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IV VIRSDIRIĢENTU SVĒTKI
Alojā, 2016. gada 21.maijā

12.00  Alojas ev.-lut. baznīcā, Baznīcas ielā 2
 GARĪGĀS MŪZIKAS KONCERTS
 Džakomo Pučīni “MESSA DI GLORIA”
13.00 pie piemiņas akmens, Jūras  ielā 20a
            INDRIĶA ZĪLES ATCERES BRĪDIS
13.30 laukumā, Rīgas ielā 4
 TAUTAS MŪZIKAS UN DEJU KONCERTS
18:00 Virsdiriģentu birzī, Valmieras ielā 6
 VIRSDIRIĢENTI STĀDA OZOLUS 
19.00 vidusskolas parkā, Ausekļa ielā 1
 SVĒTKU KONCERTS  
 “DZIESMA –DVĒSELES DURVIS”
              Dziesmu svētku virsdiriģenti, 
 jauktie, sieviešu un vīru kori
              Mākslinieciskais vadītājs 
      Kaspars Ādamsons
18:00 - 24:00  muzejā, Ausekļa ielā 1
 MUZEJU NAKTS IZSTĀDE
21:00 vidusskolas parkā
 ZAĻUMBALLE

	 Uzsākti	 Staiceles	 pilsētas	 tranzīt
ielas	 un	 tilta	 pār	 Salacu	 (valsts	 re
ģionālā	autoceļa	P15	Ainaži		Matīši	
posms	 no	 28,674.	 līdz	 29,919.	 km)	 
pārbūves	 1.	 un	 2.	 daļas	 darbi.	 Tos	
veic	 SIA	 8CBR,	 būvuzraugs	 	 
SIA	 Jurēvičs un partneri,	 autoruz
raugs	SIA	Ceļukomforts.
	 Šo	 darbu	 plānotās	 izmaksas	 	
1	 394	 019	 EUR	 (ieskaitot	 PVN).	
Projekta	finansēšanai	saņemta	Valsts	
autoceļu	fonda	774	000	EUR	dotāci
ja,	bet	pārējo	sedz	Alojas	novada	paš
valdības	budžets,	veicot	aizņēmumu	
Valsts	kasē.
		 Paredzēts	 veikt	 tilta	 pār	 Salacu	
pārbūvi	un	1,06	km	ceļa	posma	 (no	
Salacas	 tilta	 virzienā	 uz	Aloju)	 pār
būvi.	Darbus	plānots	pabeigt	oktobrī.
	 Informējam,	 ka	 būvdarbu	 laikā	 satik
sme	pār	tiltu	tiek	organizēta	pa	vienu	joslu.	
Īpaša	uzmanība	jāpievērš	tam,	ka	tilta	šķēr
sošanai	 noteikts	 transportlīdzekļa	 mak
simālais	 platuma	 ierobežojums	 	 2,80	m,	
tāpēc	 transportlīdzekļiem,	 kas	 pārsniedz	
šo	platuma	atzīmi,	 tiek	 ieteikts	 apbrauca
mais	ceļš	caur	Puršēniem	un	Rozēniem.
	 Jūnija	vidū	plānots	divas	reizes	kādā	no	

Sākts Staiceles tranzītielas un 
tilta remonts. Noteikti satiksmes 

ierobežojumi

darbdienām	vakarpusē	pilnībā	slēgt	satik
smi	pār	 tiltu	uz	30	 	 45	minūtēm.	Par	 to	
plašāka	informācija	vēl	tiks	sniegta.
	 Lūdzam	visus	būt	saprotošiem	par	vei
camajiem	 būvdarbiem	 un	 ievērot	 noteik
tos	ierobežojumus.

Pauls Lielmanis,
AlojasnovadadomesAttīstībasnodaļas

vadītājs

	 23.	aprīlī	Vilzēnos	notika	mazo	vokālistu	konkurss	Alojasnovada
Cālis2016.	Šogad	tajā	piedalījās	astoņi	konkursanti	no	visa	novada		
Anete	Volde,	Dace	Štemere,	Dārta	Dreimane,	Samanta	Dubra,	Anete	
Dene,	Santa	Zivtiņa,	Baiba	Mežule	un	vienīgais	puika	Jānis	Brents.	
	 Viņu	sniegumu	vērtēja	žūrija		Izglītības,	kultūras	un	sporta	no
daļas	vadītāja	Dace	Lāce,	Dzimtsarakstu	nodaļas	vadītājas	v.i.	Inga	
Neimane	un	Puikules	kopienas	centra	Puikulesmuiža	vadītāja	Mon
ta	Meldere.	Lai	bērniem	drošāk	kāpt	uz	skatuves,	viņus	iedrošināja	
ne	tikai	vokālie	pedagogi,	vecāki	un	citi	atbalstītāji,	bet	arī	pasāku
ma	vadītājs	Ēzelītis,	kura	lomā	iejutās	tautas	nama	jauniešu	drama
tiskā	kolektīva	Knaģīši	dalībniece	Ieva	Kreišmane.
	 Mazos	dziedātājus	vērtēja	divās	vecuma	grupās		no	3	līdz	5	ga
diem	un	6	līdz	7	gadiem.	Konkursa	žūrija	par	uzvarētājām	izraudzī
jās	alojieti	A.	Voldi	(4	gadi)	un	A.	Deni	(6	gadi)	no	Brīvzemnieku	
pagasta.	Abu	meiteņu	skolotāja	ir	Maruta	Gaugere.	Pārējie	konkursa	
dalībnieki	tika	pie	novada	cālēna	titula,	balviņām	un	kārumiem.	Sa
nākušos	ar	uzstāšanos	priecēja	Vilzēnu	tautas	nama	bērnu	vokālais	
ansamblis	Pienenītes.

Zanes Landsmanes tekstsunfoto

Noskaidroti titula 
«Alojas novada 

Cālis 2016» 
ieguvēji

Mazo dziedātāju konkursa dalībnieki kopā ar savām skolotājām un pasākuma vadītāju Ēzelīti

 Novada	uzņēmēji	aicināti	pieteikties	preču	un	pakalpo
jumu	zīmes	lietošanai.	Lai	pieteiktos,	nepieciešams	aizpil
dīt	pieteikumu	mājaslapā	www.aloja.lv.	Aizpildītu	pietei
kumu	lūdzam	iesniegt	Alojas	novada	domē	(Jūras	iela	13,	
Aloja,	LV4064),	Alojas	novada	domes	Attīstības	nodaļā	
(Limbažu	iela	8,	Aloja,	LV4064)	vai	elektroniski,	sūtot	uz	
zane.lapsane.celma@aloja.lv,	ar	norādi	Prečuzīmes«Alo-
jasnovadālabidarīts!»lietošanai.

