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	 Biedrība	Atbalsts Alojas Ausekļa vidus-
skolai	pagājušajā	vasarā	 īstenojot	projek-
tu,	 izveidoja	 kvalitatīvu	 volejbola	 lauku-
mu	pie	Alojas	Ausekļa	vidusskolas.	Šogad	
plānots	 iesākto	 turpināt	 un	 izveidot	 otru	
laukumu,	 lai	 Alojas	 novadā	 varētu	 rīkot	
dažāda	mēroga	augsta	līmeņa	sacensības.	 
Aicinām	ikvienu	atbalstīt	biedrības	inicia-
tīvu,	ziedojot	līdzekļus:
Biedrībai	
Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai
Reģ.	nr.	LV5120008224301
Konts:	LV35UNLA0050022081592
Adrese:	Ausekļa	iela	1,	Aloja,	LV-4064.

Aicina atbalstīt 
volejbola 

laukuma izveides 
iniciatīvu

labvēļi.	 Tika	 sveikti	 apzinīgākie	 un	 sek-
mīgākie	 audzēkņi.	 Pasākuma	 noslēgumā	
muzicēja	 Staiceles	 mūzikas	 un	 mākslas	
skolas	audzēkņi,	pedagogi	un	Mazsalacas	
jauniešu	 džeza	 grupa	Dāvja	 Jurkas	 vadī-
bā.	 Visus	 priekšnesumus	 pasākuma	 lai-
kā	 papildināja	 skolas	 animācijas	 pulciņa	
audzēkņu	 vizualizācija	 smiltīs.	 Diemžēl	
mainīgo	 laikapstākļu	 dēļ	 skaistos	 skatus	

uz	 speciāli	 izvietota	 ekrāna	 nebija	 iespē-
jams	izbaudīt	pilnībā.
	 Staiceles	 mūzikas	 un	 mākslas	 skolas	
pirmās	desmitgades	jubilejas	svinības	no-
slēdzās	ar	baltu	balonu	svinīgu	palaišanu	
debesīs	un	gardas	svētku	tortes	baudīšanu.

Liānas Lilenblates-Sipko 
teksts un foto

	 11.	augustā	Alojā,	Rīgas	 ielā	3a	 (tirgus	
laukumā)	būs	pieejams	Veselības centra 4 
mobilā	 mamogrāfa	 pakalpojums.	 Uz	 ma-
mogrāfa	 pārbaudi	 lūdz	 ierasties	 tikai	 pēc	
iepriekšēja	pieraksta:
l	 sievietēm,	kuras	ir	saņēmušas	uzaicinā-
juma	 vēstuli	 no	 Nacionālā	 veselības	 die-
nesta	valsts	skrīninga	programmas,	izmek-
lējums	ir	bez	maksas	(uzaicinājuma	vēstule	
ir	derīga	2	gadus	kopš	iesūtīšanas	datuma);
l	 ar	ģimenes	ārsta	vai	ārstējoša	ārsta	norī-
kojumu,	kuram	NAV	līgumattiecību	ar	Na-
cionālo	veselības	dienestu	izmeklējums	par	
maksu.
	 Pieraksts	 pa	 t.	 67142840	 un	 27866655	
(lūgums	iepriekš	sagatavot	personas	kodu).

Alojā būs 
pieejams mobilā 

mamogrāfa 
pakalpojums

Ar skanīgu koncertu 
atzīmēja Staiceles mūzikas 

un mākslas skolas 
10. jubileju

Lasiet šajā 
numurā:

Turpinās alojiešu 
sadarbība ar 
Elctālskolu Vācijā

Pašvaldības 
notikumu 
apskats

Mētriņu ģimenes 
laimīgā loze - 
taizemietis Dzjū

Sportiskie 
Līgo svētki 
Staicelē

Novadā realizēs 
11 biedrību 
projektus
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5. lpp.

6. lpp.

2. lpp.

 Jūnija	 sākumā	skolas	pagalmā	
ar	 skanīgu	 koncertprogrammu	 
10.	 gadskārtu	 atzīmēja	 Staiceles	
Mūzikas	un	mākslas	skolas	kolek-
tīvs.	Pasākumu	ar	sparīgiem	bun-
gu	ritmiem	ieskandināja	draugi	no	
Lietuvas	pilsētas	Panevēžas	izcilā	
muzikologa	Remigija	Viļa	(Remi-
gijus	Vilys)	vadībā.
	 Koncerta	 pirmajā	 daļā	 muzi-
cēja	absolventi	un	viņu	pedagogi.	
Tika	 sveikti	 pirmie	 iestādes	 sko-
lotāji,	 pasniegti	 atzinības	 raksti	
pedagogiem	 par	 izcilu	 ieguldīju-
mu	 skolas	 attīstībā	 un	 audzēkņu	
izglītošanā.
	 Jubilejas	 reizē	 gaviļniekus	
sveica	 arī	 Alojas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	 Valdis	 Bārda	 un	
Izglītības,	kultūras	un	sporta	jau-
tājumu	 komitejas	 priekšsēdētāja	
Inga	 Mauriņa-Kaļva.	 V.	 Bārda	
uzrunā	sacīja:	- Man ir liels gods 
sveikt jūsu iestādi 10 gadu jubile-
jā. Jūs novadā esat piemērs tam, 
kā iestāties par savu skolu un au-
dzēkņiem. Mēs ļoti labi redzam, 
ka skolas vadībai ir nākotnes 
redzējums un skaidra skolas vī-
zija. Tas ļoti priecē. Novēlu jūsu 
iestādei attīstīties! Lai ir sapņi un 
idejas, ko veiksmīgi realizēt! Paš-
valdība	 skolai	 dāvināja	 500	 eiro	
ieceru	 īstenošanai	 un	 attīstībai.	
Savukārt	 Staiceles	 pilsētas	 un	
pagasta	pārvalde	 iestādei	bija	sa-
rūpējusi	jaunu	pilsētas	karogu	un	
vēlējumu	-	lai	stārķis	allaž	nes	iz-
augsmi.
	 Pasākuma	 otrā	 daļa	 aizritēja	
atmiņu	 noskaņā.	 To	 caurvija	 di-
rektores	Ārijas	Bakmanes	un	pe-
dagoģes	Ārijas	Daugules	spilgtais	
stāstījums	 par	 skolas	 veidošanas	
pirmsākumiem,	 tāpat	 Jāņa	 Bak-
maņa	 un	 Agra	 Rubeņa	 atmiņas	
par	 ērkšķaino	 ceļu	 līdz	 skolas	
tagadējās	 ēkas	 nonākšanai	 paš-
valdības	 īpašumā.	 Ar	 lieliskiem	
priekšnesumiem	 uzstājās	 tagadē-
jie	 skolas	 audzēkņi,	 pedagogi	 un	
izcilās	 mūzikas	 personības	 Rai-
monds	Macats,	Kārlis	Vanags	un	
Antra	Ķestere.
	 Ikvienam	 bija	 iespēja	 aplūkot	
audzēkņu	 darbu	 izstādi	 skolas	 izstāžu	
zālē	Sikspārņu velves un	atstāt	savu	māks-
liniecisko	vēlējumu	uz	speciāli	sagatavota	
audekla.
	 Jubilejas	koncerta	trešo	daļu	piepildīja	
skolas	 draugu,	 kolēģu,	 absolventu,	 vecā-
ku,	 sadarbības	 partneru	 un	 bijušo	 peda-
gogu	 laba	 vēlējumi.	 Pateicības	 -	 mazos 
Oskarus -	 saņēma	 iestādes	 atbalstītāji	 un	

Audzēkņu vecāku vārdā gaviļnieci sveica Valentīna Andrējeva

Ar skanīgu koncertprogrammu priecēja pedagogi, esošie un bijušie audzēkņi
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	 4.	 jūlijā	Alojas	 novada	 domes	 priekš-
sēdētājs	 Valdis	 Bārda	 svinīgi	 pasniedza	
pašvaldības	Absolventa	 balvu	 -	 100	 eiro	
-	Alojas	Ausekļa	vidusskolas	absolventam	
Edgaram	 Roļskijam.	 Jaunietis	 šopavasar	
beidza	 12.	 klasi,	 uzrādot	 augstus	 sasnie-
gumus	mācībās	(vidējā	atzīme	virs	8	bal-
lēm).	Svinīgajā	brīdī	 klāt	 bija	 arī	Edgara	

mamma	Anita,	 klases	 audzinātāja	Sarmī-
te	Mangulsone	 un	 skolas	 direktore	 Inese	
Mētriņa.	
	 Edgars	savu	nākotni	vēlas	saistīt	ar	mū-
ziku,	tāpēc	plāno	studēt	Jāzepa	Vītola	Lat-
vijas	Mūzikas	akadēmijā	skaņu	režiju.	

Liānas Lilenblates-Sipko 
teksts un foto

Par augstiem sasniegumiem 
mācībās pasniegta 
Absolventa balva

Edgars pēc balvas saņemšanas kopā ar domes priekšsēdētāju Valdi Bārdu, mammu Anitu, 
klases audzinātāju Sarmīti Mangulsoni un skolas direktori Inesi Mētriņu

17. maija domes 
ārkārtas sēdē 

nolēma:
l	 noslēgt	līgumu	ar	SIA	Bajards	par	svai-
gas	 gaļas	 un	 gaļas	 izstrādājumu	 piegādi	
par	 kopējo	 summu	 8394,04	 EUR,	 ar	 SIA	
Futurus Food	par	konservēto	dārzeņu,	 ie-
vārījumu	un	sulu	piegādi	un	bakalejas,	citu	
produktu,	cukura,	eļļas	un	olu	piegādi	par	
13	540,06	EUR,	ar	SIA	Liepkalni	par	mai-
zes	 un	 konditorejas	 izstrādājumu	 piegādi	
par	 5204,46	 EUR,	 ar	 SIA	Lietas MD	 par	
dārzeņu	 un	 augļu	 piegādi	 7702,15	 EUR	
vērtībā	un	ar	SIA	Sanitex	par	piena	produk-
tu,	zivju	izstrādājumu	un	kartupeļu	piegādi	
par	15	794,23	EUR	Alojas	novada	domes	
iestādēm;
l	 piešķirt	 9200	 EUR	finansējumu	Alojas	
Ausekļa	vidusskolas	parka	asfaltētā	lauku-
ma	seguma	atjaunošanai,	lai	veiksmīgi	no-
risinātos	IV	Virsdiriģentu	svētki;
l	 iesniegt	 projekta	 pieteikumu	 Izglītības	
ministrijas	 izsludinātajā	 atklātajā	 projektu	
konkursā	par	sporta	inventāra	un	aprīkoju-
ma	piegādi	vispārējās	un	profesionālās	ie-
virzes	sporta	izglītības	iestādēs.	Alojas	no-
vada	domes	līdzfinansējums	ir	3500	EUR,	
bet	kopējās	izmaksas	7000	EUR.

Domes sēdē 
26. maijā lemtais:

l	 veikt	 iepirkumu	datoru,	 biroja	 tehnikas	

un	mēbeļu	iegādei	un	būvniecības	2.	kārtai	
(teritorijas	 labiekārtošanai)	Alojas	 novada	
uzņēmējdarbības	atbalsta	centram-bibliotē-
kai	SALA;	
l	 par	 Alojas	 novada	 pašvaldības	 
2015.	 gada	 pārskata	 bilances	 kopsummas	
apstiprināšanu,	budžeta	izpildi;
l	 par	pamatkapitāla	veidošanai	paredzēto	
izdevumu	 palielināšanu	 un	 pamatlīdzekļu	
iegādi	 saistībā	 ar	 biroja	 krēsla	 iegādi,	 til-
ta	 pār	 Salacu	 rekonstrukciju,	metāla	 sētas	
izbūvi	 starp	 īpašumiem	Alojā,	 Rīgas	 ielā	
4	 un	 Kalēju	 ielā	 2,	Alojas	 kultūras	 nama	
mūzikas	instrumenta	-	cītaras	-	iegādi,	Pui-
kules	 kopienas	 centra	 Puikules muiža	 un	 
BSAC	 Zīles	 ugunsdzēsības	 signalizācijas	
sistēmas	 projektēšanu,	 Staiceles	 vidus-
skolas	 bibliotēkas	 krājumu	 papildināšanu,	
Alojas	Ausekļa	vidusskolas	ugunsdzēsības	
signalizācijas	 sistēmas	 projektēšanu,	Alo-
jas	 Ausekļa	 vidusskolas,	 Ozolmuižas	 un	
Staiceles	 vidusskolas	 mācību	 literatūras	 
iegādi;
l	 par	 grozījumiem	 interešu	 izglītības	
programmu	izvērtēšanas	un	valsts	mērķdo-
tācijas	sadales	kārtībā	Alojas	novadā;
l	 par	mācību	līdzekļiem	un	mācību	litera-
tūrai	paredzēto	valsts	budžeta	 līdzekļu	sa-
dali	2016.	gadam;
l	 par	izmaiņām	Alojas	novada	domes	Ie-
pirkumu	komisijas	sastāvā;	
l	 par	10	000	eiro	finansējuma	piešķiršanu	
Alojas	 novada	 pašvaldības	 izsludinātajā	
projektu	konkursā	novada	biedrībām	dažā-
du	ieceru	īstenošanai;	
l	 par	Alojas	 pilsētas	 pirmsskolas	 izglītī-

bas	 iestādes	Auseklītis	 kanalizācijas	 sistē-
mas	 pieslēgšanu	Alojas	 pilsētas	 kanalizā-
cijas	 sistēmai,	 piešķirot	 darbu	 veikšanai	 
5600	eiro	finansējumu;
l	 par	Alojas	novada	domes	dalību	projek-
tu	 ideju	 konceptu	 priekšatlasē	 specifiskā	
atbalsta	 mērķa	 Atbilstoši pašvaldības in-
tegrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
pašvaldību ēkās	otrās	projektu	iesniegumu	
atlases	kārtas	priekšatlasē;
l	 atļaut	 iegādāties	 dārza	 traktoru-zāles	
pļāvēju	cenā	līdz	3000	eiro;
l	 slēgt	 līgumu	 ar	 SIA	 Akvarius	 par	
kokskaidu	 granulu	 piegādi	 Alojas	 nova-
da	 domes	 iestādēm	 par	 kopējo	 summu	 
89	244,60	EUR.

Domes sēdē 
29. jūnijā lēma:

l	 par	Alojas	un	Staiceles	pilsētu	transpor-
ta	 infrastruktūras	 plānojuma	 projekta	 no-
došanu	publiskai	 apspriešanai.	Tas	 nodots	
apspriešanai.	Ar	 plānojumu	 var	 iepazīties	
pārvaldēs	un	pašvaldības	mājaslapā;
l	 par	siltumapgādes	pakalpojumu	tarifu	ap-
stiprināšanu	Staiceles	pilsētas	katlumājām.	
Katlumājas	Lielajā	ielā	7	izmaksas	apkures	
sezonai	 ir	55,11	EUR/1	Mwh	(bez	PVN),	
Lielajā	ielā	36	-	79,86	EUR/1	Mwh,	Sporta	 
ielā	5	-	75,82	EUR/1	Mwh;
l	 par	 saistošo	 noteikumu	 apstiprināša-
nu	 par	 audzēkņu	 vecāku	 līdzfinansējumu	

Alojas	novada	profesionālās	ievirzes	izglī-
tības	iestādēs.	Noteikta	mēneša	maksa	par	
vienu	 profesionālās	 programmas	 apguvi	 -	 
5	eiro;
l	 par	 saistošo	 noteikumu	 apstiprināšanu	
par	Alojas	 novada	 pašvaldības	 palīdzības	
piešķiršanas	 kārtību	 energoefektivitātes	
pasākumu	veikšanai	daudzdzīvokļu	dzīvo-
jamās	mājās;
l	 par	 finanšu	 piešķiršanu	Alojas	Ausekļa	
vidusskolai	 tehniskā	 projekta	 izstrādei	 -	
koplietošanas	 telpu	kapitālajam	remontam	
5000	eiro	apmērā;
l	 par	3200	eiro	piešķiršanu	uzbrauktuves-
pandusa	izbūvei	Alojas	Ausekļa	vidussko-
lā;
l	 par	 Alojas	 novada	 domes	 2015.	 gada	
publiskā	pārskata	apstiprināšanu;	
l	 par	 iepirkuma	 veikšanu	Alojas	 novada	
pašvaldības	ielu	un	ceļu	ar	grants	segumu	
remontdarbu	veikšanai;	
l	 par	 zemes	 nomu,	 nekustamā	 īpašuma	
izsolēm,	atsavināšanu,	zemes	ierīcības	pro-
jektu	izstrādi;	
l	 par	izmaiņām	vairāku	pašvaldības	komi-
siju	sastāvā;
l	 par	 41	 417,09	EUR	 aizņēmumu	Valsts	
kasē	Alojas	 novada	 grants	 ceļu	 pārbūves	
būvprojektu	izstrādei,	
l	 par	 60	 532,01	EUR	 aizņēmumu	Valsts	
kasē	mēbeļu	un	aprīkojuma	 iegādei	uzņē-
mējdarbības	 atbalsta	 centram-bibliotēkai	
Sala.

