbalsta centrabibliotēkas «Sala» 
pamatos. Tās būvniecība notiek atbilstoši 
zema enerģijas patēriņa ēkas standartiem, 
celtniecības procesā izmantojot videi drau-
dzīgus būvmateriālus. Projekts tiek īstenots 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru-

un	Voleres	ģerboņi	un	Alojas	novada	paš-
valdības	 laikraksta	 Alojas Novada Vēstis 
2016.	gada	15.	marta	numurs.	J.	Takle	AS	
Tretorget	 vārdā	 ievietošanai	 kapsulā	 bija	
sagatavojis	 arī	 elektronisko	 atmiņas	 karti	
ar	 informāciju,	 kura	 sanākušajiem	 palika	
noslēpumā.	-	To uzzināsim vienīgi pēc vai-
rākiem simtiem gadu, ja kādam laimēsies 
šo karti atrast un atšifrēt,	-	viņš	teica.	Pirms	
guldīt	 kapsulu	 ēkas	 pamatos,	 to	 no	 rokas	
rokā	 cits	 citam	 padeva	 ikviens	 pasākuma	
apmeklētājs,	 ieliekot	 pamatakmenī	 savas	
labās	domas.	Pamatakmens	 likšanā	pieda-
lījās	 arī	 topošās	 ēkas	galvenās	 saimnieces	
-	 pašvaldības	 komercdarbības	 speciāliste	
Zane	Lapšāne-Celma	un	Ungurpils	biblio-
tēkas	vadītāja	Ieva	Prauliņa.	
	 Projekta	 īstenošanas	 beigu	 termiņš	 ir	
2016.	gada	31.	decembris,	 taču	nams	dur-
vis	 vērs	 jau	 septembrī,	 uzsākot	 darbu	 kā	
uzņēmējdarbības	 atbalsta	 infrastruktūra,	
ko	izmantos	esošo	un	jaunu	uzņēmumu	at-
tīstībai,	 vietējās	 sabiedrības	 aktivizēšanai.	
Tāpat	ēkā	tiks	izvietota	mūsdienīga	biblio-
tēka.
 Salas	būvniecība	notiek	atbilstoši	zema	
enerģijas	 patēriņa	 ēkas	 standartiem,	 celt-
niecības	procesā	izmantojot	videi	draudzī-
gus	 būvmateriālus.	 Enerģiju	 tās	 apsildīša-
nai	 nodrošinās	 atjaunojamo	 energoresursu	
tehnoloģijas	 -	dziļurbuma	siltumsūknis	un	
saules	kolektori.	Objekta	būvdarbu	norisei	
aicinām	 tiešsaistē	 sekot	 līdzi	 pašvaldības	
mājaslapas	www.aloja.lv	sadaļā	Kā top uz-
ņēmējdarbības atbalsta centrsbibliotēka 
«Sala»?
	 Projekts	 tiek	 īstenots	 Eiropas	 Ekono-
mikas	 zonas	 finanšu	 instrumenta	 2009.	 -	 
2014.	gada	perioda	programmas	Nacionālā 
klimata politika	projektu	iesniegumu	atklā-
tajā	konkursā	Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu 
emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība. 
To	līdzfinansē	Eiropas	Ekonomiskās	zonas	
(EEZ)	finanšu	instruments.	Kopējās	attieci-
nāmās	izmaksas	ir	891	382,80	EUR,	no	tām	
EEZ	finanšu	instrumenta	līdzfinansējums	-	 
664	 610,05	 EUR,	 Alojas	 novada	 domes	
līdzfinansējums	-	226	772,75	EUR.

Zanes Landsmanes 
teksts un foto

	 17.	 martā	 Rīgā	Alojas	 novada	 domes	
vadība	 tikās	 ar	Alojas	 novada	 uzņēmēj-
darbības	 atbalsta	 centra-bibliotēkas	 Sala 
projekta	 partnera	 Voleres	 pašvaldības	
Norvēģijā	 pārstāvi,	 AS	 Tretorget	 valdes	
locekli	 Justeinu	 Takli,	 būvniekiem	 un	
būvuzraugu.	 Tikšanās	 laikā	 iesaistītās	
puses	apsprieda	projekta	detaļas	un	tā	īs-
tenošanas	gaitu	efektīvo	rādītāju	sasnieg-

šanā,	kā	arī	runāja	par	sagaidāmajiem	re-
zultātiem.
  Salas	 pamatakmens	 likšanas	 ceremo-
nijas	dienas	rītā	pašvaldības	ēkā	J.	Takle	
tikās	 ar	 pašvaldības	 priekšsēdētāju	Valdi	
Bārdu,	viņa	vietnieci	attīstības	jautājumos	
Daci	 Vilni,	 komercdarbības	 speciālisti	
Zani	 Lapšāni-Celmu	 un	 novada	 Uzņē-
mēju	konsultatīvās	padomes	vadītāju	Ilzi	

Cauni	 un	 viņas	 vietnieku	 Māri	 Siktāru.	
Sanākušie	pārrunāja	pašvaldības	un	uzņē-
mēju	sadarbību,	jauno	uzņēmēju	piesaisti,	
uzņēmējdarbības	vides	attīstību	un	to,	ko	
veic	pašvaldība,	lai	šo	jomu	atbalstītu.
		 J.	Takle	patīkami	pārsteigts	 atzina,	ka	
uzņēmējdarbības	veicināšanā	un	sadarbī-
bā	Alojas	novada	pašvaldība	tikusi	daudz	
tālāk	nekā	daudzas	norvēģu	pašvaldības.	

Viņš	norādīja,	ka	ir	ļoti	iespaidots	par	šajā	
nozarē	 paveikto	 apjomu	 novadā,	 ņemot	
vērā	 salīdzinoši	 nelielos	 resursus,	 un	 sa-
skata	 abu	pašvaldību	 sadarbības	 iespējas	
pieredzes	 apmaiņas,	 semināru	 un	 citu	
praktisku	aktivitāšu	veidā.

Sagatavoja 
Zane Landsmane

Apspriež «Salas» būvniecības procesu un uzņēmējdarbības vidi Alojas novadā

Pamatakmens likšanas ceremonijas vadītājai Ingai Neimanei palīdzot, Salas pamatos 
iemūrējamo kapsulu ar vēstījumiem un veltījumiem nākamajām paaudzēm piepilda Alojas 
novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda (priekšplānā no kreisās) un projekta sadarbības 
partnera, Voleres pašvaldības Norvēģijā pārstāvis Justeins Takle

menta programmas ietvaros. Projekta part-
neris ir Voleres pašvaldība Norvēģijā.
 Jau rudenī durvis vērs iestāde, ko izman-
tos esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, 
vietējās sabiedrības aktivizēšanai. Tāpat 
ēkā tiks izvietota mūsdienīga bibliotēka. 
 «Salas» kodolu veidos uzkrātās zināša-
nas un pieredze. Tā būs ideju ģenerators 
 vieta, kas vienmēr atvērta jaunām iece-
rēm, gatava izaicinājumiem un laikmeta 
gara diktētām pārmaiņām. Tā būs vieta, 
kur tiksies valsts un pašvaldību darbinieki, 
mācībspēki un studenti, uzņēmēji un iedzī-
votāji. Pēc daudziem gadiem te dzīvos citas 
paaudzes, kuras balstīsies uz mūsu ieliktā 
pamata un būvēs jaunus mērķus. Viņu do-
mās un darbos varēs saskatīt pēctecību un 
turpinājumu tam, ko šodien sākam.
 Augsim un pilnveidosimies! Nodrošinā-
sim dzīvotspējīgu ideju nezūdamību un at-
balstu daudzu gadsimtu garumā! 
	 Kapsulas	izgatavotājs	ir	ungurpilietis	Jē-
kabs	Zābers.	Tieši	viņš	to	pasniedza	priekš-
sēdētājam.	 Piepildot	 kapsulu,	 abu	 pašval-
dību	 vēstījumiem	 tika	 pievienoti	 Latvijas	
un	Norvēģijas	valstu	karogi,	Alojas	novada	

http://www.aloja.lv/
http://sala.click2stream.com/
http://sala.click2stream.com/
http://sala.click2stream.com/
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	 5.	 aprīlī	 Limbažu	 kultūras	 namā	 pul-
cējās	 Alojas,	 Krimuldas,	 Limbažu	 un	
Salacgrīvas	 novada	 seniori.	 Viņi	 baudīja	
Ausekļa	 Limbažu	 teātra	 izrādi	 Dūdotāji 
un	 vokālās	 grupas	Pogas	 koncertu.	 Šāda	
iespēja	 radās,	 nodibinājumam	 Limbažu 
fonds	piesaistot	Borisa	un	Ināras	Teterevu	
fonda	finansējumu.	Pēc	izrādes	seniori	bija	
pacilātā	garastāvoklī.	Limbažu fonda	val-
des	priekšsēdētāja	Spīdola	Lielmane	prie-
cājās,	 ka	 šogad	 pasākums	 apmeklēts	 vēl	
kuplākā	skaitā	nekā	pērn.	Par	to	liels	pal-
dies	 pašvaldību	 sociālajiem	darbiniekiem	
un	pagastu	pārvalžu	vadītājiem,	kas	veica	
vientuļo	 pensionāru	 apzināšanu	un	 trans-
porta	organizēšanu.	Liels	paldies	pašvaldī-
bu	autotransporta	šoferīšiem,	kuri	ar	lielu	
atbildību	nogādāja	seniorus	uz	Limbažiem	
un	pēc	tam	katru	līdz	dzīvesvietai.

	 2.	 un	 3.	 aprīlī	 Saviļņojošo Vidzemi 
apmeklēja	 gidi	 no	 Latvijas	 Profesionālo	
gidu	asociācijas.	Ciemiņi	iepazina	Aloju,	
paviesojās	 tās	 iestādēs	 un	 uzņēmumos.	
Tālāk	viņi	devās	uz	Staiceli,	kur	pie	ko-
pīgas	tējas	tases	Staiceles	muzejā	viesiem	
bija	 iespēja	 noskatīties	 videomateriālus	
par	mūsu	novadu.

	 Aprīļa	 sākumā	 daudzviet	 Latvijā,	 to-
starp	 mūspusē,	 norisinājās	 nemateriā-
lā	 kultūras	 mantojuma	 saglabāšanas	 pa-
sākums	 Satiec savu meistaru!.	 Alojas	
kultūras	 nams	 šajā	 akcijā	 iesaistījās	 pir-
mo	 reizi,	 aicinot	 apgūt	 latviešu	 tautas	
instrumentu	-	kokles,	cītaras,	bungu	u.c.	-	 
spēli,	 dziedāt	 tautasdziesmas	 un	 iemācī-
ties	 etnogrāfisko	 deju.	 Galvenais	 sanā-
kušo	uzdevums,	ar	ko	veiksmīgi	arī	 tika	

galā,	 bija	 iemācīties	 nospēlēt,	 nodziedāt	
un	pēc	 tam	izdejot	Līkumu danci	 -	deju,	
kas	 1935.	 gadā	 pierakstīta	 Alojas	 pa-
gastā.	 Ne	 pirmo	 gadu	 akcijā	 iesaistījās	
TLMS	 Staicele,	 kur	 aktivitātes	 sākušās	
jau	nedēļu	agrāk.	Interesenti	ķērušies	pie	
mauču	adīšanas,	audēju	namiņā	darbojās	
ar	stellēm,	bet	muzeja	telpās	auda	pērlīšu	
rokassprādzes.	

	 23.	aprīlī	Alojas	novada	domes	priekš-
sēdētājs	 Valdis	 Bārda	 un	Alojas	 novada	
domes	 komercdarbības	 speciāliste	 Zane	
Lapšāne-Celma	 piedalījās	 Rīgas	 plāno-
šanas	 reģiona	 (RPR)	 Konsultatīvās	 ko-
misijas	sanāksmē	Ķekavā.	Tika	 iepazītas	
Ķekavas	 novada	 attīstības	 perspektīvas,	
īstenotie	 un	 plānotie	 projekti	 un	 uzņē-
mējdarbības	veicināšanas	pasākumi.	Tika	

iegūta	vērtīga	Latvijas	Investīciju	un	attīs-
tības	aģentūras	Biznesa	inkubatoru	noda-
ļas	informācija	par	jaunumiem	-	reģionālo	
biznesa	 inkubatoru	 un	 radošo	 industriju	
inkubatoru	 ieviešanas	 sagatavošanu	 un	
piedāvātām	iespējām	RPR,	arī	par	reģiona	
uzņēmējdarbības	 centra	 aktualitātēm	 un	
plānotajiem	 projektiem.	Z.	 Lapšāne-Cel-
ma	atzina,	ka	šī	pieredze	palīdzēs	Alojas	
novadā	veiksmīgāk	 turpināt	 darbu	minē-
tajās	jomās.

	 24.	 marta	 vakarā	 Staiceles	 jauniešu	
klubiņā	 Čempiņš	 norisinājās	 sacensības	
novusā.	 Par	 uzvarētāja	 titulu	 sacentās	
pieci	 jaunieši.	 Grūtā	 spēlē	 noskaidrojām	
labākos:	1.	vietā	Kalvis	Eglītis,	2.	-	Lau-
ma	Ustrisova,	bet	3.	vietu	ieņēma	Sendija	
Romanovska.

Ziņas īsumā

	 24.	martā	nolēma:
	 apstiprināt	 ūdenssaimniecības	 tarifus	
Alojas	novada	apdzīvotajās	vietās;
	 piešķirt	 finansējumu	 ugunsdzēsības	
signalizācijas	 ierīkošanai	 administrācijas	
ēkā	Limbažu	ielā	8,	Alojā,	jauniešu	kluba	
Čempiņš	ēkā	Lielā	ielā	9a,	Staicelē	un	Au-
dēju	namiņa	ēkā	Lielā	ielā	19,	Staicelē;
	 piešķirt	finansējumu	durvju	un	elektro-
instalācijas	nomaiņai	Ozolmuižas	kopmīt-
ņu	ēkā;
	 sniegt	 pieprasījumu	 Latvijas	 Repub-
likas	 Pašvaldību	 aizņēmumu	 un	 galvo-
jumu	 kontroles	 un	 pārraudzības	 padomē	
aizņēmuma	619	087,88	EUR	saņemšanai	
projekta	Valsts reģionālā autoceļa P15 Ai-
nažiMatīši no 27,549. līdz 29,919. km un 
tilta pār Salacu rekonstrukcija	īstenošanai	
uz	30	gadiem	ar	viena	gada	atlikto	maksā-
jumu;
	 piedalīties	 Igaunijas	 -	 Latvijas	 pārro-
bežu	 sadarbības	 programmas	 projektā	
GreenRailway  Revitalization of former 
 Narrow Gauge Railway lines through en-
vironmentally responsible tourisme route 
un	 noteikt	 pašvaldības	 līdzmaksājumu	
15%	 apmērā	 no	 attiecināmajām	 izmak-
sām;
	 iesniegt	Slimību	kontroles	un	profilak-
ses	centra	Nacionālajai	veselīgo	pašvaldī-
bu	 tīkla	koordinācijas	komisijai	pieteiku-
mu	dalībai	Latvijas	Nacionālajā	 veselīgo	
pašvaldību	 tīklā,	 iesaistoties	 specifiskā	
atbalsta	mērķa	Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei	īstenošanā.

	 20.	aprīļa	ārkārtas	sēdē	lēma:
	 noteikt	 Pašvaldības līdzfinansējuma 
nodrošināšana valsts reģionālā auto-
ceļa P15 AinažiMatīši no 27,549. līdz  
29,919. km un tilta pār Salacu rekonstruk-
cijai	 kā	 pašvaldības	 prioritāro	 investīciju	
projektu;
	 izdarīt	 grozījumus	 Alojas	 novada	
domes	 2016.	 gada	 24.	 marta	 lēmumā	 
Nr.	142	(protokols	Nr.	3,	7.§)	Par aizņē-
mumu no Latvijas Republikas Valsts ka-
ses valsts reģionālā autoceļa P15 Aina-
žiMatīši no 27,549. līdz 29,919. km un 
tilta pār Salacu rekonstrukcijai	un	sniegt	
pieprasījumu	Latvijas	Republikas	Pašval-
dību	aizņēmumu	un	galvojumu	kontroles	
un	pārraudzības	padomē	154	771,97	EUR	
aizņēmuma	saņemšanai	prioritārā	investī-
ciju	projekta	īstenošanai	uz	30	gadiem	ar	
viena	gada	atlikto	maksājumu;
	 piedalīties	 Igaunijas	 -	 Latvijas	 pārro-
bežu	 sadarbības	 programmas	 projektā	
Revival of Industrial heritage for tourism 
development,	 nosakot	 pašvaldības	 līdzfi-
nansējumu	 15%	 apmērā	 no	 attiecināma-
jām	 izmaksām	 un	 projekta	 atbalstīšanas	
gadījumā	nodrošināt	Alojas	novada	domes	
3750	EUR	līdzfinansējumu	no	Alojas	no-
vada	domes	2017.	gada	budžeta.

	 Ar	 pilnīgu	 informāciju	 par	 visiem	 sē-
dēs	 pieņemtajiem	 lēmumiem	 iespējams	
iepazīties	 mājaslapas	 www.aloja.lv	 sada-
ļā	Pašvaldība  Domes sēdes. 

Zane Landsmane

Domes sēdēs

	 Šomēnes	Alojas	 novadā	 viesojās	 pro-
jekta	Alojas novada uzņēmējdarbības at-
balsta centrsbibliotēka «Sala»	(turpmāk	-	 
Sala)	 partneri	 no	Voleres	 (Våler)	 pašval-
dības	Norvēģijā	-	mēra	kundze	Līse	Ber-
gere	 Svenkeru	 (Lise	 Berger	 Svenkerud)	
un	pašvaldības	Attīstības	nodaļas	vadītājs	
Asgeirs	Rusta	(Asgeir	Rustad).
	 Vispirms	 viesi	 tikās	 ar	 priekšsēdētāju	
Valdi	Bārdu,	viņa	vietnieci	attīstības	jautā-
jumos	Daci	Vilni,	izpilddirektoru	Mārtiņu	
Kļaviņu,	Attīstības	nodaļas	vadītāju	Paulu	
Lielmani	 un	 komercdarbības	 speciālisti	
Zani	Lapšāni-Celmu.	Abu	pašvaldību	pār-
stāvji	 prezentēja	 savu	 valsti	 un	 novadu,	
pastāstīja	par	pieredzi	saistībā	ar	piederību	
plānošanas	 reģioniem,	 sprieda	 par	 uzņē-
mējdarbību,	projektiem,	izglītības	sistēmu	
un	nevalstisko	organizāciju	darbību.	

	 Pēc	 tam	ciemiņi	aplūkoja	nesen	atklā-
tās	 atjaunotās	 Vilzēnu	 bērnudārza	 ēkas,	
pārvaldes	un	bibliotēkas	telpas,	paviesojās	
Alojas	Ausekļa	vidusskolā	un	sporta	hallē,	
Alojas	Mūzikas	un	mākslas	 skolā	un	no-
vada	 domes	 dienas	 centrā.	 Protams,	 tika	
apmeklēts	arī	Salas	būvlaukums.	Norvēģi	
norādīja,	ka	saskata	vairākas	līdzības	abu	
pašvaldību	darbā	un	problēmās,	ar	kurām	
tās	 saskaras,	 līdz	 ar	 to	 ir	 vērtīgi	 aprunā-
ties	 par	 dažādiem	 izmantotajiem	 risinā-
jumiem.	Tāpat	viņi	atzinīgi	vērtēja	uzņē-
mējdarbības	 jomā	paveikto.	Sekojot	 līdzi	
profesionālajam	 un	 veiksmīgajam	 Salas 
būvniecības	procesam,	viņi	atzina,	ka	lab-
prāt	 smelsies	 pieredzi	 no	 šī	 projekta,	 un	
aicināja	mūsu	pašvaldības	pārstāvjus	reiz	
paviesoties	arī	pie	viņiem	Norvēģijā.