Zane Landsmane

Apstiprināta preču un pakalpojumu 
zīme «Alojas novadā labi darīts!»

http://www.aloja.lv
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	 Domes	 sēdes	 ievadā	 izpilddirektors	
Mārtiņš	 Kļaviņš	 informēja	 deputātus	 par	
aizvadītā	mēneša	 sēdē	 pieņemto	 lēmumu	
izpildi,	 pašvaldības	 iestāžu	 un	 speciālistu	
darbu,	 vakancēm	 un	 citām	 aktualitātēm.	
Atskaiti	 par	 paveikto,	 kā	 ierasts,	 sniedza	
arī	 domes	 priekšsēdētājs	 Valdis	 Bārda.	
Šoreiz	 sēdes	 darba	 kārtībā	 tika	 iekļauti	 
46	jautājumi,	par	kuriem	lēma	14	deputātu.
	 Lēma	 piešķirt	 774,40	 EUR	 finansēju
mu	Alojas	Ausekļa	vidusskolas,	Puikules	
pamatskolas	 un	 BSAC	 Zīles	 kopmītņu	
ēku	ugunsdzēsības	signalizācijas	projektē
šanas	 darbu	 veikšanai,	 bet	 2760,48	EUR	
piešķīra	 Puikules	 pamatskolas	 un	 Ozol
muižas	 pamatskolas	 ēkas	 koka	 konstruk
ciju	apstrādei	ar	pretuguns	aizsargvielām.
	 Ņemot	vērā,	ka	Alojas	sporta	hallē	no
tiek	dažādi	pasākumi,	tostarp	Latvijas	mē
roga,	kuros	nepieciešama	skatuves	izman
tošana,	2200,54	EUR	finansējumu	piešķī
ra	 saliekamās	 skatuves	 iegādei,	 jo	pagai
dām	 skatuve	 tiek	 transportēta	 no	Alojas	
kultūras	 nama,	 bet	 regulārā	 pārvietošana	
bojā	tās	izskatu,	turklāt	transportēšana	un	
montāža	maksā	 dārgi.	 Saliekamo	 skatuvi	
plānots	 izmantot	 arī	 citiem	 pasākumiem	
ārpus	halles.	
	 Sēdē	pieņēma	lēmumus	par	līdzfinansē
juma	piešķiršanu	vairāku	biedrību	plānoto	
projektu	 īstenošanai,	 piedaloties	 Vidze
mes	 lauku	 partnerības	Brasla	 izsludinātā	
LEADER	projektu	konkursa	1.	kārtā.
	 Pašvaldība	 saņēma	 astoņu	 novada	 ie
dzīvotāju	 iesniegumu	 ar	 lūgumu	 izskatīt	
jautājumu	 par	 smagās	 tehnikas	 plūsmas	
novirzīšanu	pa	Alojas	apvedceļu,	neļaujot	
tai	 iebraukt	Alojas	 pilsētā	 pa	 Jūras	 ielu.	
Lai	 noskaidrotu	 vietējo	 uzņēmēju	 skatī
jumu	attiecībā	uz	iespējamo	kravas	trans
porta	 kustības	 ierobežojumu,	 tika	 veikta	
uzņēmēju	aptauja.	Tajā	piedāvātais	risinā
jums	 aizliegt	 caurbraukt	 kravas	 transpor
tam	Jūras	ielas	posmā	no	Rīgas	ielas	līdz	
Jūras	 ielas	 beigām	 (pilsētas	 robežai)	 tika	
apspriests	arī	Uzņēmēju	konsultatīvās	pa
domes	sēdē,	kur	priekšlikums	guva	atbal
stu.	Līdz	ar	to	dome	lēma	aizliegt	kravas	
transporta	tranzīta	satiksmi	iepriekš	minē
tajā	 posmā	 un	 uzdot	 pilsētas	 pārvaldnie
kam	noteiktajā	kārtībā	saskaņot	un	uzstā
dīt	nepieciešamās	ceļa	zīmes.	
	 Nolēma	 apstiprināt	 grozījumus	 notei
kumos	 Par Alojas novada pašvaldībai
piederošo un piekritīgo zemes gabalu iz-
nomāšanas kārtību,	 tika	 apstiprināti	 no
mas	 tiesību	 izsoļu	 rezultāti	 un	 lemts	 par	
citiem	jautājumiem	saistībā	ar	nekustama
jiem	īpašumiem.	
	 Ar	 pilnīgu	 informāciju	 par	 visiem	 sē
dēs	 pieņemtajiem	 lēmumiem	 iespējams	
iepazīties	 mājaslapas	 www.aloja.lv	 sada
ļā	Pašvaldība-Domessēdes.	
	 Nākamā	 domes	 sēde	 notiks	 26.	 maijā	
pl.	10	Jūras	ielā	13,	Alojā.

Sagatavoja
Zane Landsmane

28. aprīļa 
domes sēdē

	 No	26.	līdz	27.	maijam	Ozolmuižas	sa
biedriskajā	kompleksā,	 bērnunama	 telpās	
notiks	8.	Baltijas	valstu	profesionālās	 iz
glītības	 iestāžu	 apdares	 darbu	 pedagogu	
profesionālās	 meistarības	 konkurss.	 Tā	
laikā	apdares	darbu	speciālisti	bērnunama	
kopmītņu	istabiņās	veiks	sienu	un	griestu	
nobeiguma	sagatavošanu	krāsošanai,	krā
sošanu	un	dekoratīvu	tapešu	sleju	līmēša
nu.	
	 Konkursa	mērķis	ir	veicināt	izpratni	par	
profesionālās	izglītības	nozīmi	un	sekmēt	
tās	attīstību,	kā	arī	veicināt	sadarbību	starp	
darba	devējiem	un	profesionālās	izglītības	
iestādēm,	veidojot	pieredzes	apmaiņu.	Ap
rīļa	beigās	profesionālās	izglītības	kompe
tences	centra	RīgasValststehnikums	Lim
bažu	teritoriālās	struktūrvienības	audzēkņi	
skolotājas	Dinas	Sproģes	vadībā	jau	veica	
nepieciešamos	 priekšdarbus	 remonta	 no
slēgumam,	 taču	pirms	 tam	ar	SIA	Conti-
nium	speciālistu	rokām	tika	veikta	istabi
ņu	durvju	nomaiņa,	elektrības	instalācijas	
pārvilkšana	un	signalizācijas	ierīkošana.	