	 Plašāk	 par	 domes	 sēdēs	 lemto	 lasiet	
www.aloja.lv.

 Biedrība	 Dzīvnieku atbalsts	 šovasar	 īstenojusi	 projektu	
Droša pagaidu mājvieta dzīvniekam.	Projektu	finansiāli	atbal-
stījusi	Alojas	 novada	 dome.	Biedrības	 valde	 pateicas	 visiem	
par	ziedojumiem,	jo	ar	saziedoto	līdzekļu	palīdzību	voljēram	
sagatavojām	jumtu	un	grīdu.	Sirsnīgs	paldies	arī	brīvprātīgajiem	par	ieguldīto	darbu	-	
AAV	skolotājiem	un	skolēniem,	SIA	Draugu dārzs,	SIA	Būsi vesels,	SIA	Tēraudiņi,	SIA	
Mieriņš	un	Mārim	Siktāram	ar	ģimeni,	Aigaram	Krujam,	Andai	Bondarei.

Inga Mauriņa-Kaļva

Radīta droša pagaidu 
mājvieta dzīvniekiem

	 Jūlija	vidū	pieredzes	apmaiņas	braucie-
nā	 uz	Viljandi	 apriņķa	 ciematu	Abja-Pa-
luoju	devās	novada	deputāti	un	 izglītības	
darbinieki.	 Brauciena	mērķis	 bija	 izzināt	
peldbaseina	 būvniecības	 un	 uzturēšanas	
izmaksas.	Novadā	 līdz	ar	Alojas	Ausekļa	

vidusskolā	plānoto	 remontu	 tiek	apsvērta	
iespēja	būvēt	peldbaseinu.	Pirms	tam	gan	
tiks	aprēķinātas	izmaksas,	lai	noskaidrotu,	
vai	pašvaldība	tādu	būvi	var	atļauties.	

Sagatavoja 
Liāna Lilenblate-Sipko

Igaunijā izzināja peldbaseina 
būvniecības iespējas

	 Aprīlī	 noslēdzās	 projektu	 pieteikumu	
pieņemšana	 Alojas	 novada	 domes	 izslu-
dinātajā	 nevalstisko	 organizāciju	 projektu	
konkursā.	Kopumā	tika	saņemti	16	pietei-
kumi	no	novada	biedrībām	par	kopējo	sum-
mu	14	850,40	EUR.	Šogad	īpaši	izveidota	
komisija	projektus	vērtēja	pēc	jauniem	kri-
tērijiem.	26.	maijā	domes	sēdē	tika	atbals-
tīts	 lēmums	 piešķirt	 finansējumu	 11	 ide- 
jām	-	10	no	tām	pilnā	apjomā,	vienai	daļēji,	
tādējādi	 iekļaujoties	 budžetā	 paredzētajos	
10	000	EUR.	Līdz	šī	gada	beigām	jārealizē	
šādi	biedrību	projekti:
l	 biedrības	 Atbalsts Alojas Ausekļa vi-
dusskolai	projekts	Prāts vieno ģimeni un 
skolu paredz	izveidot	skolas	teritorijā	eso-
šās	Zaļās	klases	aprīkojumu	 -	koka	 solus,	
kas	nodrošinātu	vienas	klases	skolēnu	sēd-
vietas	zaļajā	teritorijā;	tāfeli,	kas	kalpotu	kā	
palīglīdzeklis	skolotājam	vai	rezultātu	pie-
rakstīšanai;	 koka	 statīvs	 ar	 skaitīkļiem	 kā	
mācību	līdzeklis	matemātikā;	mezglošanas	
statīvs,	kas	kalpotu	kā	gudrošanas	rīks;
l	 biedrības	 Ungurpils ezera saimnieks 
projekts	 «Sala» dodas pasaulē veicinās	
Alojas	novada	un	Ungurpils	ciema,	Alojas	
novada	uzņēmējdarbības	centra-bibliotēkas	
Sala	 tēlu,	 izveidojot	 prezentācijas	materi-
ālu	-	aploksni,	pastkarti	un	pastmarku;
l	 biedrības	 KLUBA 6	 projekta	 Atpū-
tas laukuma labiekārtošana Alojā, Kluba  
ielā 6 iecere	paredz	 labiekārtot	mājai	pie-
gulošo	 zaļo	 teritoriju,	 izveidojot	 atpūtas	
laukumu	 bērniem	 un	 pieaugušajiem.	 Par	
piešķirtajiem	 līdzekļiem	 paredzēts	 uzstā-
dīt	dārza	šūpoles	no	koka	ar	šūpuļtīklu	un	
šūpoles	ar	aizsargbarjeru,	izgatavot	smilšu	
kastes	koka	malas,	iegādāties	smilšu	kastes	
aizsargtīklu,	 paplašināt	 basketbola	 lauku-
mu	un	apzaļumot	teritoriju;
l	 tenisa	klubs	Aloja	projektā	Galda te-
niss Latvijas IV Olimpiādē paredzēja	 ie-
gādāties	 sporta	 tērpus	 novada	 sportistiem	
dalībai	 Latvijas	 IV	 Olimpiādē	 un	 citām	
sacensībām	Latvijas	mērogā.	Tērpi	nodro-
šinās	Alojas	novada	komandas	vienotu	vi-
zuālo	tēlu;
l	 Staiceles	 brīvprātīgo	 ugunsdzēsēju	
biedrības	 projekts	 Labi dzīvot Staicelē! 
rūpēsies	 par	 kvalitatīvu	 un	 daudzveidīgu	
kultūras	 pasākumu	norisi.	 Par	 projekta	 lī-
dzekļiem	paredzēts	sarīkot	pasākumu	Fut-
bolam Staicelē 90,	ražas	svētkus	ar	bazāru	
un	danču	vakaru;

l	 Rozēnu-Staiceles	 ev.	 lut.	 draudzes	
projektā	 Rozēnu-Staiceles ev.lut. drau-
dzes parka teritorijas labiekārtošana par	
piešķirtajiem	 līdzekļiem	 uzstādīs	 vairākus	
soliņus	baznīcas	parka	teritorijā	un	izman-
tos	daļu	līdzekļu	altāra	sakārtošanai	baznī-
cā;
l	 Alojas	radošā	kluba	Liepale	projekts	
Mana pilsēta zied! paredz	 izveidot	 zie-
du	paklāju	Alojas	pilsētas	svētkos,	 sarīkot	
radošās	 darbnīcas	 floristikā	 un	 piedalīties	
16.	 Starptautiskajā	 ziedu	 paklāju	 festivālā	
Ventspilī,	popularizējot	Alojas	novadu;
l	 lauku	sieviešu	kluba	Naktsvijoles pro-
jekts	Ar novada vārdu pasaulē paredz	or-
ganizēt	 šūšanas	 un	 izšūšanas	 nodarbības,	
apgūt	 auduma	 un	 krāsu	 mācību,	 veidojot	
prezentācijas	materiālus	ar	Alojas	novada,	
Brīvzemnieku	pagasta	un	biedrības	simbo-
liku;
l	 biedrības	Alojas novada attīstība pro-
jekts	 Latviešu alfabēts Alojā - Latvijas 
simtgadei.	Biedrība	iecerējusi	sniegt	iegul-
dījumu	Alojas	pilsētas	tēla	veidošanā,	radīt	
jaunus	 pilsētvides	 akcentus	 tūristu	 un	 pil-
sētas	viesu	ieinteresēšanai,	izvietojot	Alojā	
un	pagasta	teritorijā	stilizētus	alfabēta	bur-
tus,	kas	ļaus	iepazīt	Aloju	caur	burtu	priz-
mu.	 Projektā	 paredzēts	 organizēt	 vasaras	
plenēru,	 kurā	mākslinieki	 kopā	 ar	 vietējo	
sabiedrību	 izpētīs	 pilsētas	 vidi	 un	 sniegs	
priekšlikumus	par	 to,	kur	 izvietot	 latviešu	
alfabēta	burtus	ar	stāstu.	Tāpat	iecerēts	vei-
dot	publisko	diskusiju,	lai	uzzinātu	sabied-
rības	viedokli	un	idejas.	Paredzēts	uzstādīt	
viena	burta	objektu;
l	 motokluba	 ASB	 projekts	 Biedrības 
«L.A.M.A.» motokrosa turnīra 3.posma 
Līciema mototrasē	līdzfinansējuma	nodro-
šināšana.	Ar	 šī	 projekta	 palīdzību	 iecerēts	
piesaistīt	 vairāk	 motosportistu	 motokrosa	
posmam,	kas	norisināsies	Alojas	novada	te-
ritorijā,	vairojot	novada	pazīstamību.	Bied-
rības	 pārstāvji	 plānojuši	 par	 piešķirtajiem	
līdzekļiem	sakārtot	trases	apkārtni;
l	 jauniešu	 interešu	 kluba	 E.M.-K.A. 
projekts	 Jauniešu diena Puikulē 2016.	
Biedrība	vēlas	organizēt	saturīgu	un	intere-
santu	pasākumu	novada	jauniešiem,	iesais-
tot	 dalībniekus	 radošās	 aktivitātēs,	 sporta	
spēlēs	 un	 muzikāla	 koncertuzveduma	 ie-
studēšanā.

Sagatavoja Elīna Rulle, 
Liāna Lilenblate-Sipko
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2015. gads
l	 Pērn	decembrī	Alojā,	Rīgas	 ielā	4,	 tika	
atklāts	 Valsts	 un	 pašvaldības	 vienotais	
klientu	apkalpošanas	centrs,	kas	nodrošina	
iedzīvotājus	ar	valsts	un	pašvaldības	pakal-
pojumiem.	 Klientu	 centra	 atvēršanas	 ko-
pējās	izmaksas	sasniedza	42	447,07	EUR,	 
no	kurām	30	692,87	EUR	jeb	72%	ir	paš-
valdības	 finansējums.	 Veidojot	 valsts	 un	
pašvaldības	 klientu	 apkalpošanas	 centru,	
tika	pārbūvētas	arī	Sociālā	dienesta klientu	
pieņemšanas	telpas.
l	 Realizēts	projekts	par	Alojas	novada	paš-
valdības	publisko	 interneta	pieejas	punktu	
attīstību.	 Izveidoti	 interneta	pieejas	punkti	
Alojas	 dienas	 centrā,	Alojas	 pilsētas	 bib-
liotēkā	un	kopienas	centrā	Puikules muiža 
uzstādītas	daudzfunkcionālās	 iekārtas,	 kas	
iedzīvotājiem	sniedz	iespēju	printēt,	kopēt	
un	 skenēt	 sev	 nepieciešamos	 materiālus.	
Dienas	centrā	un	Puikules	muižā	uzstādīti	
arī	pieci	datorkomplekti	katrā,	kas	 iestāžu	
darba	 laikā	 brīvi	 pieejami	 apmeklētājiem.	
Kopējais	finansējums	-	21	921,72	EUR,	no	
tiem	2630,60	EUR	jeb	12%	ir	pašvaldības	
finansējums.
l	 2015.	 gadā	 notika	 pašvaldības	 ielu	 un	
ceļu	 ar	 grants	 segumu	 remonti.	 Saremon-
tētas	grants	 seguma	 ielas	un	 lauku	ceļi	 to	
kritiskākajās	 vietās.	 Šim	 mērķim	 izlietoti	
67	765,93	EUR.
l	 Vilzēnu	 tautas	 nams aizvadītajā	 gadā	
iegādājās	 jaunu	 skaņas	 sistēmu	 par	 
15	 599,24	 eiro	 un	 realizēja	 iebrauktuves	
un	 gājēju	 ietves	 pārbūves	 ieceri	 pie	 tau-
tas	 nama. Pašvaldības	 finansējums	 bija	
15	295,32	EUR.	
l	 Pēc	kapitālā	remonta	durvis	vēra	PII	Au-
seklītis	struktūrvienība	Vilzēnos. Tur	veikta	
iestādes	iekštelpu	pilnīga	pārbūve	un	aprī-
košana	 ar	 jaunu	 inventāru,	 vienlaikus	 ēkā	
izvietojot	Vilzēnu	bibliotēku	un	Braslavas	
pagasta	pārvaldi.	Pašvaldības	finansējums	-	
584	247,42	EUR.	
l	 Izbūvētas	 bioloģisko	 notekūdeņu	 attī-
rīšanas	 iekārtas	 pansionātam	 Urga.	 Pan-
sionātā	 sakārtota	 notekūdeņu	 infrastruk-
tūra	 un	 novērsta	 piesārņojuma	 ieplūšana	
Īģes	 upē.	 Projekta	 kopējais	 finansējums	 -	 
52	360,91	EUR.
l	 Ozolmuižas	 pamatskolā	 aizvadītajā	
gadā	veikts	kosmētiskais	remonts	skolas	ie-
ejas	vestibilā,	2.	stāva	gaitenī,	sākumskolas	
klasē,	nokrāsota	sporta	zāles	grīda.	
l	 Staiceles	 Lībiešu	muzejs	Pivälind	 īste-
noja	Valsts	 kultūrkapitāla	 fonda	 atbalstīto	
projektu.	Par	6600	eiro	 iegādāta	profesio-
nāla	videoaparatūra,	apjomīgs	datu	uzkrā-
jējs	muzeja	foto,	dokumentu	un	videomate-
riālu	drošai	glabāšanai.	
l	 Pērn	 atjaunots	 Staiceles	 kultūras	 nama	
skatītāju	zāles	grīdas	segums,	restaurēti	zā-

les	krēsli,	 iegādāti	sieviešu	vokālā	ansam-
bļa	Vēlreiz	koncerta	tērpi,	iegādāti	skatuves	
prožektori	un	iegādātas	mēbeles.	
l	 Pērn	 par	 pašvaldības	 līdzekļiem	 -	
16	726,86	eiro	-	izbūvēja	iebraucamo	ceļu	
ūdens	ņemšanas	vietai	Ungurpilī.	Tika	 iz-
būvēta	 ūdens	 ņemšanas	 vieta	 ugunsdzēsī-
bas	automašīnu	vajadzībām	Ungurpils	cie-
mā.	
l	 Alojas	 Dienas	 centrā realizēts	 pro-
jekts	 par	 brīvā	 laika	 aktivitāšu	 dažādoša-
nu.	 Projektā	 tika	 iegādāts	 dažāda	 veida	
aprīkojums	 (galda	 spēles,	 sporta	 inven-
tārs,	 virtuves	 tehnika,	 diskotēku	 inventārs	
u.c.)	 jauniešu	 brīvā	 laika	 pavadīšanas	 ie-
spēju	 dažādošanai.	 Kopējās	 izmaksas	 -	 
3855,34	EUR,	no	kurām	987,74	EUR	jeb	
25,6%	 ir	 pašvaldības	 finansējums.	 Patei-
coties	 Jaunatnes	 starptautisko	 programmu	
aģentūras	 atbalstītajam	 projektam	 Aktīvs 
un radošs jauniešu laiks Alojā,	 tika	 orga-
nizēti	dažādi	pasākumi	novada	jauniešiem.	
Šim	 mērķim	 no	 valsts	 budžeta	 atvēlēti	 
4000	eiro.	
l	 Alojas	 kultūras	 nams aizvadītajā	 gadā 
Valsts	kultūrkapitāla	fonda	un	AS	Latvijas 
Valsts meži	rīkotajā	konkursā	Vidzemes kul-
tūras programma	ieguva 1700	eiro	dzejnie-
ka	Ausekļa	165.	dzimšanas	dienas	koncerta	
rīkošanai.	
l	 Alojas	 Ausekļa	 vidusskolā	 aizvadītajā	
gadā	atjaunots	sporta	halles	grīdas	segums,	
veikts	ķīmijas	kabineta	 laboratorijas	kapi-
tālais	remonts,	labiekārtota	smilšu	terapijas	
telpa	un	iegādāts	aprīkojums, sakārtota	no-
vērošanas	 kameru	 sistēma	 skolas	 āra	 teri-
torijā.	2015.	gadā sadarbībā	ar	biedrību	At-
balsts Alojas Ausekļa vidusskolai	 realizēts	
LAD	 projekts	 smilšu	 volejbola	 laukuma	
izbūvei,	pašvaldības	projekts	āra	dambretes	
galda	 iegādei	un	Zaļās	klases	 iekārtošanai	
skolas	teritorijā.
l	 2015.	 gadā,	 salīdzinājumā	 ar	 iepriek-
šējiem,	 palielinājies	 darbspējas	 vecumā	
esošo	 Alojas	 novada	 iedzīvotāju	 skaits.	
Savukārt	 samazinājies	 to	 skaits,	 kuri	 jau	
sasnieguši	pensijas	vecumu.

