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	 Sākoties	 jaunajam	mācību	 gadam,	 So-
ciālais	 dienests	 atgādina,	 ka	 vecākiem,	
kuru	 bērni	 izglītību	 iegūst	 Alojas	 nova-
da	 vispārizglītojošās	 izglītības	 iestādēs	 
(5	-	6	gadīgo	grupiņās,	no	1.	līdz	12.	kla-
sei),	Alojas	novada	dome	nodrošina	brīv-
pusdienas.

	 Līdz	ar	to	vecāki	(daudzbērnu	ģimenes	
un	trūcīgas	ģimenes),	kuri	līdz	šim	vērsās	
Sociālajā	 dienestā,	 aicināti	 nevērsties	 So-
ciālajā	dienestā,	lai	rakstītu	iesniegumu	par	
brīvpusdienu	piešķiršanu.
		 Daudzbērnu	ģimenes	un	ģimenes,	kam	
piešķirts	 trūcīgas	 ģimenes	 statuss,	 Soci-

ālajā	dienestā	iesniegumu	par	brīvpusdienu	
piešķiršanu	iesniedz	tikai	tad,	ja	bērns	ap-
meklē	pirmsskolas	izglītības	iestādi	Alojas	
novadā	un	nav	sasniedzis	5	gadu	vecumu.

Inga Brente-Mieze,
Sociālā dienesta vadītāja

Informācija par brīvpusdienām

40 vietīgais autobuss
(autobusa	vadītājs	Modris	Dūrēns)
Uz skolu
6.20	Ungurpils	-	Alojas	autoosta6.25	- 
Staicele	6.35	-	Rozēni6.45 
7.15	Mērnieki 
7.35	Staicele	-	Liepas7.40 
7.50	Ungurpils 
8.00	Alojas	dienas	centrs	-	Urga8.10 - 
Braslava8.20 
8.30	Vilzēni 
8.40	Aloja	autoosta	
Mājās
15.10	Aloja	-	Ungurpils15.15 
15.30	Staicele	-	Rozēni15.40 - 
Mērnieki15.50	-	Staicele16.05 
16.30	Aloja	-	Vilzēni16.45	-	Braslava	16.55
17.10	Aloja	-	Ungurpils17.20
 
19 vietīgais autobuss 
(autobusa	vadītājs	Artis	Bērziņš)
Uz skolu
7.00	Aloja	-	Puikule7.10	-	Līvānu	
mājas7.20
7.30	Ozolu	krusts	-	Paegļi7.35	-	Buiva7.40 
7.50	Ozolmuiža	-	Paegļi7.55	-	Puikules	
stacija8.00
8.05	Puikules	muiža	-	Lindes8.15	- 
Smilgas8.20	-	Kaķīši8.25 
8.30	Alojas	PII	-	Alojas	autoosta
8.35	Smēdes	-	Tīreļi	-	Mazbrieži7.45
8.50	Alojas	skola	-	Alojas	PII
Mājās
15.30	Alojas	sporta	halle	-	
Alojas	PII16.05	-	Smēdes	Tīreļi16.10	- 
Mazbrieži16.20 
16.30	Alojas	sporta	halle	-	
Alojas	PII16.35	-	Kaķīši16.40 - 
Smilgas16.45	-	Lindes	16.50
16.55	Puikule	-	Puikules	stacija17.00	- 
Paegļi17.05	-	Ozolmuiža17.10	-	Buiva17.15	- 
Puikule17.20
17.35	Aloja

8 vietīgais 
mikroautobuss 
(autobusa	vadītājs	Jānis	Saliņš)
Uz skolu
7.50	Ozolmuiža	-	Vilzēni8.00	-	Jenči8.05	- 
Blanka8.10 
8.30	Vilzēni	-	Ozolmuiža8.40

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

Piezīme: autobusu maršrutos var tikt 
veiktas korekcijas!