	 Bērnu	 ilgstošas	 sociālās	 aprūpes	 un	
rehabilitācijas	 centra	Zīles	 vadītāja	 Dace	
Lapšāne	 atzīst,	 ka	 ir	 neizsakāmi	 priecīga	
par	 ēkas	 1.	 stāva	 pārvērtībām.	 	Arī bēr-
nunamaiemītniekiembijaiespējapavērot,
cik darbietilpīgas ir veiktās pārmaiņas.
Bērni varēja piedalīties dažādos sīkos
palīgdarbos, piemēram, telpu tīrīšanā.
Varbūtkādamnoviņiemradīsiesinterese
parapdaresdarbaspeciālistaprofesiju,		
spriež	iestādes	vadītāja.	
	 D.	Lapšāne	izsaka	pateicību	idejas	au
torēm		Alojas	novada	Izglītības,	kultūras	
un	sporta	nodaļas	vadītājai	Dacei	Lācei	un	
Rīgas	 Valsts	 tehnikuma	 Limbažu	 terito
riālās	struktūrvienības	skolotājai	D.	Spro
ģei.	Lielu	paldies	viņa	saka	Alojas	novada	
domes	 priekšsēdētājam	 Valdim	 Bārdam,	
izpilddirektoram	Mārtiņam	 Kļaviņam	 un	
deputātiem	par	finansiālo	 atbalstu,	 kā	 arī	
pašvaldības	Saimnieciskās	darbības	noda
ļas	vadītājam	Aivaram	Krūmiņam	par	dar
bu	organizēšanu	un	visiem,	kuri	piedalījās	
to	veikšanā.

	 Par	 sadarbības	veidošanos	gandarīts	 ir	
arī	V.	Bārda.	Viņš	norāda,	ka	pēc	konkur
sa	 noslēgšanās	 Ozolmuižā	 Alojas	 nova
da	 pašvaldības	 sadarbība	 ar	 Rīgas	Valsts	
tehnikumu	nebeigsies,	 jo	pēc	 sarunām	ar	
skolas	vadību	radušās	vairākas	idejas	par	
iespējām	 nākotnē	 īstenot	 ne	 vien	 profe
sionālās	izglītības	programmas	skolēniem	
pēc	9.	klases	un	vidusskolas	absolvēšanas,	
bet	arī	mūžizglītības	jomā.	
	 Konkursu	 organizē	 SIA	 Akzo Nobel
Baltics,	 SIA	 Henkel Baltii ŌU,	 Rīgas	
Valsts	 tehnikuma	 Limbažu	 teritoriālā	
struktūrvienība	un	Valsts	 izglītības	satura	
centrs,	Alojas	 novada	 dome	 sadarbībā	 ar	
būvniecības	nozares	partneriem.	
	 Konkursa	atbalstītāji		SIA	AkzoNobel
Baltics,	SIA	HenkelBaltiiŌU,	SIA	Asio,	
SIA	RobertBOSCH,	SIA	VelveM.S. teh-
noloģijas,	SIA	HARDEXBaltic,	SIA	We-
ber	un	Latvijas	Būvnieku	asociācija.

Zane Landsmane,
Alojasnovadadomes

sabiedriskoattiecībuspeciāliste

Ozolmuižā notiks 8. Baltijas valstu 
profesionālās izglītības iestāžu 

apdares darbu pedagogu konkurss

	 Nesen	 atjaunotajā	 Vilzēnu	 bērnudār
zā	29.	aprīlī	notika	pirmsskolas	izglītības	
iestāžu	(PII)	pedagogu	metodiskās	nodar
bības	un	pieredzes	apmaiņas	tikšanās	par	
moderno	tehnoloģiju	izmantošanu	mācību	
procesā	ar	piec	un	sešgadīgiem	bērniem.	
Tajā	piedalījās	skolotājas	no	Ozolmuižas,	
Staiceles,	Alojas	un	Vilzēnu	PII	Auseklītis.
	 Diena	 sākās	 ar	 Vilzēnu	 bērnudārza	
grupiņas	Kamenītes	(5		7	gadi)	bērnu	un	
skolotājas	Madaras	Golubovas	vadītās	no
darbības	Stāstsparlabusirsniņu	demons
trēšanu.	Tās	laikā	bērni	rādīja	dažādas	so

ciālās	 prasmes,	 zināšanas	matemātikā	 un	
dabas	 zinībās,	 muzikalitāti	 un	 atjautību,	
praktiski	 darbojoties	 gan	 komandā,	 gan	
individuāli.	Galvenais	uzsvars	bija	likts	uz	
veiksmīgu	tehnoloģiju	iesaisti,	teju	ikvie
nā	nodarbības	aktivitātē	paralēli	darbojo
ties	ar	interaktīvo	tāfeli.
	 Pēc	nodarbības	pedagogi	PII	Auseklītis 
vadītājas	 Maijas	 Šembeles	 vadībā	 devās	
ekskursijā	pa	ēku,	bet	vēlāk	tikšanās	dalīb
niekus,	 bērnudārza	 kolektīvu	 un	 grupiņu	
audzēkņus	 apciemoja	 kādreizējais	 uzņē
mējs	Andrejs	Hansons,	kurš	pastāstīja	par	

savu	un	Bruno	Šulca	veidoto	dabas	īsfilmu	
Klaidoņstāsts.	Filmu	par	Ungurpils	ezeru	
un	tā	peldošajām	salām	visi	kopīgi	noska
tījās,	 bet	 tās	 ierakstu	 zibatmiņas	 formā
tā	A.	Hansons	 dāvināja	M.	Šembelei,	 lai	
filmu	būtu	iespējams	noskatīties	vēl	kādu	
reizi	un	parādīt	arī	bērnudārza	ciemiņiem,	
kuru	pēc	ēkas	atjaunošanas	netrūkst.
	 Noslēgumā	 skolotājas	 pārrunāja	 tik
šanās	 laikā	 gūtos	 iespaidus	 un	 ikdienas	
darba	pieredzi,	kā	arī	idejas	turpmākajam	
darbam.	

Zanes Landsmanes tekstsunfoto

PII Auseklītis Vilzēnu bērnudārza mazās Kamenītes ar skolotāju Madaru Golubovu, veicot nodarbības uzdevumus. To vēro novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājas

Vilzēnos pedagogi gūst idejas moderno 
tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā

Izglītības iestādes nosaukums Jūnijs Jūlijs Augusts
Pirmsskolas	izglītības	iestāde	(PII)	Auseklītis strādā strādā	līdz	15.	jūlijam slēgta
PII	Auseklītis	struktūrvienība	Vilzēnos slēgta strādā	no	18.	jūlija strādā
Alojas	Ausekļa	vidusskola strādā	līdz	17.	jūnijam slēgta strādā
Ozolmuižas	pamatskola strādā	līdz	15.	jūnijam slēgta slēgta
Staiceles	vidusskola strādā slēgta strādā