2016. gads
l	 Maijā	 domes	 sēdē	 deputāti	 atbalstī-
ja	 11	 novada	 biedrību	 iesniegtās	 projek-
tu	 konkursa	 idejas	 par	 kopējo	 summu	 
14	850,40	eiro.	Nevalstiskās	organizācijas	
ieceres	īstenos	līdz	šī	gada	beigām.	
l	 Uzstādītas	 zibensnovadīšanas	 sistēmas	
Alojā Lielās	 un	 Sarkanās	 skolas	 ēkās.	 Ir	
sagatavots	Baltās	skolas	ugunsdrošības	sig-
nalizācijas	 ierīkošanas	 tehniskais	 projekts	
un	pašlaik	notiek	Baltās	skolas	3.	stāva	pār-
būves	tehniskā	projekta	izstrāde.	Plānojam 
veikt sporta	halles	akustikas	mērījumus	un	
tehniskā	projekta	izstrādi	akustikas	uzlabo-
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šanai.	Noasfaltēts	deju	laukums	skolas	par-
kā,	tāpat	iegādāta	saliekamā	moduļa	skatu-
ve.	Līdz	 jaunā	mācību	gada	sākumam	pie	
Lielās	 skolas	 ieejas	 tiks	 izbūvēta	 invalīdu	
uzbrauktuve-panduss.	 Domes	 sēdē	 jūnijā	
nolemts	piešķirt	5000	eiro	vidusskolas	teh-
niskā	projekta	sagatavošanai	koplietošanas	
telpu	 kapitālajam	 remontam,	 pamatojoties	
uz	 izglītības	koncepcijā	minēto	 -	nodroši-
nāt	izglītojamos	ar	kvalitatīvu	mācību	bāzi.	
Plānots	 veikt	 arī	 rekonstrukcijas	 darbus	
ārējās	infrastruktūras	drošības	uzlabošanai,	
paredzot	vietu	iespējamā	peldbaseina	būv-
niecībai.	
l	 Ar	 Valsts	 kultūrkapitāla	 fonda	 4000	
EUR	atbalstu	maijā	Alojā	notika	IV	Latvi-
jas	Virsdiriģentu	svētki.	
l	 Norit	 dokumentācijas	 sakārtošana,	 lai	
veiktu	 jumta	 nomaiņu	 muzeja	 ēkai	 Lielā	
ielā	12,	Staicelē.	Jūlijā	pabeigta	arī	ūdens-
vada	ierīkošana	šajā	ēkā	un	uzstādīts	ūdens	
skaitītājs.
l	 Ozolmuižas	 pamatskolā	 plānots	 veikt	
remontu	 skolas	 tualetēs	 un	 pirmsskolas	
grupiņā.	
l	 Puikules	tautas	namā	plānots	noslīpēt	un	
nolakot	zāles	grīdu,	sakārtot	apkures	sistē-
mu.	
l	 Uzstādīta	 velonovietne	 pie	 Braslavas	
bibliotēkas	un	remontēts	bruģis	pie	biblio-
tēkas	ieejas.
l	 Jūnijā	 noslēdzās	 pašvaldības	 biznesa	
ideju	 konkurss	 komercdarbības	 uzsākša-
nai	 Alojas	 novadā.	 Konkursam	 pieteicās	 
5	pretendenti,	komisija	atbalstīja	trīs	dalīb-
nieku	 iecerētās	 idejas	 par	 kopējo	 summu	
7500	eiro.
l	 Lai	veicinātu	jauniešu	karjeras	izvēli	un	
amata	prasmju	apguvi,	novada	pašvaldība	
sadarbībā	ar	uzņēmējiem	piešķīra	finansē-
jumu	trīs	jauniešu	atalgojumam	vasaras	pe-
riodā.	Divas	iesaiņotāju	vakances	piedāvāja	
SIA	Aloja-Starkelsen	un	vienu	-	viesmīļa	-	
SIA	Mieriņš.	
l	 18.	martā	Ungurpilī	notika	Alojas	nova-
da	uzņēmējdarbības	atbalsta	centra-biblio-
tēkas	 Sala	 svinīgā	 pamatakmens	 likšanas	
ceremonija.	 Jūnija	 sākumā	 ēka	 atzīmēja	
spāru	svētkus,	bet	tās	atvēršanas	ceremoni-
ja	paredzēta	rudenī.
l	 Šopavasar	 sākti	 Staiceles	 pilsētas	 tran-
zītielas	 un	 tilta	 pār	 Salacu	 (valsts	 reģi-
onālā	autoceļa	P15	Ainaži	 -	Matīši	posms	
no	 28,674.	 līdz	 29,919.	 km)	 pārbūves	 
1.	un	2.	daļas	darbi.	Šo	darbu	plānotās	iz-
maksas	 -	1	394	019	EUR.	Projekta	finan-
sēšanai	 saņemta	 Valsts	 autoceļu	 fonda	 
774	000	EUR	dotācija,	bet	pārējo	sedz	Alo-
jas	novada	pašvaldības	budžets,	veicot	aiz-
ņēmumu	Valsts	 kasē.	 Paredzēts	 veikt	 tilta	
pār	Salacu	pārbūvi	un	1,06	km	ceļa	posma	
(no	Salacas	tilta	virzienā	uz	Aloju)	pārbūvi.	
Darbus	plānots	pabeigt	šī	gada	oktobrī.
l	 11.	 janvārī	 pēc	 pārbūves	 durvis	 vēra	
Staiceles	 vidusskola.	 Projekta	 laikā	 darbi	
ritēja	 Staiceles	 vidusskolas	 iekštelpās	 -	 
tika	 pārbūvēti	 gaiteņi,	 tualetes,	 dušas,	
sporta	 zāles	 ģērbtuves,	 sporta	 zāles	 ven-
tilācijas	 sistēma	 u.c.	 Kopējās	 izmaksas	 -	 
277	198,81	EUR	-	pašvaldības	finansējums.
l	 Veikta	cenu	aptauja	par	zibensaizsardzī-
bas	 sistēmu	 ierīkošanu	 Puikules	 muižas,	
BSAC	 Zīles	 un	 Ozolmuižas	 pamatskolas	
ēkās.	 Tuvākajā	 laikā	 pašvaldība	 slēgs	 lī-
gumu	ar	SIA	Haski Elektro	par	iekārtu	uz-
stādīšanu.	Veikta	arī	Puikules	muižas	ēkas	

jumta	koka	konstrukciju	apstrāde	ar	uguns-
drošu	materiālu.	
l	 Notiek	Alojas	PII	Auseklītis	 ūdensvada	
un	kanalizācijas	 izbūves	 tehniskā	projekta	
izstrāde.	Nepieciešams,	lai	bērnudārza	ēku	
pievienotu	kopējam	pilsētas	ūdens	un	kana-
lizācijas	tīklam.
l	 Ir	izstrādāti	BSAC	Zīles,	Alojas	Ausekļa	
vidusskolas	un	Puikules	muižas	ēku	uguns-
dzēsības	 signalizācijas	 tehniskie	 projekti,	
rit	to	realizācija.
l	 Beigusies	cenu	aptauja	par	notekūdeņu	
caurteku	montāžu	un	grāvju	 tīrīšanas	dar-
biem	Staicelē.	Darbus	veiks	SIA	Limbažu 
ceļi.	
l	 Noslēgts	 līgums	 ar	 SIA	Ceļu komforts 
par	 pašvaldības	 grants	 ceļu	 projektēšanu.	
Paredzēts	 izstrādāt	 tehniskos	 projektus	 
14	pašvaldības	ceļiem.	To	kopējais	garums	
sasniedz	 14,5	 km.	 Projektēšanai	 jānoslē-
dzas	 līdz	 decembrim,	 bet	 būvdarbus	 plā-
nots	veikt	2017.	gada	būvniecības	sezonā.	
Plānots	pārbūvēt	šādus	ceļa	posmus:	Zari- 
ņi		-	Veclāči	0.	-	1,65.	km	(Alojas	pagasts),	
Lojiņas	 -	Lagasti	0.	 -	1,5.	km	(Alojas	pa-
gasts),	Rozītes	-	Priekšēni	1,59.	-	1,99.	km	
(Alojas	 pagasts),	 Lindes	 -	 Vecmuižnieki	 
0.	 -	 0,93.	 km	 (Alojas	 pagasts),	 Lindes	 -	
Kupčiņas	 0,4.	 -	 0,9.	 km	 (Alojas	 pagasts),	
Vecmelderi	 -	 Zemītes	 0,5.	 -	 0,8.	 km,	 
1,1.	 -	 1,4.	 km	 (Alojas	 pagasts),	 Liepiņas	
-	Kabi	2,32.	 -	2,62.	km,	2,83.	 -	3,03.	km,	 
5,13.	 -	 5,33.	 km,	 5,88.	 -	 6,78.	 km,	 
7,18.	 -	 7,98.	 km	 (Staiceles	 pagasts),	 Rē-
ciems	 -	 Megras	 1,6.	 -	 2,49.	 km	 (Staice-
les	 pagasts),	 Vecpuršēni	 -	 Putniņi	 0,6.	 -	 
1,7.	km	(Staiceles	pagasts),	Tiltsargi	-	Dū-
cīši	0.	-	0,28.	km	(Staiceles	pagasts),	Pale-
jas	-	Tēvgārša	0.	-	2,19.	km	(Brīvzemnieku	
pagasts),	Silnieki	-	Jaunpuriņi	0.	-	0,88.	km	
(Brīvzemnieku	 pagasts),	 Ķirķu	 ceļš	 0.	 -	 
0,2.	 km	 (Braslavas	 pagasts),	 Līcīšu	 ceļš	 
0.	-	0,41.	km	(Braslavas	pagasts).
l	 Izturot	 atlasi	 Vides	 aizsardzības	 un	
reģionālās	 attīstības	 ministrijas	 vadītajā	
projektu	 pieteikumu	konkursā,	 89	 novadu	
konkurencē	 Alojas	 novada	 projekts	 pre-
tendē	uz	837	250	eiro	Eiropas	Reģionālās	
attīstības	 fonda	finansējumu	par	 uzņēmēj-
darbībai	 nepieciešamās	 infrastruktūras	 sa-
kārtošanu.	 Projektā	 paredzēts	 pilnībā	 pār-
būvēt	Audēju	 ielas	posmu	Staicelē	940	m	
garumā	 (no	 tranzītielas	 uz	 Puršēnu	 pusi),	
izbūvējot	 apgaismojumu,	 gājēju	 ietvi,	 lie-
tusūdens	 kanalizāciju.	 Lai	 gūtu	 projekta	
atbalstu,	 vietējie	 uzņēmēji	 ir	 solījuši	 līdz	 
2020.	gada	beigām	izveidot	21	 jaunu	dar-
bavietu	un	veikt	investīcijas	savos	uzņēmu-
mos	1	255	000	EUR	apmērā.	Pašvaldībai	
jāsedz	 15%	 no	 projekta	 kopējām	 izmak-
sām.
l	 Martā	 dome	 lēma	 piedalīties	 Igaunijas	
-	 Latvijas	 pārrobežu	 sadarbības	 projektā,	
kurā	 plānots	 Vidzemes	 ziemeļu	 daļā	 iz-
veidot	 zaļos	 veloceliņus,	 aptverot	 slēgtās	
dzelzceļa	 sliežu	 līnijas.	Alojas	 novada	 te-
ritorijā	 plānots	 veidot	 veloceliņus	 posmā	
no	Mazsalacas	novada	robežas	līdz	robežai	
ar	Limbažu	novadu	un	šaursliežu	dzelzce-
ļa	 posmā	no	Kocēnu	 novada	 robežas	 līdz	
Salacgrīvas	novadam	ar	atzaru	uz	Staiceli.	
Projekts	paredz	izveidot	1,5	m	platus	grants	
seguma	veloceliņus	un	drošus	tiltiņus	pāri	
ūdenskrātuvēm.

Sagatavoja 
Liāna Lilenblate-Sipko

	 Līdz	 ar	 pašvaldības	 gada	pārskata	 par	 2015.	 gadu	 apstiprināšanu	un	 iesniegšanu	
Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrijā,	sadarbībā	ar	iestāžu	vadītājiem,	
pārvaldniekiem	un	speciālistiem	esam	apkopojuši	informāciju	par	aizvadītā	gada	noti-
kumiem,	padarīto	un	plānoto	šogad.
	 Valdis	 Bārda	 (domes	 priekšsēdētājs):	 -	Aizvadītais un arī šis gads novadā bijis 
piesātināts dažādiem notikumiem, tas nesis pārmaiņas arī praktiskā ziņā. Piesaistīti 
fondu līdzekļi un ieguldīts pašvaldības finansējums dažādu jomu sakārtošanā un at-
tīstībā. Pašreiz rit aktīva vairāku projektu plānošana un izstrāde saimniecisku lietu 
sakārtošanā. Man ir liels prieks un gandarījums, ka šo gadu laikā uzlabojusies sa-
darbība ar uzņēmējiem, izdevies ieinteresēt darboties jaunos. Domāju, ka nākamie 
gadi pašvaldībai būs veiksmīgi un darbīgi attīstības jomā un ieguvēji noteikti būs visi 
novada iedzīvotāji.

	 Alojas	novada	dome	trešo	reizi	izsludi-
nāja	biznesa	 ideju	konkursu	komercdarbī-
bas	uzsākšanai	Alojas	novadā	ar	mērķi	vei-
cināt	 jaunu	 komersantu	 veidošanos,	moti-
vējot	iedzīvotājus	sava	biznesa	uzsākšanai.	
	 Konkursam	 pieteicās	 pieci	 pretendenti,	
bet	 šogad	 bija	 plānots	 atbalstīt	 trīs,	 pare-
dzot	 šim	 projektam	 pašvaldības	 budžetā	 
7500	eiro.	Pēc	projektu	prezentācijām	kon-
kursa	 vērtēšanas	 komisija	 (Alojas	 novada	
domes	priekšsēdētājs	Valdis	Bārda,	priekš-
sēdētāja	 vietniece	 attīstības	 jautājumos	
Dace	Vilne,	Latvijas	Attīstības	finanšu	 in-
stitūcijas	Altum	kredītprojektu	vadītāja	Lin-
da	Zaķe,	SIA	Draugu dārzs	valdes	loceklis	

Māris	Siktārs	un	RISEBA	Radošā	biznesa	
inkubatora	 vadītāja	 Iveta	 Cīrule)	 nolēma	
atbalstīt	Marinas	Vītolas	 ieceri	 par	 adīša-
nas	mašīnas	iegādi	un	telpu	labiekārtošanu	
adīšanas	pakalpojumu	sniegšanai,	Mārtiņa	
Elsiņa	ideju	par	aparatūras	iegādi	muzikā-
lo	pakalpojumu	sniegšanai	un	Santas	Laz-
diņas	 ieceri	 izveidot	 skaistuma	 kabinetu,	
sniedzot	dažādus	skaistumkopšanas	pakal-
pojumus.
	 Marina	 ar	 adīšanu	 nodarbojas	 jau	 vai-
rākus	 gadus.	 Pabeigusi	mācības,	 viņa	 no-
lēmusi	hobiju	 attīstīt	 daudz	nopietnākā	 lī-
menī,	jo	pieprasījums	bijis	liels.	Viņas	adī-
jumus	 dāvanā	 saņēmuši	 radi	 un	 draugi.	