Alojas novada 
domes skolēnu 

autobusu 
maršruti 

2015./2016. 
mācību gadam

	 31.	 augustā,	 ievadot	 jauno	 mācību	
gadu,	 tika	 atklāta	 pirmsskolas	 izglītības	
iestādes	 (PII)	Auseklītis	Vilzēnu	struktūr-
vienības	 ēka,	 kurā	 atrodas	 arī	 Braslavas	
pagasta	 pārvalde	 un	 Vilzēnu	 bibliotēka,	
turklāt	savus	pienākumus	veic	sociālā	dar-
biniece.
	 Bērnus,	viņu	vecākus,	pedagogus,	paš-
valdības	 darbiniekus	 un	 citus	 viesus	 sa-
gaidīja	 Karlsons	 (Zane	Neļķe)	 un	 Pepija	
Garzeķe	 (Santa	Lemberga).	Visi	 pulcējās	
bērnudārza	 zālē,	 kur	 ar	 nelielu	 koncertu	
iepriecināja	esošie	un	kādreizējie	audzēk-
ņi.	 Sanākušos	 uzrunāja	 PII	Auseklītis	 di-
rektore	Maija	Šembele.	 -	Man prieks jūs 
atkal sveikt šajās telpās. Neesam te mā-
cījušies veselu gadu, taču remontdarbu 
laikā pavadītais mācību gads Puikules 
muižas telpās arī bija ļoti jauks. Lai gan 
vecāki no sākuma bažījās par šīm pārmai-
ņām, bērniem tas bija pat aizraujošs pie-
dzīvojums - ieguvām jaunus draugus un 
ceram, ka šī draudzība turpināsies,	 -	par	

veiksmīgo	 sadarbību	 ar	 kaimiņu	 pagastu	
teica	direktore.	Viņa	pateicās	struktūrvie-
nības	 pārvaldniecei	Rudītei	Karlsonei	 un	
iestādes	kolektīvam	par	darbu	iepriekšējā	
mācību	gadā	un	sveica,	jaunajam	sākoties.	
Tāpat	paldies	viņa	teica	Alojas	novada	do-
mes	 priekšsēdētājam	 Valdim	 Bārdam	 un	
izpilddirektoram	Mārtiņam	Kļaviņam	par	
atbalstu,	sapratni	un	izpalīdzību.	-	Paldies 
Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītā-
jam Arvīdam Bērziņam, kurš bija blakus 
un izpalīdzēja grūtos brīžos, atbalstīja, 
gan remontdarbus uzsākot, gan to nobei-
guma fāzē,	-	pārvaldnieku	sveica	M.	Šem-
bele.	 Pateicību	 viņa	 veltīja	 arī	 Braslavas	
pagasta	 pārvaldes	 vadītājam	 Arvīdam	
Ozolam	 un	 Izglītības,	 kultūras	 un	 sporta	
jautājumu	komitejas	priekšsēdētājai	Ingai	
Mauriņai-Kaļvai.
	 Jauno	 telpu	 iemītnieku	 sveicēju	 vidū	
bija	ne	vien	domes	pārstāvji,	 bet	 arī	kai-
miņu	pagastu	 pārvalžu	darbinieki,	 kolēģi	
no	 Auseklīša	 Alojā	 un	 pansionāta	 Urga 

vadība.	Pēc	pasākuma	svinīgās	daļas	visus	
aicināja	 apskatīt	 renovētās	 telpas.	Vecāki	
neslēpa,	ka	tagad	uz	dārziņu savas	atvases	
vedīs	ar	daudz	lielāku	prieku.	Bibliotēkas,	
pārvaldes	 un	 sociālās	 darbinieces	 atraša-
nos	 šajās	 telpās	 viņi	 vērtēja	 pozitīvi,	 jo	
iestādes	veic	 svarīgas	 funkcijas	un	ērtāk,	
ka	viss	atrodas	vienuviet.
	 Jāatgādina,	 ka	 vasaras	 saulgriežu	 lai-
kā,	piedaloties	Alojas	novada	domes	dar-
biniekiem,	 būvniekiem	 un	 atbildīgajiem	
speciālistiem,	 svinīgi	 tika	 atzīmēts	 re-
konstrukcijas	darbu	noslēgums.	Veikta	arī	
bērnudārza	teritorijas	labiekārtošana	-	iet-
vju	un	ēkai	pieguļošo	laukumu	bruģēšana,	
automašīnu	novietņu	izbūve,	apgaismoju-
ma	ierīkošana,	kā	arī	soliņu	un	velosipēdu	
statīvu	uzstādīšana.	Tāpat	izveidots	celiņš	
caur	aleju	uz	Vilzēnu	tautas	namu.	Projek-
ta	kopsumma	-	584	247,42	eiro	(ar	PVN).