Alojas pirmsskolas izglītības iestādes «Auseklītis» un 
Alojas novada vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupu 

darba grafiks vasaras periodā
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	 Aprīlī	Alojas	novada	sešu	cilvēku	dele
gācija	(domes	priekšsēdētājs	Valdis	Bārda,	
deputāte	un	SIA	Būsivesels	vadītāja	 Inga	
MauriņaKaļva,	 deputāte	 un	 Alojas	 Au
sekļa	vidusskolas	direktore	Inese	Mētriņa,	
deputāts	 un	 SIA	 Tēraudiņi	 vadītājs	 Val
dis	Možvillo,	Alojas	novada	sporta	skolas	
direktores	 vietniece	 izglītības	 jomā	 Inga	
Konrāde	 un	 SIA	Draugu dārzs	 būvdarbu	
vadītājs	 Alvis	 Bondars)	 devās	 pieredzes	
apmaiņas	braucienā	uz	Nīderlandi.	Tas	tika	
rīkots,	lai	iepazītos	ar	bērnu	peldētapmācī
bas	 un	 drošības	 uz	 ūdens	 apmācības	 pro
grammām	 un	 to	 īstenošanu	 peldbaseinos	
vispārējās	mācību	iestādēs	un	sporta	hallēs	
kampaņā Learntoswim(tulkojumā	Mācies
peldēt).	 Nīderlandē	 ļoti	 akcentē	 peldētap
mācības	 kā	 veselībai	 un	 dzīvībai	 svarīgu	
prasmju	apguves	nozīmīgumu.
	 Vispirms	aplūkojām	dažādu	baseinu	un	
sporta	haļļu	arhitektūru.	Katrā	no	pieciem	
apmeklētajiem	baseiniem	 iepazinām	mūs
dienīgu	aprīkojumu	un	apkalpošanas	sistē
mas,	peldēšanas	inventāru,	tā	novietošanas,	
pārvietošanas	 un	 uzglabāšanas	 dažādus	
risinājumus,	 kā	 arī	 apkalpojošo	 personālu	
un	 tā	 funkcijas.	Lai	gan	peldbaseinu	aprī
kojums	pamatā	visur	ir	līdzīgs,	katrā	tomēr	
atšķīrās	tehniskais	nodrošinājums	un	telpu	
iekārtojums.	Līdz	ar	to	katrā	no	apmeklēta
jiem	baseiniem	varējām	ieraudzīt	ko	jaunu,	
inovatīvu,	vai	arī	to	pašu,	ko	citur,	bet	citā
dāk	pielietotu	un	līdz	ar	to	labāku.	
	 Visvairāk	 pārsteidza	 baseini	 ar	 paceļa
mām	grīdām.	Jau	pirms	brauciena	zinājām,	
ka	Nīderlandē	 populārs	 un	 ekonomisks	 ir	
risinājums	 nebūvēt	 divus	 baseinus	 (vienu	
seklu	 bērniem,	 un	 otru	 dziļu	 	 sportam),	
bet	 vienu	 divdaļīgu	 baseinu	 ar	 paceļamu	
grīdu.	Tomēr	 nebijām	 gaidījuši,	 ka	 grīdas	
augstums	ir	tik	viegli	un	ātri	maināms.	Dar
binieks	 ar	 vienas	 pogas	 palīdzību	 nepilnu	 
4	minūšu	laikā	baseina	grīdu	no	3	m	dziļu
ma	pacēla	līdz	baseina	augšējai	malai.	Līdz	
ar	to	varējām	pastaigāties	pa	sausu	baseina	
grīdu.	Darbinieki	stāstīja,	ka	ikdienā	grīdu	
līdz	augšai	parasti	celt	nevajagot.	To	atstāj	
tādā	dziļumā,	kādā	vēlas	strādāt	ar	bērniem.	
Ja	peldēt	ierodas	pavisam	mazi	bērni,	grīdu	
var	pacelt,	 izveidojot	pat	 tikai	10		20	cm	
dziļu	baseinu,	bet	vēlāk	dziļumu	atkal	pa
lielināt.	Šāds	risinājums	ir	ne	tikai	izdevīgs,	
bet	arī	rada	lielāku	drošību.	
	 Drošības	jautājums	šajā	apmācībā	ir	ļoti	
svarīgs.	Jebkurā	peldvietā	ikviens	grib	būt	
drošs	par	savu	dzīvību,	tāpēc	būtiska	ir	pel
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dētprasme.	 Ļoti	 interesanta	 un	 pārdomāta	
ir	Nīderlandes	izstrādātā	programma	bērnu	
peldētapmācībai		Learntoswim.	Ar	šo	pro
grammu	iepazīstināja	peldēšanas	program
mas	 menedžeris,	 Dinnselburgas	 baseina	
peldēšanas	programmas	menedžeris	Etjēns	
Stotenkamps	(Etienne	Stoltenkamp).	Bērni
jau	no	4	gadu	vecuma	pamazām		trīs	apgu
ves	 līmeņos	 	 tiek	 apmācīti	 peldēšanā.	To	
izdarot,	tiek	kārtoti	peldēšanas	testi,	un	tad	
bērns	 saņem	 sertifikātu,	 kas	 apliecina,	 ka	
viņš	patiesi	prot	ļoti	labi	peldēt.	Šāda	pro
gramma	nodrošina	bērna	drošību	uz	ūdens	
un	samazina	risku	slīkt.
	 Baseinā	 vērojām	 peldēšanas	 nodarbī
bas	 bērniem	 dažādās	 vecuma	 grupās,	 kā	
arī	 iepazinām	peldēšanas	 testu	vingrināju
mus	 sertifikāta	 iegūšanai.	 E.	 Stotenkamps	
vairākkārt	uzsvēra,	ka	galvenais	 ir	peldēt
apmācību	balstīt	uz	trim	vaļiem		drošību,	
prieku	 un	 kvalitāti.	 Vērojot	 nodarbības,	
varējām	 pārliecināties	 par	 šo	 vārdu	 patie
sumu.	 Katrs	 uzdevums	 bija	 pārdomāts,	
interesants	un	bērnu	 spējām	piemērots,	 jo	
katrs	atradās	grupā,	kas	bija	viņam	piemē
rota	pēc	prasmēm,	nevis	vecuma.	Tādējādi	
vienā	grupā	varēja	atrasties	gan	desmitgad
nieks,	 gan	 sešgadnieks,	 un	 vienlīdz	 labi	
veikt	uzdevumus.	Lai	nokārtotu	testu,	kat