Ikdienā	 Marina	 strādā	 algotu	 darbu	 citā	
uzņēmumā,	tāpēc	neatlicis	daudz	laika,	lai	
nodotos	 hobijam.	 Uzzinājusi	 par	 Alojas	
novada	pašvaldības	sniegto	iespēju	saņemt	
finansējumu,	Marina	 izlēmusi,	ka	 iesniegs	
pieteikumu,	jo	ir	daudz	ideju	par	to,	kā	va-
rētu	attīstīt	savu	hobiju.
	 Mārtiņš	 kopā	 ar	 draugiem	 un	 skolas-
biedriem	grupā	Kokteilis	muzicē	 jau	 gan-
drīz	 3	 gadus.	 Parādot	 ļoti	 labas	 runas	 un	
prezentēšanas	spējas,	puisis	ieguva	atbalstu	
savai	idejai	par	aparatūras	iegādi	muzikālo	
pakalpojumu	sniegšanai.	
	 Santa	 ir	 jaunā	māmiņa,	kura	vēlas	dar-
bu	apvienot	ar	bērnu	audzināšanu.	Viņa	ir	

beigusi	 apmācību,	 iegūstot	 nagu	 un	 sejas	
kopšanas	 speciālista	 sertifikātus.	 Santa	
domā	 pilnveidot	 zināšanas	 un	 apmeklēt	
papildkursus,	 lai	 varētu	 darbu	 dažādot	 un	
veikt	kvalitatīvāk,	piedāvājot	Alojas	nova-
da	un	kaimiņu	novadu	iedzīvotājiem	pilnu	
ķermeņa	kopšanas	pakalpojumu	klāstu.	
	 Pašlaik	jaunie	uzņēmēji	plāno	laiku,	lai	
dibinātu	 uzņēmumus,	 domā	 par	 reklāmas	
akcijām,	 uzņēmuma	 pakalpojumu	 klāstu	
un	 kvalitāti,	 lai	 palielinātu	 pieprasījumu	
pēc	viņu	piedāvātajiem	pakalpojumiem.

Zane Lapšāne-Celma,
Alojas novada domes 

komercdarbības speciāliste

Biznesa ideju konkursā atbalstu gūst trīs novada jaunie uzņēmēji
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	 Alojas	 pilsētas	 svētku	 svinības	 ieva-
dīja	 fotogrāfa,	 bijušā	 alojieša	Ulda	Bal-
gas	fotoizstādes	Rādiuss mazāks par 100 
atklāšana	 Alojas	 kultūras	 nama	 mazajā	
zālē.	 Izstādē	 atspoguļoti	 pagājušā	 gad-
simta	80.	gadu	vidū	Valkā	noteiktā	terito-
rijā	radīti	kadri,	veidojot	fotomākslinieka	
rokrakstu.	 - Dzīvojot Valkā un meklējot 
savu izteiksmi fotogrāfijā, daudz foto-
grafēju un eksperimentēju vidē, kas bija 
ļoti ierobežota teritorijā ap manu dar-
bavietu, -	fotogrāfijās	redzamo	pamatoja	 
U.	Balga.	Viņš	arī	atklāja,	ka	šī	ir	pirmā	
profesionālā	izstāde	dzimtajā	pilsētā.	At-
klājot	 izstādi,	mākslinieks	kopā	ar	sanā-
kušajiem,	 tostarp	vairākiem	Alojas	 laika	
skolasbiedriem	un	klasesbiedriem,	pārla-
poja	pa	atmiņu	lappusei	no	kopā	pavadītā	
laika	Alojā.	Mākslinieka	veikums	kultū-
ras	namā	būs	skatāms	līdz	jūlija	beigām.
	 Savukārt	 sestdien	 uz	 radošu	 darboša-
nos	pilsētniekus	un	viesus	aicināja	biedrī-
bas	Liepale	komanda.	Ikvienam	bija	brī-
nišķīga	iespēja	pielikt	roku	ziedu	paklāja	
veidošanā	pašā	pilsētas	centrā.	Liepaliešu	
ideja	tapusi	pašvaldības	nevalstisko	orga-
nizāciju	projektu	konkursā.	Projekta	mēr-
ķis	 bija	 veicināt	 iedzīvotājos	 radošumu,	
popularizēt	 novadu,	 attīstīt	 floristiku	 un	
radīt	 kopīgu	 dāvanu	 pilsētai.	 Biedrības	
vadītāja	 Guna	 Krūmiņa	 pēc	 padarītā	 ar	
gandarījumu	 sacīja:	 -	Cilvēku atsaucība 
un interese par mūsu radīto iniciatīvu ļoti 
priecēja. Roku paklāja veidošanā pielika 
vairāk nekā simt alojiešu un viesu, kopā 
radot brīnišķīgu dāvanu pilsētai. Sarūpē-
jušas dāvanu savai pilsētai, tagad bied-
rības radošās meitenes gatavojas dalībai 
16. Starptautiskajā ziedu paklāja festivā-
lā, kas šovasar norisināsies Ventspilī.
	 Pilsētas	 svētku	 programma	 piedāvāja	
izzinošu	 ekskursiju	 pa	Aloju	 un	 tās	 ap-
kārtni.	Alojas	 novada	 tūrisma	 speciālis-
tes	 Ineses	 Timermanes	 vadībā	 pussimt	
interesentu	apmeklēja	Alojas	pareizticīgo	
baznīcu,	 Īģes	 klintis,	 dzejnieka	Ausekļa	
dzimtās	mājas	Sīpoli,	ungurpiliešu	Pauk-

šēnu	bioloģisko	saimniecību	Lielkalni	un	
citas	vietas.
	 Dienas	 otrajā	 pusē	 norisinājās	 deju	
koncerts	Kad Alojā liepas zied,	kurā	ska-
tītājus	priecēja	 senioru	dāmu	deju	kopas	
no	Mazsalacas,	Trikātas,	Dikļiem,	Vaida-
vas,	Strenčiem,	Smiltenes,	Braslavas	pa-
gasta	un	arī	mājnieces	alojieties.	Uzstājās	
arī	Pociema	vokālais	ansamblis	Draiskās 
vīgriezes	 un	 viņu	 vadītāja	 Anita	 Ozola.	
Pievakarē	 skolas	 parkā	 koncertā	 Alojas 
laiks	 ar	 skanīgu	 koncertprogrammu	 uz-
stājās	 Artūrs	 un	 Egija	 Unguri,	 Karīna	
Škirmante,	Ģirts	Alsters,	Dace	Broka	un	
ansamblis	Gamma.
	 Dienas	 beigās	 skolas	 sporta	 laukumā	
volejbola	 draudzības	 spēlē	 tikās	 bijušie	
un	 esošie	 alojieši.	 Spraigā	 cīņā	 uzvaras	
laurus	 plūca	 komanda,	 kuras	 dalībnieki	
joprojām	dzīvo	Alojā.
	 Visas	dienas	garumā	izklaides	un	atrak-
cijas	 priecēja	 bērnus,	 mākslas	 baudītāji	
varēja	doties	uz	Alojas	mūzikas	un	māks-
las	skolu,	kur	tika	atvērta	izstāde	Mākslas 
dienas Alojā	un	iesaistīties	ZAAO	rīkota-
jā	vides	iniciatīvā	100 darbi Latvijai.
	 Svētki	noslēdzās	līdz	ar	pirmajiem	gai-
ļiem,	kad	mājup	no	zaļumballes	devās	iz-
turīgākie	dejotāji.
	 Alojas	kultūras	nams	pateicas	visiem,	
kuri	 palīdzēja	 Alojas	 pilsētas	 svētku	
Alojas laiks	 norisē:	 biedrībai	 Alojas ra-
došais klubs «Liepale»,	 Alojas	 mūzikas	
un	 mākslas	 skolai,	 Adrianai	 Jurjevičai,	
Inesei	 Timermanei,	 Līgai	 Moderniecei,	
Modrim	 Dūrenam,	 Modrim	 Lilenbla-
tam,	Alojas	pilsētas	un	pagasta	pārvaldei,	 
SIA	Alojas novada Saimniekserviss,	Alo-
jas	Ausekļa	vidusskolai,	Ņinai	Šabananei,	
Baibai	Siktārei,	Atim	Zariņam,	Jānim	Vir-
sim,	 Lianai	 Ozoliņai,	 Ivaram	 Ozoliņam,	
Marutai	 Gaugerei,	Aldim	 Pinkam,	 Ingai	
Konrādei,	 Aivaram	 Auseklim,	 Austrai	
Neimanei,	 Nilam	 Timermanim,	 Mikum	
Laizānam.

Liāna Lilenblate-Sipko
Rasmas Oinaskovas foto

Radoši un aktīvi aizvadīti 
Alojas pilsētas svētki

	 Pirms	 Līgo	 svētkiem	 no	 
3.	 pašvaldību	 vadītāju	 konfe-
rences	 Ķīnā	 atgriezās	 Latvijas	
Pašvaldību	 savienības	 (LPS)	 un	
uzņēmēju	delegācija,	kuras	sastā-
vā	bija	arī	Alojas	novada	domes	
priekšsēdētājs	Valdis	Bārda,	SIA	
Aloja-Starkelsen	 direktors	 Jānis	
Garančs	un	uzņēmēja,	domes	de-
putāte	Inga	Mauriņa-Kaļva.
	 Alojieši	 piedalījās	 Hebejas	
provincē	notiekošajā	konferencē,	
kuras	 mērķis	 ir	 padziļināt	 paš-
valdību	 sadarbību	 ekonomikā,	
tehnoloģijās,	izglītībā,	kultūrā	un	
citās	jomās,	kā	arī	veicināt	Ķīnas,	
Centrāleiropas	 un	 Austrumeiro-
pas	valstu	sadarbību.	
	 Papildus	konferencei	un	dažā-
dām	 sanāksmēm	 norisinājās	 arī	
izstāde	China Expo.	 Izstādē	bija	
iekļauts	 arī	 Latvijas	 stends	 un	
informācija	 par	 Alojas	 novadu.	
J.	 Garančs	 apmeklēja	 vairākas	
uzņēmējiem	 rīkotas	 sanāksmes,	
kurās	 tikās	 ar	 Ķīnas	 Lauksaim-
niecības	 ministrijas	 pārstāvjiem	
un	 Starptautisko	 sakaru	 centra	
vadību,	lai	runātu	par	bioloģiskās	
pārtikas	 ražošanas	 jautājumiem.	
Savukārt	 V.	 Bārda	 un	 I.	 Mauri-
ņa-Kaļva	kopā	 ar	 delegātiem	no	

citām	 valstīm	 piedalījās	 dažādu	
nozaru	 konferencēs.	 V.	 Bārda	
cer,	 ka	 tikšanās	 pavērs	 iespējas	
jauniem	projektiem	zaļā	 tūrisma	
un	bioloģiskās	pārtikas	ražošanas	
jomās,	 tāpat	 lauksaimniecībā.	
Viņš	pastāstīja,	ka	Ķīna	no	savas	
puses	sadarbībā	ar	Eiropu	iegul-
da	milzīgus	līdzekļus	un	ļoti	uz-
sver	ne	tikai	sadarbību	valstu,	bet	
arī	pašvaldību	līmenī.
	 Alojas	 novada	 domes	 priekš-
sēdētāja	 V.	 Bārdas	 aicināti,	
braucienā	 piedalījās	 arī	 Vidze-
mes	 Tūrisma	 asociācijas	 valdes	
priekšsēdētājs	 Raitis	 Sijāts	 un	
uzņēmējs	Andris	Lubiņš	no	SIA	
Grandeg.	 R.	 Sijāts	 pēc	 braucie-
na	teica:	-	Prieks un lepnums, ka 
LPS veiksmīgi izdevies pārvarēt 
“Ķīnas mūri”. Tagad kopīgi ar 
pašvaldībām uzņēmējiem ir ie-
spējas veidot un attīstīt sadarbī-
bu ar Hebejas provinci. Paldies 
Alojas novada priekšsēdētājam 
Valdim Bārdam par izdevību pie-
vienoties delegācijai un aktīvo 
ieinteresētību Vidzemes kultūras 
un tūrisma attīstībā!

Sagatavoja 
Liāna Lilenblate-Sipko

Novada pašvaldības 
pārstāvji konferencē 

Hebejas provincē Ķīnā

Alojietis Rūdis Bīviņš saņem 
«100 darbi Latvijai» balvu - 

jūras ceļojumu uz Stokholmu

 Alojas	 pilsētas	 svētkos	 2.	 jū-
lijā	 viesojās	 ZAAO	 vides	 inici-
atīvas	 100 darbi Latvijai	 vēst-
neši,	 kas	 informēja	 par	 100	 la-
bajiem	 vides	 darbiem	 Latvijai	
un	 piedāvāja	 asināt	 prātu	 vides	

jautājumos.	 Zinošākie	 balvā	 sa-
ņēma	 īpašu	 -	 numurētu	 -	 sēklu	
paciņu,	 kas	 nedēļas	 laikā	 bija	
jāpiereģistrē	 iniciatīvas	mājasla-
pā	 www.100darbilatvijai.lv,	 lai	
piedalītos	izlozē	par	Tallink	jūras	

ceļojumu	 uz	 Stokholmu	 4	 per-
sonām.	 Izlozē	 uzvarēja	 alojietis	
Rūdis	Bīviņš.	 Balvu	 laimīgajam	
uzvarētājam	 pasniedza	 Alojas	
novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Valdis	 Bārda,	 kopā	 ar	 ZAAO	
vēlot	brīnišķīgu	ceļojumu	un	ai-
cinot	 pievienoties	 vides	 darbu	
veicēju	pulkam.
	 Kopumā	 šovasar	 100 darbi 
Latvijai	vēstneši	apmeklēs	9	Vid-
zemes	 un	 Latgales	 puses	 pilsē-
tu	 svētkos,	 un	 Tallink	 ceļojums	 
4	personām	tiks	izlozēts	pēc	kat-
riem	svētkiem.	
	 Vēl	vēstnešus	varēs	sastapt:
l	 Vecpiebalgā	-	30.	 jūlijā	(saie-
šana	slātaviešu	garā	Vecpiebalga 
atver durvis),
l	 Valmierā	-	12.	un	13.	augustā	
(Valmieras	pilsētas	svētki),
l	 Apē	-	27.	augustā	(Apes	pilsē-
tas	svētki).
	 Vairāk	 -	 www.100dar bi latvi-
jai.lv. 