Sagatavoja Zane Landsmane

Alojas novadā 
viesojas projekta 

sadarbības partneri 
no Norvēģijas

Uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas Sala būvniecību no Ungurpils skatu torņa vēro 
Voleres pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Asgeirs Rusta (no kreisās), Alojas novada 
domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos Dace Vilne, priekšsēdētājs Valdis 
Bārda un Voleres pašvaldības vadītāja Līse Bergere Svenkeru

	 8.	aprīlī	Alojas	novada	sākumskolas	un	
matemātikas	metodiskās	apvienības	skolo-
tāji	devās	uz	Jaunpili	un	Jelgavu.	Jaunpils	
vidusskolā	 mūs	 laipni	 sagaidīja	 direktors	
Jānis	 Liepiņš	 un	 matemātikas	 skolotā-
ja	 Irēna	 Liepiņa.	 Direktors	 pastāstīja	 par	
skolas	 vēsturi	 un	 tagadējo	 darbību.	 Jau	
ieejot	ēkā,	varēja	sajust,	ka	skola	ir	vērsta	
uz	 izaugsmi,	pašvaldības	atbalstīta,	 tā	var	
lepoties	ar	remontētām,	renovētām	telpām,	
moderni	aprīkotiem	kabinetiem	un	labora-
torijām.	 Informātikas	 skolotāja	 lepojās	 ar	
vismodernāk	 aprīkoto	 informātikas	 kabi-
netu.	Jaunpils	vidusskola	pēc	skolēnu	dau-
dzuma	līdzinās	Alojas	Ausekļa	vidusskolai	
-	kopējais	skolēnu	skaits	ir	240.
	 Pēc	 vidusskolas	 apskates	 apmeklē-
jām	 Livonijas	 ordeņa	 celto	 Jaunpils	 pili.	
Viena	 no	 retajām	 palikušajām	 viduslaiku	
pilīm	 lieliski	 saglabājusi	 ārējo	 izskatu	 un	
mūsdienās	 ir	 Jaunpils	 sabiedriskās	dzīves	
centrs.	Kopā	ar	tās	atslēgu	glabātāju	pieda-
lījāmies		teatralizētā	uzvedumā	par	vidus-
laiku	dzīvi	pilī.
	 Tālāk	 ceļš	 veda	 uz	 Jelgavu,	 kur	 gala-

mērķis	bija	Jelgavas	Sv.	Trīsvienības	baz-
nīca.	Tā	bija	pirmā	mūra	ēka	Jelgavā,	kas	
piedzīvojusi	dažādus	 laikus.	Liktenīgs	 iz-
rādījās	Otrais	pasaules	karš,	kad	dievnams	
tika	pamatīgi	izpostīts.	To,	kas	palika	pāri,	
uzspridzināja	 1954.	 gadā,	 atstājot	 vienīgi	
zvanu	torni.	Pašlaik	tas	ir	rekonstruēts	un	
atvērts	apmeklētājiem.	Tornī	atrodas	Tūris-
ma	informācijas	centrs,	iekārtotas	vēstures	
ekspozīcijas	par	Zemgali	un	Jelgavu,	ierī-
kota	arī	izstāžu	zāle	un	skatu	laukums.
	 Jelgava	var	lepoties	ar	mūsu	novadnie-
ka,	tēlnieka	Kārļa	Īles	darināto	pieminekli	
dziedātājai	 Norai	 Bumbierei,	 kas	 ir	 vai-
rāk	nekā	6	m	augsta	 tērauda	 skulptūra	 ar	
bronzas	kļavu	 lapām,	bet	piemiņas	 zīmes	
pamatne	veidota	no	granīta.
		 Jauks	laiks,	patīkama	sabiedrība	un	vēl-
me	redzēt	un	saskatīt	vairāk	par	to,	kas	ir	
mums	 apkārt,	 ļāva	Alojas	 novada	 skolo-
tājiem	pilnvērtīgi	 pavadīt	 šo	 dienu	un	 at-
griezties	mājās	ar	jaunām	idejām.

Inatra Vaļicka,
Alojas novada sākumskolas metodiskās 

apvienības vadītāja

Novada skolotāji gūst 
pieredzi Jaunpilī un Jelgavā
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	 19.	martā	Vilzēnu	tautas	namā	un	Alojas	
kultūras	 namā	 pulcējās	 novada	 ģimenes,	
kuras	 pēdējā	 pusgada	 laikā	 piedzīvojušas	
vienu	 no	 skaistākajiem	 dzīves	 notiku- 
miem	 -	 bērniņa	 piedzimšanu.	Tradicionā-
lajā	pasākumā	Bērniņš ienācis pasaulē ar 
pievienošanos	novada	saimei	šoreiz	sveica	
18	mazuļu,	no	kuriem	pasākumā	bija	iera-
dušies	14.
  Sanākušos	 sveica	novada	Dzimtsaraks-
tu	nodaļas	vadītājas	p.i.	 Inga	Neimane	un	
speciāliste	Ilga	Šmite.	Šoreiz	katra	ģimene	
uzzināja	 savam	 bērniņam	 izvēlētā	 vārda	
skaidrojumu.	 Jaundzimušajiem	 un	 viņu	
vecākiem	 tika	 dāvinātas	 grāmatas	 Mūsu 
bērns,	vienreizējs	pašvaldības	100	eiro	pa-
balsts,	ziedi	un	adīti	zābaciņi,	ko	darināju-
šas	Staiceles	rokdarbnieces	Laila	Līsmane,	
Indra	Jaunzeme,	Ināra	Spidāne	un	Ludmila	
Plūmane.	Par	jauku	atmosfēru	gādāja	kok-
lētāju	ansamblis	Māriņa	(vadītāja	Anita	Vi-
ziņa).	Līdzās	ilggadējai	tradīcijai	par	katru	
mazulīti	iedegt	svecīti,	kopš	svētkiem	aiz-
vadītā	gada	martā	katra	ģimene	piedalījās	
arī	 simboliska	 novada	 jaundzimušo	 koka	
veidošanā,	ģimenēm	atstājot	tā	zaros	pa	za-
ļai	lapiņai	-	pirkstu	nospiedumam.

  Sanākušajiem	jaukus	vārdus	 teica	Alo-
jas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	 Valdis	
Bārda:	 Lai gan šopavasar baudām visai 
vēsus laikapstākļus, domāju, ka klātesošo 
ģimenēs daži aizvadītie mēneši noteikti bi-
juši ļoti saulaini. Jums ir laime piedzīvot 
vienu no svarīgākajiem ģimenes notiku-
miem, taču līdz ar prieku par mazo brīnu-
mu jūsu rokās esat ieguvuši arī lielu atbil-
dību, ko Alojas novada dome cer ar jums 
dalīt un palīdzēt. Nešaubos, ka šie mazuļi 
reiz paveiks lielus un labus darbus savas 
dzimtās vietas labā, mūsu kopīgai izaug
smei un Latvijas nākotnei. Vēlu visu gaišā-
ko jaundzimušo dzīves ceļā!
  Sveicēju	vidū	bija	arī	Alojas	un	Brasla-
vas	 pagastu	 pārvalžu	 vadītājs	 Arvīds	
Ozols.	  Visu pasaules mantu jūs nekad 
nesakrāsiet un visu pasaules naudu neno-
pelnīsiet, bet mirkļus, ko pavadīsiet kopā 
ar saviem bērniem, viņi jums simtkārt at-
darīs  to varu teikt pēc savas pieredzes. 
Vēlu visiem veselību, vecākiem izturību un 
gaidīsim nākamgad, 	sirsnīgi	un	ar	humo-
ru	teica	pārvaldnieks.

Zanes Landsmanes
teksts un foto

Sveikti novada jaundzimušie un 
viņu ģimenes

Mazais Valters Jānis Buka, sēžot tēta Toma klēpī, jūtas drošs un ir gatavs no Alojas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas speciālistes Ilgas Šmites rokām paņemt visu grozu ar adītajiem 
zābaciņiem

	 Pēc	UNESCO	 ierosinājuma	 22.	martu	
kā	 Pasaules	 ūdens	 dienu	 starptautiski	 at-
zīmē	kopš	1993.	gada,	Latvijā	kopš	1996.	
gada.	 Tad	 īpaša	 uzmanība	 tiek	 pievērsta	
pasaules	saldūdeņiem.
	 Šai	 dienai	 veltīts	 pasākums	 bija	 arī	
Staiceles	pilsētas	bibliotēkā.	Sākumskolas	
skolēniem	bija	dota	 informācija	par	sald-
ūdeņiem	pasaulē,	par	 tā	daudzumu	mūsu	
upēs	un	ezeros.	Bija	sagatavota	prezentā-
cija	arī	par	Staiceles	pagastam	cauri	plūs-
tošajām	 upēm	 -	 Salacu,	 Glāžupi,	 Īģi	 un	
Joglu.	 Bērni	 uzzināja	 par	 to	 nosaukumu	
rašanos,	garumiem,	izteces	avotiem	un	iz-

mantošanu.	Visi	kopā	kartē	atzīmējām,	kur	
upes	atrodas.	Sanākušos	pārsteidza	 fakts,	
ka	Ungurpils	ezers	patiesībā	ir	uzpludināta	
Joglas	upīte.
	 Ar	 fotogrāfiju	 palīdzību	 bērni	 iepazi-
nās	ar	upēs	esošajām	zivīm.	Uzzināja	arī	
interesantas	lietas,	piemēram,	ka	pie	Sala-
cas	 dzīvo	 septiņu	 sugu	 sikspārņi.	Kopīgi	
centāmies	 noskaidrot	 -	 kāpēc.	Visus	 pār-
steidza	fakts,	ka	agrāk	gan	Salacā,	gan	Īģē	
dzīvojušas	 pērlenes	 (gliemežvāki,	 kuros	
augušas	upes	pērles).

 Visā	Latvijā	aizritējusi	E-prasmju	ne-
dēļa.	 Aktivitātēs	 galvenais	 uzsvars	 tika	
likts	 uz	 digitālo	 prasmju	 nozīmi,	 nepie-
ciešamību	 un	 iespējām,	 kas	 pieejamas	 
e-vidē.
	 Nedēļas	 laikā	 bibliotēkā	 ikviens	 ap-
meklētājs	 tika	aicināts	piereģistrēties	di-
gitālajā	 skaitītājā	 kā	 E-prasmju	 nedēļas	
dalībnieks.	Apmeklētāji	 tika	 aicināti	 no-
vērtēt	 savas	 datu	 aizsardzības	 zināšanas	
un	interneta	lietošanas	prasmes.	Tika	pie-
dāvātas	 konsultācijas	 gan	 par	 pieejama-
jiem	e-pakalpojumiem	portālā	www.latvi-
ja.lv,	 gan	 to,	 kā	 autorizēties	 un	 rezervēt	
sev	 vajadzīgo	 grāmatu	 bibliotēkas	 e-ka-
talogā	 un	 kādas	 elektroniskās	 datubāzes	
ir	pieejamas	bibliotēkā.
	 Šīs	nedēļas	laikā	Letonika.lv	sadarbībā	
ar	Latvijas	Banku	un	Kultūras	informāci-
jas	sistēmu	centru	piedāvāja	iespēju	pār-
baudīt,	 cik	 veikli	mums	 katram	 izdodas	
atrast	 informāciju	 digitālajos	 informāci-
jas	līdzekļos,	vienlaikus	iepazīstot	Latvi-
jas	 monētās	 iekaltās	 kultūrzīmes.	 Papil-
dus	erudīcijas	spēlei	ikviens	varēja	izvē-
lēties	Latvijas Gada monētu 2015	Latvi-
jas	Bankas	organizētajā	balsojumā.
	 Modernās	 informācijas	 tehnoloģijas	
ikdienā	 ienāk	 arvien	 vairāk,	 un	 arvien	
agrāk	bērni	 iemācās	ar	 tām	rīkoties,	 tur-
klāt	 vēl	 labāk	 nekā	 pieaugušie.	 Ņemot	
vērā,	 ka	 bibliotēka	 nodrošina	 brīvi	 pie-
ejamu	 piekļuvi	 resursiem,	 tehnoloģijām	
un	attīsta	informācijas	prasmes,	9.	martā	

Alojas	 pilsētas	 bibliotēkā	 uz	 interaktīvu	
pasākumu	 Pirmais klikšķis	 tika	 aicināti	
pirmsskolas	izglītības	iestādes	Auseklītis 
vecākās	grupas	Mārītes	audzēkņi.
	 Vispirms	 kopīgi	 pārrunājām,	 kuras	
interneta	 vietnes	 ir	 domātas	 bērniem,	
lai	 varētu	 skatīties	 animācijas	 filmas	 un	
filmas	 bērniem,	 klausīties	 dziesmas	 un	
spēlēt	spēles.	Turpinājumā	aktīvi	izman-
tojām	 bibliotēkas	 interaktīvo	 tāfeli,	 kas	
ir	 universāls	 instruments,	 jo	 ļauj	 padarīt	
pasākumu	uzskatāmāku	un	aizraujošāku.	
Uz	 tāfeles	 bērni	 pildīja	 tādas	 pašas	 dar-
bības	 kā	 uz	 papīra,	 tikai	 pildspalvas	 vai	
zīmuļa	 vietā	 izmantojot	 speciālas	 pild-
spalvas,	kas	veic	datorpeles	funkciju.
	 Izmantojot	 interaktīvo	 tāfeli,	 bērniem	
tika	dota	 iespēja	praktizēties	un	pilnvei-
dot	valodas	prasmes	-	klausīšanos,	lasīša-
nu	un	rakstīšanu,	kā	arī	pārvietot	attēlus,	
sakārtot	 tos	 noteiktā	 secībā,	 veikt	 attēlu	
vai	uzrakstu	atlasi,	 izspēlēt	spēles	un	ri-
sināt	 dažādus	 uzdevumus.	 Secinājums	 -	
bērni	 ātri	 apgūst	 modernās	 tehnoloģijas	
un	 uzskatāmi	 par	 pilntiesīgiem	 digitālās	
pasaules	iemītniekiem.
	 Latvijā	 E-prasmju	 nedēļa	 notika	 jau	
septīto	reizi,	to	koordinēja	Latvijas	Infor-
mācijas	 un	 komunikācijas	 tehnoloģijas	
asociācija	 un	 Vides	 aizsardzības	 un	 re-
ģionālās	attīstības	ministrija.

Sarmīte Frīdenfelde,
Alojas bibliotēkas vadītāja

Aizvadīta E-prasmju nedēļa 
Alojas pilsētas bibliotēkā

	 E-prasmju	 nedēļas laikā	 Staiceles	 pil-
sētas	 bibliotēkā	 tika	 organizēts	 seminārs,	
kura	 galvenās	 tēmas	 bija	 mākoņpakalpo-
jumi	un	e-pasta	etiķete.	Galvenā	semināra	
auditorija	bija	novada	bibliotekāri	un	 ies-
tāžu	 vadītāji,	 kuriem	 internets	 ir	 ikdienas	
darbarīks.
	 Pirmajā	daļā	Jānis	Stirna	no	Telia Latvi-
ja IT	visiem	klātesošiem	atbildēja	uz	gal-
venajiem	jautājumiem	-	kas	ir	mākoņskait-
ļošana	jeb	mākoņdatošana?	Pārstāvis	norā-
dīja	uz	to,	ka	barjeras	mākoņpakalpojumu	
izmantošanā	bieži	rodas	no	aplamiem	pie-
ņēmumiem	un	maldīgiem	aizspriedumiem	
par	 mūsdienu	 biznesa	 tehnoloģiju	 radīta-
jām	 iespējām,	 tādējādi	nereti	 zaudējot	 ie-

spēju	būtiski	ietaupīt	laiku	un	izmaksas.
	 Otrā	semināra	daļa	bija	veltīta	e-pastam,	
kas	kļuvis	par	neatņemamu	mūsdienu	dzī-
ves	 sastāvdaļu.	Lai	 veicinātu	 korektu	 ko-
munikāciju,	 sekmētu	 cieņpilnu,	 tolerantu	
elektronisko	saraksti	un	sniegtu	konkrētus	
padomus	 atbilstošu	 iemaņu	 attīstīšanai,	
bibliotēkā	konsultācijas	sniegt	bija	ieradu-
sies	Māra	Jēkabsone,	Latvijas	Nacionālās	
bibliotēkas	Bibliotēku	konsultatīvā	 centra	
galvenā	 bibliotekāre.	 Tā	 bija	 vienreizēja	
iespēja	 pilnveidot	 savas	 prasmes	 e-pasta	
izmantošanā	 un	 iepazīties	 ar	 uzvedības	
normām,	strādājot	e-pastā.

Anita Strokša,
Staiceles bibliotēkas vadītāja

E-diena

Pasaules ūdens diena
Staiceles pilsētas bibliotēkā

	 4.	maijā	kanālā	LTV7	plkst.	15.35	tiks	
demonstrēta	Andreja	 Hansona	 un	 Bruno	
Šulca	 veidotā	 dabas	 filma	 Klaidoņstāsts 
par	Ungurpils	ezeru	un	tā	peldošajām	sa-
lām.
	 Pirmizrādi	 filma	 piedzīvoja	 25.	 no-
vembrī	 Alojas	 kultūras	 namā.	 Toreiz	 
A.	Hansons	stāstīja,	ka	īsfilmu,	iespējams,	
parādīs	 arī	 kāda	 no	 Latvijas	 televīzijām.	
Nu	tas	patiesi	notiks.	Filmas	ceļš	pie	ska-
tītājiem	ir	interesants	un	daudzveidīgs,	jo	

izveidots	iesaiņojums	zibatmiņas	formātā,	
kas	nereti	 tiek	izmantots	kā	prezentācijas	
materiāls	viesiem.	Filmas	tekstu	angļu	va-
lodā	ierunājis	Kārlis	Streips,	 tāpēc	tā	būs	
saprotama	arī	ārzemniekiem.	Tāpat	Bruno	
Šulcam	ir	doma	filmu	pieteikt	īsfilmu	kon-
kursam.	Klaidoņstāsta	veidošanu	atbalstī-
ja	SIA	AlojaStarkelsen	un	Alojas	novada	
dome.

Sagatavoja 
Zane Landsmane

Televīzijā demonstrēs 
īsfilmu par Ungurpils 

ezeru

 Saistībā	ar	jauniešu	aizplūšanu	no	Alojas	novada,	par	savu	dzīves	un	darba	vietu	
izvēloties	citu	novadu	vai	pilsētu,	tiek	veikta	jauniešu	aptauja	Es Alojas novadā.	Tās	
mērķis	ir	noskaidrot	faktorus,	kuru	ietekmē	notiek	jauniešu	došanās	prom	no	novada,	
un	definēt,	kas	motivētu	viņus	savu	turpmāko	dzīvi	saistīt	ar	dzimto	vietu.
	 Ja	 esi	 vecumā	no	13	 līdz	29	gadiem,	piedalies	un	 izsaki	 savu	viedokli!	Lūgums	
anketu	aizpildīt	līdz	2.	maijam.	Tā	pieejama	pašvaldības	mājaslapā	www.aloja.lv,	Uz-
ņēmējdarbības	sadaļā.	
	 Neskaidrību	gadījumā	sazinieties	ar	Alojas	novada	domes	komercdarbības	speciā-
listi	Zani	Lapšāni-Celmu	pa	tālr.	25749131	vai	e-pastu	zane.lapsane.celma@aloja.lv.

Jauniešiem
iespēja piedalīties aptaujā 

«Es Alojas novadā»
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Saistošie noteikumi Nr. 13
APSTIPRINĀTI ar Alojas novada domes 2015. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr. 268 (protokols Nr. 9, 6.§)

PRECIZĒTI ar Alojas novada domes 2016. gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr. 9 (protokols Nr. 1. 10.§)

Par sabiedrisko kārtību Alojas novadā
Izdoti	saskaņā	ar	likuma Par pašvaldībām 14.	panta	trešo	daļu	un	43.	panta	pirmās	daļas	4.	punktu,	Pirotehnisko	izstrādājumu	aprites	likuma	17.	panta	piekto	daļu

I.	Vispārīgie	jautājumi
1.	 Saistošie	 noteikumi	 Par sabiedrisko 
kārtību Alojas novadā	 (turpmāk	 -	Notei-
kumi)	nosaka	prasības,	 lai	Alojas	novada	
administratīvajā	 teritorijā	nodrošinātu	 sa-
biedrisko	kārtību,	teritorijas	sakoptību	un	
sanitārās	 tīrības	 uzturēšanu,	 apstādījumu	
aizsardzību,	tīrības	un	kārtības	uzturēšanu	
sabiedriskajās	vietās,	dzīvojamās	un	kop-
lietošanas	telpās.
2.	Noteikumos	lietoti	šādi	termini:
2.1.	 Noteikumu	 pārkāpums	 -	 par	 notei-
kumu	 pārkāpumu	 atzīstama	 prettiesiska,	
vainojama	(ar	nodomu	vai	aiz	neuzmanī-
bas	 izdarīta)	 darbība	 vai	 bezdarbība,	 kas	
apdraud	 sabiedrisko	 kārtību	 vai	 sanitāro	
tīrību	 novadā	 un	 par	 kuru	 noteikumos	 ir	
paredzēta	administratīvā	atbildība;
2.2.	 Zaļā	 zona	 -	Alojas	 novada	 teritorijā	
esošie	apstādījumi,	parki,	meži	un	zālieni;
2.3.	 Izklaides	 vietas	 -	 kafejnīcas,	 bāri,	
naktsklubi,	diskotēkas,	deju	zāles	u.c.;
3.	 Personas,	 kuras	 pārkāpj	 šos	 Noteiku-
mus,	ir	saucamas	pie	tajos	paredzētās	ad-
ministratīvās	atbildības,	ja	par	viņu	darbī-
bu	konkrētā	gadījumā	nav	paredzēta	Lat-
vijas	Administratīvo	 pārkāpumu	 kodeksā	
noteiktā	administratīvā	atbildība.
4.	Sodu	par	šo	Noteikumu	pārkāpšanu	uz-
liek	robežās,	kurās	paredzēta	atbildība	par	
izdarīto	šo	Noteikumu	pārkāpumu.
5.	Kontrolēt	Noteikumu	izpildi	un	sastādīt	
administratīvos	 protokolus	 savas	 kompe-
tences	ietvaros	ir	tiesīgi:
5.1.	Alojas	novada	domes	priekšsēdētājs,	
viņa	vietnieki,	deputāti,	izpilddirektors	un	
pilsētu	un	pagastu	pārvaldes	vadītāji;
5.2.	Alojas	novada	Pašvaldības	policija;
6.	 Izskatīt	 administratīvo	 pārkāpumu	 lie-
tas	un	uzlikt	administratīvo	sodu	par	No-
teikumu	pārkāpumiem	ir	tiesīgi:
6.1.	Alojas	 novada	 pašvaldības	 adminis-
tratīvā	komisija;
6.2.	Alojas	novada	domes	priekšsēdētājs,	
viņa	vietnieki,	deputāti	un	izpilddirektors;	
6.3.	Alojas	 novada	 Pašvaldības	 policijas	
amatpersonas.