ram	bērnam	jāprot	veikt	līmenim	atbilstošu	
distanci,	ar	drēbēm	mugurā	gan	peldot,	gan	
nirstot.	Katrā	baseinā	kāds	treneris	strādā
ja	ar	savu	grupu,	kurā	bija	līdz	10	bērniem	
(drošības	apsvērumu	dēļ),	un	ikkatram	acīs	
mirdzēja	prieks	piedalīties	nodarbībā.	Bēr
ni	ar	interesi	gaidīja	katru	jauno	uzdevumu.	
To	visu	vērojot,	ļoti	vēlējāmies,	lai	arī	pie	
mums	Latvijā	būtu	šāda	apmācības	sistēma	
un	tik	profesionāli	treneri,	kuri	savu	darbu	
veic	ar	patiesu	prieku	un	lepnumu,	degsmi	
visu	 izdarīt	 pēc	 iespējas	 labāk.	Kā	 izrādī
jās,	to	visu	ir	iespējams	īstenot,	jo	treneris	
E.	Stotenkamps	varētu	pasniegt	peldēšanas	
apmācību	un	pilnveidi	arī	Latvijas	skolotā
jiem.	 Kompānijas	 Slangen+Koenis Arhi-
tecten	birojā,	 tiekoties	ar	menedžeri	Ēriku	
Roršu	(Erik	Rörsch),	 tika	dibināti	kontak
ti,	 kas	 nodrošinātu	 peldēšanas	 apmācības	
programmas	 ieviešanu	un	pilnveidi	Latvi
jas	izglītības	sistēmā.
	 Labi	pārzinot	gan	Latvijas,	gan	kaimiņ
valstu	 izglītības	 sistēmas,	 bijām	 pārsteigti	
par	 izglītības	 sistēmu	 Nīderlandē.	 Ar	 to	
ilgās	 un	 interesantās	 diskusijās	 iepazinā
mies,	 tiekoties	ar	 turienes	 izglītības	darbi
niekiem,	aplūkojot	mācību	bāzes	utt.	Inte
resanti,	ka	Nīderlandes	bērni	ir	skolēni	jau	
no	4	gadu	vecuma	un	uz	skolu	dodas	tūlīt	

pēc	savas	dzimšanas	dienas		cits	sāk	mā
cīties	septembrī,	cits	oktobrī,	bet	cits	 tikai	
maijā.	Līdz	 ar	 to	 skolotājiem	 jāstrādā	 ļoti	
pārdomāti,	 izstrādājot	 katram	 piemēro
tus	uzdevumus.	Atšķirībā	no	Latvijas,	kur	
viens	 klases	 audzinātājs	 māca	 no	 1.	 līdz	 
4.	klasei,	Nīderlandes	skolās	viens	skolotājs	
pasniedz	visus	priekšmetus	(izņemot	mūzi
ku	un	sportu)	vienu	gadu,	nākamajā	klasē	
visus	 šos	 priekšmetus	māca	 cits	 skolotājs	
un	 nākamajā	 gadā	 vēl	 cits.	Tas	 nodrošina	
skolotāja	 profesionalitāti	 un	 specializāciju	
darbam	konkrētā	vecumposmā.	Un	tā	katru	
gadu	kā	klases	audzinātājs	strādā	cits	peda
gogs	līdz	12	gadu	vecumam	(Nīderlandē	tā	
ir	7.	klase),	ieliekot	pamatus	visos	mācību	
priekšmetos.	Pēc	tam	tiek	absolvēta	pamat
skola.	Izanalizējot	skolēna	spējas	un	darbu	
šajā	laikā,	skola	dod	ieteikumu	turpmākām	
iespējām		kāda	līmeņa	skolā	turpināt	mā
cības.	Balstoties	 uz	 šo	 ieteikumu,	 skolēns	
iesniedz	dokumentus	arodskolā	(šādu	izvē
li	izdara	aptuveni	70%	skolēnu)	vai	vidus
skolā	(apmēram	30%).	Tur	nav	iespējas	stā
ties	vidusskolā,	ja	bērns	nav	sevi	pierādījis	
atbilstoši	nepieciešamajām	prasībām.	Turp
mākajā	 apmācībā,	 tāpat	 kā	 Latvijā,	 katru	
priekšmetu	padziļināti	māca	cits	skolotājs.	
Vidusskolu	absolvējušie	jaunieši	var	stāties	
universitātēs	un	augstskolās,	bet	arodskolu	
absolventiem	ir	iespēja	doties	darba	gaitās	
vai	 atbilstoši	 savai	 profesijai	 turpināt	mā
cības.
	 Teoriju	 iepazinuši,	 devāmies	 uz	 vienu	
no	 turienes	 pamatskolām,	 kur	 direktores	
Rimkes	de	Frīses	(Riemke	de	Vries)	vadī
bā	iepazināmies	ar	izglītības	sistēmu	prak
sē.	Varējām	vērot	un	analizēt	pamatskolas	
mācību	darbu,	pielietotās	metodes	un	mā
cību	 vidi.	 Šajā	 skolā	 pilnveidojām	 savas	
zināšanas	 integrēto	 stundu	 norisē,	 guvām	
daudz	pozitīvu	ideju	mācību	satura	veido
šanā	 sākumskolā	 un	 pirmsskolā,	 skolēnu	
pašvērtējuma	 veidošanā	 un	 mācību	 tēmu	
izvirzīšanā,	kā	arī	darba	ar	īpaši	talantīga
jiem	skolēniem	pilnveidē	un	mācību	vides	
uzlabošanā.
	 Mājās	 atbraucām	 ar	 spilgtiem	 iespai
diem,	 idejām	 un	 izaicinājumiem	 darbam	
Alojas	novadā.	Un	ar	sapni		 tuvākajā	nā
kotnē	(nevis	pēc	gadu	desmitiem	vai	sim
tiem)	 iespējas	 dzīvot	 veselīgā	 un	 aktīvā	
vidē	ieviest	arī	pie	mums.	

Inga Konrāde, 
Alojasnovadasportaskolas

direktoresvietnieceizglītībasjomā

	 Sabiedrisko	 pakalpojumu	 regulēšanas	
komisija	 (SPRK)	 5.	 maijā	 apstiprināja	 
AS	Sadalestīkls	iesniegto	elektroenerģijas	
sadales	sistēmas	pakalpojumu	tarifu	(sada
les	tarifu)	līdzsvarošanas	projektu.	Plānots,	
ka	līdzsvarotie	tarifi	varētu	stāties	spēkā	ar	
2016.	gada	1.	augustu,	tādējādi	pirmos	rē
ķinus	 atbilstoši	 SPRK	 pieņemtajam	 tarifu	
projektam	klienti	no	elektrības	 tirgotājiem	
saņems	septembra	sākumā.
		 Līdzsvarotie	sadales	tarifi	lielākajai	daļai	
mājsaimniecību	 par	 22%	 samazinās	 elek
troenerģijas	 piegādes	 maksu,	 vienlaikus	
ieviešot	fiksētu	maksu	par	pieslēguma	no
drošināšanu	neatkarīgi	no	elektroenerģijas	
patēriņa	apjoma.	Aptuveni	700	tūkstošiem	
mājsaimniecību	 šādas	 izmaiņas	 elektrības	
gala	 rēķinu	būtiski	neietekmēs	vai	 tas	pat	
samazināsies.	Savukārt	juridiskajiem	klien
tiem	 sadales	 tarifu	 struktūra	 tiks	 līdzsva
rota,	 samazinot	 elektroenerģijas	 piegādes	
maksu	un	palielinot	no	pieslēguma	jaudas	
atkarīgo	fiksētās	maksas	 īpatsvaru.	Rezul
tātā	 juridiskajām	 personām,	 kas	 efektīvi	
izmanto	pieslēguma	jaudu,	kopējais	rēķins	