Līga Ivanova,
«100 darbi Latvijai» 

koordinatore
t.	26464686,	

info@100darbilatvijai.lv, 
www.100darbilatvijai.lv

Liānas Lilenblates-Sipko foto

Liepales radošā komanda pie ziedošās dāvanas pilsētai

Domes priekšsēdētājs Valdis Bārda pasniedz uzņēmuma ZAAO akcijā 
laimēto balvu - ceļojumu uz Stokholmu - alojietim Rūdim Bīviņam

http://www.100darbilatvijai.lv
http://www.100darbilatvijai.lv
http://www.100darbilatvijai.lv
mailto:info@100darbilatvijai.lv
http://www.100darbilatvijai.lv
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	 Aizvadītajā	 mācību	 gadā	 Alojas	 Au-
sekļa	 vidusskolas	 10.	 klasē	 mācījās	 
16	 gadīgais	 Dzjū	 jeb	 īstajā	 vārdā	 Puvičs	
Buranatrakuls	 (Phuwich	Buranatrakul)	no	
Taizemes	galvaspilsētas	Bangkokas.	Puisis	
pērn	Alojā	ieradās	AFS	skolēnu	apmaiņas	
programmā,	 kas	 nodrošina	 starpkultūru	
mācīšanās	iespējas	tūkstošiem	cilvēku	visā	
pasaulē.	 10	mēnešus	Dzjū	 dzīvoja	Alojas	
Ausekļa	 vidusskolas	 direktores	 Ineses	
Mētriņas	 ģimenē,	 iepazina	mūsu	 kultūru,	
tradīcijas	un	mācījās	latviešu	valodu.
	 Mūsu	 saruna	 notika	 nepilnu	 nedēļu	
pirms	 jaunieša	 došanās	 atpakaļ	 uz	 dzim-
teni.	Pirms	aizbraukšanas	viņš	un	arī	vies-
mamma Inese	labprāt	dalījās	iespaidos	par	
kopā	piedzīvoto.	
	 Sākotnēji	došanās	uz	Latviju	nebija	pui-
ša	plānos,	viņu	vilināja	Amerikas	Savieno-
tās	Valstis.	Izvēli	par	labu	Latvijai	izdarīja	
viņa	vecāki,	kuri	vēlējās,	 lai	dēls	 iepazītu	
citu	kultūru,	mācītos	komunicēt,	padzīvotu	
zemē,	kurā	visapkārt	izjūt	dabas	pieskārie-
nu.	-	Latvija ir ļoti maza valsts. Te viss ir 
zaļš, kluss, visapkārt koki. Šejieniešu	dzī-
vesveids	ir	tik	dabisks. Manā pilsētā Bang-
kokā dzīvo 10 miljoni iedzīvotāju. Tur ne-
vienam nerūp, kas apkārt notiek, cits citu 
nepazīst, bet te viss ir citādi - visi šeit ir 
draudzīgi, cits citu pazīst. Ierodoties Alo-
jā, mani pārsteidza, ka uz ielām neredzēju 
nevienu cilvēku, viss bija kluss. Bet esmu 
patiesi priecīgs, ka dzīve mani atveda uz 
Latviju. Nezinu, kā atkal iedzīvošos skaļajā 
Bangkokas vidē, kad atgriezīšos, - par	sa-
vām	sajūtām	stāsta	Dzjū.	
	 Spriežot	 par	 atšķirībām	 abās	 valstīs,	
aizrunājamies	 arī	 par	 dažādo	 skolās	 un	
izglītības	 sistēmās.	 Izrādās	 Dzjū	 skolā	
Bangkokā	 no	 10.	 līdz	 12.	 klasei	 mācās	 
6	 tūkstoši	skolēnu,	bet	šeit	visā	skolā	ne-
daudz	virs	200.	- Tur skolas ir ļoti lielas, 
klasēs ir vairāki desmiti skolēnu. Grūti vi-
sus pazīt, bet šeit otrādi - visi par visiem 
zina, sarunājas, diskutē. Manā klasē Alojā 
mācījās 14 skolēnu, bet tur esam 44. Pozi-
tīvi ir tas, ka šeit skolotājs var katram pa-
skaidrot, ja kaut kas nav skaidrs, bet manā 
skolā tas vienkārši nav iespējams. Tur 
daudz jāmācās individuāli. Šeit kāda pro-
jekta izstrādei atvēlēta pat nedēļa, bet pie 
mums reizēm viss jāpaveic pāris dienās. 
Man patika, ka Latvijā vidusskolas posmā 
var brīvāk izvēlēties mācību priekšmetus, 
ko vēlies apgūt. Pie mums tādas izvēles 
nav, - salīdzina	jaunietis.
	 Jaunietis	 stāsta,	 ka	 Taizemes	 skolās	
mācības	 sākas	 plkst.	 7.30	 un	 ilgst	 līdz	 
15	pēcpusdienā.	Atšķirībā	no	Latvijas	sko-
lām,	 kurās	 ik	 pēc	 40	 minūšu	 mācīšanās	
ir	 pārtraukums,	 tur	 mācību	 stunda	 ilgst	 
50	minūtes,	 un	viena	 stunda	 tiek	 atvēlēta	
pusdienām.	Pēc	jaunieša	domām,	šeit	sko-
lēni	 nav	 pārāk	 noslogoti	 ar	 mājas	 darbu	
izpildi.	 Taizemē	 jāmācās	 divreiz	 vairāk,	
tāpat	katra	semestra	vidū	un	beigās	jākārto	
eksāmeni.	Viņš	 skaidro:	 - Pie mums mā-
cības sākas maijā un ilgst līdz februārim. 
Brīvlaiks ir oktobrī, martā un aprīlī. Ta-
gad, kad aizbraukšu mājās, es kārtošu ek-
sāmenus, kas parasti notiek semestra vidū.

	 Latvijā	 pēc	 mācību	
stundām	 skolēni	 visbie-
žāk	 apmeklē	 dažādas	
nodarbības,	 iesaistās	pul-
ciņos,	 aktīvi	 pavada	 brī-
vo	 laiku,	 dodas	 sportot.	
Dzjū	 dzimtenē	 skolēni	
brīvo	laiku	vairāk	pavada	
mājās,	 sarunājas	ar	drau-
giem	 pa	 telefonu,	 apgūst	
jaunākās	 tehnoloģijas.	
- Darbojos debašu klubi-
ņā, kurā bez manis ir vēl 
vismaz 100 skolēnu. Mēs 
komunicējam, attīstām 
runas prasmes. Jābūt ļoti 
aktīvam, lai tevi pamanī-
tu, spētu izcelties, -	 par	
ārpusstundu	 aktivitātēm	
dzimtenē	 stāsta	 puisis.	
Latvijā	 brīvo	 laiku	 Dzjū	
pavadījis	 aktīvi,	 nav	 dīki	
sēdējis	mājās.	Viņš	 kopā	
ar	 klasesbiedriem	 dejoja	
deju	 kolektīvā	 Resgaļi,	
spēlēja	 volejbolu,	 iesais-
tījās	 dažādos	 skolas	 un	
klases	 rīkotajos	pasākumos.	Grūtības	 jau-
nietim	sagādājušas	augstās	prasības	sporta	
stundās.	-	Atceros vienu no pirmajām spor-
ta stundām, kurā bija jānoskrien 6 apļi ap-
kārt skolas futbola laukumam. Tas laikam 
bija grūtākais, ar ko šeit nācās saskarties. 
Pie mums Taizemē sports ir vienu reizi ne-
dēļā un arī tad pārsvarā apgūstam teoriju, 
katru semestri mācāmies par vienu sporta 
veidu. Bet sportošana šeit noteikti nākusi 
par labu manai veselībai. Te līdz ar pārē-
jiem esmu motivēts doties dabā, sportot, - 
atzīst	Dzjū.
	 Jaunietis	 piedzīvojis	 arī	 nelielu	 kultūr-
šoku:	 - Šeit skolā zēni un meitenes drau-
dzējas, apskaujas un pat skūpstās, bet pie 
mums tā darīt publiski nav atļauts. Zēni 
un meitenes klasē sēž atsevišķi. Šeit sko-
lēni ģērbjas brīvi, uzvedas nepiespiesti, 
bet mūsu skolās obligāti jāvalkā formas, 
nedrīkst nēsāt aksesuārus, lietot kosmēti-
ku, matiem jābūt melnā krāsā, zēniem īsi 
apgrieztiem, bet meitenēm tie jāsasien ar 
melnu gumiju.
	 Jautājot	 par	 citiem	 pārsteigumiem,	 ko	
nācies	šeit	piedzīvot,	sarunbiedrs	atbild,	ka	
viens	 no	 atmiņā	 paliekošākajiem	 notiku-
miem	ir	diena,	kad	Latvijā	uzsniga	sniegs.	
Viņš	ņēmis	to	rokās	un	apbrīnojis,	jo	nekad	
iepriekš	 nebija	 redzējis.	 Viņu	 pārsteidzis	
arī	tas,	ka	šeit	nav	kondicionētāju	-	iekārtu,	
kas	 atvēsina	 gaisu.	 Nācies	 piedzīvot	 ga-
dalaiku	maiņu	ar	visām	to	īpa	šībām.	Dzjū	
dzimtenē	ir	tikai	divas	sezonas	-	vasara	un	
lietus	 sezona.	 Jaunietis	 novērtē	 arī	 to,	 ka	
viesģimenē	apguvis	daudz	jaunu	sadzīves	
prasmju.	Viņš	piedalījies	malkas	krāmēša-
nā,	mācījies	rīkoties	ar	putekļusūcēju,	ap-
guvis	 sērkociņu	 aizšķilšanu	 un	 palīdzējis	
mājas	darbos.	Dzjū	šāda	praktiska	darbo-
šanās	mājās	kopā	ar	ģimeni	bija	kas	jauns.	
Bangkokā	 ikdienā	 puisis	 dzīvo	 dzīvoklī,	
ko	reizi	nedēļā	uzkopj	mājkalpotāja.	
	 Brīvajā	 laikā	kopā	ar	viesmammu	Ine-

Mētriņu ģimenes laimīgā loze - 
taizemietis Dzjū

si	 un	māsu	Katrīnu	 jaunietis	 apceļojis	 arī	
Latviju,	viesojoties	vairākās	pilsētās.	Īpaši	
prātā	palicis	brauciens	ar	laivu	Mazsalacā,	
kur	 mācījies	 to	 airēt.	 No	 sirds	 izbaudījis	
ziemas	priekus,	vizinoties	no	kalniņa,	de-
vies	piknikos,	nakšņojis	teltī	un	piedzīvo-
jis	vēl	virkni	dažādu	interesantu	notikumu.	
Pavadīto	 laiku	 Latvijā	 Dzjū	 vērtē	 kā	 ļoti	
interesantu	 un	 pieredzes	 bagātu.	 Nepilna	
gada	 laikā	 jaunietis	 nedaudz	 apguvis	 arī	
latviešu	 valodu.	 Viņu	 pārsteidzis	 tas,	 cik	
dažādi	var	locīt	vārdu.	Mūsu	valoda	viņam	
šķiet	ļoti	sarežģīta,	bet	tas	nav	bijis	šķērs-
lis,	lai	to	apgūtu.	
	 Viņš	 novērtē	 Ineses	 un	 viņas	 ģimenes	
ieguldīto,	 lai	 šeit	 justos	kā	mājās.	 -	 Inese 
man iemācīja jaunas prasmes, mēs ļoti 
daudz sarunājāmies, diskutējām par da-
žādām tēmām. Es ļoti mīlu viņas abas 
- māsu un mammu. Priecājos, ka arī šeit 
man ir sava ģimene. Es ļoti ceru, ka man 
būs iespēja atgriezties Latvijā pēc diviem 
gadiem, kad mani šeit esošie klasesbiedri 
beigs vidusskolu. Šie ir mani vislabākie 
klasesbiedri, katrs no viņiem ir īpašs. Pēc 
pēdējās klases ekskursijas es ļoti daudz do-
māju par to, cik daudz viņi man nozīmē, ka 
es negribu no viņiem šķirties. -	nobeidzot	
sarunu,	saka	puisis.
	 Inese	Mētriņa	 satikšanos	 ar	Dzjū	 sauc	
par	savas	dzīves	laimīgo	lozi.	Aizvadītajā	
vasarā	viņa	nolēmusi	ieviest	pārmaiņas	ie-
rastajā	dzīves	 ritmā	un	pieņēmusi	 iespēju	
savā	 ģimenē	 uzņemt	 viesskolēnu.	 Tā	 kā	
viņu	 interesē	 austrumu	 kultūra,	 nolēmu-
si,	ka	uzņems	skolēnu	no	Taizemes.	-	Vē-
lējos iepazīt citu kultūru, uzlabot angļu 
valodas zināšanas un paplašināt mūsu 
ģimeni, jo mājā ikdienā bijām tikai abas 
ar jaunāko meitu Katrīnu, - satikšanās	
pirmsākumus	 atceras	 Inese.	 Pirmoreiz	
tiekoties,	 Inesei	 bijis	 neliels	 satraukums	
par	 to,	 kā	 izvērtīsies	 viņu	 draudzība,	 kā	
veiksies	 sadzīvē,	 jo	 sapratusi,	 ka	 satiekas	

ne	 tikai	 dažādi	 cilvēki,	 bet	 arī	 ļoti	 atšķi-
rīgas	 kultūras.	 -	 Pirms mūsu satikšanās 
zinoši cilvēki mani brīdināja, ka bērni no 
austrumu valstīm nevēlas fizisku kontak- 
tu - apskāvienus, rokasspiedienus. Izrādī-
jās, ka viss ir pilnīgi pretēji. Jau pirmajā 
satikšanās reizē rīkojos kā pieņemts mūsu 
zemē - apskāvu Dzjū, un viņš darīja tieši 
tāpat, -	atceras	Inese.
	 Sarunas	 laikā	 Inese	 jaunietim	velta	 at-
zinīgus	 vārdus.	 Viņa	 uzteic	 un	 apbrīno	
zēna	mentalitāti.	-	Apbrīnoju, kā iespējams 
izaudzināt tik pieklājīgus un smalkjūtīgus 
bērnus. Mūsu bērni ir daudz vēsāki, at-
turīgāki. Viņš mums visiem, arī bērniem, 
daudz ko iemācīja - vairāk smaidīt, būt 
laipniem, pieklājīgiem, cienīt pedagogus, 
pieaugušos,	 -	 sprieda	 sarunbiedre.	 Viņa	
atceras,	 ka	 puisim	 ļoti	 garšojušas	 viņas	
ceptās	kartupeļu	pankūkas	un	žāvētā	gaļa,	
tā	 saucamais,	 cauraudzītis.	 Puisis	 uzturā	
daudz	 lietojis	 olas,	 karbonādes,	 rīsus,	 bet	
nelabprāt	ēdis	augļus	un	zaļos	pārtikas	pro-
duktus	-	salātus,	zirnīšus,	kabačus	u.c.	
	 Jautāju,	 kā	Dzjū	 sadzīvojis	 ar	Katrīnu.	
Inese	atbild:	 -	Viņi satika labi, viens otru 
papildināja, spēlējās, pildīja mājasdarbus, 
sarunājās. Sākumā meita bija nedaudz 
greizsirdīga, bet ar laiku viss nokārtojās. 
Tagad jūtu, ka viņai “brāļa””pietrūkst.
	 Inese	cer,	ka	viņa	kādreiz	aizbrauks	uz	
Taizemi	un	satiks	Dzjū.	Arī	viņš	aizbrauca	
ar	domu,	ka	reiz	atgriezīsies.	Neilgi	pirms	
prombraukšanas	 Inese	 kārtojusi	 apavu	
plauktu	 un	 jautājusi	 puisim,	 vai	 iepakot	
viņa	 ziemas	 zābakus	 līdzņemšanai.	 Viņš	
atbildējis:	-	Nē, mammu, lai paliek pie te-
vis, jo es gribu atgriezties!
	 Jūlija	 sākumā	 Dzjū	 devās	 atpakaļ	 uz	
Bangkoku,	atstājot	Ineses	ģimenei,	skolas	
kolektīvam	un	 citiem	 alojiešiem	brīnišķī-
gas	atmiņas	par	kopā	pavadīto	laiku.	

Liānas Lilenblates-Sipko teksts
Foto no Mētriņu ģimenes arhīva

Pašvaldības automašīnas 
rotā jaunais novada logo

Dzjū kopā ar Inesi un viņas meitu Katrīnu, dodoties piknikā

Pašvaldības automašīnas rotā novada logo

	 Jūlija	sākumā	četras	pašvaldības	automašīnas	FIAT Doblo 
ieguva	novada	piederības	zīmes.	Katra	auto	sānus	tagad	rotā	
jaunais	un	krāsainais	novada	logo	Alojas novads. Augšup! 
un	katras	pārvaldes	ģerbonis.	Piederības	zīmes	 ļaus	 ie-
dzīvotājiem	pazīt	savas	pārvaldes	auto	un	popularizēs	
mūsu	novadu.