7.	 Lietvedība	 šo	 noteikumu	 pārkāpumu	
lietās	 veicama	 Latvijas	 Administratīvo	
pārkāpumu	 kodeksā	 noteiktajā	 procesu-
ālajā	kārtībā.	
II.	Aizliegumi	un	ierobežojumi	Alojas	
novada	administratīvajā	teritorijā
8.	Ubagošana,	zīlēšana	publiskā	vietā
	 Par	 ubagošanu	 un	 zīlēšanu	 publiskā	
vietā	izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	
sodu	no	5	EUR	līdz	25	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
25	EUR	līdz	40	EUR.
9.	Nakšņošana	publiskā	vietā
	 Par	 nakšņošanu	 daudzdzīvokļu	 māju	
koplietojuma	 telpās,	 uz	 atpūtas	 soliņiem	
un	 citās	 tam	 nepiemērotās	 vietās	 izsaka	
brīdinājumu	 vai	 uzliek	 naudas	 sodu	 no	 
5	EUR	līdz	20	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
20	EUR	līdz	50	EUR.
10.	Peldēšana,	makšķerēšana	un	mazgāša-
nās	publiskā	ūdenstilpē,	kur	tas	aizliegts
	 Par	peldēšanos,	makšķerēšanu,	mazgā-
šanos,	dzīvnieku	peldināšanu,	veļas	maz-
gāšanu	ūdenstilpēs,	kur	tas	aizliegts,	izsa-
ka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	līdz	
15	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
15	EUR	līdz	70	EUR.
11.	 Sēdēšana	 un	 stāvēšana	 uz	 soliņu	 at-
zveltnēm,	 staigāšana	 pa	 tam	 nepiemēro-
tām	virsmām
	 Par	 sēdēšanu	 un	 stāvēšanu	 uz	 dekora-
tīvajiem	 ielu	 nožogojumiem,	 sēdēšanu	
uz	 atpūtas	 soliņu	 atzveltnēm,	 palodzēm	
un	tirgotavu	galdiem,	staigāšanu	pa	tiem,	
stāvēšanu	 vai	 gulēšanu	 uz	minētajām	 un	
citām	 tam	 nepiemērotām	 virsmām	 pub-
liskā	vietā,	 izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	
naudas	sodu	no	5	EUR	līdz	30	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-

rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
30	EUR	līdz	70	EUR.
12.	 Par	 uguņošanas	 ierīču	 un	 skatuves	
pirotehnisko	 izstrādājumu	 izmantošanu	
publiskās	vietās
	 Par	uguņošanas	ierīču	un	skatuves	piro-
tehnisko	 izstrādājumu	 izmantošanu	 pub-
liskās	vietās	 laikā	no	plkst.	23	līdz	7	bez	
pašvaldības	atļaujas,	personas	tiek	sodītas	
saskaņā	ar	Latvijas	Administratīvo	pārkā-
pumu	kodeksa	181.	panta	trešo	daļu.
13.	Apstādījumu	bojāšana
	 Par	apstādījumu	bojāšanu	(ziedu	plūk-
šanu,	zaru	laušanu,	stādu	izraušanu	u.tml.)	
izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	
no	5	EUR	līdz	30	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
30	EUR	līdz	60	EUR.
	 Par	 automašīnas	 novietošanu	 stāvēša-
nai	zālienā	uzliek	naudas	sodu	no	30	EUR	
līdz	70	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
70	EUR	līdz	120	EUR.
14.	Ugunskura	kurināšana	publiskā	vietā
	 Par	 ugunskura	 vai	 grila	 kurināšanu	
publiskā	 vietā	 ārpus	 tam	 īpaši	 ierīkotām	
vietām,	izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	nau-
das	sodu	no	5	EUR	līdz	30	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
30	EUR	līdz	60	EUR.
15.	Norāžu	patvaļīga	pārgrozīšana	un	 at-
kritumu	konteineru	patvaļīga	pārvietošana
	 Par	norāžu	un	informācijas	zīmju	(sten-
du),	kuras	nav	ceļa	zīmes,	patvaļīgu	pār-
grozīšanu	un	atkritumu	konteineru	(urnu)	
patvaļīgu	pārvietošanu	uzliek	naudas	sodu	
no	20	EUR	līdz	50	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	

50	EUR	līdz	100	EUR.
16.	Grila	lietošana	uz	balkona
	 Par	 grila	 lietošanu	 uz	 daudzdzīvokļu	
mājas	 balkona	 (lodžijas),	 ja	 dūmi	 trau-
cē	apkārtējos	 iedzīvotājus	un	 ir	 saņemtas	
pamatotas	 sūdzības,	 izsaka	 brīdinājumu	
vai	 uzliek	 naudas	 sodu	 no	 5	 EUR	 līdz	 
20	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
20	EUR	līdz	50	EUR.
17.	Tirdzniecības	vietas	nesakopšana
	 Par	tirdzniecības	vietas	un	tai	piegulo-
šas	teritorijas	nesakopšanu	12	stundu	laikā	
pēc	 tirdzniecības	 pabeigšanas,	 tirdzniecī-
bas	 organizatoram	 vai	 atbildīgajai	 perso-
nai	 uzliek	 naudas	 sodu	 no	 10	 EUR	 līdz	 
40	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
40	EUR	līdz	80	EUR.
18.	 Ūdenstilpes	 piesārņošana	 ar	 atkritu-
miem
	 Par	 atkritumu	 mešanu	 vai	 izliešanu	
ūdenstilpē,	 izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	
naudas	sodu	no	5	EUR	līdz	30	EUR.
	 Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izda-
rītas	atkārtoti	gada	laikā	pēc	administratī-
vā	soda	uzlikšanas,	uzliek	naudas	sodu	no	
30	EUR	līdz	80	EUR.	
III.	Noslēguma	jautājumi
19.	 Administratīvā	 pārkāpuma	 lietā	 pie-
ņemto	lēmumu	var	pārsūdzēt	rajona	tiesās	
Latvijas	 Administratīvo	 pārkāpumu	 ko-
deksa	noteiktajā	kārtībā.
20.	Noteikumi	stājas	spēkā	nākamajā	die-
nā	pēc	to	pilna	teksta	publicēšanas	Alojas	
novada	 domes	 informatīvajā	 izdevumā	
Alojas Novada Vēstis.
21.	Ar	šo	noteikumu	spēkā	stāšanos	spēku	
zaudē	2010.	gada	16.	jūnija	Alojas	novada	
domes	saistošie	noteikumi	Nr.	13	Par sa-
biedrisko kārtību Alojas novadā.

Valdis Bārda,
domes priekšsēdētājs

	 EKO	 laukumā	 nododamie	 atkritu-
mu	veidi:
	 kartons
	 pudeļu	stikls
	 logu	stikls*
	 papīrs
	 polietilēns	(LDPE	-	polietilēns;	
	 HDPE	-	piena	pudeles;	logu	šķidruma	
	 kanniņas,	sadzīves	un	ķīmijas	
	 iepakojums)
	 PET	dzērienu	pudeles
	 metāls
	 nolietota	sadzīves	elektrotehnika
	 krāsu	bundžas

Pirmdiena brīvs
Otrdiena 11.00	-	18.00
Trešdiena 12.00	-	16.00
Ceturtdiena 12.00	-	16.00
Piektdiena 12.00	-	16.00
Sestdiena 10.00	-	14.00
Svētdiena brīvs

Tīra vide ir viena zvana 
attālumā

	 No	 1.	 līdz	 31.	 maijam	 notiks	 SIA	
ZAAO	 organizēta	 akcija	 EKO ZVANS!,	
kuras	 laikā,	 zvanot	uz	ZAAO	biroju,	var	
pieteikt	 neizjauktas	 nolietotas	 elektroteh-
nikas	(sākot	no	5	kg)	bezmaksas	savākša-
nu.	Pakalpojums	tiks	sniegts,	izbraucot	uz	
klienta	 norādīto	 adresi,	 iepriekš	 vienojo-
ties	par	savākšanas	dienu.	Akcija	ir	spēkā	
tikai	ZAAO	darbības	 reģionā	 -	 28	 nova-
dos,	 tostarp	 Alojas.	 Arī	 ikdienā	 ZAAO	
piedāvā	minēto	pakalpojumu,	taču	maijā	ir	
iespēja	laimēt	balvu	-	iRobot.	Turklāt	akci-
jas	laikā	nolietotā	elektrotehnika	bez	mak-
sas	tiks	vākta	arī	no	juridiskām	personām,	
izsniedzot	 pieņemšanas-nodošanas	 aktu.	
Pieteikumi	 tiek	 pieņemti	 pa	 tālruņiem	
26132288	un	29221847.
	 ZAAO	 Šķiroto	 atkritumu	 savākšanas	
daļas	vadītāja	Ginta	Gailuma	stāsta:	-	Ak-
ciju rīkojam, lai vēl vairāk samazinātu 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritu-
mu nonākšanu mežos un citviet dabā, kā 
arī, lai tie netiktu novietoti pie publiski 
pieejamajiem konteineriem. Šie atkritumi 
satur dažādas kaitīgas vielas, tas nozīmē, 
ka nepareiza šī atkritumu veida apsaim-
niekošana var radīt draudus cilvēka vese-
lībai un apkārtējai videi. ZAAO rūpējas, 
lai savāktie priekšmeti nonāktu rūpnīcās 

uz otrreizējo pārstrādi. Pārstrādāt iespē-
jams līdz pat 90% no elektrisko un elektro-
nisko iekārtu sastāvdaļām.
	 Telefoniski	 saņemot	neizjauktas	nolie-
totas	 elektrotehnikas	 (televizori,	 ledus-
skapji,	plītis,	trauku	mazgājamās	mašīnas,	
putekļu	sūcēji,	virtuves	kombaini	u.c.)	sa-
vākšanas	pieteikumu	un	pajautājot	klienta	
atļauju,	ZAAO	biroja	darbinieks	aizpildīs	
akcijas	kuponu.Visi	kuponi	piedalās	izlo-
zē	par	balvu.	Katrs	klients	var	veikt	pietei-
kumus	neierobežotā	daudzumā,	par	katru	
reizi	tiek	aizpildīts	viens	kupons.	Akcijas	
nolikums	 -	 uzņēmuma	 mājaslapā	 www.
zaao.lv. 
	 Atgādinām,	 ka	 nolietotu	 neizjauktu	
elektrotehniku	privātpersonas	bez	maksas	
ikdienā	 var	 nodot	 arī	 20	 EKO	 laukumos	
ZAAO	darbības	reģionā.	Iedzīvotāji,	kuri	
izmanto	šo	pakalpojumu,	konkrētajā	akci-
jā	nepiedalās.	
	 SIA	ZAAO	ir	28	pašvaldību	uzņēmums,	
kas	nodrošina	atkritumu	savākšanu,	šķiro-
šanu,	uzglabāšanu,	apstrādi,	pārvadāšanu,	
apglabāšanu	 un	 sabiedrības	 izglītošanas	
aktivitātes.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Alojas novadā ZAAO EKO laukums atrodas 
Alojā, Rīgas ielā 5

	 luminiscentās	spuldzes
	 baterijas	un	akumulatori
	 riepas
	 eļļas	filtri
	 motoreļļas,	smēreļļas
	 koka	paletes

*	no 1.VIII par maksu  EUR 14,88 + 
PVN par 1 m3

	 Nogādājot	 uz	 EKO	 laukumu	 vismaz	
0,25	 m3	 otrreizējās	 izejvielas	 (papīru,	
kartonu,	 polietilēna	 plēves,	 PET	 dzērie-
nu	pudeles,	pudeļu	stiklu	vai	metālu),	var	
saņemt	zīmodziņu	atlaižu	kartē.	
	 Sakrājot	10	zīmodziņus,	ir	iespēja	sa-
ņemt	2,85	EUR	atlaidi	maksai	par	sadzī-
ves	atkritumu	izvešanu.
	 Fiziskās	personas	ZAAO	EKO	lauku-
mā	gada	laikā	bez	maksas	var	nodot	čet-
ras	 vieglo	 transportlīdzekļu	 riepas,	 kuru	
diametrs	nepārsniedz	1,4	m.

	 Sadzīves	 atkritumi	 EKO	 laukumā	
netiks	pieņemti!

	 Darba	laiks

http://www.zaao.lv/
http://www.zaao.lv/
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1.	Izdarīt	Alojas	novada	domes	2010.	gada	
17.	 februāra	saistošajos	noteikumos	Nr.	6	
Noteikumi par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Alojas novadā	 šādus	 grozīju-
mus:
1.1.	Izteikt	33.	punktu	šādā	redakcijā:
“33. Maksu par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu veido:
33.1. Maksa par sadzīves atkritumu sa-
vākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uz-
glabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
šķirošanas un pārkraušanas infrastruk-
tūras objektu izveidi un uzturēšanu atbil-
stoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un 
atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmak-
sas to sabiedrības izglītības pasākumu fi-

nansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas reģiona at-
kritumu radītāju izglītošanu atkritumu ap-
saimniekošanas jomā, ciktāl šīs izmaksas 
nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu.
33.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā «Daibe», 
ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja, sa-
skaņā ar 33.1punktu, pašvaldībai sniegto 
informāciju un aprēķinu; 
33.3. Dabas resursu nodoklis par atkritu-
mu apglabāšanu normatīvajos aktos no-
teiktajā apmērā, ņemot vērā atkritumu ap-
saimniekotāja, saskaņā ar 33.1punktu, paš-

valdībai sniegto informāciju un aprēķinu.”
1.2.	Papildināt	 noteikumus	 ar	 33.1 punktu	
šādā	redakcijā:
“33.1 Atkritumu apsaimniekotājam ne re-
tāk kā vienu reizi gadā līdz nākamā gada  
1. aprīlim ir pienākums iesniegt pašvaldībā 
informāciju par iepriekšējā gadā konsta-
tēto savākto sadzīves atkritumu svara un 
tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp 
apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto 
sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par 
kuru tiek sniegta minētā informācija, ir 
mainījusies svara un tilpuma attiecība vai 
proporcija starp apglabāšanai nodoto un 
faktiski apglabāto atkritumu apjomu attie-
cībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimnie-

kotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norā-
dīto par ne vairāk kā 10%, apsaimnieko-
tāja sniegtajai informācijai pievienojams 
precizēts maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu aprēķins.”
1.3.	Papildināt	noteikumus	ar	18.19.	pun-
ktu	šādā	redakcijā:
“18.19. Sadarbojoties ar pašvaldību, veikt 
atkritumu radītāju izglītošanas pasākumus 
par atkritumu apsaimniekošanu”.
2.	 Saistošie	 noteikumi	 stājas	 spēkā	 nāka-
majā	 dienā	 pēc	 to	 publicēšanas	 pašvaldī-
bas	 informatīvajā	 izdevumā	Alojas Nova-
da Vēstis.

Valdis Bārda,
domes priekšsēdētājs

I.	Vispārīgie	jautājumi
1.	 Saistošie	 noteikumi	 nosaka	 kārtību,	
kāda	jāievēro	ikvienai	personai,	uzturoties	
Alojas	pilsētas	skeitparka	un	atklātā	trena-
žieru	laukuma	teritorijā,	kuri	atrodas:
1.1.	skeitparks	-	Rīgas	ielā	5B,	Alojā;
1.2.	atklātais	trenažieru	laukums	-	Skolas	
ielā	8,	Alojā;
(turpmāk	 tekstā	 kopā	 saukti	 -	 Sporta	 ob-
jekti).
2.	Sporta	objekti	izveidoti	un	ierīkoti	pil-
sētas	 iedzīvotāju	 un	 tās	 viesu	 aktīvai	 un	
pasīvai	atpūtai	ar	prioritāti	pusaudžu,	jau-
niešu	un	pieaugušo	veselības,	fiziskās	un	
garīgās	attīstības	nostiprināšanai.
3.	Sporta	objektu	apmeklēšana	un	izman-
tošana	 ir	 bez	 maksas.	 Maksas	 pakalpo-
jumu	 sniegšana	 Sporta	 objektu	 teritorijā	
pieļaujama	 tikai	 ar	Alojas	 novada	domes	
rakstisku	atļauju.

II.	Kārtības	nosacījumi
4.	Sporta	objektos	aizliegts:
4.1.	ievest	dzīvniekus;
4.2.	 braukt	 ar	 motorizētiem	 transportlī-
dzekļiem;
4.3.	patvaļīgi	pārvietot	Sporta	objektu	ele-
mentus	ārpus	norādītās	teritorijas;
4.4.	 izmantot	 Sporta	 objektu	 elementus	
nokrišņu	laikā;
4.5.	izmantot	skeitparka	elementus	aktīvai	
atpūtai	 bez	 ķiveres	 un	 roku,	 kāju	 aizsar-
giem;
4.6.	novietot	uz	skrituļošanas	rampām	so-
mas,	apģērbus	u.c.	priekšmetus.
5.	Sporta	objektu	apmeklētāju	pienākumi:
5.1.	 ievērot	Sporta	objektu	aprīkojuma	iz-
mantošanas	 un	 lietošanas	 nosacījumus	 un	
drošības	 nolūkā	 lietot	 aizsargus	 (elkoņu,	
ceļu	un	delnu	locītavām)	un	aizsargķiveres;
5.2.	 lietojot	 Sporta	 objektus,	 darīt	 visu	

iespējamo,	 lai	 izvairītos	 no	 sadursmes	 ar	
citiem	Sporta	objekta	lietotājiem;
5.3.	vērsties	pret	jebkuriem	Sporta	objektu	
kārtības	noteikumu	pārkāpumiem,	cenšo-
ties	 tos	 novērst	 vai	 pārtraukt,	 vajadzības	
gadījumā	 informējot	 Sporta	 objektu	 uz-
raudzības	darbinieku	vai	policiju;
5.4.	 atturēties	 no	 jebkādas	 darbības	 vai	
rīcības,	ja	tā	traucē,	rada	neērtības	citiem	
apmeklētājiem	un	izraisa	pamatotus	iebil-
dumus.
III.	Noslēguma	jautājumi
6.	 Saistošie	 noteikumi	 par	 kārtību	 Spor-
ta	 objektu	 teritorijā	 ir	 publiski	 pieejami	
Sporta	objektu	teritorijā.
7.	 Par	 Noteikumu	 neievērošanu	 vainīgās	
personas	var	tikt	sauktas	pie	administratī-
vās	atbildības	Latvijas	Republikas	norma-
tīvajos	aktos	noteiktā	kārtībā,	un	tām	var	
izteikt	 brīdinājumu	 vai	 piemērot	 naudas	

sodu	līdz	EUR	40.
8.	 Administratīvo	 pārkāpumu	 protokolu	
par	šo	noteikumu	neievērošanu	ir	tiesīgas	
sastādīt	Alojas	novada	Pašvaldības	polici-
jas	amatpersonas.	
9.	 Par	 šo	 noteikumu	 neievērošanu	 admi-
nistratīvā	pārkāpuma	 lietas	 izskata	un	 lē-
mumu	pieņem	Alojas	novada	domes	Ad-
ministratīvā	komisija.	
10.	Katrs	Sporta	objektu	apmeklētājs	pats	
uzņemas	pilnu	atbildību	par	savas	veselī-
bas	un	inventāra	atbilstību	izvēlēto	aktivi-
tāšu	veikšanai.
11.	Alojas	novada	dome	neuzņemas	mate-
riālo	 un	 juridisko	 atbildību	 par	 šajos	 no-
teikumos	 minēto	 prasību	 un	 nosacījumu	
neievērošanu,	 kas	 saistīti	 ar	 apmeklētāju	
iespējamo	traumatismu.