par	elektroenerģiju	nemainīsies	vai	samazi
nāsies.
 -Līdztekusbojājumuskaitaunelektro-
enerģijaspiegādespārtraukumusamazinā-
šanaiunpieslēgumajaudasizmantošanas
efektivitātes veicināšanai sadales tarifu
struktūras līdzsvarošana palīdzēsmazināt
nevienlīdzībuikmēnešaizmaksuziņāstarp
klientiem. Tas nozīmē, ka turpmāk tiem,
kastērēelektrību,vairsnebūsjāmaksāarī
partiem,kastonetērē,betkuriemtikuntā
jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums,
nepārtrauktaelektrībaspiegādeunskaitī-
tājuapkalpošana,-uzsver	AS	Sadalestīkls 
valdes	priekšsēdētājs	Andis	Pinkulis.
		 Esošajos	 sadales	 tarifos	 ietvertas	 elek
troenerģijas	piegādes	izmaksas,	un	turpmāk	
visiem	iedzīvotajiem	līdzšinējā	pakalpoju
ma	cena	par	elektroenerģijas	sadali	veido
sies	no	2	daļām:	nelielas	fiksētas	ikmēneša	
maksas	 par	 pieslēguma	 nodrošināšanu	 un	
samazinātas	cenas	par	elektroenerģijas	pie
gādi	atbilstoši	patērētajām	kilovatstundām.	
Lielākajai	 daļai	 mājsaimniecību	 kopējais	
rēķins	par	elektroenerģiju	būtiski	nemainī

sies,	lietotājiem,	kas	elektroenerģiju	patērē	
efektīvi,	 gala	 elektrības	 rēķins	 pat	 sama
zināsies,	 savukārt	 tā	 sauktajiem	 tukšajiem 
pieslēgumiem,	kas	elektroenerģiju	nepatē
rē,	vai	neefektīvajiem	patērētājiem	būs	rē
ķina	pieaugums.	Mājsaimniecībām	trīsfāžu	
pieslēgumos	fiksētās	ikmēneša	maksas	ap
joms	būs	atkarīgs	no	pieslēguma	jaudas.	
		 Sadales	 tarifiem,	 saskaņā	ar	kuriem	 ik
viens	 norēķināsies	 atbilstoši	 elektrotīkla	
pieslēguma	 jaudai	 un	 patēriņam,	 jāsedz	
elektrotīkla	uzturēšanas	un	atjaunošanas	iz
maksas.	Ilgtspējīga	tīkla	attīstības	minimā
lā	prasība	ir	to	modernizēt	atbilstoši	klientu	
vajadzībām	un	katru	gadu	pilnībā	atjaunot	
vismaz	2%	no	kopējā	elektrotīkla	apjoma.	
Tādējādi	 tiek	 uzlabota	 valsts	 elektroap
gādes	 kvalitāte	 un	 nodrošināta	 elektrības	
piegādes	nepārtrauktība.	Ik	gadu	nepiecie
šams	rekonstruēt	un	atjaunot	elektrolīnijas	
vidēji	1600	km	garumā.	Tas	ir	minimālais	
apjoms,	ko	AS	Sadalestīkls	ir	izstrādājusi	
kā	 kompromisa	 variantu	 starp	 iedzīvotāju	
un	 uzņēmumu	 maksātspēju	 un	 objektīvu	
nepieciešamību	 tīkla	 atjaunošanā,	 lai	 līdz	

2024.	gadam	sasniegtu	ES	vidējo	elektro
apgādes	drošuma	un	kvalitātes	līmeni.
 - Tas, cik daudz un efektīvi investējam
elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda
būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas
turpmākajos30-50gados,jotasirlaiks,
kāduvidējikalpoelektrotīklaelementi.Ie-
gūtielīdzekļinojaunajiem,līdzsvarotajiem
tarifiemļausefektīvākunmērķtiecīgākmo-
dernizēt padomju laika mantojuma tīklu,
kas vēl veido 50% no valsts kopējā elek-
trotīkla.Tasvairsneatbilstneklientuvaja-
dzībāmunprasībāmpēckvalitatīvaselek-
troenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju
apdzīvotībasblīvumamunelektroenerģijas
patēriņaapjomam- tur,kurbijapadomju
saimniecībasunlielasrūpnīcas,šobrīdbie-
živienvairsirtikaipamestasēkas,betkād-
reizējopļavuvietāpiepilsētāstagadirplaši
jaunoprojektuciemativaiarīattīstījusies
uzņēmējdarbība,-norāda	A.	Pinkulis.

Tatjana Smirnova,
«Sadalestīkla» komunikācijasspeciāliste

Tālr.67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Apstiprinātas izmaiņas sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifos

Alojas novada pārstāvji Valdis Bārda (no kreisās), Inga Konrāde, Valdis Možvillo, Inese 
Mētriņa un Inga Mauriņa-Kaļva, stāvot uz baseina paceļamās grīdas kopā ar arhitektiem 
Pēteri Bāsu (Peter Baas) un Aleksandru Zīgleri (Alexandra Ziegler)
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 Saulainajā	 pavasarī	 arvien	
vairāk	cilvēku	cenšas	brīvo	laiku	
pavadīt	 ārā,	 tāpēc	 arī	 sportā	 tel
pu	 sacensības	 iekļuvušas	 finiša	
taisnē.	Bet,	kamēr	vēl	nav	finišs,	
arī	skolēni	steidz	izspēlēt	vēl	pē
dējās	sacensības	telpās.	12.	aprīlī	
skaistajā	un	plašajā	Alojas	sporta	
hallē	 ieradās	 jaunie	 sportisti	 no	
visām	 novada	 vispārizglītojoša
jām	 skolām,	 lai	 noskaidrotu	 la
bākos	 galda	 tenisā.	 Katru	 skolu	
šajās	sacensībās	pārstāvēja	4	da
lībnieki	(kopā	12),	kuri	pēc	izlo
zes	tika	iedalīti	4	apakšgrupās.
	 Interesantās	un	azartiskās	spē
lēs	ātri	pagāja	laiks	un,	izspēlējot	
katram	 ar	 katru	 līdz	 trim	 uzva
rētiem	 setiem,	 noskaidrojās	 vie
tu	 sadalījums	 katrā	 apakšgrupā.	
Visi	 četri	 apakšgrupu	 uzvarētā 
ji	 	Arturs	Nazarovs,	Kalvis	Eg
lītis,	 Mikus	 Trauliņš	 un	 Klāvs	
Grosbergs		satikās	pie	viena	gal
da,	lai	izspēlētu	savstarpējās	spē
les	un	noskaidrotu	šīs	dienas	uz