Liānas Lilenblates-Sipko
teksts un foto
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	 2.	 jūlijā	 Alojā,	 Jaunzemnie-
ku	 motokrosa	 trasē	 norisinājās	
L.A.M.A.	 motokrosa	 turnī-
ra	 4.	 posms.	 Jāpiemin,	 ka	 šo-
gad	 Alojas	 mototrasei	 apritēja	 
20	 gadu,	 par	 īpašu	 atmosfēru	
bija	 parūpējies	 trases	 īpašnieks	
Māris	Miezītis	-	sacensību	laikā	
koncertēja	 vietējā	 grupa	 Kok-
teilis,	 savukārt	 pēc	 sacensībām	
notika	 balle.	 Sacensībām	 bija	
piesaistīti	 arī	 dāsni	 sponsori,	
turklāt	 ieeja	 bija	 bez	 maksas.	
Lai	 gan	 sacensību	 dienā	 laik-
apstākļi	 braucējus	 nelutināja	
(termometra	 stabiņš	 rādīja	 vai-
rāk	par	25	grādiem),	motokross	
pulcēja	kuplu	dalībnieku	skaitu.	
Starp	vairāk	nekā	200	motospor-
tistiem	 sacensībās	 piedalījās	 arī	
vairāki	motokluba	ASB	biedri.

Sacensību 
rezultāti

	 85	 cc3 klasē	Marks	Toms	 Jē-
gers	abos	braucienos	izcīnīja	sta-
bilas	 otrās	 vietās,	 kas	 arī	 sacen-
sību	 kopvērtējumā	 ļāva	 kāpt	 uz	
pjedestāla	otrā	pakāpiena.
	 Klasē 26+	 MK	 «ASB»	 ko-
mandu	pārstāvēja	Kristaps	Dun-
durs	 un	Kaspars	Vītols.	Dundu-
ram	 braucienos	 5.	 un	 4.	 vieta,	
kas	 kopvērtējumā	 deva	 4.	 vietu,	
savukārt	 Vītols	 ieguva	 8.	 un	 
10.	vietu,	kopvērtējumā	 ierindo-
joties	9.	pozīcijā.	
 36+ klasē	 uz	 starta	 izgāja	
trīs	MK	ASB	 braucēji:	 Ivo	Mel-
lups,	Raimonds	Ordons	 un	San-
dris	 Kalniņš.	 Pateicoties	 3.	 un	 
2.	vietai	braucienos,	kopvērtēju-
mā	2.	 vietu	 ieguva	Mellups,	 sa-
vukārt	Ordonam	 7.	 un	 14.	 vieta	
(kopvērtējumā	11.	vieta).	Sandris	
Kalniņš,	 kurš	 motokrosā	 atgrie-

zies	pēc	divu	gadu	pauzes,	pali-
ka	 18.	 vietā	 (braucienos	 18.	 un	 
20.	vieta).
 46+ klasē	 2.	 vietu	 izcīnīja	
Egidijs	 Maciuns	 (3.	 un	 2.	 vieta	
braucienos),	 savukārt	Normunds	
Šķepasts	 ierindojās	6.	un	5.	vie-
tā,	kopvērtējumā	iegūstot	5.	vie-
tu.	 Guntim	 Landsmanim	 divas	 
17.	vietas	un	tāda	pati	pozīcija	arī	
kopvērtējumā.
	 Savukārt	 retro klasē	 divas	
pārliecinošas	 uzvaras	 un	 uzvara	
kopvērtējumā	 Mārim	 Miezītim.	
Raimondam	 Homko	 braucienos	
iegūtā	4.	un	5.	vieta	ļāva	ierindo-
ties	4.	vietā	posma	kopvērtējumā	
(apakšklasē	 Retro 350	 Raimon-
dam	 1.	 vieta),	 savukārt	 Dainis	
Homko	 ieņēma	 13.	 vietu	 (brau-
cienos	 -	 11.	 un	 10.).	 Šajā	 klasē	
startēja	 arī	 alojietis	Artis	 Silājs,	
kuram	divas	2.	vietas	braucienos	
un	2.	vieta	arī	posma	kopvērtēju-
mā.
	 Iesācēju	klasē	 alojietim	Dai-
nim	 Silājam	 30.	 un	 19.	 vieta	
(kopvērtējumā	23.	pozīcija).
	 Pateicoties	 vairākiem	 augst-
vērtīgiem	 rezultātiem	 un	 pla-
šai	 komandas	 pārstāvniecībai,	 
MK	ASB komandu	 ieskaitē ie-
rindojās	3.	pozīcijā.

Kopvērtējums
	 Ņemot	 vērā,	 ka	 šobrīd	 aizva-
dīti	 četri	 no	 astoņiem	L.A.M.A.	
sezonas	 posmiem,	 vērts	 aplū-
kot	 arī	 sezonas	 kopvērtējuma	
tabulas.	 Iesācēju	 klasē	 Elvijs	
Alsbergs	 ierindojas	 21.	 vietā,	
taču	 jāņem	vērā,	 ka	pēdējo	pos-
mu	 Elvijs	 traumas	 dēļ	 izlaida.	
Alojietis	 Dainis	 Silājs	 ar	 dalību	
Alojas	 posmā	 atrodas	 48.	 vietā.	
85	cc3 klasē	Markam	Tomam	Jē-
geram	 kopvērtējumā	 pārliecino-

ša	pirmā	vieta.	16+	klasē	Artūrs	
Linde,	 kurš	 piedalījies	 pirmajos	
divos	 posmos,	 ieņem	 12.	 vietu.	
Klasē	 26+	 Kristapam	 Dundu-
ram	4.	vieta,	savukārt	Kasparam	
Vītolam,	kurš	izlaidis	vienu	pos-
mu	 -	 14.	 vieta.	36+	klases	 kop-
vērtējumā	Raimondam	Ordonam	
14.	vieta	(aizvadīti	3	posmi),	Ivo	
Mellupam	-	21.	vieta	 (2	posmi),	
Sandrim	 Kalniņam	 -	 30.	 vieta	
(1	 posms).	 46+	 klasē	 lietuviešu	
sportistam	 Egidijam	 Maciunam	
kopvērtējumā	 2.	 vieta,	 taču	 līdz	
1.	 pozīcijai	 pietrūkst	 tikai	 viens	
punkts.	 Normunds	 Šķepasts	 ie-
rindojas	5.	 vietā	 (līdz	4.	 vietai	 -	 
1	 punkts),	 bet	 Guntis	 Landsma-
nis	 pēc	 dalības	 vienā	 posmā	 at-
rodas	23.	vietā.	Retro	klasē	visu	
goda	 pjedestālu	 kopvērtējuma	
ailē	 pagaidām	 ieņem	 MK	 ASB  
pārstāvji	 -	 stabilā	 pirmajā	 pozī-
cijā	 atrodas	 Māris	 Miezītis,	 bet	
2.	 un	 3.	 vieta	 attiecīgi	 Raimon-
dam	 un	 Dainim	 Homko.	 Viņus	
gan	šķir	vien	trīs	punkti.	6.	vietā	
ierindojies	 alojietis	 Artis	 Silājs,	
kurš	pirms	Alojas	posma	piedalī-
jās	26+	klasē.	Savukārt	Open F 
klasē	 Leons	 Kozlovskis	 atrodas	
2.	 vietā,	 no	 1.	 vietas	 atpaliekot	
par	 četriem	 punktiem.	 Pēdējo	
posmu	gan	Leonam	nācās	izlaist	
traumas	dēļ.

Turpmākie  
posmi

	 Jāpiemin,	ka	L.A.M.A.	moto-
krosa	turnīrā	palikuši	vēl	trīs	pos-
mi:
l	 20.	augustā	-	Burtniekos;
l	 3.	septembrī	-	Kusā;
l	 17.	septembrī	-	Zorģos.
	 Atbalstīsim	savējos!

Rolands Paeglis

	 Šogad	 Līgo	 svētkus	 Staicelē	
gaidīja	īpaši,	jo	2016.	gads	ir	fut-
bola	 jubilejas	gads	mūsu	pilsētā.	
Staiceles	futbolam	-	90!
	 Pasākumam	staicelieši	gatavo-
jās	jau	iepriekš.	Kopš	1995.	gada	
Staicelē	 notiek	 tradicionālais	
Līgo	 dienas	Ziemeļu	 -	Dienvidu	
gājiens.	 Arī	 šogad	 pilsēta	 sada-
lījās	 divās	 daļās	 -	 dienvidu	 un	
ziemeļu	 daļā.	 Dienvidnieki	 savu	
gājienu	 sāka	 no	 baznīcas,	 tērpu-
šies	 sarkanā	 apģērbā,	 savukārt	
ziemeļnieki	 -	 no	 Līvānu ciema,	
ģērbuši	 tikai	 zilās	 drānās.	 Abas	
komandas	 satikās	 Tirgus	 lauku-
mā,	kur	visus	 sagaidīja	Staiceles	
pilsētas	un	pagasta	pārvaldes	va-
dītājs	 Pēteris	 Kuzmenko,	Alojas	
novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Valdis	 Bārda,	 kā	 arī	 pasākuma	
vadītājs	 aktieris	 Imants	 Vekma-
nis.	 Visi	 kopā	 sumināja	 meite-
nes,	kuru	vārds	 ir	Līga,	bet	Jāņa	
vārda	 īpašnieki	 saņēma	ozolzaru	
vainagu,	 ko	 iepriekš	bija	 sagata-
vojušas	 čaklākās	 Staiceles	 vai-
nagu	pinējas	Ilga	Līsmane,	Edīte	
Kalniņa,	 Indra	 Ustrisova,	 Inga	
Neimane,	Aira	Lapkovska,	 Inese	
Timermane,	Ausma	 Virse,	 Indra	
Jaunzeme,	Inga	Konrāde	un	Iveta	
Apsīte.	Sekoja	apsveikumu	daļa,	
komandu	 apdziedāšanās,	 kā	 arī	

futbola	un	futbolistu	sumināšana.	
Īpaši	tika	sveikti	Staiceles	futbola	
veterāni:	Jānis	Treijs	no	Ziemeļu	
komandas,	 kā	 arī	 Dienvidu	 pār-
stāvji	Andrejs	Krūmiņš	un	Andis	
Dreimanis.	 Pasākumu	 kuplināja	
grupa	Kokteilis,	 kā	 arī	 Staiceles	
kultūras	nama	ansamblis	Vēlreiz.
	 Pēc	 futbola	 slavināšanas	 visi	
devās	 uz	 futbola	 laukumu,	 lai	
noskaidrotu	 futbola	 jubilejas	
gada	 stiprāko	 komandu.	 Pirms	
tam	 abas	 vienības	 sveica	 lauku-
ma	saimnieku	Jāni	Bakmani,	visi	
cienājās	 ar	 sieru,	 alu	 un	 kvasu,	
futbolistus	ar	deju	sveica	Staice-
les	 Vecmāmiņu	 aerobikas	 dalīb-
nieces	(vadītāja	Ārija	Bakmane).	
Tad	tika	dots	starts	meiteņu	spēlei	
(to	tiesāja	Staiceles	Profesionālās	
vidusskolas	audzēkne	Linda	Bro-
ka).	Sekoja	vīru	futbols,	kurā	šo-
gad	uzvaras	laurus	plūca	Ziemeļu	
komanda	 ar	 rezultātu	 3:2.	 Spēli	
tiesāja	 Rolands	 Jaunzems.	 Kā	
apsveikums	 visiem	 futbolistiem	
un	faniem	sekoja	krāsains	salūts,	
ko	bija	sarūpējuši	Staiceles bebru 
pārstāvji.	
	 Pēc	 neliela	 atpūtas	 brīža	 Stai-
celes	 estrādē	 visus	 sagaidīja	 Sil-
maču	 saime,	 lai	 kopīgi	 izbaudītu	
Rūdolfa	Blaumaņa	Skroderdienas 
Silmačos,	ko	iestudējuši	Staiceles	

kultūras	nama	amatierteātra	Fab-
rika	dalībnieki	(režisore	Aira	Lap-
kovska,	 brīvprātīgie	 palīgi	 Mār-
tiņš	Žīgurs,	Māris	 Jaunzems,	 ap-
skaņošana	 -	 Rolands	 Jaunzems).	
Uzvedumu	 kuplināja	 Staiceles	
kultūras	 nama	 ansamblis	 Vēlreiz 
(vadītāja	 Līga	 Siliņa)	 un	 Alojas	
kultūras	nama	deju	kolektīvs	Sān-
solis	(vadītāja	Maija	Drozda).	Pēc	
izrādes,	 skanot	 līgodziesmām,	
tika	 iedegts	 lielais	 Jāņu	 uguns-
kurs,	 kuru	 iepriekšējā	 dienā	 bija	
sagatavojuši	Staiceles	vīri:	Indulis	
Līsmanis,	Juris	Masļeņikovs,	Ul-
dis	Rumba,	Mārtiņš	Žīgurs,	Māris	
Jaunzems,	Valdis	Celms,	Elvis	Ti-
mermanis,	 darbus	 vadīja	 Modris	
Lilenblats.	Jaukā	gaisotnē,	baudot	
sieru	un	alu,	skatoties	ugunskuru	
liesmās,	tika	sagaidīta	īsākā	nakts	
gadā.	 Pēc	 tam	 visi	 tika	 aicināti	
ballēties	līdz	saules	lēktam	grupas	
Lifts	mūzikas	pavadībā.	
	 Paldies	 Alojas	 novada	 domei	
par	finansiālu	 atbalstu	 pasākuma	
rīkošanā.	Pasākums	Staiceles fut-
bolam - 90	notika	Alojas	novada	
domes	 atbalstītā	 projekta	 Labi 
dzīvot Staicelē.	 To	 īsteno	 Stai-
celes	 Brīvprātīgo	 ugunsdzēsēju	
biedrība,	 projekta	 vadītāja	 Inese	
Timermane.
	 Paldies	 visiem	 līgotājiem,	

Sportiskie Līgo svētki 
Staicelē

pasākuma	 dalībniekiem,	 futbo-
listiem,	 Staiceles	 patriotiem	 un	
visiem	čaklajiem	brīvprātīgajiem,	
kuri	nesavtīgi	ziedoja	savu	brīvo	

laiku,	 palīdzot	 tapt	 šim	 skaista-
jam	sarīkojumam!