Valdis Bārda,
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 15
APSTIPRINĀTI ar Alojas novada domes 2015. gada 26. jūnija sēdes lēmumu Nr. 337 (protokols Nr. 10, 5.§)

PRECIZĒTI ar Alojas novada domes 2016. gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr. 10 (protokols Nr. 1, 11.§)

Alojas pilsētas skeitparka un atklātā trenažieru laukuma 
kārtības noteikumi 

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta 1. daļas 4. punktu

I.	Vispārīgie	jautājumi
1.	Saistošie	noteikumi	Alojas novada do-
mes bērnu rotaļu laukumu noteikumi	(turp-
māk	 tekstā	 –	Noteikumi)	 nosaka	 kārtību,	
kāda	jāievēro	ikvienai	personai,	Alojas	no-
vada	teritorijā	uzturoties	bērnu	rotaļu	lau-
kumos	(turpmāk	tekstā	-	Rotaļu	laukums).	
2.	Rotaļu	 laukumi	 ir	 izveidoti	 un	 ierīkoti	
Alojas	novada	iedzīvotāju	un	tā	viesu	ak-
tīvai	un	pasīvai	atpūtai	ar	prioritāti	bērnu	
un	pusaudžu	(līdz	12	gadiem)	veselības,	fi-
ziskās	un	garīgās	attīstības	nostiprināšanai.
3.	Rotaļu	laukumu	apmeklēšana	un	izman-
tošana	ir	bez	maksas.	Maksas	pakalpojumu	
sniegšana	 bērnu	 rotaļu	 laukumu	 teritorijā	
notiek	 tikai	 ar	Alojas	 novada	 domes	 rak-
stisku	atļauju.
II.	Kārtības	nosacījumi
4.	Ar	domes	izpilddirektora	rīkojumu	tiek	

noteikti	 Rotaļu	 laukumu	 darba	 laiki	 (at-
sevišķiem	 pasākumiem	 -	 iepriekš),	 infor-
mācija	 ir	 izlikta	 redzamā	 vietā	 pie	 ieejas	
Rotaļu	 laukumos	 un	 domes	 mājaslapā	 
www.aloja.lv.
5.Rotaļu	laukumos	aizliegts:
5.1.	 braukt	 ar	motorizētiem	 transporta	 lī-
dzekļiem	 (izņemot	 apkalpojošo	 personā-
lu);
5.2.	braukt	ar	velosipēdiem,	skrituļdēļiem	
un	skrituļslidām,	ja	tas	apdraud	Rotaļu	lau-
kuma	apmeklētāju	drošību;
5.3.	 izmantot	 Rotaļu	 laukuma	 elementus	
personām,	kas	vecākas	par	12	gadiem;
5.4.	 lietot	 Rotaļu	 un	 atpūtas	 laukumā	 iz-
vietotās	ierīces	neatbilstoši	to	paredzētajai	
nestspējai;	
5.5.	 izmantot	 Rotaļu	 laukuma	 elementus	
sliktos	 laika	 apstākļos	 (apledojums,	 pute-

nis,	lietusgāze,	krusa,	stiprs	vējš	u.tml.);
5.6.	ievest	dzīvniekus.	 	 	
6.	 Rotaļu	 laukumu	 apmeklētāju	 pienāku-
mi:
6.1.	atturēties	no	jebkādas	darbības	vai	rī-
cības,	ja	tā	traucē	vai	rada	neērtības	citiem	
apmeklētājiem	un	izraisa	pamatotus	iebil-
dumus;
6.2.	vērsties	pret	jebkuriem	Rotaļu	lauku-
ma	kārtības	noteikumu	pārkāpumiem,	cen-
šoties	tos	novērst	vai	pārtraukt,	vajadzības	
gadījumā	informējot	Alojas	novada	domes	
administrāciju	vai	Pašvaldības	policiju.
III.	Atbildība	par	noteikumu	pārkāpša-
nu
7.	 Par	 Noteikumu	 neievērošanu	 vainīgās	
personas	var	tikt	sauktas	pie	administratī-
vās	atbildības	Latvijas	Republikas	norma-
tīvajos	 aktos	noteiktā	kārtībā,	 un	 tām	var	

izteikt	 brīdinājumu	 vai	 piemērot	 naudas	
sodu	līdz	EUR	40.
8.	 Administratīvo	 pārkāpumu	 protokolu	
par	šo	noteikumu	neievērošanu	ir	 tiesīgas	
sastādīt	Alojas	novada	Pašvaldības	polici-
jas	amatpersonas.	
9.	Par	šo	noteikumu	neievērošanu	adminis-
tratīvā	pārkāpuma	 lietas	 izskata	un	 lēmu-
mu	pieņem	Alojas	novada	domes	Adminis-
tratīvā	komisija.	
IV.	Nobeiguma	jautājums
10.	Alojas	 novada	 dome	 neuzņemas	 ma-
teriālo	un	juridisko	atbildību	par	šajos	no-
teikumos	 minēto	 prasību	 un	 nosacījumu	
neievērošanu,	 kas	 saistīti	 ar	 apmeklētāju	
iespējamo	traumatismu.

Valdis Bārda,
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 14
APSTIPRINĀTI ar Alojas novada domes 2015. gada 26. jūnija sēdes lēmumu Nr. 336 (protokols Nr. 10, 4.§)

PRECIZĒTI ar Alojas novada domes 2016. gada 24. marta sēdes lēmumu Nr. 140 (protokols Nr. 3, 5.§)

Alojas novada domes bērnu rotaļu laukumu 
kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta 1. daļas 4. punktu

Saistošie noteikumi Nr. 12
APSTIPRINĀTI ar Alojas novada domes 2015. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr. 267 (protokols Nr. 9, 5.§)

PRECIZĒTI ar Alojas novada domes 2016. gada 24. marta sēdes lēmumu Nr. 139 (protokols Nr. 3, 4.§)

Par grozījumiem Alojas novada domes 2010. gada  
17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 «Noteikumi par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alojas novadā»
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, 15. panta trešo daļu, 39. panta pirmo daļu
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«Alojas Cālim» - 20

	 21.	maijā	Alojā	jau	ceturto	reizi	notiks	
tradicionālie	 Virsdiriģentu	 svētki,	 kas	 ik	
pēc	 pieciem	 gadiem	 skaistajā	 Ziemeļ-
vidzemes	 mazpilsētā	 pulcē	 vairāk	 nekā	 
1000	 dalībnieku	 -	 dziedātāju	 un	 kordiri-
ģentu	no	visas	Latvijas.	
	 Virsdiriģentu	 svētku	 tradīcija	 aizsākās	
2001.	 gadā.	 Svētki	 tiek	 rīkoti	 par	 godu	
novadniekam	 un	 pirmo	 triju	 Vispārējo	
latviešu	 Dziesmu	 svētku	 virsdiriģentam	
Indriķim	 Zīlem,	 kurš	 dzimis	 1841.	 gada	 
19.	maijā	Alojā,	 bet	 apbedīts	 1919.	 gada	
15.	 augustā	 Tartu.	 Šī	 ir	 arī	 Zīles	 kuplās	
dzimtas	satikšanās	reize.
	 Pirmajos	 Virsdiriģentu	 svētkos	 tika	
iedibināta	 īpaša	 tradīcija	 -	 ozolu	 stādīša-
na	 Virsdiriģentu	 birzī,	 kas	 nu	 kuplo	 kā	
apliecinājums	 Latvijas	 kultūras	 dižgara	
ideju	turpinājumam	arī	mūsdienās.	Šogad	
jaunos	 ozoliņus	 birzī	 stādīs	 virsdiriģenti	
Gints	Ceplenieks	un	Ārijs	Šķepasts.
	 Diena,	kā	ierasts,	sāksies	ar	dalībnieku	
sporta	spēlēm,	ko	šoreiz	caurvīs	kartupeļu	
tematika,	ņemot	vērā,	ka	 svētki	norisinā-
sies	kartupeļu	stādīšanas	laikā.

 9.	aprīlī	Alojas	kul-
tūras	namu	pieskandi-
nāja	 mazo	 vokālistu	
konkursa	Alojas Cālis 
20	gadu	jubilejas	kon-
certa	 dalībnieki	 -	 šī	
gada	 konkursanti	 un	
iepriekšējo	 konkursu	
uzvarētāja	 titula	 īpaš-
nieki.	
		 Viena	 no	 pasāku-
ma	 vadītājām	 Inga	
Neimane	 ievadā	 tei-
ca:  Šis konkurss ir 
īpašs, jo mēs svinam 
20 gadu, kopš Cālis 
sācis dzīvot Alojas 
kultūras namā. Un arī 
koncerts būs īpašs. 
Tas būs sadalīts divās 
daļās. Pirmo vadīšu 
es, dziedās cāļi  ju-
niori, bet otrajā daļā 
jūs sagaida ne viens 
vien pārsteigums. 
Vispirms	 ar	 dzies-
mām	 Maza pavasara 
dziesmiņa	 un	 Zaķim 
garas austiņas	 uzstā-
jās	 Evija	 Pētersone	
(skolotāja	Daina	Mūr-
niece),	bet	pēc	tam	uz	
skatuves	kāpa	Dārta	Dreimane,	kas	izpil-
dīja	dziesmas	Maziņi cālīši	un	Rīta rosme 
(skolotāja	Maruta	Gaugere).
	 Pēc	 tam	 patiesi	 sekoja	 pārsteigumi.	
 Mazie cāļi ar gadiem ir izauguši lielā-
ki, kļuvuši gudrāki, pieņēmušies spēkā, 
bet nav zaudējuši dziedātprieku. Tāpēc 
šogad aicinājām kopā visus jau titulētos 
Alojas pilsētas cāļus no 1996. gada līdz 
šim brīdim, un koncerta otrajā daļā dzir-
dēsiet, kā viņi dzied šodien. Arī koncer-
ta vadītāju mēs izvēlējāmies īpašu. Viņš 
vadīja pirmo «Alojas Cāļa» konkursu un 
arī šodien ir kopā ar mums,  ar	 bijušo	
alojieti	Ģirtu	Alsteru	iepazīstināja	kultū-
ras	nama	vadītāja	Ineta	Laizāne.	
	 20	 gadu	 laikā	 Alojas	 konkursā	
savu	 dziedātprasmi	 rādījuši	 177	 bērni	 
(133	 meitenes	 un	 44	 puikas),	 kopumā	
izpildot	 342	dziesmas.	 Jubilejas	 koncer-
tā	 uzstājās	 Mairita	 Volde,	 Mārtiņš	 Ul-
mis,	 Madara	 Ulme,	 Elizabete	 Bukulde,	
Violeta	 Anete	 Birkava,	 Edvards	 Kaļva,	
Daniela	Neila	 Lopenova,	Artūrs	Ungurs	
(Jāzepa	 Mediņa	 Rīgas	 1.	 Mūzikas	 sko-
las	audzēknis,	zēnu	kora	solists),	Karīna	
Škirmante,	Egija	Ungure	(Rīgas	Skolēnu	
pils	kamerkora	Tonika	dziedātāja),	Rūdis	
Bīviņš,	 Kristīne	 Kalnmača,	 Arta	 Bārda	
un	Signe	Laizāne.	Dziedāja	arī	bērnu	vo-

Smaidīgās šī gada Alojas Cāļa konkursantes Evija Pētersone (no kreisās) un uzvarētājas 
titula ieguvēja Dārta Dreimane

Konkursa bijušie un esošie dalībnieki, izpildot Cāļu himnu 
kopā ar tās autoru un pirmā Alojas Cāļa vadītāju Ģirtu Alsteru 
(priekšplānā)

Alojā notiks IV Virsdiriģentu svētki
Alojas	pilsētas	un	pagasta	pārvalde	lūdz	Alojas	iedzīvotājus	21.	maijā,	
Virsdiriģentu	svētku	dienā,	pie	mājām	izlikt	Latvijas	valsts	karogus,	
savukārt	iedzīvotājus	pilsētas	centrā,	Jūras	ielā	aicinām	izkārt	Alojas	
pilsētas	karogus.

	 Alojas	 evaņģēliski	 luteriskajā	 baznī-
cā	 notiks	 garīgās	mūzikas	 koncerts,	 kurā	
virsdiriģenta	 Jāņa	 Zirņa	 vadībā	 izskanēs	
Džakomo	 Pučīni	 Messadi Gloria.	 Kon-
certā	 dziedās	 Rīgas	 domes	 kultūras	 cen-
tra Iļģuciems	 kamerkoris	Muklājs,	Ogres	
kultūras	 centra	 jauktais	 koris	 Ogre	 un	
Dobeles	kultūras	nama	jauktais	koris	Sid-
rabe,	 solisti	 -	 tenors	Mārtiņš	Zvīgulis	un	
basbaritons	Maksis	Krilovs,	pie	klavierēm	
Dzintra	Vīcupe.
	 Svētku	 viesus	 pilsētas	 centrā	 priecēs	
arī	 tautas	mūzikas	 un	 deju	 koncerts,	 sa-
vukārt	Alojas	Ausekļa	vidusskolas	pagal-
mā,	piedaloties	gan	vietējiem,	gan	kaimi-
ņu	 novadu	 ražotājiem	 un	 amatniekiem,	
notiks	izstāde-tirdziņš	Labi darīts Alojas 
novadā.
	 Svētkus	 šogad	 iecerēts	 veidot	 īpaši	

sirsnīgā	 gaisotnē.	 Noslēguma	 koncertam	
izvēlēts	 nosaukums	 Dziesma  dvēseles 
durvis.	Koncerta	mākslinieciskais	vadītājs	
būs	virsdiriģents	Kaspars	Ādamsons,	reži-
sors	-	Juris	Jonelis.	Apvienotos	korus	diri-
ģēs	 virsdiriģenti	 Edgars	Račevskis,	 Jānis	
Zirnis,	Romāns	Vanags,	Mārtiņš	Klišāns,	
Arvīds	 Platpers,	Aira	Birziņa,	Anda	Lip-
ska,	Agita	Ikauniece,	Ivars	Cinkuss,	Gints	
Ceplenieks	un	Ārijs	Šķepasts.	Goda	diri-
ģents	-	Gido	Kokars.

	 Svētki	noslēgsies	ar	zaļumballi.
	 IV	Virsdiriģentu	 svētkus	 rīko	 Latvijas	
Nacionālais	 kultūras	 centrs	 sadarbībā	 ar	
Alojas	novada	pašvaldību.	Svētkus	atbal-
sta	Valsts	kultūrkapitāla	fonds.

Kontaktinformācija: 
Zane Landsmane,

Alojas novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

29339917, 64023923
prese@aloja.lv 
Ineta Laizāne,

svētku organizatore, 
Alojas kultūras nama direktore

29335600, 64031135
ineta.laizane@aloja.lv

	 Šī	gada	Alojas Cāļa	titulu	ieguva	Dār-
ta	 Dreimane,	 savukārt	 Kaļvu	 ģimenes	
simpātiju	balvu	saņēma	Evija	Pētersone.	
Konkursa	noslēgums	Alojas novada Cā-

lis 2016	 notika	 23.	 aprīlī	 Vilzēnos.	 Par	 
to	-	nākamajā	izdevumā.

Zanes Landsmanes
teksts un foto

kālais	 ansamblis	 Asniņi	 un	 kādreizējais	
Alojas	 kultūras	 nama	 meiteņu	 vokālais	
ansam	blis	 Gamma,	 kas	 jubilejas	 reizē	
piedzīvoja	 atkalsatikšanos	 uz	 skatuves.	
Septiņu	dziedātāju	vidū	ir	sešas	pedago-
ģes,	divas	no	viņām	tieši	mūzikas	jomā.	
	 Priekšnesumu	 starplaikos	 sanākušie	
varēja	 vērot	 fotogrāfijas	 un	 klausīties	
interesantas	 prezentācijas	 par	 konkursa	
vēsturi.	Izskanēja	arī	vairākas	pateicības,	
tostarp	uzņēmējiem,	kas	atbalstījuši	kon-
kursu	-	Atim	Zariņam,	Andai	Graudiņai,	
Aigai	Vītolai,	Miervaldim	Bondaram	un	
veikala	Lāčuks	 īpašniekiem.	 Paldies	 par	
atbalstu	tika	teikts	Kaļvu	ģimenei,	kas	jau	
daudzus	 gadus	 pasniedz	 savu	 simpātiju	
balvu.	 Sanākušie	 vissirsnīgāk	 pateicās	
pedagogiem	 Mārim	 Grīnbergam,	 Maru-
tai	Gaugerei,	Dainai	Mūrniecei,	Nellijai	
Hansonei	un	Anitai	Savickai,	kuri	aizva-
dīto	gadu	laikā	ieguldījuši	lielu	un	pacie-
tīgu	 darbu	 bērnu	 muzikālajā	 sagatavo-
šanā.
	 Lai	 izpildītu	 Cāļu himnu,	 kopā	 ar	 
Ģ.	Alsteru,	 kurš	 ir	 šīs	 dziesmas	 autors,	
koncerta	noslēgumā	uz	skatuves	kāpa	visi	
tā	dalībnieki.	Kā	dzimšanas	dienās	pienā-
kas,	bija	arī	svētku	torte,	kuras	20	svecī-
tes	kopīgi	nopūta	dziedātāji,	bet	gabaliņu	
no	garduma	dabūja	visi	svētku	viesi.

mailto:prese@aloja.lv
mailto:ineta.laizane@aloja.lv
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	 Šajā	mācību	gadā	Staiceles	vidusskola	
iesaistījusies	Limbažu fonda	projektā	Lab-
darības	skola,	tāpēc	katra	klase	aprīlī	nolē-
ma	izdarīt	kādu	labu	darbu,	ar	ko	ieprieci-
nāt	mūspuses	ļaudis.
  Interesantāk nekā domājām,  tā	pēc	
labdarības	sporta	aktivitāšu	pasākuma	tei-
ca	Staiceles	vidusskolas	4.	klases	skolēni,	
kuri	8.	aprīlī	viesojās	rehabilitācijas	centrā	
Vīķi, lai	kopā	ar	tās	iemītniekiem	pavadī-
tu	sporta	aktivitātēm	bagātu	un	savdabīgi	
interesantu	dienu.	Tā	 sākās	ar	ceturtklas-
nieku	un	centra	pacientu	savstarpēju	iepa-
zīšanās	apli	un	kopīgu	rituālu	jeb	rītaros- 
mi	-	vingrošanas	kompleksu,	ko	pirms	mā-
cību	stundām	skolā	izpildām	ik	rītu.
	 Viens	 no	 svarīgākajiem	 brīžiem	 bija	
pašu	audzēkņu	darinātās	dāvanas	pasnieg-

šana.	 Mūsu	 izgatavotā	 spēle	 Dusmīgie 
putni ļoti	iepriecināja	gan	dāvinātājus,	gan	
dāvanas	 saņēmējus.	 Vīķiešiem	 spēle	 uz-
reiz	iepatikās,	jo	tā	ir	aizraujoša	un	interesi	
raisoša.
	 Protams,	kopīgi	sportojām	ar	bumbām,	
vingrošanas	riņķiem,	šķēršļu	barjerām	un	
auklām.	 Smieklos	 un	 pozitīvā	 sacensību	
garā	 sporta	 diena	 centra	 pagalmā	 aizritē-
ja	darbīga	un	abpusēji	sirsnīga,	noslēdzo-
ties	ar	pavasarīgu	pikniku	un	pastaigu	gar	
Salacas	 krastu,	 tāpēc	 sakām	 lielu	 paldies	
Vīķu	 vadītājai	 Iritai	 Neripai	 un	 darbinie-
cēm	par	viesmīlīgo	uzņemšanu!

Maija Andersone,
Staiceles vidusskolas 4. klases 

audzinātāja

	 21.	 martā	 Staiceles	 vidusskolā	 drau-
dzības	 vizītē	 viesojās	 Pērnavas	 apriņķa	
Hēdemēstes	 vidusskolas	 pedagogu	 ko-
lektīvs.
	 Ciemiņi	apskatīja	skolu,	mācību	telpas	
un	 bibliotēku,	 kurā	 bija	 izvietota	 skolas	
pedagogu	rokdarbu	izstāde.	Staiceles	vi-
dusskolas	 pedagogu	 kolektīvs	 un	 skolē-
ni	 iepazīstināja	ciemiņus	ar	mūsu	skolas	
dzīvi,	prezentēja	projektu	nedēļas	darbus,	
kas	veltīti	 Igaunijai,	 kā	 arī	 pārsteidza	ar	
priekšnesumiem	igauņu	valodā.
	 Pēc	 skolas	 apmeklējuma	 viesi	 devās	
apskatīt	Latvijas	Futbola	federācijas	fut-
bola	laukumus	un	tika	uzaicināti	uz	Stai-
celes	kultūras	namu,	kur	viņus	sagaidīja	
Staiceles	pilsētas	un	pagasta	pārvaldnieks	
Pēteris	Kuzmenko.	Pārvaldnieks	iepazīs-
tināja	 ciemiņus	 ar	 prezentāciju	par	Stai-
celes	 vēsturi,	 bet	 Staiceles	 mūzikas	 un	
mākslas	 skolas	 audzēkņi	 iepriecināja	 ar	
labi	zināmiem	un	ne	tik	bieži	dzirdētiem	
skaņdarbiem	un	dziesmām.
	 Pēc	 koncerta	 ciemiņus	 sagaidīja	 Tū-
risma	 un	 informācijas	 centra	 vadītāja	 
I.	Timermane	un	Staiceles	lībiešu	muzeja	
Pivälind	 vadītāja	 I.	 Jaunzeme	 un	 iepa-

zīstināja	 ar	 Staiceles	 pilsētas	 ievēroja-
mākajām	 vietām	 -	 Staiceles	 un	 Rozēnu	
luterāņu	baznīcu,	Lielās	ielas	arhitektūru,	
Staiceles	bibliotēku,	pirmsskolas	iestādes	
grupiņām,	 Dienas	 centru,	Audēju	 nami-
ņu,	 Staiceles	 lībiešu	 muzeju	 Pivälind. 
Ciemiņus	 ļoti	 viesmīlīgi	uzņēma	Staice-
les	mūzikas	un	mākslas	skolas	direktore	
Ā.	 Bakmane	 un	 iepazīstināja	 ar	 skolas	
telpām,	audzēkņu	darbiem	un	tradīcijām.
	 Pēc	ekskursijas	muzeja	krodziņā	viesi	
tika	cienāti	ar	tradicionālo	putru	un	kopī-
gi	tika	dziedātas	gan	igauņu,	gan	latviešu	
tautasdziesmas.
	 Savstarpējā	 sadarbība	 ir	 neizsmeļama	
tēma,	 jo	 gan	 Hēdemēste,	 gan	 Staicele	
attīstās,	 nāk	 jauni	 cilvēki,	 jaunas	 idejas.	
Ikviena	 draudzība	 dod	 kaut	 ko	 jaunu,	
nostiprina	 esošās	 vērtības	 un	 paplašina	
redzesloku.	 Hēdemēstes	 vidusskolas	 di-
rektors	R.	Prūls	bija	sajūsmā	par	redzēto	
Staicelē	 un	 mudināja	 gan	 pedagogiem,	
gan	 skolēniem	 nekavējoties	 sadarboties	
skolu	pieredzes	apmaiņās.