varētājus.	 Arī	 pārējie	 dalībnieki	
tika	 iedalīti	 pa	apakšgrupām,	 lai	
izspēlētu	 savstarpējās	 spēles,	 tā
pēc	kopumā	dienas	 laikā	katram	
bija	 iespēja	 kārtīgi	 izkustēties,	
spēlējot	daudzus	setus.
	 Dienas	 noslēgumā	 pie	 garda	
Alojā	 cepta	 kliņģera	 tika	 katra	
komanda	un	kopīgi	tika	suminā
ti	 sacensību	 uzvarētāji.	 1.	 vietā	 
M.	Trauliņš	 (Alojas	Ausekļa	 vi
dusskola),	 kurš	 gandrīz	 visus	
pretiniekus	 šajā	 dienā	 uzvarēja	
ar	rezultātu	3:0.	Sīva	cīņa	Mikum	
bija	tikai	pret	Klāvu,	kad	bija	jā
izspēlē	visi	pieci	seti,	lai	noskaid
rotu	uzvarētāju.	2.	vietā	K.	Eglī
tis	un	3.		K.	Grosbergs	(Staiceles	
vidusskola).
	 Arī	šogad	galda	 tenisa	sacen
sības	prasmīgi	tiesāja	Artis	Golu
bovs,	tāpēc	spēles	notika	raiti	un	
bez	aizķeršanās.	

Inga Konrāde,
Alojasnovadasportaskolas

direktoresvietniece 

 27.	 aprīlī	 Staiceles	 vidussko
las	 sporta	 zālē	 tikās	 Alojas	 no
vada	 volejbola	 spēles	 cienītāji,	
lai	 noskaidrotu	 labākos,	 spēlējot	
4:4.	Kopumā	pieteicās	un	spēlēs	
piedalījās	 četras	 komandas:	 Ju-
ris, Paaudžumaiņa,	Līvānciems 
un	OldSchool.
	 Visas	komandas	startēja	vienā	
apakšgrupā.	 Vispirms	 izspēlēja	
vienu	apli,	tiekoties	katra	ar	kat
ru.	Divi	seti	līdz	15	punktiem.	Šie	
mači	bija	neparasti	ar	 to,	ka	ko
mandā	plecu	pie	pleca	cīnījās	gan	
pieaugušie	un	skolēni,	gan	vīrieši	
un	sievietes.	No	Staiceles	vidus
skolas	 diemžēl	 nepiedalījās	 ne
viena	komanda,	bet	Lauris	Strods	
no	Staiceles	sporta	profesionālās	
vidusskolas	noorganizēja	koman
du	OldSchool,	kurā	startēja	pats,	
kā	arī	Kaspars	Puriņš,	Marks	Zā
muels	 un	 pieredzējušākais	 spē
lētājs	no	Rozēniem	Jānis	Vītols.	
Pret	 pārējo	 komandu	meistarību	
un	 pieredzi	 viņiem	 diemžēl	 nā
cās	 piekāpties,	 neuzvarot	 nevie
nu	 setu.	 Kaut	 gan	 bija	 iespēja	
uzvarēt	 vienu	 setu,	 atņemto	 to	
turnīra	 līderiem,	 līdz	 uzvarai	
tomēr	 pietrūka	 tikai	 punkts,	 ko	
viņi	neieguva	un	zaudēja	spēli	ar	
2:0.	Pēdējā	grupu	spēle	starp	ko
mandām	 Paaudžu maiņa	 (Inese	
Grasberga,	Dace	Ozola,	Kristaps	

Kalnmačs,	Ģirts	Logins)	un	Juris 
(Sandis	 Veide,	 Rolands	 Lācis,	
Sanija	Ozola,	Sandis	Grāvītis)	iz
vērtās	kā	īsta	cīņa.	Pusspēlē	pie
prasīja	 tiesneša	maiņu,	 jo	 spēles	
cena	bija	2.	vieta	 turnīra	1.	aplī,	
kas	deva	iespēju	pēc	tam	cīnīties	
par	1.	vietu.	1.	setu	uzvarēja	Juris
ar	15:12.	Savukārt	2.	 setu	uzva
rēja	Paaudžumaiņaar	15:14,	bet	
3.	neviena	no	komandām	nespēja	
tālu	atrauties	no	otras.	Pie	pirmās	
mačbumbas	 nonāca	 Paaudžu
maiņa, kas	 bija	 vadībā	 ar	 10:7,	
bet Juris izrādīja	 pretestību	 un	
negribēja	atdot	spēli.	Nikni	cīno
ties,	 tika	panākts	izlīdzinājums		 
10:10.	 Pēdējā	 mačbumba	 bija	
abām	 komandām,	 tomēr	 ar	 ne
lielas	veiksmes	palīdzību	uzvaru	
izcīnīja	Juris.Paudžumaiņa ie
ņēma	3.	vietu	un	Juris	2.,	bet	pēc	
1.	apļa	1.	vietu	ar	visām	uzvarām	
ieņēma	 komanda	 Līvānciems 
(Dainārs	Konrāds,	Inga	Konrāde,	
Deniss	 Deins	 Kuzmenko,	 Aldis	
Papīnoks).	
	 Pēc	 tam	 sākās	 cīņas	 par	 me
daļām.	Spēlēja	līdz	divu	setu	uz
varai.	Ar	 2	 punktu	 starpību	 par	 
3.	 vietu	 cīnījās	 komanda	 Paau-
džu maiņa	 un	 OldSchool.	 Cīņa	
izvērtās	 negaidīti	 sīva,	 jo	 Old-
Schoolsajuta	spēles	garšu	un	to,	
ka	 arī	 pret	 stiprākām	 komandā	

ir	 iespējams	cīnīties	kā	 līdzīgam	
ar	 līdzīgu.	To	pierādīja	 viņu	pē
dējā	 spēle.	 1.	 setu	 diezgan	 pār
liecinoši	uzvarēja	Paudžumaiņa
ar	 15:10,	 bet	 2.	 nācās	 atzīt	 ko
mandas	OldSchool pārākumu	 ar	
15:13.	OldSchool salūza	 3.	 seta	
vidū,	zaudējot	ar	8:11,	kā	arī	visu	
spēli	 ar	2:1.	Cīņa	par	uzvarētāja	
titulu	nebija	tik	sīva,	un	komanda	
Līvānciemsuzvarēja	Juri	ar	15:9;	
15:12	(kopējā	setu	attiecība	2:0).	
	 Noslēdzot	 turnīru,	 komandas	
sarindojās	 šādi:	 1.	 vieta	 Līvān-
ciems; 2.	 	 Juris;	 3.	 	 Paaudžu
maiņa	un	4.		OldSchool.
	 Ļoti	 gribētos,	 lai	 Staicelē	 un	
visā	Alojas	novadā	 attīstītos	vo
lejbols	un	treniņos	redzētu	vairāk	
spēlētgribētāju,	 arī	 pašus	 mazā
kos.	Viņiem	ir	grūti	cīnīties	ar	lie
lajiem,	 bet,	 augot	 pašiem,	meis
tarība	 augs	 viņiem	 līdzi.	Alojas	
komandā,	kas	jau	vairākus	gadus	
piedalās	Limbažu	rīkotajā	volej
bola	 čempionātā,	 trūkst	 vietējo	
spēlētāju.	Meklējiet	mani	un	vei
dosim	komandu	kopā!	Paldies	vi
siem	par	atsaucību	un	piedalīša
nos	spēlēs,	kā	arī	skolas	vadībai	
par	 telpām.	Tiksimies	 spēlēs	 arī	
nākamajā	gadā!	