Indras Jaunzemes
teksts un foto

Aizvadīts L.A.M.A. motokrosa 
turnīra 4. posms Alojā

 Pirmos	 elektrības	 rēķinus	 no	
elektrības	 tirgotājiem	 atbilstoši	
Sabiedrisko	 pakalpojumu	 regulē-
šanas	 komisijas	 apstiprinātajiem	
tarifiem	 iedzīvotāji	 saņems	 sep-
tembra	sākumā.	Līdz	šim	iedzīvo-
tāji	 maksāja	 par	 katras	 patērētās	
elektrības	kilovatstundas	piegādi,	
bet	 līdzsvarotajā	 tarifā	 iedzīvota-
jiem	līdzšinējā	pakalpojuma	cena	
par	 elektrības	 piegādi	 veidosies	
no	 2	 daļām:	 fiksētas	 ikmēneša	
maksas	 par	 pieslēguma	 nodroši-
nāšanu	 un	maksas	 par	 elektrības	
piegādi	 atbilstoši	 patērētajām	 ki-
lovatstundām,	 kas	 līdzsvarotajā	
tarifā	 ir	 samazināta	 par	 līdz	 pat	
22%.	
	 Daļa	 iedzīvotāju	 maldīgi	 sa-
pratuši,	ka	fiksētās	ikmēneša	mak-
sas	ieviešana	automātiski	nozīmēs	
elektrības	 gala	 rēķina	 pieaugu-
mu	par,	piemēram,	1,50,	 ietverot	
PVN,	mājsaimniecībām	vienfāzes	
pieslēgumos.	 Jaunā	 tarifu	 struk-
tūra	 ir	 veidota	 tā,	 lai	 samazinātā	
maksa	 par	 elektrības	 piegādi	 pie	
vidēja	 elektrības	 patēriņa	 faktis-
ki	 kompensētu	 fiksēto	 ikmēneša	
maksu	par	pieslēgumu	un	negatī-
vi	neietekmētu	lietotāju.	Minētais	
1,50	eiro	pieaugums	ir	sagaidāms	
tiem	pieslēgumiem,	kuros	elektrī-
ba	 netiek	 patērēta.	 Šobrīd	 aptu-
veni	120	000	klientu	objektu	ir	tā	
dēvētie	nulles	 un	 ļoti	 zema	patē-
riņa	pieslēgumi,	un	puse	no	šiem	
objektiem	ir	dzīvokļi	pilsētās.
	 Ieviešot	līdzsvarotos	elektrības	
sadales	 tarifus,	 tiks	 nodrošināts	
taisnīguma	 princips	 elektrības	
piegādes	maksai	visām	mājsaim-
niecībām	 -	 sākot	 ar	 1.	 augustu,	
tiem,	 kuri	 tērē	 elektrību,	 vairs	
nebūs	 jāmaksā	 arī	 par	 tiem,	 kas	
elektrību	 netērē,	 bet	 kuriem	 AS	

Sadales tīkls	 tik	un	tā	ir	jāno	dro-
šina	 pieslēgums,	 nepārtraukta	
elektrības	 piegāde	 un	 skaitītāju	
apkalpošana.	 Iedzīvotājiem,	 kam	
nav	 nulles	 pieslēgums,	 pie	 vidē-
ja	 elektrības	 patēriņa	 samazinātā	
maksa	par	elektrības	piegādi	fak-
tiski	kompensēs	fiksēto	ikmēneša	
maksu	par	pieslēgumu.	
	 Lai	klienti	ātri	un	ērti	varētu	no-
skaidrot	 elektrības	 rēķina	 izmai-
ņas,	AS	Sadales tīkls	 iedzīvotāju	
ērtībām	 izstrādājusi	 informatīvu	
tarifu	 salīdzināšanas	 kalkulatoru.	
Tam	 ir	 pievienota	 paskaidrojoša	
instrukcija,	 lai	 vienkārši	 nonāktu	
pie	 salīdzinošā	 rezultāta.	 Kalku-
lators	 izvietots	 mājaslapā	 www.
sadalestikls.lv	klientu	apakšsadaļā	
pie	informācijas	par	tarifiem.	
	 Tāpat	 uzņēmuma	 mājaslapā	
pieejams	slodzes	aprēķina	kalku-
lators,	 ar	 kura	 palīdzību	 jebkurš	
klients	 var	 novērtēt,	 kādi	 pieslē-
guma	tehniskie	parametri	ir	nepie-
ciešami	 konkrētajam	 mājoklim.	
Līdz	ar	tarifu	struktūras	izmaiņām	
šis	 kalkulators	 kļūst	 aktuāls	 gan-
drīz	 ikvienai	mājsaimniecībai,	 jo	
vienkāršā	veidā	un	pietiekami	ātri	
ļaus	 saprast,	vai	 šodienas	 realitā-
te	nav	pavisam	cita,	salīdzinot	ar	
agrākajiem	 aprēķiniem.	 AS	 Sa-
dales tīkls	 aicina	 ikvienu	 klientu	
izmantot	 abus	 kalkulatorus	 un	
aprēķināt,	vai	gadījumā	laikā	līdz	 
1.	 augustam	 nav	 vērts	 sakārtot	
savu	saimniecību	un	ierīkot	parei-
zu	 elektroenerģijas	 pieslēgumu,	
samazinot	vai,	gluži	pretēji,	palie-
linot	 pieslēguma	 jaudu	 atbilstoši	
mājsaimniecības	vajadzībām.
	 Visa	informācija	par	AS	Sada-
les tīkls	 līdzsvarotajiem	 tarifiem	
pieejama	 uzņēmuma	 mājaslapā	
www.sadalestikls.lv.

Jaunie elektrības sadales 
tarifi - noderīgi padomi

 AS Sadales tīkls	 sniedz	noderīgus	padomus	 iedzīvotājiem,	 lai	
sagatavotos	jaunajiem	elektrības	sadales	tarifiem,	kas	stāsies	spē-
kā	1.	augustā.

Staiceles futbola veterāni - no kreisās Andrejs Krūmiņš, Jānis Treijs, 
Andis Dreimanis

http://www.sadalestikls.lv
http://www.sadalestikls.lv
http://www.sadalestikls.lv
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9. klases izlaidums
	 Izskanējis	 Staiceles	 vidusskolas	 9.	 kla-
ses	izlaidums.	Mūsu	skolu	šogad	absolvē-
juši	17	jaunieši	(klases	audzinātāja	-	Vizma	
Tiltiņa).	Kolektīvā	ļoti	draudzīgi	visus	ga-
dus	 sadzīvoja	 bērni	 no	 dažādām	 Latvijas	
vietām:	 Sinoles,	 Cēsīm,	 Valmieras,	 Burt-
niekiem,	Alojas	un	Staiceles.
	 Izlaidumu	 vadīja	 Staiceles	 vidusskolas	
7.	 klases	 skolniece	 Ieva	Reide	 un	 topošie	
sporta	 dzīves	 menedžeri	 Žans	 Biruļa	 un	
Kaspars	Purviņš	(Staiceles	Sporta	profesio-
nālās	vidusskolas	I	kurss).
	 Pēc	direktores	Sandras	Brokānes	svētku	
uzrunas	un	direktora	vietnieces	Aldas	Grā-
veres	 rīkojuma	nolasīšanas	 absolventi	 tei-
ca	apsveikuma	un	pateicības	vārdus	dzejā	
un	 prozā.	 Skandēja	 dziesmas,	 emocionāla	
bija	 deja,	 sirsnīgos	 priekšnesumus	 veltot	
tuvākajiem	cilvēkiem	-	vecākiem.	Viņi	no	 
1.	klases	centušies	piepildīt	savu	bērnu	sko-
las	laiku	ar	mīlestību	un	vislabākajiem	pa-
domiem,	vislabāk	redz	darbus	un	nedarbus,	
spēku	un	bezspēku,	cerības	un	vēlmes,	vis-
dziļāk	saprot	savējo	bērnišķīgajos	smaidos	
apslēpto	prieku,	bēdu	vai	ziņkāri.
	 Lielu	paldies	absolventi	teica	visiem	pe-
dagogiem	Staiceles	vidusskolā,	kuri	viņus	
mācījuši	 deviņus	 interesantus	 un	 bagātus	
gadus,	 rūpējoties,	 iedvesmojot,	 rājot	 un	
cildinot,	atbalstot	un	ļaujot	kļūdīties	dzīves	
sarežģītajos	notikumu	labirintos.	Mīļi	svei-
cieni	 pirmajām	 audzinātājām:	 pirmsskolā	
-	Jautrītei	Pelēkajai	un	sākumskolā	-	Dacei	
Priekulei.	 Paldies	 arī	 audzinātājiem	 inter-
nātā	un	skolas	 tehniskajiem	darbiniekiem,	
interešu	 izglītības	 pedagogiem,	 Staiceles	
pilsētas	 iestāžu	vadītājiem	un	kolektīviem	
par	ilggadējo	un	jauko	sadarbību.

	 Absolventi	 ierakstīja	 laba	 vēlējumus	
Staiceles	 vidusskolas	 lielajā	 Atmiņu	 grā-
matā.	 Vecāki	 skolai	 dāvināja	 vingrošanas	
sienu.
	 Lepojamies,	 ka	 2016.	 gada	 9.	 klases	
absolventi	 ir	 īpaši	 talantīgi:	 mūzikā	 -	 Jā-
nis	Masļeņikovs	un	Justīne	Vītola,	mākslā	
-	Sandija	Vītola,	mazpulka	darbā	-	 tā	pre-
zidents	Endrijs	Maurītis	un	Lilita	Ozoliņa,	
klases	 pasākumu	 organizēšanā	 -	 Sabīne	
Tama	un	Megija	Čerpakova.	Sportā	-	Zane	
Konstantinova,	Sendija	Romanovska.	Lie-
lākā	 daļa	 jauniešu	 piedalījušies	 un	 guvuši	
izcilus	 sasniegumus	 visdažādākajās	 nova-
da,	Vidzemes	starpnovadu	un	Latvijas	mē-
roga	sacensībās.	Šo	klasi	absolvēja	arī	četri	
talantīgi	 futbolisti	 -	 Gints	 Nurutdinovs,	
Klāvs	Grosbergs,	Arturs	Nazarovs,	Roberts	
Kalnietis	-	kuri	kopā	ar	zelta	treneri	futbolā	
Jāni	 Valaņinu	 iepriekšējā	 gadā	 savai	 ko-
mandai	 Latvijas	 skolu	 futbola	 sacensībās	
Rīgā	palīdzēja	izcīnīt	godpilno	2.	vietu.
	 Ziedi	 un	 dzīvesprieks,	 dāvanas	 un	 pir-
mais,	 ļoti	 gaidītais	 izglītības	 dokuments,	
mīļo,	 tuvo	 cilvēku	 un	 draugu	 klātbūtne	
izlaidumā,	 laimes	 un	 veiksmes	 vēlējumi,	
rokasspiedieni,	 mūzika,	 elegance	 un	 mī-
lestība	meijām	izrotātajā	Staiceles	kultūras	
namā	11.	jūnija	pēcpusdienā	noteikti	paliks	
9.	 klases	 kolektīva	 atmiņā	 ilgi	 jo	 ilgi.	Un	
sirsnīgs	paldies	visiem,	kas	palīdzēja	mums	
svētku	noskaņas	radīšanā!
	 Staiceles	vidusskolas	himnai	Virs galvas 
mūžīgs Piena ceļš	 izskanot,	 lielajā	 dzīvē	
devās	brīnišķīgi	jaunieši,	spēcīgas	un	rado-
šas	jaunās	personības.	

Vizma Tiltiņa,
2016. gada 9. klases absolventu 

audzinātāja

12. klases izlaidums
	 Jūnijs	 ir	 laiks,	 kad	 gaisā	 jūtama	meiju	
smarža,	 klāt	 ir	 ne	 tikai	 balto	 margrietiņu	
un	peoniju	laiks.	Tad	Staiceles	vidusskolas	 
12.	klases	skolēnu	sirdīs	valda	satraukums,	
jo	klāt	izlaidums.	4.	jūnija	saulainajā	pieva-
karē	absolventi,	skolotāji	un	viesi	kultūras	
nama	 zālē	 pulcējās	 uz	 jauku,	 sirsnīgu	 un	
emocionālu	izlaiduma	sarīkojumu.
	 Šogad	 Staiceles	 vidusskolas	 12.	 klasi	
absolvēja	un	dokumentu	par	vidējās	 izglī-
tības	iegūšanu	saņēma	pieci	jaunieši	-	San-
dija	Eglīte,	Sanija	Ozola,	Monta	Sedlenie-
ce,	 Mareks	 Grāvītis	 un	 Rūdolfs	 Grāvītis.	
Lieliskais	piecnieks,	vienoti	kā	pieci	pirk-
sti	dūrē,	 aktīvi,	patstāvīgi,	 radoši	 jaunieši,	
ļoti	 draudzīga,	 saliedēta,	 ģimeniska	 klase,	
vairāku	interesantu	skolas	pasākumu	ideju	
autori	 un	organizētāji	 -	 tā	 par	 šī	 gada	 ab-
solventiem	 teikuši	 skolotāji,	 viņi	 paši,	 arī	
klases	audzinātāja	Vizma	Lūse.
	 Svinības	sākās	ar	Latvijas	valsts	himnu,	
skolas	direktores	Sandras	Brokānes	uzrunu	
un	Staiceles	vidusskolas	himnu.	Absolven-
ti	 teica	paldies	un	ar	ziediem	pateicās	par	
iemācīto	un	piedzīvoto,	par	sapratni	un	at-
balstu	 skolotājiem	 un	 skolas	 tehniskajiem	
darbiniekiem,	internāta	personālam	un	ve-
cākiem,	 kā	 arī	 priecēja	 klātesošos	 ar	 jau-
kām	 dziesmām.	 Īpašas	 ovācijas	 izpelnījās	
brīnišķīgā,	 skanīgā	Mana dziesma	 Sandi-
jas,	skolas	direktores	Sandras	Brokānes	un	
mūzikas	skolotājas	Līgas	Siliņas	izpildīju-
mā.	Absolventi	 ierakstīja	 savus	vēlējumus	
skolas	 atmiņu	grāmatā.	Sveicot	 jauniešus,	
klases	 audzinātāja	 īsi	 raksturoja	 katru	 un	
lasīja	novēlējumus,	ko	bija	sarūpējuši	gan	
skolas	pedagogi,	gan	klasesbiedri.
	 Absolventus	uzrunāja	Alojas	novada	do-
mes	priekšsēdētājs	Valdis	Bārda	un	Izglītī-
bas,	kultūras	un	sporta	jautājumu	komitejas	
priekšsēdētāja	Inga	Mauriņa-Kaļva,	Alojas	
novada	izglītības	speciāliste	Ilze	Kapmale,	
Staiceles	pilsētas	bibliotēkas	vadītāja	Ani-
ta	Strokša.	Viņi	sveica	12.	klases	beidzējus	
un	novēlēja	jauniešiem	veiksmi,	izvēloties	
savu	tālāko	ceļu	dzīvē.

	 Īpašu	 paldies	 savai	 klases	 audzinātājai	
ar	pašu	sagatavoto	video	par	kopā	pavadīto	
vidusskolas	laiku	teica	absolventi.
	 Jauks,	pārsteigumu	pilns,	ar	nelielu	uz-
devumu	bija	Staiceles	mākslas	un	mūzikas	
skolas	direktores	Ārijas	Bakmanes	un	sko-
lotājas	Ārijas	Daugules	apsveikums	absol-
ventēm,	kuras	beigušas	šo	skolu,	-	Sandijai	
(mākslas	un	mūzikas	novirzieni)	un	Sanijai	
(mākslas	novirziens).	Ar	skaistiem	ziediem	
un	apsveikumiem	absolventus	sveica	nāka-
mie	divpadsmitie.
	 Paldies	pedagogiem	teica	arī	absolventu	
vecāki,	 dāvinot	 skolai	 piecus	 brīnišķīgus	
rožu	 stādus	 ar	vēlējumu	pie	 skolas	veidot	
un	turpmāk	paplašināt	īpašu	rožu	dobi.
	 Liels	 paldies	 jaukajiem	 izlaiduma	 pa-
sākuma	 vadītājiem	 Ievai	 Loretai	 Reidei	 
(7.	 klase)	 un	 Oskaram	Aleksim	 Strautam	
(8.	 klase)	 un	 visiem,	 kas	mums	 palīdzēja	
svētku	noskaņas	radīšanā!
	 Ziedi,	smaidi,	laba	vēlējumi,	absolventu	
uztraukums,	ģimenes	un	draugu	atbalsts	 -	 
tāds	 bija	 šis	 8.	 Staiceles	 vidusskolas	 iz-
laidums.	 Noslēgumā,	 izskanot	 absolven-
tu	 dziedātajai	 dziesmai	 Mums pieder tik 
daudz,	mans	 novēlējums	maniem	divpad-
smitajiem:	 - Paldies par šo kopā pavadī-
to vidusskolas laiku, kas man devis ļoti  
daudz - gan pozitīvas, gan ne tik pozitīvas 
emocijas un enerģiju. Esmu mācījusies no 
jums, esat man likuši saprast šo to no dzī-
ves… Paldies par jūsu radošumu, enerģiju, 
idejām, vienotību, reizēm arī uzstājību, or-
ganizējot dažādus pasākumus.
 Jums pieder tik daudz,
 Bet jūs gribat vairāk,
 Aiz apvāršņa skriet arvien tālāk, tālāk,
 Jo sapņiem nav beigu
 Un lielceļiem nav!
 Nezaudējiet drosmi, optimismu, pārlie-
cību un dodieties tālāk, izvēlieties pareizo 
ceļu dzīvē, lai sasniegtu savus mērķus. Jūs 
gaida lieli izaicinājumi. Tāpēc lai jums pie-
tiek neatlaidības un veiksmes īstenot savus 
sapņus!