Sandra Brokāne,
Staiceles vidusskolas direktore

	 Ik	 pavasari	 topošajiem	 skolas	 beidzē-
jiem	kļūst	aktuāls	jautājums	par	nākotnes	
profesiju.	Viena	 no	Staiceles	 vidusskolas	
būtiskām	 audzināšanas	 programmas	 jo-
mām	ir	karjeras	izvēle.	Karjeras	izglītības	
īstenošanas	 pasākumi	 tiek	 realizēti	 dažā-
dās	 aktivitātēs:	 klases	 audzināšanas	 un	
mācību	 priekšmetu	 stundās,	 ārpusklases	
pasākumos,	 Ēnu dienās,	 projektu	 darbu	
izstrādē,	tiekoties	ar	dažādu	profesiju	pār-
stāvjiem	u.c.
	 30.	martā	Staiceles	vidusskolas	9.	kla-
ses	skolēni	kopā	ar	klases	audzinātāju	Viz-
mu	 Tiltiņu	 devās	 iepazīties	 ar	 izglītības	
iespējām	Valmieras	tehnikumā,	Smiltenes	
tehnikumā	un	Cēsu	Profesionālajā	vidus-
skolā.
	 Viesojoties	 Valmieras	 tehnikumā,	 bija	
iespēja	 gūt	 ieskatu	 par	 katru	 tehnikumā	
apgūstamo	profesiju.	Īpaši	interesanti	jau-
niešiem	 šķita	 mehatronikas	 un	 pārtikas	

produktu	 tehnoloģiju	 mācību	 telpas,	 kas	
aprīkotas	 ar	 jaunākajām	 tehnoloģiskajām	
iekārtām.
	 Smiltenes	tehnikumā	jauniešus	ieintere-
sēja	veterinārārsta	asistenta	un	ceļu	būves	
speciālista	 profesija.	 Ceļu	 būves	 nodaļā	
bija	iespēja	arī	izmēģināt	savu	spēku	mo-
dernākās	ceļu	būves	tehnikas	simulatoros.
	 Cēsu	Profesionālajā	vidusskolā	bija	ie-
spēja	apskatīt	jaunās	darbnīcas	un	moder-
nos	darbgaldus,	lai	apjaustu,	kā	šeit	iespē-
jams	iegūt	mūsdienu	tehnoloģiju	attīstībai	
atbilstošu	profesionālo	namdara	vai	mēbe-
ļu	galdnieka	izglītību.
	 Skolēniem	šī	ekskursija	šķita	noderīga,	
jo	vairāki	pat	spējuši	 izdarīt	savas	nākot-
nes	profesijas	izvēli,	bet	daži	atklājuši,	ka	
līdz	šim	vēlamā	profesija	ir	 tālu	no	iedo-
mātā.

Sandra Brokāne,
Staiceles vidusskolas direktore

Labdarības mēnesis

Ciemiņi no Igaunijas

Audzēkņi izvēlas 
profesiju

	 Klāt	 pavasaris	 -	 laiks,	 kad	 gājputni	
atgriežas	 dzimtenē	 no	 tālā	 ceļojuma	 un	
meklē	piemērotu	vietu	ligzdas	vīšanai,	lai	
sagaidītu	un	 izauklētu	 jauno	paaudzi.	Tā-
pēc,	turpinot	tradīcijas,	arī	šogad	Staiceles	
vidusskolas	 audzēkņi	 un	mazpulka	 dalīb-
nieki	iesaistījās	putnu	mājokļu	gatavošanā.	
	 Pavisam	sagatavoja	16	būrīšu,	kas	tika	
izvietoti	skolas	teritorijā	Putnu	sagaidīša-
nas	svētkos	(14.	aprīlī).	Pie	mums	vieso-
jās	 Ziemeļvidzemes	 biosfēras	 rezervāta	
Dabas	 pārvaldes	 vadītāja	 Inta	 Soma	 ar	
dažādām	interesantām	aktivitātēm	par	put- 
niem	 -	 oliņu	 pazīšanu,	 gājputnu	 un	 kle-
jotājputnu	 noskaidrošanu	 un	 krustvārdu	
mīklas	risināšanu.
	 Sirsnīgs	paldies	vecākiem	un	klašu	au-
dzinātājiem	par	atbalstu	pašiem	čaklajiem	
būrīšu	 gatavotājiem:	 1.	 klases	 skolēniem	
un	 audzinātājai	 Dacei	 Priekulei,	 Mārim	
Barkovskim,	Markusam	Maurītim,	Mārim	

Ivanovam,	 Viesturam	 Titovam,	 Gintam	
Straumem,	Raimondam	Romam,	Arman-
dam	Gremzdem,	Mikum	Čipotam,	Laurim	
Skujiņam,	Elgaram	Gavrim,	Emīlam	So-
rokinam	(8.	klase).
	 Īpašs	paldies	skolas	direktorei	Sandrai	
Brokānei	 un	 mājturības	 un	 tehnoloģiju	
skolotājam	Jānim	Rudzītim	par	sadarbību	
un	 vērtīgajiem	 padomiem!	 Pateicība	 par	
atbalstu	Putnu	sagaidīšanas	svētku	organi-
zēšanā	arī	Alojas	novada	Tūrisma	informā-
cijas	 centra	 vadītājai	 Inesei	 Timermanei.	
Paldies	Mārim	 Siktāram	 un	 SIA	Draugu 
dārzs par	kokmateriāliem!	Paldies	9.	kla-
ses	 puišiem	 Jānim	 Grīnam,	 Naurim	An-
dersonam,	Robertam	Kalnietim	un	skolas	
saimniekam	Ģirtam	Ģedertam	par	būrīšu	
izlikšanu	Staiceles	kokos!	Lai	mums	put-
nu	dziesmām	bagāta	vasara!

Anda Timermane,
Staiceles vidusskolas mazpulka vadītāja

Gatavo putnu būrīšus

Staiceles vidusskolā
Skolas 

8. žetonvakars
	 Uz	 Staiceles	 vidusskolas	 žetonvakaru	
kultūras	namā	pulcējās	12.	klases	audzēk-
ņi,	viņu	vecāki,	radinieki,	draugi,	pedago-
gi	un	skolas	darbinieki.	Pasākuma	pirmajā	
daļā	 mēs,	 nākamie	 absolventi	 –	 Sandija	
Eglīte,	 Sanija	 Ozola,	 Monta	 Sedleniece,	
Mareks	Grāvītis	un	Rūdolfs	Grāvītis	–	sa-
ņēmām	 žetonus,	 dalījāmies	 atmiņās	 par	
bērnību,	pirmo	skolas	dienu,	stāstījām	par	
vidusskolas	gadiem	un	mēģinājām	iztēlo-
ties	nākotni.	Tāpat	priecējām	klātesošos	ar	
skanīgām	dziesmām	un	dāvinājām	skolai	
žetonu	ar	 solījumu	mācīties	 cītīgi	un	no-
kārtot	valsts	pārbaudes	darbus	pēc	 iespē-
jas	 labāk,	 lai	skola	ar	mums	varētu	 lepo-
ties.	Drīz	 jau	 karstais	 eksāmenu	 laiks	 un	
izlaidums.	Ikviens	dosimies	iekarot	savas	
dzīves	virsotnes,	bet	Staiceles	vidusskola	
mūs	allaž	gaidīs.
	 Sirsnīgus	 vārdus	 žetonvakarā	 mums	
veltīja	vidusskolas	direktore	Sandra	Bro-
kāne,	Alojas	novada	domes	priekšsēdētāja	
vietniece	Dace	Vilne,	izglītības	speciāliste	
Ilze	 Kapmale,	 Staiceles	 pilsētas	 pārval-
des	vadītājs	Pēteris	Kuzmenko,	 skolotāja	
Valentīna	Andrejeva,	11.	klases	 audzēkņi	
un	 viņu	 audzinātāja	 Antra	 Rudzīte.	 Visi	
vēlēja	 veiksmi	 eksāmenos	 un	 turpmāka-
jās	gaitās.	Klases	audzinātāja	Vizma	Lūse	
sirsnīgi	 apsveica	 gan	 vecākus,	 gan	 mūs	
ar	pašas	izveidoto	oriģinālo	kalendāru	85 

dienas līdz izlaidumam. Tajā	 atspoguļoti	
visi	 mums	 nozīmīgie	 datumi:	 eksāmeni,	
ieskaites,	jubilejas,	svētki,	sākot	no	žetonu	
vakara.	Savukārt	mēs	sacījām	paldies	sa-
viem	skolotājiem,	skolas	un	internāta	per-
sonālam,	dāvinot	katram	īpašu	pateicību.
	 Otrās	daļas	 sākumā	klātesošajiem	pie-
dāvājām	noskatīties	Sanijas	 izveidoto	vi-
deo	par	mūsu	radošumu	skolā,	organizējot	
un	piedaloties	dažādos	pasākumos	un	akti-

vitātēs.	Bet	tad	kopā	ar	audzinātāju	V.	Lūsi	
(viņa	 arī	 režisore)	 parādījām	Anitas	 Grī-
nieces	 viencēlienu	 Ziņu dienests strādā. 
Režisores	 iecere	 un	 talants,	 skatuviskais	
redzējums	 kopā	 ar	 mūsu	 darbotiesgribu	
radīja	 tiešām	skaistu	un	emocionālu	izrā-
di.	Par	to	liecināja	skatītāju	skaļie	aplausi,	
komplimenti,	sajūsmas	saucieni	un	jautrie	
smiekli.
	 Svētki	 beigušies,	 piederība	 skolai	 no-

stiprināta	ar	mazo	žetoniņu	gredzena	for-
mā.	 Tas	 būs	 atgādinājums	 par	 Staiceles	
vidusskolā	 pavadīto	 laiku.	 Priekšā	 valsts	
ieskaites	un	eksāmeni,	tad	dzīves	ceļa	iz-
vēle.	 Lai	 nākotnē	 piepildās	 Staiceles	 vi-
dusskolas	 8.	 žetonvakarā	 teiktie	 skaistie	
novēlējuma	vārdi!

Sandija Eglīte,
Staiceles vidusskolas 12. klase

Staiceles 
vidusskolas 

abiturientu 
piecnieks
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 27.	 martā	 Rīgā,	 Olimpiskajā	 sporta	
centrā	 norisinājās	 vērienīgs	 starptautisks	
karatē	turnīrs	Riga stars 2016,	kas	pulcē-
ja	 vairāk	 nekā	 400	 sportistu	 no	Latvijas,	
Baltkrievijas,	 Krievijas	 un	 Igaunijas	 ka-
ratē	 klubiem.	Arī	Vidzemes	 karatē	 kluba	
sportisti	piedalījās	šajās	sacensībās	un	pār-
stāvēja	savu	klubu	disciplīnās	kata,	kumite 
un	sumo. 
	 Šajās	 sacensībās,	aizvadot	vairākas	sī-
vas	cīņas,	četri	Alojas	sportisti	ieguva	pie-
cas	godalgotas	vietas:
Mairita	Volde	-	2.	vieta	kata	un	sumo;
Reinis	Kušķis	-	2.	vieta	sumo;
Eduards	Dūrens	-	3.	vieta	sumo;
Daniels	Andrējevs	-	3.	vieta	sumo.
	 Treneris	 Kaspars	 Riekstiņš	 ir	 priecīgs	
par	bērnu	sasniegumiem	un	izsaka	pateicī-
bu	vecākiem	un	Alojas	novada	domei	par	
atbalstu.

Kaspars Riekstiņš

	 Jau	trešo	gadu	Staiceles	jauniešu	
klubiņā	Čempiņš martā	notiek	zolī-
tes	turnīrs	par	godu	Antim	Bergam.	
Šogad	tajā	piedalījās	13	zolītes	pie-
kritēji:	 Zigurds	 Trejs,	 Jānis	 Trejs,	
Arnis	Pēcis,	Udo	Gustavsons,	Vilnis	
Andersons,	 Jānis	 Vītols,	 Dainārs	
Konrāds,	 Vitauts	 Rupeiks,	 Raitis	
Kleimasts	 un	 vienīgā	 sieviete	 Inga	
Konrāde,	kā	arī	uz	sacensībām	pir-
mo	reizi	ieradušies	jaunie	spēlētgri-
bētāji	 Sergejs	 Fiļipovs,	 Normunds	
Volde	 un	 visjaunākais	 dalībnieks	
Lauris	Strods.
		 Izspēle	 notika	 četrās	 kārtās	 pa	 
50	 minūtēm	 ar	 15	 minūšu	 pauzi	
starp	 kārtām.	 Vislielākā	 neveiks-
me	 piemeklēja	 A.	 Pēci,	 jo	 viņš	 ar	 
11	 punktiem	 ieņēma	 pēdējo	 -	 13.	 -	
vietu.	Kaut	gan	turpat	blakus	atradās	
četri	 spēlētāji	 ar	 desmit	 punktiem...	
Visu	 izšķīra	 kārtās	 sakrātie	mazie	 punkti-
ņi.	 L.	 Strodam	 to	 bija	 vismazāk,	 tāpēc	 
12.	vieta.	Z.	Trejs	L.	Strodu	bija	apsteidzis	
par	 1	 mazo	 punktiņu	 un	 palika	 vienpad-
smitais.	N.	Volde	 1.	 kārtu	 iesāka	 labi,	 iz-
cīnot	1.	vietu,	bet	pārejās	ieņēma	godpilno	 
3.	vietu,	un	ar	10	punktiem	izcīnīja	10.	vie-
tu.	Savukārt	V.	Rupeiks	apsteidza	N.	Voldi	
arī	 par	 vienu	 mazo	 punktiņu	 un	 palika	 
9.	vietā.	Arī	8.	vietas	ieguvēju	R.	Kleimastu	
ar	9	punktiem	un	7.	vietas	ieguvēju	I.	Kon-
rādi	 ar	 9	 punktiem	 noteica	 kārtās	 iegūtie	
mazie	 punktiņi.	 Labāko	 sešnieku	 noslē-
dza	V.	Andersons	 (7,5	punkti)	 un	5.	 vietā	 
J.	Trejs	(7,5	p.).	Pie	medaļām	netika	pagā-
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«Riga stars 
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jušā	gada	uzvarētājs	D.	Konrāds	(7	p.),	kurš	
palika	4.	vietā.	Viņu	apsteidza	S.	Fiļipovs	
(7	p.).	S.	Fiļipovam	no	visiem	dalībniekiem	
bija	vislabākie	pa	kārtām	sakrātie	maziem	
punktiņi	 +44	 (neskaitot	 1.	 vietas	 ieguvēja	
mazos	 punktiņus).	Tuvākais	 sekotājs	Dai-
nārs	 bija	 ar	 +19,	 bet	 ar	 to	 nepietika,	 un	 
S.	Fiļipovs	ieņēma	godpilno	3.	vietu.	Udo	
(6	p.)	 iespēju	 iegūt	uzvarētāja	 titulu	sabo-
jāja	2.	kārtā	iegūtā	dalītā	3./4.	vieta,	jo	pā-
rējās	kārtās	pretiniekiem	viņš	neatstāja	ne-
kādas	cerības	un	ieguva	pirmās	vietas.	Un	 
2016.	 gada	 uzvarētājs,	 kurš	 visās	 kārtās	
ieņēma	 pirmās	 vietas,	 bija	 Jānis	 Vītols 
(4	punkti	+	91	mazie	punkti).	Līdz	šim	Jā-

nis	pie	šāda	titula	nebija	ticis,	bet	šogad	vi-
ņam	beidzot	uzsmaidīja	laime.	Apsveicam!
	 No	 13.	 līdz	 4.	 vietas	 ieguvējiem	 pa-
sniegti	dažādi	saldumi	un	mazas	piemiņas	
balviņas	par	piedalīšanos.	Šogad	pie	me-
daļām	 un	 diplomiem	 tika	 S.	 Fiļipovs	 (3.	
vieta)	un	U.	Gustavsons	(2.	v.),	bet	1.	vietu	
izcīnīja	J.	Vītols,	kurš	saņēma	diplomu	un	
medaļu,	kā	arī	Anta	Berga	piemiņas	kausu.
		 Paldies	 Ingai	 Konrādei	 par	 palīdzību,	
turnīru	 organizējot!	 Un	 ļoti	 gaidām	 spē-
lētājus	 uz	 nākamajiem	 zolītes	 turnīriem	
Staicelē	jauniešu	klubiņā	Čempiņš!

Dainārs Konrāds, 
Staiceles sporta organizators

Piemiņas turnīra dalībnieku kopbilde. Priekšplānā uzvarētājs Jānis Vītols (no kreisās), 2. vietas 
ieguvējs Udo Gustavsons (trešais no labās) un Sergejs Fiļipovs (no labās), kurš ieguva 3. vietu

Anta Berga piemiņas turnīrs zolītē

	 Ar	 labiem	 panākumiem	 Latvijas	 ko-
mandu	čempionātā	sezonu	Liepājā	16.	un	
17.	 aprīlī	 noslēgušas	 galda	 tenisa	 kluba	
(GTK)	Aloja	komandas.	Sieviešu	koman-
da	 kopvērtējumā	 ieguva	 2.	 vietu	 sievie-
šu	augstākajā	 līgā,	GTK	Aloja II	 izcīnīja	
spraigu	 uzvaru	 1.	 Tautas	 līgā,	 bet	 GTK	
Aloja I	komanda,	kas	šogad,	sastāva	mai-
ņas	 dēļ	 palikusi	 bez	 sava	 līdera,	 vīriešu	
augstākajā	līgā	ierindojās	6.	vietā.
	 Noslēgumā	 Liepājā,	 mūsu	 meite-
nēm	apzinoties,	 ka	 sīvākā	 cīņa	 par	 2.	 un	 
3.	 vietu	 būs	 pati	 pirmā	 (ar	 Jūrmalas	 ko-
mandu),	 bija	 neatlaidīgas	 katrā	 spēlē	 un	
kopumā	guva	pārliecinošu	uzvaru	ar	4:1.	
Katrai	komandas	cīņai	bija	ļoti	liela	nozī-
me	kopvērtējumā.	Visus	četrus	sabrauku-
mus	meitenes	aizvadīja	 ļoti	veiksmīgi	un	
rezultātā	 izdevās	 izcīnīt	 augsto	 2.	 vietu.	
Komandu	pārstāvēja	Laura	Pavāre,	Laila	
Meinarda,	Ieva	Lepse	un	Inga	Birzniece.
	 GTK	 Aloja II	 komanda	 pirms	 pēdējā	
posma	 dalīja	 līdera	 pozīcijas	 ar	Gulbene 
KONTO,	bet	tikai	par	nieka	punktu	no	lī-
deriem	 atpalika	 Rēzeknes	 komanda,	 kas	
nozīmēja,	 ka	 intriga	 par	 uzvarētāju	 no-
skaidrošanu	 notiks	 Liepājā.	 GTK	 Aloja 
spēļu	dienas	ievadā	guva	trīs	visai	pārlie-
cinošas	uzvaras	pār	GTK	Namejs	un	Jūr-
mala II	 komandu.	 Diemžēl	 pēdējā	 spēlē	

nācās	samierināties	ar	zaudējumu	ļoti	sīvā	
un	 spraigā	 mačā	 pret	 Gulbene KONTO. 
Tas	nozīmēja,	ka	arī	pēc	izšķirošā	posma	
Alojas,	Gulbenes	un	Rēzeknes	komandas	
varēja	 lepoties	 ar	 vienādu	 skaitu	 uzvaru	
un	zaudējumu.	Tomēr,	pateicoties	labākai	
savstarpējo	 spēļu	 bilancei,	GTK	Aloja II 
vīri	 pirmo	 reizi	 kāpa	 uz	 goda	 pjedestāla	
augstākā	pakāpiena.	Komandu	šogad	pār-
stāvēja	Artis	un	Modris	Golubovi,	Aivars	
Balodis	un	Guntis	Lezdiņš.
	 Bez	sava	līdera	Jāņa	Svīķa,	kurš	šogad	
piedalās	 komandu	 čempionātā	 Vācijā,	
spēlējošā	GTK	Aloja I	 komanda	 piedalī-
jās	vīriešu	augstākās	līgas	konkurencē.	Lai	
gan	pirms	pēdējā	posma	jau	bija	zaudētas	
iespējas	 cīnīties	 par	 godalgoto	 trijnieku,	
komanda	Liepājā	 sīvi	 spēkojās	 ar	 visiem	
konkurentiem.	 Posmā	 tika	 izcīnīta	 viena	
uzvara	un	divi	zaudējumi,	no	kuriem	viens	
ļoti	 spraigā	 spēlē,	 ar	 3:4	 pret	 GTK	 Na  
mejs II	komandu.
	 Līdz	ar	to	noslēgusies	Latvijas	koman-
du	 čempionāta	 sezona,	 kas	 bijusi	 daudz	
patīkamu	pārsteigumu	un	gandarījuma	pil-
na.	Veiksmi	sportistiem	Latvijas	IV	olim-
piādē	Valmierā!	Jāpiemin,	ka	galda	tenisa	
olimpiskās	sacensības	notiks	Alojā.