Dainārs Konrāds,
Staicelessportaorganizators

Volejbola turnīrs 4 pret 4 
Staiceles vidusskolas sporta zālē

Visi Alojas novada volejbola turnīra dalībnieki vienuviet

Alojas novada 
vispārizglītojošo skolu 

sacensības galda tenisā

Alojas novada dome 6. jūnijā plkst. 9 mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdos nekustamo īpašumu 

dzīvokli Nr. 1 Elbreti 2, Alojas pagastā,
41 m2 kopplatībā un 4100/20890 kopīpašuma domājamās daļas no būves

ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0239 001 un 
zemes ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0239.

Izsoles sākumcena 500 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums  
50 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašuma izsolei var pieteikties līdz izso-
les sākumam Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jā-
pārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) reģistrā-
cijas maksa un nodrošinājuma nauda. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26644741.

Alojas novada dome 6. jūnijā plkst. 10 mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdos nekustamo īpašumu 

Tīrumi 2 Alojas pagastā, 
kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,73 ha, 

kadastra apzīmējums 6627 002 0550. 
Izsoles sākumcena 2300 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums  
230 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašuma izsolei var pieteikties līdz 
izsoles sākumam Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretenden-
tiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) 
reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda. Īpašumu iespējams apskatīt, 
iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741.

Alojas novada dome 6. jūnijā plkst. 11 mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdos nekustamo īpašumu 

Tīrumi 1 Alojas pagastā, 
kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,1392 ha, 

kadastra apzīmējums 6627 002 0507. 
Izsoles sākumcena 500 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums  
50 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašuma izsolei var pieteikties līdz izso-
les sākumam Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jā-
pārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) reģistrā-
cijas maksa un nodrošinājuma nauda. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26644741.

Alojas novada dome 6. jūnijā plkst. 13 mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdos dzīvokļa īpašumu Nr. 3 

Kalnāres, Braslavas pagastā, 
106,3 m2 kopplatībā un 1063/5422 kopīpašuma domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 6644 004 0130 005 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 6644 004 0229. Telpu galvenais lietošanas veids saskaņā

ar telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu - biroju ēkas. 
Izsoles sākumcena 3800 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums  
380 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašuma izsolei var pieteikties līdz 
izsoles sākumam Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretenden-
tiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) 
reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda. Īpašumu iespējams apskatīt, 
iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741.

 Ar izsoļu noteikumiem iespējams iepazīties mājaslapā www.aloja.lv, sada-
ļā Attīstība - Izsoles un konkursi.

 No	1.	jūlija	līdz	31.	augustam	Alojas	novada	paš
valdība	īstenos	projektu	Jauniešukarjerasizvēlesun
amataprasmjuapguve,	lai	atbalstītu	jauniešu	amata	
prasmju	apguvi	vasaras	periodā,	veicinātu	 jauniešu	
karjeras	un	neformālās	izglītības	attīstību	Alojas	no
vadā,	piešķirot	finansējumu	3	jauniešu	atalgojumam.
	 Projekta	uzdevumi:
	 veicināt	 jauniešu	 aktīvu	 dalību	 savas	 karjeras	
veidošanā	un	izaugsmē	Alojas	novadā;
	 sekmēt	jauniešu	nodarbinātības	un	konkurētspē
jas	 attīstību	 tūrisma,	 kultūras,	 uzņēmējdarbības,	
neformālās	izglītības	un	sociālo	pakalpojumu	jomā	
Alojas	novada	pašvaldībā;
	 paaugstināt	jauniešu	konkurētspēju	vietējā	darba	
tirgū;
	 veicināt	jauniešu	līdzdalību	savu	ideju,	interešu	
un	problēmu	risināšanā;
	 nodrošināt	 jauniešiem	iespēju	 lietderīgi	pavadīt	
savu	brīvo	laiku.

	 Projektā	 Alojas	 novada	 jaunieši	 vecumā	 no	 
13	 līdz	18	gadiem	varēs	pieteikties	uz	3	vakanta
jām	darbavietām,	ko	būs	iesnieguši	Alojas	novada	
uzņēmēji.	Informācija	par	projekta	norises	kārtību	
un	 termiņiem,	 kā	 arī	 projekta	 pieteikuma	 veidla
pas	 pieejamas	 nolikumā,	 kas	 atrodams	mājaslapā	 
www.aloja.lv.
	 Darba	ņēmēji	aicināti	pieteikties	uz	darba	devēju	
pieteiktajām	vakancēm	no	2.	līdz	21.	jūnijam,	pie
teikums	 jāiesniedz	 Alojas	 novada	 domē	 (Jūras	 
iela	13,	Aloja,	LV4064)	vai	Alojas	novada	domes	
Attīstības	nodaļā	(Limbažu	iela	8,	Aloja,	LV4064),	
vai	 elektroniski	 zane.lapsane.celma@aloja.lv,	 ar	
norādi	Jauniešukarjerasizvēlesunamataprasmju
apguvesprojekts.
	 Darba	ņēmēju	pieteikumus	uz	vakancēm	izskatīs	
līdz	28.	jūnijam,	rezultāti	pretendentiem	tiks	pazi
ņoti	 elektroniski,	 nosūtot	 atbildi	 uz	 CV	 norādīto	 
epasta	adresi.

Alojas novada pašvaldības projekts «Jauniešu 
karjeras izvēles un amata prasmju apguve»

Aicinājums uzņēmējiem 
	 Lai	veicinātu	Alojas	novada	uzņēmumu	pazīstamību,	pašvaldība	piedāvā	bezmaksas	iespēju	uzņēmē
jiem	mājaslapā	www.aloja.lv	ievietot	informāciju	par	uzņēmuma	piedāvāto	produkciju	vai	sniegtajiem	
pakalpojumiem.	
	 Lūdzam	uz	epastu	zane.lapsane.celma@aloja.lv	sūtīt	informāciju,	kurā	norādīts	uzņēmuma	nosau
kums,	adrese,	kontaktinformācija,	darbības	veids	un	apraksts	par	ražoto	produkciju	vai	sniegtajiem	pa
kalpojumiem.	Ja	vēlaties,	papildus	varat	pievienot	fotogrāfijas.

Zane Lapšāne-Celma, 
Alojasnovadakomercdarbībasspeciāliste

http://www.aloja.lv
mailto:ilze.vogina@madona.lv