Vizma Lūse,
12. klases audzinātāja

	 Jūnija	beigās	Alojas	Ausekļa	vidussko-
las	13	skolēni,	skolotāji	un	vecāku	pārstāvis	
devās	uz	Vāciju	-	uz	kārtējo	tikšanos	mūsu	
partnerskolā	 Elctālā.	 Tomēr	 šis	 brauciens	
bija	nedaudz	skumjš.	Arī	partnerskolu	skar	
izglītības	reformas	un	no	pamatskolas	turp-
māk	 veidosies	 tikai	 sākumskola.	 Tomēr	 
10	sadarbības	gadi	mūs	ļoti	satuvinājuši	un	
kopā	 ar	 mūsu	 vidusskolas	 direktori	 Inesi	
Mētriņu	 un	 partnerskolas	 direktoru	 Her-
vigu	 Zenku	 nolēmām	 vēl	 divus	 gadus	 šo	
sadarbību	 turpināt.	 Šogad	 aizbraucām	 pie	
viņiem,	 bet	 nākamgad	partnerskolas	 dele-
gācija	ieradīsies	Alojā,	lai	kopā	mūsu	līdz-
šinējo	sadarbību	skaisti	noslēgtu.
	 Tomēr	iespējams,	ka	alojiešu	kontakti	ar	
šo	Vācijas	 reģionu	arī	nākotnē	 turpināsies	
un	pat	paplašināsies,	jo	sadarbības	vēlmes	
izrāda	turienes	ugunsdzēsēji.	Mūs	vieno	arī	
tas,	 ka	Elctāla	un	Alojas	novads	 ir	 līdzīgi	
gan	administratīvā	iedalījuma,	gan	iedzīvo-
tāju	un	skolēnu	skaita	ziņā.
	 Turpceļā	 nedaudz	 laika	 veltījām	 Drēz-
denes	 centra	 apskatei,	 bet	 pēc	 40	 stundu	
brauciena	caur	Lietuvu,	Poliju	un	Bavāriju	
sasniedzām	partnerskolu,	kur	mūs	sagaidīja	
ģimenes,	pie	kurām	uz	nedēļu	radām	māj-
vietu.	 Pirmajā	 viesošanās	 dienā	 iepazinā-
mies	ar	skolu.	Mums	par	godu	bija	atbrau-
cis	skolēnu	koris	no	Auerbahas	un	sniedza	
savus	priekšnesumus.	Nepalikām	parādā,	jo	
delegācijā	bija	gan	dziedoši,	gan	muzicējoši	
skolēni.	Nedalītu	atzinību	guva	dāvanas	ar	
Lielkalnu produktiem,	Latvijas	medu,	maizi	
un	skolas	bildi,	arī	Artas	mājās	ceptie	pīrā-
dziņi.	 Pēc	 tam	 ar	 skolēniem	no	 ģimenēm,	
kas	mūs	uzņēma,	izgājām	skaistu	maršrutu	
pa	 Elctālas	 skaistākajām	 vietām,	 arī	 tām,	
kur	 projektā	 bija	 strādājuši	Alojas	 skolēni	
iepriekšējās	apmeklējuma	reizēs.
	 Mūsu	 un	 Elctālskolas	 skolēni	 piedalī-
jās	Vācijas	 jaunatnes	sporta	spēlēs.	Šogad	
alojiešu	 starts	 bija	 ļoti	 veiksmīgs,	 jo	 četr-
cīņā	 visi	 ieguva	 tādu	 punktu	 skaitu,	 kas	
attiecīgajās	vecuma	grupās	atbilda	normai,	

Turpinās alojiešu sadarbība ar Elctālskolu Vācijā

lai	saņemtu	jaunatnes	spēļu	diplomus.	Vis-
vairāk	iepriecināja	Kristīnes	Kalnmačas	un	
Rēzijas	 Bartkēvičas	 rezultāti.	 Viņas	 saņē-
ma	 Goda	 diplomus	 ar	 Vācijas	 prezidenta	
Joahima	Gauka	parakstu.	Jaunatnes	sporta	
spēļu	 četrcīņā	 iekļautas	 šādas	 disciplīnas:	 
50	-	100	m	sprints,	bumbiņas	mešana,	tāl-
lēkšana	un	800	-	1000	m	skrējiens.	Kā	pa-
pildu	balva	par	saspringto	dienu	bija	peldē-
šanās	atklātajā	peldbaseinā.
	 Vienu	no	vizītes	dienām	pavadījām	sko-
lā	klasēs,	kurās	mācās	mūs	uzņemošie	sko-
lēni.	 Šajā	 partnerskolā	 mācības	 ilgst	 līdz	
22.	jūlijam.	Tā	kārtējo	reizi	bija	labas	piere-
dzes	diena.	Mums	piedāvātās	programmas	
sākuma	versija	 bija	 ar	mazu	 noslodzi,	 to-
mēr	viesošanās	gaitā	plāni	tika	nepārtraukti	
papildināti	 un	 sākotnēji	 pietiekami	 ilgais	
plānotais	brīvais	 laiks	no	programmas	pa-
zuda	līdz	pat	ģimeņu	dienai.
	 Bijām	ekskursijā	uz	vienu	no	skaistāka-
jām	Bādenes-Virtembergas	pilsētām	-	Hei-
delbergu.	Kā	 jau	visā	programmā	-	daudz	
braucām	 ar	 vilcienu,	 ko	 pie	 mums	Alojā	
skolēni	tā	arī	nav	redzējuši.	Uz	Heidelber-

gas	 pili	 devāmies	 ar	 kalnu	 tramvaju.	 Pilī	
notika	 lekcija	 par	 ēšanas	 paradumiem	 un	
galda	kultūru	viduslaikos,	tai	sekoja	nelie-
la	pastaiga	pa	pils	parku.	Šobrīd	parkā	gan	
notiek	pamatīga	restaurācija,	tādēļ	maršruts	
bija	visai	īss.	Pāris	stundās	brīvajā	laikā	ie-
pazinām	pilsētu	un	vēlāk	devāmies	braucie-
nā	pa	Nekāras	upi	ar	kuģīti.	Brauciena	laikā	
šķērsojām	trīs	no	27	slūžām,	kas	atrodas	uz	
Nekāras	upes.	Ieguvām	lielāku	sapratni	par	
to,	kā	slūžas	darbojas.	Bijām	arī	sāls	raktu-
vēs.	Vairāk	nekā	200	m	dziļumā	zem	zemes	
ir	apmēram	700	km	tuneļu,	kas	izrakti,	ie-
gūstot	sāli.	Tuneļu	sistēma	ir	tik	augsta	un	
plata,	ka	pretējos	virzienos	var	pārvietoties	
dažāda	smagā	tehnika.	Zem	zemes	izveido-
tas	arī	izstādes	par	ķīmiju,	vēsturi,	tehniku	
u.c.	 zinātnēm,	kas	 saistītas	 ar	 raktuvju	 iz-
strādi.	Noslēgumā	jaunākajā	daļā	izveidots	
pat	lāzeru	šovs.
	 Ģimeņu	 dienā	 saņēmām	 piedāvājumus	
doties	uz	piedzīvojumu	parkiem,	ekskursi-
jās	utt.	Man	kopā	ar	5.	klases	meitenēm	Rē-
ziju	un	Megiju	ģimene	deva	iespēju	apmek-
lēt	stalaktītu	un	stalagmītu	alas	Eberštatē.

	 Darbošanās	 kopā	 ar	 vācu	 skolēniem,	
vecākiem	 un	 skolotājiem	 bagātina.	Tā	 at-
kal	bija	 lieliska	 iespēja	 iepazīt	valsti,	kul-
tūru,	 tradīcijas,	 izglītību,	 sadzīvi	 ģimenēs,	
ēšanas	 tradīcijas	 un	 izjust	 viesmīlību,	 kas	
pavadīja	ik	uz	soļa.	Vēl	labā	atmiņā	paliks	
pieņemšana	pie	Elctālas	birģermeistara	un	
atceļā	 nelielā	 ekskursija	 Berlīnes	 centrā,	
arī	 pie	Brandenburgas	vārtiem,	 kur	 tobrīd	
saimniekoja	vācu	futbola	fani.
	 Šobrīd	 esam	 laimīgi	 atgriezušies	 un	
bumba ir mūsu laukuma pusē.	Vienojāmies,	
ka	noslēguma	programmu	veidosim	kopā,	
ietverot	mūsu	kopējās	intereses.	Prieks	par	
skolēniem,	ar	kuriem	biju	kopā	Vācijā.	Bija	
gandarījums,	un	paldies	arī	jūsu	vecākiem!	
Veiksmīga	bija	sadarbība	ar	vecāku	pārstāvi	
Raiti	Roļskiju,	kurš	piedalījās	braucienā.	Šo	
vizīti	 atbalstīja	 Valmieras	 agroekonomis-
kā	 sabiedrība-lauksaimnieku	 kooperatīvs	
Vidzeme,	 Aloja-Starkelsen,	 Ulfs	 Mētriņš,	
Valdis	 Možvillo,	 biedrība	 Atbalsts Alojas 
Ausekļa vidusskolai,	īpaši	Ineta	Miezīte.

Aivars Auseklis,
sadarbības koordinators

Alojas un Elctālas skolēni pie zivju audzētavas Dallau

Staiceles 
vidusskolā
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«Alojas Novada Vēstis»
Iznāk vienu reizi mēnesī, 2250 eksemplāri.

Izdevējs - Alojas novada pašvaldība sadarbībā ar
laikraksta Auseklis redakciju.

Iz de vēj dar bī bas at ļau ja Nr. 1449.
Atbildīgā par izdevumu - Liāna Lilenblate-Sipko,
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.

Ir viss tāpat kā bijis -
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debesjums,
Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis. 

(N. Kalna)

Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs

Mīļi sveicam mūsu kolēģīti

Maiju Bašenu 60 gadu jubilejā!

Nāc mācīties 
uz Alojas

Ausekļa 
vidusskolu!

Tevi sagaida:
l Draudzīgs klases kolektīvs
l Darboties motivēta skolēnu pašpārvalde
l Profesionāls skolotāju kolektīvs un atbalsta personāls
l Atbalstoši palīgskolotāji speciālajā programmā
l Iespēja apgūt uzņēmējdarbību
l Iespēja veidot savu mācību uzņēmumu
l Papildus vispārējai izglītībai iespēja mācīties komerczinību kursu 
 programmā «Esi līderis», saņemot profesionālās ievirzes izglītības 
 dokumentu
l Padziļināt zināšanas datorikā un programmēšanā
l Iespēja saņemt autovadītāja apliecību
l Iespēja apgūt profesionālās pilnveides kursu, 
 saņemot profesionālās pilnveides apliecību
l Ikmēneša stipendijas par augstu mēneša vidējo atzīmi (9. - 12. kl.)
l Naudas balvas par dalību konkursos, olimpiādēs, par labām sekmēm
l Brīvpusdienas (1. - 12. kl.)
l Skolēnu autobusa maršrutu izmantošana vai ceļa izdevumu apmaksa
l Internāts
l Nodarbības modernā sporta hallē
l Apmaiņas braucieni uz sadarbības pilsētu Vācijā
l Dalība pulciņos - kultūrā, tehniskajā jaunradē un sportā
l Iespēja darboties Jaunsardzes Alojas vienībā

Alojas Ausekļa vidusskola ir Alojas novada pašvaldības dibināta vispārējās 
izglītības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas un 
vidējo izglītību. Skolā vidējais skolēnu skaits ir 240 skolēni ar tendenci augt.
Klašu vidējais skolēnu skaits - 20. Skola izvietota 3 ēkās. 

Skolas adrese: Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Kontakttālruņi: 64031359 (lietvede), 29450076 (direktore)

E-pasts: alojas.vsk@aloja.lv; inese.metrina@aloja.lv (direktore)
Mājaslapa: www.aloja.lv; www.aavsk.lv

Ozolmuižas pamatskola, reģ. Nr. 90000060032,  
no 2016. gada 1. septembra aicina darbā:
angļu valodas skolotāju (18 stundas);  

bioloģijas, dabaszinību skolotāju (6 stundas).

 Prasības pretendentiem:
l izglītības atbilstība MK noteikumu Nr. 363 «Noteikumi 
 par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 
 profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 
 kvalifikācijas pilnveides kārtību» prasībām;
l prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas 
 tehnoloģijām;
l mācību un audzināšanas darba satura un mācību 
 metodikas pārzināšana;
l izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības 
 īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas 
 likumsakarībām;
l psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
l prasme strādāt komandā.

Galvenie pienākumi:
l īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību 
 priekšmetā atbilstoši valsts izglītības standartam;
l veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, 
 lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu, 
 radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu 
 sadarbības un komunikācijas prasmes;
l sadarboties ar vecākiem, informēt viņus 
 par izglītojamā panākumiem un problēmām 
 izglītības iestādē, kopīgi meklējot risinājumus;
l veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un 
 sava darba pašanalīzi.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apstiprinošu 
dokumentu kopijas iesniegt līdz 20. augustam,  
nosūtot uz e-pastu ozolmuizas.pamatskola@aloja.lv 
vai pa pastu Ozolmuižas pamatskolai, Ozolmuižas pils, 
Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV-4063, 
tālr. 29174588 (direktore).

Ozolmuižas pamatskola 
aicina darbā skolotājus

Ozolmuižas pamatskola 2016./2017. mācību gadā 
gaida jaunus skolēnus 1. - 9. klasē.

Realizējam šādas programmas:
l pamatizglītības programma (kods 21011111);
l speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 
 ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
l speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 
 ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
l pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111).

Skolā ir iespēja darboties šādos interešu izglītības 
pulciņos:
teātra, floristikas, amatniecības, sporta, deju kolektīvā 
Riču-raču, ansambļos, dabas pulciņā, karatē.
Alojas novada pašvaldība nodrošina skolēnus ar 
brīvpusdienām un atmaksā transporta izdevumus 
nokļūšanai uz skolu.

Dokumentus (vecāku iesniegumu un liecību) 
var iesniegt darbdienās plkst. 9.00 - 12.30
(par citu laiku vienoties pa t. 26513740)

Ozolmuižas pamatskolā līdz 31. augustam. 

Būsiet laipni gaidīti!

Ozolmuižas pamatskola 
uzņem jaunus audzēkņus

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 
Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 

inspektore, kapteine Sintija Līce sākusi sniegt 
konsultācijas Alojas novada iedzīvotājiem.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta: 
Alojas novada pašvaldības policijas kabinets Kalēju ielā 3a, Alojā.

Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmajā pirmdienā no 9.00 līdz 12.00.
Vairāk informācijas un konsultācijas par tālr. 64001530, 64031546.

SIA «Alojas novada 
Saimniekserviss» piedāvā:

l ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumus Alojā, Staicelē, Ungurpilī, 
 Puikulē, Puikules Stacijā, Ozolmuižā, Braslavas pagastā un Vīķos; 
l centralizētu siltumapgādi Alojā, siltuma ražošanu un piegādi Staicelē 
 trim katlu mājām;
l mājokļu apsaimniekošanu Alojā, Staicelē, Braslavas pagastā un 
 Brīvzemnieku pagastā.

 Ūdensskaitītāju rādījumus sūtīt pa e-pastu skaititaji@anss.lv vai reģis-
trēties e-pakalpojumu vidē www.epak.lv (šeit varēsiet redzēt arī savu rēķinu 
un maksājumu vēsturi).
 Ja nav pieejams elektroniskais pakalpojums, rādījumus var nosaukt, 
piezvanot pa tālr. 64035360 (Brīvzemnieku pagasta un Staiceles pilsētas 
iedzīvotāji), tālr. 64031502 (Alojas pilsētas, Ungurpils, Braslavas pagasta 
iedzīvotāji). 

29. - 30.VII svētā putna Pivälind svētki Staicelē
7.VIII   11.00 Alojas novada pludmales volejbola 
     sacensību fināls Alojā - 
     sporta laukumā pie vidusskolas
13.VIII  19.00 koncerts Dziesma tev un man 
     Puikules tautas namā
20.VIII  10.00 Alojas novada sporta svētki 
     (makšķerēšana plkst. 6 Ungurpilī)
    20.00 Vilzēnu amatierteātra izrāde. 
     A. Eglītis Par purna tiesu - 
     Staiceles kultūras namā
    23.00 zaļumballe, dejas kopā ar grupu
     Atestāts no Rūjienas - 
     Staiceles estrādē

Gaidāmie pasākumi

31. jūlijā plkst. 13 
kapusvētki Staiceles kapos.
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