Modris Golubovs

Alojas galda 
tenisistiem veiksmīgi 

starti Latvijas 
komandu čempionātā

	 14.	maijā	no	pl.	7.30	līdz	11.30	Alojas	
novada	 domes	 Staiceles	 pilsētas	 un	 pa-
gasta	pārvalde	sadarbībā	ar	makšķernieku	
biedrību	 Ūdensroze	 organizē	 ikgadējās	

makšķerēšanas	 sacensības	Staiceles vim-
ba 2016.	To	mērķis	ir	popularizēt	makšķe-
rēšanas	sportu	iedzīvotāju	vidū	kā	aktīvu	
atpūtas	 veidu.	 Sacensības	 notiks	 Salacas	

upes	posmā	II	no	Staiceles	papīrfabrikas	
augstsprieguma	līnijas	līdz	līnijai,	kas	ro-
bežojas	ar	Staiceles	vidusskolu.
	 Pilnīga	 informācija	 par	 sacensību	 no-

risi	 -	 pašvaldības	 mājaslapā	 publicētajā	
nolikumā.	Kontaktinformācija:	29354164	
(Jurģis	Straume),	29131733	(Pēteris	Kuz-
menko),	27806452	(Inese	Timermane).

Publicēts makšķerēšanas sacensību 
«Staiceles vimba 2016» nolikums

Galda tenisa 
kluba Aloja 
II komandas 
vīri Guntis 
Lezdiņš  
(no kreisās), 
Modris 
Golubovs, 
Aivars 
Balodis, Artis 
Golubovs...

... un sieviešu 
komandas 
sportistes 

Ieva Lepse 
(no kreisās), 

Laura Pavāre 
un Inga 

Birzniece
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	 9.	 martā	 Alojas	 Ausekļa	 vidusskolas	
(AAV)	 jaunie	 futbolisti	 pulcējās	 uz	 ne-
ierastu	 pasākumu	 -	 jauno	 futbola	 formu	
prezentāciju	 un	 demonstrēšanu.	 Zēni	 rā-
dīja	 savu	varēšanu	Vidzemes	čempionātā	
telpu	futbolā,	kur	pirmo	reizi	ar	lepnumu	
un	pašapziņu	spēli	vadīja,	ģērbušies	savos	
jaunajos	formas	tērpos,	un	izcīnīja	3.	vie-
tu.	AAV	futbolisti	(skolotājs	Imants	Dalka)	
ne	vienu	reizi	vien	ir	apliecinājuši,	ka	prot	

un	vēlas	spēlēt	šo	komandas	spēli,	sasnie-
dzot	vērā	ņemamus	rezultātus.	Pamanījusi	
šo	sekmīgo	darbošanos,	biedrība	Atbalsts 
Alojas Ausekļa vidusskolai	 nolēma,	 ka	
atbalstīs	 šo	sporta	veidu,	 iegādājoties	zē-
niem	15	baltus	un	sarkanus	formas	tērpus.	
Tāpat	viņi	saņēmuši	getras,	ceļu	un	potīšu	
aizsargus.	Pavisam	drīz	arī	vārtsargs	varēs	
lepoties	ar	savu	jauno	tērpu.	
	 Vislielāko	paldies	AAV	administrācija,	

sporta	skolotājs	I.	Dalka	un	jaunie	futbo-
listi	saka	biedrības	Atbalsts Alojas Ausekļa 
vidusskolai	vadītājai	Inetai	Miezītei,	kura	
ar	savu	darbu	un	ieguldījumu	jaunajiem	un	
talantīgajiem	 futbolistiem	 sniedz	 iespēju	
sevi	pilnveidot,	sajust	komandas	spēku	un	
saliedētību!

Inatra Vaļicka,
Alojas Ausekļa vidusskolas direktores 

vietniece mācību jomā

	 Martā	 un	 aprīlī	 Alojas	 sporta	 hallē	
norisinājās	 Alojas	 Ausekļa	 vidusskolas	
čempionāts	 volejbolā,	 kurā	 šogad	 spēkus	
mēroja	septiņas	komandas.	Pateicoties	la-
bai	sadarbībai	ar	staiceliešiem,	sacensībās	
veiksmīgi	startēja	arī	divas	Staiceles	vidus-
skolas	 komandas.	 Alojas	 Ausekļa	 vidus-
skola	(AAV)	komandas	veidoja,	sacensību	
dalībniekus	 iesaistot	 no	 divām	 grupām.	
Katrai	komandai	bija	jāizvēlas	divi	spēlē-
tāji	no	I	grupas,	ko	veidoja	spēcīgākie	da-
lībnieki,	un	pārējie	no	II	grupas,	ko	veidoja	
meitenes	un	citi	volejbola	interešu	grupas	
dalībnieki	un	skolēni,	kuri	prot	spēlēt	vo-
lejbolu.	Staiceles	komandām	šādus	notei-
kumus	neizvirzījām,	bet	viņu	piedalīšanās	
čempionāta	spēles	saasināja.	Priekšsacīks-
tēs,	spēlējot	divās	apakšgrupās,	noskaidro-
jās	četras	labākās	komandas,	kas	turpināja	
čempionāta	spēles.	Priekšsacīkstēs	un	finā-
los	komandas	spēlēja	līdz	trīs	setu	uzvarai,	
tikai	priekšsacīkstēs	 tas	notika	ar	 samazi-
nātu	punktu	skaitu	setos.
		 Pirmajā	apakšgrupā,	kurā	 startēja	Stai-
cele I,	 VK Beisbols	 un	 OX Dogs,	 tikai	 
5.	setā	Staiceles	komandai	nācās	piekāpties	
OX Dogs,	zaudējot	ar	divu	punktu	deficītu	
un	paliekot	ārpus	labāko	četriniekam.	To-
mēr	viņi	rādija	labu	spēli.
		 Otrajā	 apakšgrupā,	 kurā	 startēja	 četras	
komandas,	nenoliedzami	labākās	bija	Stai-
cele II	 un	Kupidons.	 Priekšsacīkšu	 spēlē	
piecos	setos	uzvarēja	staicelieši.	Patiesības	
labad	 tomēr	 jāpiemin,	ka	šajā	apakšgrupā	
bija	vēl	divas	komandas,	viena	no	kurām	-	 
Rudie mērkaķi -	 godam	 nospēlēja	 visas	
spēles	un	izturēja	līdz	galam.	Ceturtā	gru-
pas	komanda	gan	darbojās	atbilstoši	savam	
nosaukumam	Filonoči.
		 Turpmākajā	sacensību	gaitā	abu	apakš-
grupu	 divas	 labākās	 komandas	 izspēlē-

ja	 krustu.	 Šajā	 spēļu	 kārtā	 fināla	 cienīgā	
spēlē	tikai	5.	seta	galotnē	Kupidons	pievei-
ca	VK Beisbols.	Finālu	dienā	VK Beisbols 
trīs	 setos	 pārspēja	 OX Dogs	 un	 izcīnīja 
III	vietu.	Finālā	par	uzvaru	spēkojās	Stai-
cele II	 un	 Kupidons.	 Šoreiz	 neatkārtojās	
priekšsacīkšu	 scenārijs	 un,	 lai	 gan	 visai	
grūtā	spēlē,	četros	setos	uzvarēja	Kupidons 
un	izcīnīja	I	vietu	un	zelta	medaļas.	Arī	par	
labākajiem	čempionāta	 spēlētājiem	atzina	
Kupidona	spēlētājus	Aliju	Neļķi	un	Renāru	
Zlaugotni.
		 Šī	 čempionāta	 zelta	 medaļnieki:	 Alija	
Neļķe,	Kitija	Viļumsone,	Kristers	Miezītis,	
Mikus	Trauliņš	un	Renārs	Zlaugotnis.	Sud-
raba	medaļnieki:	Roberts	Kalnietis,	Emīls	
Sorokins,	 Arturs	 Nazarovs,	 Klāvs	 Gras-
bergs	un	Gints	Narutdinovs.	Bronzas	me-
daļnieki:	Vanesa	 Ēķupe,	Mārcis	Trauliņš,	
Helmuts	Bondars,	Rūdis	Bīviņš,	Kristaps	
Timermanis.
		 Īss	 kopsavilkums:	 liela	 daļa	 spēlētāju	
demonstrēja	 laba	 līmeņa	 volejbolu,	 labu	
spēles	izpratni	un	vīru	sacensībām	cienīgu	
spēli	 uzbrukumā	 ar	 precīzām	 gremdēm.	
Reizē	 ar	 to	 šī	 bija	 arī	 volejbola	 interešu	
grupas	atskaite	par	paveikto	gadā.	Ceram	
uz	darba	turpināšanu	un	nākamā	gada	sa-
censībām.
		 Paldies	 spēlētājiem,	 tiesnešiem,	 līdzju-
tējiem!	Prieks	par	staiceliešu	līdzjutējiem,	
kuri	pavadīja	komandas	uz	katru	spēli.	Pal-
dies	tiesnešiem,	kuri	pieteicās	paši.	Paldies	
Daināram	Konrādam	par	atbalstu	ar	tiesā-
šanu	un	tiesāšanas	nodrošināšanu	finālspē-
lēs,	Inesei	Mētriņai	par	skaistajiem	diplo-
miem,	 zāles	 personālam	 par	 darbu!	 Īpašs	
paldies	Alojas	veikalam	top!	par	atsaucību,	
gādājot	saldās	balvas!

Aivars Auseklis,
sacensību organizētājs

	 Tuvojoties	īstam	pavasara	siltumam,	tu-
vojas	arī	Ziemeļvidzemes	sieviešu	basket-
bola	līgas	(ZVSBL)	izšķirošās	cīņas.	Pēdē-
jie	divi	turnīra	posmi	notika	Limbažos.
		 Pēdējā	janvāra	dienā	pirmajā	2.	posma	
spēlē	 tikās	 laukuma	 saimnieces	 un	 BK	
Aloja.	Abas	 komandas	 bija	 praktiski	 op-
timālākajos	 sastāvos.	 Spēle	 bija	 līdzīga,	
taču	 pēdējās	 sekundēs	 Ilze	 Šulce	 ar	 soda	
metienu	noteica	galīgo	rezultātu	34:28	par	
labu	BK	Aloja.	Uzvarētājām	I.	Šulce	guva	
13	punktu,	Signe	Fiļipova	-	9,	Limbažu	ko-
mandai	Anete	Hildebrante	8	un	Zane	Kal-
niņa	7.
		 Otrajā	dienas	spēlē	kārtējais	Alojas	der-
bijs	-	BK	Aloja	pret	Alojas	novada	sporta	
skolas	meitenēm.	Šajā	reizē	īstas	spriedzes	
nebija,	 jaunās	 alojieties	 spēlēja	 bez	 cen-
triem,	līdz	ar	to	zaudējot	cīņu	zem	groziem	
abos	 laukuma	galos.	Gala	 rezultāts	61:20	
par	 labu	 BK	 Aloja,	 viņu	 labā	 Kamena	
Kirilka	guva	16	punktu,	S.	Fiļipova	 -	15,	
sporta	skolas	komandā	Alija	Neļķe	-	13.
		 Pēdējā	 posma	 spēlē	 tikās	 Limbažu	 un	
Alojas	NSS	komandas.	Ja	iepriekšējā	spēlē	
jaunās	spēlētājas	saskārās	ar	auguma	pār-
svaru,	 tad	 šajā	 limbažnieču	 pārsvars	 zem	
groziem	 bija	 nomācošs,	 alojieties	 pun-
ktus	guva	ar	lielām	problēmām	un	tikai	no	
distances.	 Spēles	 gala	 rezultāts	 73:12	 par	
labu	 laukuma	saimniecēm,	viņām	A.	Hil-
debrante	guva	27	punktus,	Alojas	komandā	
A.	Neļķe	-	8.
		 3.	 posms	 19.	 martā	 notika	 Limbažos.	
Tāpat	kā	iepriekšējā	sabraukumā,	pirmajā	
spēlē	 tikās	Limbažu	un	BK	Aloja	dāmas.	
Šoreiz	spēle	bija	visai	miegaina,	bagāta	ar	
abpusējām	kļūdām	un	neprecizitātēm.	Otrā	
ceturtdaļa	 bija	 viena	 no	 mazrezultatīvā-
kajām	ZVSBL	vēsturē.	Daudz	skriešanas,	

grūstīšanās,	piezīmju,	bet	ļoti	maz	basket-
bola.	Pēc	puslaika	 rezultāts	12:7	par	 labu	
mājniecēm.	Neskatoties	uz	brāķi	metienos	
un	citos	spēles	elementos,	Limbažu	meite-
nes	kontrolēja	spēles	gaitu.	Galotne	tomēr	
bija	nervoza.	8.	minūtes	vidū	Limbažu	pār-
svars	+2,	taču	tas	arī	viss,	ko	iespēja	alojie-
tes.
		 Limbažu	meitenes	svinēja	pirmo	uzvaru	
savstarpējās	spēlēs	ar	26:23.	Uzvarētājām	
A.	Hildebrante	guva	12	punktus,	zaudētā-
jām	K.	Kirilka	-	11.
		 Nākamajā	cīņā	tikās	Limbažu	un	Alojas	
NSS	 komandas.	 Spēle	 bija	 samērā	 līdzī-
ga	un	daudz	kvalitatīvāka	par	iepriekšējo.	
Gala	 rezultāts	 58:23	 par	 labu	 Limbažu	
komandai,	 kurā	A.	 Hildebrante	 guva	 13,	 
S.	 Proskurina	 12	 punktu,	 bet	 alojietēm	
Kristiāna	Viļumsone	-	8	punktus.
		 Posmu	noslēdza	Alojas	komandu	kārtē-
jā	draudzēšanās.	Šoreiz	viss	bija	kā	pienā-
kas	-	personiskās	piezīmes	22	pret	20	par	
labu	 jaunākajām,	 pārsistas	 lūpas,	 zilumi,	
asumi,	vārdu	pārmaiņas.	Puslaiku	it	kā	pār-
liecinoši	uzvarēja	BK	Aloja,	taču	pēc	pār-
traukuma	psiholoģiski	un	morāli	labāk	bija	
noskaņotas	 sporta	 skolas	 meitenes,	 kuras	
apspēlēja	peldēt	sākušas	pretinieces.	Gala	
rezultāts,	 protams,	 par	 labu	 BK	Aloja ar 
54:26,	bet	morālais	pārsvars	par	uzvarētu	
otro	puslaiku	-	sporta	skolas	meiteņu	pusē.	
BK	 Aloja S.	 Fiļipova	 guva	 32	 punktus,	
sporta	skolas	komandai	Arta	Bārda	-	10.
	 Noslēdzošais	čempionāta	posms	notika	
9.	aprīlī	Alojā,	kad	cīņa	par	sezonas	čem-
pionu	 titulu	 sasniegusi	 baltkvēli.	 Par	 to	
kādā	no	nākamajiem	izdevumiem.	Basket-
bols	nekad	nebeidzas!

Aldis Pinka,
ZVSBL organizators

Alojas Ausekļa vidusskolas
futbolistu pateicība

Alojas Ausekļa vidusskolas futbolisti jaunajās formās kopā ar skolotāju Imantu Dalku un biedrības Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai 
vadītāju Inetu Miezīti

	 12.	 martā	 Alojas	 Ausekļa	 vidusskolas	
sporta	hallē	norisinājās	pēdējais	Alojas	no-
vada	čempionāta	posms	galda	tenisā.	Tika	
noskaidroti	labākie	censoņi	vairākās	vecu-
ma	grupās.
		 Vecuma	grupā	līdz	16	gadiem	par	kop-
vērtējuma	 uzvarētāju	 kļuva	 alojietis	 Ke-
vins	 Bernhards,	 kurš	 ļoti	 sīvā	 cīņā	 gan	
posmā,	 gan	 kopvērtējumā	 pārspēja	 Kalvi	
Eglīti	no	Staiceles.	Par	3.	vietas	 ieguvēju	
kļuva	Renārs	Picka.	Sacensībā	pie	16+	ga-
dus	veciem	jauniešiem	pirmo	vietu	izcīnīja	
Ritvars	 Dubults,	 aiz	 sevis	 kopvērtējumā	
atstājot	Renāru	Zlaugotni	un	Edgaru	Grin-
bergu,	kuri	ieņēma	attiecīgi	2.	un	3.	vietu.
		 Liela	 intriga	 bija	 saglabājusies	 Alojas	
novada	atklātajā	čempionātā.	Pirms	pēdējā	
posma	 vēl	 neviens	 dalībnieks	 nebija	 ga-
rantējis	uzvaru	kopvērtējumā,	lai	gan	bija	
kristalizējies	 labāko	 četrinieks,	 kurā	 par	 
1.	vietu	sacentās	Artis	un	Modris	Golubo-
vi,	bet	Aivars	Balodis	ar	Andri	Upīti	cīnījās	
par	 kopvērtējuma	3.	 vietu.	Posmā	uzvaru	
guva	M.	Golubovs,	ar	ko	garantēja	uzvaru	
kopvērtējumā,	aiz	sevis	atstājot	A.	Golubo-
vu,	bet	cīņā	par	3.	vietu	pārāks	bija	A.	Upī-
tis,	kuram	iepriekšējo	gadu	kopvērtējumos	
nācās	samierināties	ar	4.	vietu.
	 Līdz	 ar	 to	 noslēgušās	 notikumiem	 ba-
gātās	sacensības,	kas	piesaistīja	dažāda	ve-
cuma	spēlētājus.	Galda	tenisa	klubs	Aloja 
izsaka	pateicību	Alojas	novada	domei,	 lai	
visiem	Alojas	 novada	 un	 citu	 tuvāko	 no-
vadu	 spēlētājiem	 būtu	 iespēja	 sacensties	
meistarībā.	

Artis Golubovs

Noslēdzies 
pēdējais 

Alojas novada 
čempionāta 
posms galda 

tenisā

Alojas Ausekļa vidusskolas 
volejbola atklātajā čempionātā

ZVSBL sezona 
tuvojas finišam
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	 Ņemot	 vērā,	 ka	 šogad	 Latvijā	 izcē-
lušies	 jau	 vairāk	 nekā	 1000	 ugunsgrē-
ki,	 kuru	 iemesls	 bija	 kūlas	 dedzināšana,	
pašvaldība	lūdz	pievērst	pastiprinātu	uz-
manību	 pasākumiem	 kūlas	 ugunsgrēku	
skaita	 samazināšanai	 un	 aicina	 sabiedrī-
bu	iesaistīties	kūlas	dedzināšanas	novēr-
šanā.	Kūlas	dedzināšana	apdraud	ne	tikai	
īpašumu,	 bet	 arī	 cilvēka	 dzīvību,	 radot	
kaitējumu	 dabai	 un	 nodarot	 zaudējumus	
valsts,	 pašvaldību	 un	 privātajam	 īpašu-
mam,	tāpēc	pašvaldība	savā	administratī-
vajā	 teritorijā	pastiprinās	zemes	apsaim-
niekošanas	kontroli.
  Alojas	 novada	 pašvaldības	 policijas	
vecākais	inspektors	Tālivaldis	Brents	at-
gādina,	ka	saistošie	noteikumi	Nr.	13	Par 
sabiedrisko kārtību Alojas novadā	 no-
saka	 sakopt	 īpašumam	 piegulošas,	 pub-
liskā	 lietošanā	 esošas	 teritorijas	 (gājēju	
ietves	 (izņemot	 sabiedriskā	 transporta	
pieturvietas),	grāvjus,	caurtekas	un	zālā-
jus	līdz	brauktuves	malai).	Par	zemes	un	
apsaimniekojamo	teritoriju	neuzturēšanu	

kārtībā,	saskaņā	ar	sanitārās	kopšanas	un	
namīpašuma	 uzturēšanas	 noteikumiem,	
izsaka	 brīdinājumu	 vai	 uzliek	 naudas	
sodu	 līdz	 35	 eiro.	 Savukārt	 par	 sauso	
lapu,	 zaru,	 riepu	 un	 atkritumu	 dedzinā-
šanu,	ugunskuru	kurināšanu	ugunsnedro-
šajā	 laika	 periodā	 vai	 citā	 laikā,	 ja	 nav	
nodrošināti	ugunsdroši	apstākļi	vai	ja	tas	
rada	 neērtības	 citiem	 iedzīvotājiem,	 iz-
saka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	
līdz	70	eiro.
  Tāpat	 T.	 Brents	 aicina	 privatizēto	
daudzdzīvokļu	 māju	 iedzīvotājiem	 par	
kārtību	 savā	 un	 kopīpašumā	 (ēkā	 un	 tās	
teritorijā)	 parūpēties	 pašiem,	 piemēram,	
ierīkot	slēdzamas	ēku	ārdurvis	vai	uzstā-
dīt	tām	drošības	kodu.
  Ar	 saistošajiem	 noteikumiem	 Nr.	 13	
Par sabiedrisko kārtību Alojas nova-
dā	 var	 iepazīties	 pašvaldības	 mājasla-
pas	www.aloja.lv	sadaļā	Pašvaldība  Do-
kumenti.

Sagatavoja 
Zane Landsmane

Pašvaldības policija 
aicina novada teritorijā 

uzturēt kārtību un ievērot 
drošības pasākumus

	 No	1.	 jūlija	 līdz	 31.	 augustam	Alojas	
novada	pašvaldība	 īstenos	projektu	Jau-
niešu karjeras izvēles un amata prasmju 
apguve,	 lai	 atbalstītu	 jauniešu	 amata	
prasmju	apguvi	vasaras	periodā,	veicinā-
tu	karjeras	un	neformālās	izglītības	attīs-
tību	Alojas	novadā,	piešķirot	finansējumu	
trīs	jauniešu	atalgojumam.
	 Projekta	uzdevumi:
	 veicināt	 jauniešu	 aktīvu	 dalību	 savas	
karjeras	veidošanā	un	izaugsmē	novadā;
	 sekmēt	 jauniešu	 nodarbinātības	 un	
konkurētspējas	 attīstību	 tūrisma,	 kultū-
ras,	uzņēmējdarbības,	neformālās	izglītī-
bas	 un	 sociālo	 pakalpojumu	 jomā	nova-
dā;
	 paaugstināt	 jauniešu	 konkurētspēju	
vietējā	darba	tirgū;
	 veicināt	 jauniešu	 līdzdalību	 savu	 ide-
ju,	interešu	un	problēmu	risināšanā;
	 nodrošināt	jauniešiem	iespēju	lietderī-
gi	pavadīt	savu	brīvo	laiku.
	 Projektā	Alojas	novada	jaunieši	vecumā	
no	13	līdz	18	gadiem	varēs	pieteikties	uz	 

3	vakantajām	darbavietām,	ko	būs	iesnie-
guši	Alojas	novada	uzņēmēji.	Informācija	
par	projekta	norises	kārtību	un	termiņiem,	
kā	arī	projekta	pieteikuma	veidlapas	pie-
ejamas	nolikumā,	kas	atrodams	mājaslapā	
www.aloja.lv.
	 Darba	 devēji	 tiek	 aicināti	 vakantās	
darbavietas	projektam	pieteikt	no	11.	līdz	
30.	 maijam,	 iesniedzot	 pieteikumu	Alo-
jas	 novada	 domē	 (Jūras	 iela	 13,	 Aloja,	 
LV-4064),	 Alojas	 novada	 domes	 At-
tīstības	 nodaļā	 (Limbažu	 iela	 8,	 Aloja,	 
LV-4064)	vai	elektroniski	sūtot	uz	e-pas-
ta	adresi	zane.lapsane.celma@aloja.lv ar 
norādi	Jauniešu karjeras izvēles un ama-
ta prasmju apguves	projekts.	
	 Vasaras	 darbu	 vakanču	 piedāvājums	
tiks	publicēts	mājaslapā	www.aloja.lv
	 Jaunieši	pieteikumus	uz	piedāvātajām	
vakancēm	atbilstoši	nolikumam	varēs	ie-
sniegt	no	2.	līdz	21.	jūnijam.

Zane Lapšāne-Celma, 
Alojas novada domes komercdarbības 

speciāliste

Īstenos projektu par 
jauniešu karjeras izvēli un 

amata prasmju apguvi

 Pavasara	brīvlaikā	Alojas	novada	sko-
lotāji	 tikās	 tradicionālajā	 metodiskajā	
seminārā	Skolotāju radošo ideju krātuve. 
Šogad	 tajā	 tika	 piedāvātas	 šādas	 tēmas:	
didaktiskās	 spēles	 valodas	 apguves	 pro-
cesā	 pirmskolā,	 radošas	 idejas	 darbā	 ar	
papīru	mājturības	un	tehnoloģiju	stundās	
sākumskolā,	praktiskie	uzdevumi	un	ek-
sperimenti	 matemātikas	 un	 dabaszinību	
priekšmetos,	IT	resursi	manā	stundā,	me-
todiski	paņēmieni	kolektīva	saliedēšanai	
klases	 audzinātāja	 darbā.	 Ar	 savām	 ra-
došajām	idejām,	kas	pārbaudītas	mācību	
stundās	vai	klases	 audzināšanas	pasāku-
mos,	 dalījās	Alojas	Ausekļa	 vidusskolas	
(AAV)	 skolotājas	 Ina	 Šternfelde,	 Līga	
Moderniece,	Sarmīte	Mangulsone,	Maija	
Bašena,	Aija	Kalnmača,	Ineta	Lopenova,	
Inatra	Vaļicka,	un	Ozolmuižas	pamatsko-
las	 skolotājas	 Ludmila	 Vējiņa	 un	 Māra	
Meinarda.	 Seminārā	 pavisam	 piedalījās	
29	pedagogi.
	 Skolotājiem,	strādājot	komandās,	bija	
iespēja	vienu	no	radošajām	idejām	-	kon-
kursu	datorlietotājiem	Paraustīsim peli!	-	
izmēģināt	arī	praktiski,	veidojot	zīmēju-

mu	programmā	Molberts,	mēģinot	vienas	
minūtes	 laikā	uzrakstīt	 pēc	 iespējas	vai-
rāk	 sarežģītus	 vārdus	 programmā	 Word 
un	veicot	citus	uzdevumus.
		 Komandām	 konkursa	 noslēgumā	 bija	
jāsacer	 dzejolis,	 ievērojot	 nosacījumu,	
ka	 katrai	 dzejoļa	 rindai	 jāsākas	 ar	 vār-
da	 datori	 burtiem.	 Lūk,	 viens	 no	 dzejo- 
ļiem	 -	 Ozolmuižas	 skolotāju	 komandas	
veikums:
  Dienas gaisma apsegusi
  Augsto namu Alojā,
  Tieši pirmā stāva telpās
  Oratori pulcējas,
  Ripo domu kamolīši
  Izglītības tīrumā.
	 Seminārā	 prezentētās	 skolotāju	 idejas	
tiks	apkopotas	un	katrs	dalībnieks	saņems	
CD	Alojas novada skolotāju radošo ideju 
krātuve 2016,	lai	tās	varētu	izmantot	savā	
turpmākajā	darbā.
	 Paldies	visiem	pedagogiem	par	atsau-
cību	un	radošumu!

Ilze Kapmale, 
Alojas novada izglītības darba

speciāliste

Skolotāju radošo 
ideju krātuve

	 Trīs	 novadu	 vidusskolu	 -	 Krimuldas,	
Liepupes	 un	 Staiceles	 skolēni	 un	 peda-
gogi	19.	aprīlī	pulcējās	Staiceles	kultūras	
namā,	lai	atskatītos	uz	paveikto	nodibinā-
juma	Limbažu fonds	un	Valmieras novada 
fonds	EEZ	finanšu	instrumenta	līdzfinan-
sēta	 sadarbības	 projekta	 pasākumā	Brīv-
prātīgais darbs  tavs veiksmes pakāpiens. 
	 Projekta	mudināti,	 skolu	 audzēkņi	 un	
darbinieki	 pēdējos	 divus	 mēnešus	 čak-
li	 darbojās,	 lai	 ar	 koncertiem,	 sarunām,	
kopīgām	 aktivitātēm	 un	 pašu	 gatavotām	
dāvaniņām	 iepriecinātu	 savu	 novadu	 ve-
cos	un	slimos	ļaudis,	kā	arī	mazākos	bēr-
nus,	materiāli	 atbalstītu	maznodrošinātās	
personas	un	vāktu	ziedojumus	dzīvnieku	
patversmēm.	 Skolēni	 bija	 sparīgi	 palīgi	
vietējiem	 zemniekiem	 un	 uzņēmējiem,	
palīdzot	 sakopt	 to	 saimniecības	 pēc	 zie-

mas.	Tika	aprūpētas	un	labiekārtotas	teri-
torijas	ap	vairākām	sabiedriskām	ēkām	un	
objektiem.
	 Noslēguma	pasākumā	Staicelē	skolēni	
un	pedagogi	atzina,	ka	šāda	veida	aktivi-
tātes	sniegušas	milzu	prieku	ne	tikai	tiem,	
kuriem	tika	palīdzēts,	bet	arī	pašiem	darī-
tājiem.	Kopīgais	darbs	skolēnus	saliedēja,	
tāpat	deva	iespēju	paplašināt	redzesloku.
	 Projekta	 noslēguma	 pasākuma	 nama-
tēvs,	Alojas	novada	domes	priekšsēdētājs	
Valdis	Bārda	savā	uzrunā	norādīja,	ka	ik-
dienā	ikviens	no	mums	dara	labus	darbus,	
taču,	lai	izdarītu	vēl	vairāk,	nepieciešams	
kāds,	kas	mudina	to	darīt:	-	Spīdola Liel-
mane ir cilvēks, kas ar savu enerģiju un 
aktivitāti darīt vēl vairāk labu darbu aiz-
rauj arī citus.
	 Krimuldas	 novada	 domes	 priekšsēdē-

tājs	un	viens	no	Limbažu fonda	dibinātā-
jiem	Juris	Salmiņš	bija	gandarīts	par	kri-
muldiešu	veikumu:	-	Vajadzīga tikai laba 
griba, mazs padoms un viss notiek, mēs 
attīstāmies!	Viņš	priecājās,	ka	skolēniem	
ir	 iespēja	 piedalīties	 projekta	 noslēguma	
pasākumā	citā	novadā,	norādot,	ka	ciemo-
šanās	Staicelē	ir	lieliska	iespēja	draudzē-
ties,	 iepazīt	 citam	 citu,	 un	 gūtie	 iespaidi	
būs	iemesls,	lai	šeit	atbrauktu	vēl.
	 Šo	interesi	ar	aizraujošu	stāstījumu	par	
Staiceles	 attīstības	 vēsturi	 un	 īpašajām	
vietām	 rosināja	 Staiceles	 lībiešu	 muzeja	
Pivälind	direktore	Indra	Jaunzeme.
	 Muzikālu	 baudījumu	 pasākumā	 snie-
dza	vairākkārtējs	starptautisku	jauno	pia-
nistu	konkursu	laureāts	-	staicelietis	Rus-
lans	Andrejevs.
 Limbažu fonda	 valdes	 priekšsēdētāja	

par	 projektā	 paveikto	 pateicās	 koordina-
toriem	 skolās	 -	 Dzidrai	 Grinbergai	 Kri-
muldā,	Artai	Rubezei	Liepupē	un	Maijai	
Andersonei	 Staicelē,	 kā	 arī	 Staiceles	 vi-
dusskolas	direktorei	Sandrai	Brokānei	par	
sirsnīgo	 uzņemšanu	 projekta	 noslēguma	
pasākumā.	
	 Kā	 pateicība	 visiem	 pasākumā	 iesais-
tītājiem	bija	sarūpēta	dziedātāja	Nikolaja	
Puzikova	uzstāšanās,	pēc	kuras	zālē	val-
dīja	īpaša	līksmība	un	svētku	sajūta.
	 Vairāk	par	katras	skolas	paveikto	pro-
jektā	 iespējams	 lasīt	Limbažu fonda	mā-
jaslapā	www.limbazufonds.lv.	Tur	atroda-
ma	arī	pasākuma	fotogalerija.

Anna Siliņa,
Nodibinājuma «Limbažu fonds» 

projekta vadītājas asistente

Staicelē pulcējas labo darbu veicēji

 Atsaucoties	 atkritumu	 apsaimnieko-
šanas	 uzņēmuma	 ZAAO	 aicinājumam,	 
21	 Vidzemes	 pašvaldība	 ar	 parakstu	
apliecināja	 savu	 apvienošanos	 kopī-
gam	 darbam	 Latvijas	 simtgadei	 veltī-
tajā	 iniciatīvā	 Cilvēkam un videi.	 Tā	
paredz	 apvienot	 vidzemnieku	 gudrību,	
idejas,	 resursus	 un	 darbaspēku,	 lai	 līdz	 
2018.	gada	18.	novembrim	kopīgiem	spē-
kiem	Vidzemē	 paveiktu	 100	 labu	 darbu	
vides	sakārtošanā	un	pilnveidošanā.
   Iniciatīvā «Cilvēkam un videi» aici-
nām paveikt nozīmīgus un lielus darbus, 
kas pilnveido un izdaiļo apkārtējo vidi, 
kā arī izglīto sabiedrību vides jautāju-
mos. Apvienosim savas idejas, resursus 
un prasmīgās darba rokas, lai kopīgi 
dāvātu Latvijai tās 100. jubilejā skaistu 
Vidzemi!  aicina	ZAAO	valdes	priekšsē-
dētājs		Aivars	Sirmais.
		 Apņemšanos	strādāt	pie	kopīgās	dāva-
nas	 Latvijai	 apliecināja	Alojas,	Amatas,	
Apes,	 Jaunpiebalgas,	 Balvu,	 Beverīnas,	
Burtnieku,	 Cēsu,	 Kocēnu,	 Krimuldas,	
Mazsalacas,	 Naukšēnu,	 Pārgaujas,	 Prie-
kuļu,	Raunas,	Rugāju,	Salacgrīvas,	Smil-
tenes,	 Valkas,	 Viļakas	 novada	 un	 Val-

mieras	 pilsētas	 pašvaldība.	 Plānots,	 ka	
tuvākajā	laikā	iniciatīvai	pievienosies	arī	
Baltinavas,	Līgatnes,	Limbažu,	Rūjienas,	
Saulkrastu,	Strenču	un	Vecpiebalgas	no-
vads.
		 Pievienoties	 iniciatīvai	 Cilvēkam un 
videi,	 piesakot	 savu	 darbu,	 aicināts	 ik-
viens	 iedzīvotājs	 vai	 iedzīvotāju	 grupa,	
nevalstiska	 organizācija,	 uzņēmums,	
pašvaldība,	 valsts	 vai	 pašvaldības	 ies-
tāde.	 Plašāka	 informācija,	 kā	 arī	 iespēja	
pieteikt	 savu	 darbu	 ir	 interneta	 vietnē	 
http://zaao.lv/lv/saturs/100darbilatvi-
jai.
		 ZAAO	 ir	 pašvaldību	 dibināts	 uzņē-
mums,	 kas	 nodrošina	 kvalitatīvus	 atkri-
tumu	 apsaimniekošanas	 pakalpojumus	 
28	 novados.	 2015.	 gadā	 uzņēmums	 sa-
ņēma	Valsts	vides	dienesta	apbalvojuma	
Zaļās izcilības balva	augstāko	vērtējumu.

Informācijai:
Līga Ivanova

Projekta «100 darbi Latvijai» 
koordinatore

liga@ekomedia.lv
tālr. 26464686

21 pašvaldība 
apvienojas iniciatīvā 
«Cilvēkam un videi»

http://www.aloja.lv/pasvaldibas/dokumenti/
http://www.aloja.lv/pasvaldibas/dokumenti/
mailto:ilze.vogina@madona.lv
http://www.limbazufonds.lv
mailto:liga@ekomedia.lv
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	 Latvijas	 Transatlantiskā	 organizācija	
(LATO)	 sadarbībā	 ar	 labdarības	 organi-
zāciju	Ziedot.lv	un	citiem	domubiedriem	
rīko	 ziedojumu	 kampaņu,	 kuras	 mērķis	
ir	 piesaistīt	 līdzekļus	Latvijas	 zemessar-
giem	akūti	nepieciešamā	ekipējuma	iegā-
dei.
	 Zemessardze	 ir	 Nacionālo	 bruņoto	
spēku	sastāvdaļa,	kuras	mērķis	 ir	 iesais-
tīt	 Latvijas	 pilsoņus	 valsts	 teritorijas	 un	
sabiedrības	 aizsardzībā	 un	 kas	 piedalās	
valsts	 aizsardzības	 uzdevumu	 plānošanā	
un	 izpildē.	Zemessargi	 ir	Latvijas	valsts	
pilsoņi,	kuri	ziedo	savu	brīvo	laiku,	spē-
kus,	enerģiju,	reizēm	arī	līdzekļus	un	ve-
selību	dienestam	Zemessardzē.
	 Šobrīd	kampaņas	ietvaros	kopumā	sa-
ziedots	 nedaudz	 vairāk	 kā	 50	 000	 eiro,	
taču	nepieciešamā	kopsumma,	lai	iegādā-
tos	nakts	redzamības	un	citu	vitāli	nepie-
ciešamo	ekipējumu,	ir	133	012	eiro.	Ne-
pieciešamais	ekipējums	pirms	kampaņas	
tika	 saskaņots	 ar	 Zemessardzes	 vadību,	
kas	 norādīja	 uz	 pašām	 nepieciešamā-
kajām	 vienībām.	 Vairāk	 informācijas	 -	
www.zemessargam.lv.

	 Lai	 nodrošinātu	 ekipējuma	 lietderīgu	
izmantošanu,	 to	 paredzēts	 dāvināt	 Do-
beles	 Zemessardzes	 bataljona	 mācību	
centram,	 lai	 apmācības	 laikā	zemessargi	
varētu	apgūt	 iespējami	daudz	dažādu	ie-
maņu.
	 Lūdzam	 palīdzēt	 Latvijas	 zemessar-
giem	 savākt	 nepieciešamo	 naudas	 sum-
mu,	 lai	 iegādātos	 ekipējumu,	 kas	 tiem	
palīdzētu	labāk	sagatavoties	un	aizsargāt	
valsti!	 Katrs	 ziedojums	 ļautu	 Latvijas	
sargiem	pietuvoties	šim	augstsirdīgi	cēli	
uzliktajam	 mērķim.	 Mēs	 ļoti	 novērtētu	
ikviena	ieguldījumu	Latvijas	drošības	un	
Zemessardzes	kaujas	spēju	stiprināšanā.

Patiesā cieņā 
Juris Ulmanis

Latvijas Transatlantiskās organizācijas
valdes loceklis

mob. +37129204590 
epasts zemessargam@gmail.com

	 Vairāk	 informācijas	par	 iespējām	zie-
dot	un	atbalstīt	Latvijas	Zemessardzi	mā-
jaslapā	www.zemessargam.lv.

Aicinājums atbalstīt 
Latvijas Zemessardzi

	 Alojas	novada	dome	6.	maijā	plkst.	11	mutiskā	izsolē	ar	augšupejošu	soli	pārdod	
nekustamo	īpašumu	Palejas-2	Alojas	pagastā,	kadastra	apzīmējums	66279000113,	
kas	 sastāv	no	dzīvokļa	ar	kopējo	platību	43,4	m2 un	434/1913	kopīpašuma	domā-
jamām	 daļām	 no	mājas,	 šķūņa	 un	 zemes.	Nekustamā	 īpašuma	 nosacītā	 cena	 -	 
500 EUR. Izsoles	 solis	 50	 EUR,	 nodrošinājums	 50	 EUR,	 reģistrācijas	 maksa	 
15	EUR.	Īpašumu	iespējams	apskatīt,	iepriekš	sazinoties	pa	tālr.	26644741.
	 Nekustamā	īpašuma	izsolei	var	pieteikties	līdz	6.	maija	plkst.	11	Alojas	novada	
domē.	Lai	reģistrētos	izsolei,	pretendentiem	jāpārskaita	Alojas	novada	domes	kontā	
(LV12HABA0551026085817)	dalības	maksa	un	nodrošinājuma	nauda.
	 Ar	izsoles	noteikumiem	iespējams	iepazīties	mājaslapas	www.aloja.lv	sadaļā	At-
tīstība  Izsoles un konkursi. 

 Staiceles	 fotobiedrība	 Laiks	 sadarbībā	
ar	 Staiceles	 pilsētas	 muzeju	Pivälind	 iz-
sludinājusi	 fotokonkursu	 Staiceles stāsti 
fotogrāfijās.	 Tas	 norisināsies	 līdz	 1.	 jūli-
jam.	 Organizatori	 aicina	 ikvienu	 intere-
sentu	 doties	 Staiceles	 ielās	 un	 laukos,	 ar	

fotoobjektīva	palīdzību	iemūžināt	un	attē-
lot	Staiceles	krāsu	paletes	daudzveidību.
  Vairāk	 par	 konkursa	 norises	 kārtību	 -	
pašvaldības	mājaslapā	publicētajā	noliku-
mā.	Kontaktinformācija	-	Indra	Jaunzeme,	
28673984,	staiceles.muzejs@aloja.lv.

Izsludināts fotokonkurss 
«Staiceles stāsti fotogrāfijās»

	 Alojas	novada	pašvaldība	veiks	latvāņu	
apkarošanu	 pašvaldības	 īpašumos.	 Cenu	
aptaujas	rezultātā	darbus	veiks	SIA	Jumis,	
reģistrācijas	numurs	40103032305.	
	 Aicinām	Alojas	novada	zemju	īpašnie-
kus	vai	tiesiskos	valdītājus,	kuru	teritorijas	
invadētas	ar	latvāni,	veikt	šī	auga	izplatī-

bas	 ierobežošanu,	 nepieļaujot	 latvāņu	 iz-
ziedēšanu,	sēklu	nogatavošanos	un	to	tālā-
ku	izplatību.

Gunita Meļķe-Kažoka,
nekustamo īpašumu speciāliste 

Tālr.	64023927,	25749113
gunita.melke@aloja.lv

Apkaros latvāņus 

	 Sievietes	tiek	aicinātas	veikt	krūšu	izmeklējumus	tuvāk	savai	dzīvesvietai	-	Veselības 
Centrs 4	mobilajā	mamogrāfā,	kas	9.	maijā	ieradīsies	Staicelē,	Lielā	ielā	7	(pie	kultūras	
nama).
	 Uz	mamogrāfa	pārbaudi	izbrauc	tikai	pēc	iepriekšēja	pieraksta!
	 Sievietēm,	kuras	ir	saņēmušas	uzaicinājuma	vēstuli	no	Nacionālā	veselības	dienesta	
Valsts	skrīninga	programmā,	izmeklējums	ir	bez	maksas	(uzaicinājuma	vēstule	ir	derī-
ga	2	gadus	kopš	iesūtīšanas	datuma);
	 ar	ģimenes	ārsta	vai	ārstējoša	ārsta	norīkojumu,	kuram	NAV	līgumattiecību	ar	Nacio-
nālo	veselības	dienestu	-	PAR	MAKSU.
 Pieraksts	notiek	pa	tālr.	67142840	un	27866655 (lūgums iepriekš nosaukšanai sa-
gatavot personas kodu un tālruņa numuru).

Mobilais mamogrāfs 
Staicelē

	 Atzīmējot	 Ugunsdzēsēju	 un	 glābēju	
dienu,	 Valsts	 ugunsdzēsības	 un	 glābša-
nas	dienests	(VUGD)	aicina	17.	maijā	no	 
pl.	10	līdz	19	nākt	ciemos	pie	ugunsdzēsē-
jiem	glābējiem	visā	Latvijā.
 Vai esi kādreiz bijis ugunsdzēsēju depo, 
tuvumā aplūkojis ugunsdzēsēju tehniku un 
sēdējis ugunsdzēsēju mašīnā? Vai esi kād-
reiz aprunājies ar ugunsdzēsēju glābēju 
un pats uzvilcis viņa „darba tērpu”? Vai 
esi kādreiz aizdomājies par to, kāda īsti ir 
ugunsdzēsēju glābēju ikdiena?
	 Atvērto	durvju	dienā	 skolēnus	un	ma-
zos	 bērnudārza	 audzēkņus	 iepazīstināsim	
ar	 ugunsdzēsēju	 glābēju	 ikdienu,	 izrā-
dīsim	 ugunsdzēsēju	 depo	 un	 parādīsim	
VUGD	 tehniku,	 kā	 arī	 ļausim	 izmēģināt	
un	pielaikot	ugunsdzēsēju	darba	tērpu	jeb	
aizsargtērpu,	 sniegsim	 atbildes	 uz	 intere-
sējošiem	 jautājumiem,	 atgādināsim	 par	
drošības	 noteikumiem	un	 pastāstīsim	par	
iespējām	 nākotnē	 kļūt	 par	 ugunsdzēsēju	
glābēju.
	 Ja	plānojat	kopā	ar	 saviem	audzēk-
ņiem	 17.	maijā	 apmeklēt	 kādu	 uguns-

dzēsēju	 depo,	 aicinām	 iepriekš	 pie-
teikt	apmeklējuma	laiku	pie	konkrētās	
VUGD	daļas	vai	posteņa	kontaktperso-
nas.	Viņu	saraksts	atrodams	mājaslapā	 
www.vugd.gov.lv.
	 Jau	 vairākus	 gadus	VUGD	maijā	 rīko	
Atvērto	 durvju	 dienu	 visās	 VUGD	 da-
ļās	un	posteņos,	kā	arī	Ugunsdrošības	un	
civilās	 aizsardzības	 koledžas	 Praktisko	
mācību	nodaļā,	tādējādi	svinot	ugunsdzē-
sības	Latvijā	dzimšanas	dienu	-	šogad	at-
zīmējam	jau	151.	jubileju!	Kā	ikviens,	arī	
ugunsdzēsēji	glābēji	dzimšanas	dienā	ļoti	
priecājas	 par	 dāvanām!	 Tāpēc	 aicinām	
mudināt	 bērnus	 sagatavot,	 piemēram,	
īpašu	zīmējumu	vai	 labu	vārdu	vēlēju-
mu	 un	 17.	 maijā	 to	 pašiem	 uzdāvināt	
ugunsdzēsējiem.
		 Uz	tikšanos	VUGD	atvērto	durvju	dienā	 
17.	maijā!

VUGD Preses un sabiedrisko attiecību 
nodaļa

Tālr. 67075854
Epasts prese@vugd.gov.lv

VUGD rīko atvērto 
durvju dienu visā Latvijā

	 Sabiedrība	 ar	 ierobežotu	 atbildību	Alojas novada Saimniekserviss	 informē:	Alojas	
novada	dome	ar	2016.	gada	24.	marta	lēmumu	Nr.	138	protokols	Nr.	3,	3.§	ir	apstiprinā-
jusi	šādus	ūdenssaimniecības	tarifus	Alojas	novada	apdzīvotajās	vietās:

Apdzīvota vieta
Ūdensapgādes 
tarifs EUR/m³

(bez PVN)

Kanalizācijas  
pakalpojumu tarifs 
EUR/m³ (bez PVN)

Kopējais tarifs 
EUR/m³

(bez PVN)
Aloja 1,00 2,18 3,18
Ungurpils 1,28 2,27 3,55
Staicele 0,93 2,47 3,40
Puikules ciems 1,32 1,51 2,83
Puikules stacijas ciems 1,63 1,54 3,17
Ozolmuižas ciems 0,78 1,23 2,01
Vilzēni 0,69 1,79 2,48

	 Tarifi	stājas	spēkā	ar	2016.	gada	1.	maiju	un	ir	spēkā	līdz	2017.	gada	30.	aprīlim.
SIA «Alojas novada Saimniekserviss»

Paziņojums par ūdens 
un kanalizācijas tarifu 

izmaiņām

Iespēja mājražotājiem un 
amatniekiem

	 21.	maijā	Alojā	norisināsies	IV	Virsdiriģentu	svētki,	kuru	laikā	paredzēta	izstā-
de-tirdziņš.	Šajā	pasākumā	aicināti	piedalīties	Alojas	un	kaimiņnovadu	ražotāji	un	
amatnieki.
		 Tirgošanās	notiks	 no	pl.	 14	 līdz	20,	 tās	 norises	 vieta	 būs	 laukums	pie	Alojas	
Ausekļa	vidusskolas.
		 Lūgums	 pieteikties,	 zvanot	Alojas	 novada	 komercdarbības	 speciālistei	 Zanei	
Lapšānei-Celmai	 pa	 tālr.	 25749131	 vai	 rakstot	 uz	 zane.lapsane.celma@aloja.lv 
līdz	16.	maijam.

Noteiks meža 
ugunsnedrošo laiku

	 Valsts	meža	 dienests	 informē	 -	 ņemot	 vērā	 hidrometeoroloģisko	 prognozi,	
visā	valsts	teritorijā	no	2.	maija	tiks	noteikts	meža	ugunsnedrošais	laikposms.

http://www.zemessargam.lv/
https://mail.inbox.lv/assets/mail/img/spacer.gif
mailto:zemessargam@gmail.com
http://www.zemessargam.lv/
http://www.aloja.lv
mailto:prese@vugd.gov.lv
mailto:zane.lapsane.celma@aloja.lv
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«Alojas Novada Vēstis»
Iznāk vienu reizi mēnesī, 2170 eksemplāri.

Izdevējs - Alojas novada pašvaldība sadarbībā ar
laikraksta Auseklis redakciju. Iz de vēj dar bī bas at ļau ja Nr. 1449.

Atbildīgā par izdevumu - Zane Landsmane,
tālr. 29339917, 64023923, e-pasts prese@aloja.lv,

Jūras iela 13, Aloja, Alo jas no vads, LV-4064. www.aloja.lv
Ie spiests SI A Latgales druka ti po grā fi jā Rēzeknē, Baznīcas ie lā 28.

Izsludināta Alojas novada 
pirmsskolas izglītības iestādes 
«Auseklītis» vadītāja vakance

Alojas	novada	dome,	reģ.	Nr.	90000060032,	organizē	konkursu	uz	vakanto	
Alojas	novada	pirmsskolas	izglītības	iestādes	Auseklītis	vadītāja	amata	vietu.	

Pieteikšanās	konkursam	līdz	13.	maijam.
Ar	konkursa	noteikumiem	aicinām	iepazīties	pašvaldības	mājaslapā	www.aloja.lv,	

sadaļā	Pašvaldība  Vakances. 

	 Lai	 noskaidrotu	 novada	 skolu	 spēcī-
gākās	 komandas	 un	 sportistus	 un	 jauki,	
sportiskā	garā	kopā	pavadītu	laiku,	Alojas	
sporta	hallē	29.	martā	pulcējās	skolēni	no	
visām	 trim	 novada	 vispārizglītojošajām	
skolām	 -	 komandas	 piecu	 zēnu	 un	 piecu	
meiteņu	 sastāvā	 gan	 no	 Alojas	 Ausekļa	
vidusskolas,	gan	Staiceles	vidusskolas	un	
Ozolmuižas	 pamatskolas.	 Lai	 tiktu	 ko-
mandā,	katram	bija	 jāprot	 labi	 lēkt	ar	 le-
camauklu,	mest	basketbola	soda	metienus,	
spēlēt	gan	florbolu,	gan	 tautas	bumbu	un	
būt	veiklam,	izturīgam	un	ātram,	jo	sacen-
sību	noslēgumā	vēl	bija	arī	veiklības	sta-
fete.
	 Sporta	 spēles	 sākās	 ar	 florbola	 sacen-
sībām,	 ko,	 tāpat	 kā	 stafeti,	 ļoti	 labi	 un	
atbildīgi	 tiesāja	 jaunie	 tiesneši	 no	Alojas	
vidusskolas,	 viņus	 koordinēja	 skolotājs	
Aivars	Auseklis.	Katras	spēles	1.	puslaikā	
uz	laukuma	devās	meitenes,	bet	2.	puslai-
kā	 spēli	 turpināja	zēni.	Spēles	bija	 sprai-
gas	 un	 interesantas.	 Florbolā	 ļoti	 stipri	
pretinieki	 izrādījās	 Staiceles	 vidusskolas	
komanda,	 kas	 viegli	 un	 ar	 pārliecinošu	
rezultātu	uzvarēja	 abus	 savus	pretiniekus	
(4:1,	10:0).	Tāpēc	vislielākās	emocijas	un	
līdzīgākā	cīņa	bija	pēdējā	spēlē,	kad	tikās	
Alojas	 un	 Ozolmuižas	 komanda.	 Visas	 
14	minūtes	bija	spraiga	cīņa,	neviens	ne-
ļāva	gūt	vieglus	vārtus.	Stiprāka	izrādījās	
Ozolmuižas	komanda,	un	spēle	noslēdzās	
ar	rezultātu	2:1.
	 Tautas	 bumbas	 sacensībās	 daudz	 līdz-
vērtīgākā	 spēlē	 uzvaru	 guva	 staicelieši,	 
2.	 vietā	 Alojas	 komanda,	 bet	 3.	 šoreiz	
Ozolmuiža.	 Šīs	 sacensības	 (un	 arī	 lēcie-
nus	ar	 lecamauklu)	 teicami	 tiesāja	 jaunie	
tiesneši	no	Staiceles	Sporta	profesionālās	
vidusskolas,	 viņus	 koordinēja	 skolotāja	
Vizma	Tiltiņa.
	 Paralēli	sporta	spēlēm	visi	varēja	pār-
baudīt	 savus	 spēkus	 lēcienos	 ar	 lecam-
auklu	 un	 basketbola	 soda	metienos.	 Šie	
sporta	 veidi	 ietilpa	 komandu	 kopvērtē-
jumā,	 bet	 bija	 arī	 individuālā	 vērtēšana.	
Vislabākie	 lēcienos	 ar	 lecamauklu	 starp	
zēniem:

	 1.	vietā	Alens	Mārtiņš	Jirgensons	
	 (154	reizes	minūtē),
	 2.	vietā	Artūrs	Rainers	Talcis,
	 3.	vietā	Valts	Rinalds	Kokins;
starp	meitenēm:	
	 1.	vietā	Ieva	Ulme	(156	reizes	minūtē),
	 2.	vietā	Laura	Staģe,
	 3.	vietā	Dana	Maksimova.
	 Saskaitot	 kopā	 labākos	 rezultātus,	 no-
skaidrojās,	ka	lēcienos	ar	lecamauklu	stip-
rākā	 ir	 Staiceles	 vidusskolas	 komanda,	 
2.	 vietā	 -	 Alojas	 Ausekļa	 vidusskola	 un	 
3.	vietā	-	Ozolmuižas	pamatskola.
	 Basketbola	soda	metienos,	ko	atbildīgi	
un	 raiti	 tiesāja	 Ozolmuižas	 pamatskolas	
jaunie	tiesneši	un	skolotāja	Silva	Stumpe,	
starp	meitenēm
	 1.	vietā	Kitija	Berga,
	 2.	vietā	Dana	Maksimova,

	 3.	vietā	Annija	Delvere;
starp	zēniem:
	 1.	vietā	Artis	Doroškēvičs,
	 2.	vietā	Mikus	Trauliņš,
	 3.	vietā	Emīls	Arturs	Sorokins.
	 Kopvērtējumā	 basketbola	 soda	 metie-
nos	visprecīzākā	bija	Ozolmuižas	koman-
da,	aiz	sevis	atstājot	alojiešus,	bet	trešie	-	 
staicelieši.
	 Interesanta	bija	stafete,	kurā	katram	da-
lībniekam	bija	jāizpilda	visi	etapi	-	jāprot	
saglabāt	 līdzsvaru,	 pārskrienot	 pār	 baļķi,	
lēkt	ar	maisu,	precīzi	un	ātri	 izpildīt	flor-
bola	 un	 basketbola	 elementus,	 kā	 arī	 jā-
būt	lieliskai	izturībai	un	spēkam,	lai	spētu	
pārnest	pildbumbas.	Vislabāk	stafeti	veica	
Staiceles	komanda,	otrie	-	Ozolmuiža,	no	
kuras	tikai	par	mazu	laika	sprīdīti	atpalika	
Alojas	komanda.

	 Komandu	 kopvērtējumā	 tika	 summēti	
visu	piecu	sacensību	veidu	rezultāti.	Līdz	
ar	to	šogad	kopvērtējumā	skolas	izvietojās	
šādi:
	 3.	vietā	Alojas	Ausekļa	vidusskola;
	 2.	vietā	Ozolmuižas	pamatskola;
	 1.	 vietā	 Staiceles	 vidusskola:	 Estere	
Endija	Ustrisova,	Laura	Staģe,	Dana	Mak-
simova,	Agnese	Medne,	Krista	 Leimane,	
Elgars	Edgars	Gavris,	Alens	Mārtiņš	 Jir-
gensons,	 Emīls	 Arturs	 Sorokins,	 Artūrs	
Rainers	Talcis	un	Mārtiņš	Ristamecs.
	 Paldies	par	sadarbību	aktīvā	sacensību	
organizēšanā	 un	 tiesāšanā	 visām	 novada	
skolām!	Īpašs	paldies	sporta	skolotājiem,	
jo	viņu	ieguldījums	ir	nenovērtējams.	

Inga Konrāde,
Alojas novada sporta skolas direktores 

vietniece 

Alojas novada vispārizglītojošo skolu 
7. sporta spēles

Uzvarētāju komandas kopbilde. 1. rindā trešā no kreisās - skolotāja Vizma Tiltiņa

 Alojas	Ausekļa	 vidusskolas	 9.	 klases	
komanda	 arī	 šogad	piedalījās	AS	Latve-
nergo	 rīkotajā	 konkursā	 Eksperiments. 
Tajā	 var	 piedalīties	 Latvijas	 Republikas	
skolu	8.	 un	9.	 klašu	 skolēni.	Dalība	no-
tiek	komandā,	kuras	sastāvā	ir	līdz	5	sko-
lēni,	no	kuriem	viens	ir	komandas	kaptei-
nis.	Komandas	dalībniekiem	jābūt	vienas	
skolas	skolēniem,	kuri	mācās	8.	un/vai	9.	
klasē.	Katrai	komandai	 ir	 skolotājs	kon-
sultants.
		 Konkurss	notiek	līdz	2016.	gada	mai-
jam.	Katra	komanda	pārstāv	vienu	Latvi-
jas	reģionu	-	Kurzemi,	Vidzemi,	Zemgali,	
Latgali,	Rīgu	un	Rīgas	pilsētu.	Skolu	kla-
sificēšana	pa	reģioniem	notiek	pēc	2009.	
gada	5.	maija	Ministru	kabineta	noteiku-
miem	Nr.	391	Noteikumi par plānošanas 
reģiona teritorijām.	Mēs	startējām	Rīgas	
reģionā,	kurā	bija	42	komandas	un	kop-
vērtējumā	 ieguvām	 10.	 vietu.	 Vidzemes	
reģionā	bija	 tikai	31	komanda.	Ar	startu	
esam	apmierināti,	jo	konkurence	bija	ļoti	
spēcīga.	Tālāk	sacenšas	tikai	5	komandas	
no	katra	reģiona.
		 Konkurss	notiek	jau	21.	gadu.	Tā	mēr-
ķis	ir	izglītot	jauniešus	par	drošu	un	efek-
tīvu	elektroenerģijas	lietošanu	sadzīvē	un	

skolā,	 kā	 arī	 veidot	 izpratni	 un	 interesi	
par	fiziku.
	 Neklātienē	piedalījāmies	atlases	kārtā	
Iesildīšanās tests internetā,	kā	arī	2.	kār-
tā	Eksperimentālais izaicinājums.
	 Laikā	 no	 8.	 februāra	 līdz	 21.	martam	
kopā	 tika	atrisināti	40	kompleksie	uzde-
vumi	un	veikti	5	eksperimentālie	uzdevu-
mi.	Šā	gada	tēmas	ir	alternatīvie	enerģijas	
avoti,	enerģētika,	elektriskās	ķēdes,	elek-
trodrošība	 un	 elektrība	 saistībā	 ar	 citām	
fizikas	 jomām,	 sadzīve,	 fakti	 un	 fizikas	
vēsture.
	 Mūsu	komanda	-	Māris	Cinis	(koman-
das	kapteinis),	Alija	Neļķe,	Lauma	Auzi-
ņa,	Amanda	Saulāja	-	tiešām	ieguldīja	lie-
lu	darbu	un	laiku,	lai	risinātu	ļoti	sarežģī-
tus	uzdevumus.	Tas	prasīja	gan	zināšanas	
fizikā,	 matemātikā,	 ģeogrāfijā,	 vēsturē,	
ķīmijā	un	citos	mācību	priekšmetos,	gan	
labas	 tehniskās	 angļu	 valodas	 zināšanas	
un	datorprasmes.	Liels	paldies	komandas	
kapteinim	Mārim	par	 lielo	uzņēmību	un	
neatlaidību!

Sarmīte Mangulsone,
AAV fizikas skolotāja, 

komandas «Negatīvi pozitīvie» 
konsultante

Alojas Ausekļa 
vidusskolas komanda 

konkursā 
«Eksperiments»

	 Alojas	mednieku	kluba	(AMK)	šautuvē	
Reišmalīši	tagad	iespējams	nokārtot	Valsts	
meža	dienesta	(VMD)	teorijas	un	šaušanas	
eksāmenus	 jaunajiem	medniekiem.	AMK	
vadītājs	Aigars	Rumbergs	ar	gandarījumu	
atzīst,	ka	pārbūvēt	šautuvi	atbilstoši	VMD	
prasībām	eksāmenu	kārtošanai	bijis	viens	
no	 svarīgākajiem	 uzdevumiem,	 un	 nu	
mērķis	 sasniegts.	 Pirmajā	 reizē	 uz	 med-
nieka	apliecības	iegūšanu	Alojā	pretendē-
ja	26	cilvēki	no	visas	Latvijas,	eksāmenu	
nenokārtoja	vien	pāris.	-	Par pieteikšanos 

eksāmenam cilvēki zvanīja, piemēram, no 
Jelgavas puses, teikdami, ka nekur citur 
tos nevarot nokārtot, jo Rīgā visas vietas 
jau aizņemtas. Ziemeļvidzemē šobrīd ir 
trīs VMD eksāmenu prasībām atbilstošas 
šautuves: Alojā, Rencēnos un Straupes pa-
gastā. Pie mums tuvākajā laikā notiks trīs 
eksāmeni. Pirmais jau bija martā, vēl būs 
jūnijā un septembrī, taču apmācību var 
sarunāt jebkurā laikā,  skaidro	A.	Rum-
bergs.

Sagatavoja Zane Landsmane

Alojā iespējams nokārtot 
mednieku eksāmenus

http://www.aloja.lv