Zanes Landsmanes
teksts un foto

Atklāta renovētā 
bērnudārza ēka Vilzēnos

Mazie Vilzēnu dejotāji, koncertā priecējot bērnudārza ēkas atklāšanas viesus, dejā griež arī Karlsonu (Zani Neļķi)
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	 Augusta	beigās	Alojas	un	Ozolmuižas	
teritoriju	 satricināja	 ne	mazums	 šāvienu	
un	 sprādzienu	 trokšņu,	 jo	 trīs	 dienu	 ga-
rumā	norisinājās	Latvijas	Republikas	Ze-
messardzes	27.	kājnieku	bataljona	taktis-
kais	vingrinājums	Wenden 2015,	lai	piln-
veidotu	 iesaistīto	 vienību	 spējas	 veikt	
taktiskos	 uzdevumus	 apdzīvotās	 vietās.	
Mācībās	piedalījās	Latvijas	un	Igaunijas	
zemessargi.
	 Zemessardzes	 komandieri	 atzina,	 ka	
treniņus	 organizējuši,	 stratēģiskos	 vin-
grinājumus	maksimāli	pietuvinot	 reālām	
karadarbības	situācijām.	29.	augustā	Alo-
jā	 tika	 izspēlētas	 dažādas	 situācijas	 pil-

sētvidē,	 tostarp	ēku	 ieņemšana,	pielieto-
jot	salūtmunīciju	un	sprādziena	imitācijas	
līdzekļus,	kas	rada	troksni,	bet	neapraud	
cilvēku	veselību	un	dzīvību.	Mācībās	ne-
iztika	 arī	 bez	 pirmās	medicīniskās	 palī-
dzības	 zināšanu	 pielietošanas,	 izspēlējot	
simulētos	 nelaimes	 gadījumos	 traumas	
guvušu	 zemessargu	 aprūpi.	 Uzdevumi	
tika	veikti	 ļoti	 nopietni,	 un	 zemessargus	
nežēloja	ne	komandieri,	ne	laikapstākļi	-	
ik	pa	brīdim	mācību	organizatori	viņiem	
izveidoja	 pavisam	 neplānotas	 situācijas,	
kurās	bija	jāprot	ātri	pieņemt	lēmumus	un	
rīkoties	precīzi,	par	spīti	stiprajam	vējam	
un	lietum.	

	 Satiktie	 iedzīvotāji	 notiekošo	 vērtēja	
pozitīvi.	Dažs	ar	interesi	vēroja,	kā	viņu	
mazdārziņus	karotāji	izvēlējušies	kā	slēp-
ni,	cits	visu	iemūžināja	fotografējot	un	fil-
mējot.	Mazie	alojieši,	īpaši	puikas,	ar	lie-
lu	 interesi	ne	 tikai	vēroja	mācību	norisi,	
bet	 arī	 cītīgi	 uzdeva	 jautājumus	 vienam	
no	treniņu	koordinatoriem,	Zemessardzes	
pulkvežleitnantam	Rolandam	Moļņikam.	
Visi	 atzina,	 ka	 atbalsta	 šādas	 mācības,	
jo	cilvēkiem,	kuri	mūsu	drošību	ik	dienas	
aizsargā,	 nepieciešama	 visaugstākā	 kva-
lifikācija.

Zanes Landsmanes 
teksts un foto

Novadā notika Zemessardzes 
mācības

Zemessargi mācībās Alojā, mēģinot ieņemt kādreizējo pasta ēku Kluba ielā 8

	 Staiceles	 vidusskolas	 mazpulks	 jauno	
mācību	 gadu	 sācis	 ar	 dalību	 Latvijas	 ce-
turtā	prezidenta	Kārļa	Ulmaņa	138.	jubile-
jas	 svinībās	 6.	 septembrī	Dobeles	 novada	
Pikšās.	
	 Bija	 sagatavota	 daudzveidīga	 kultūras	
programma	-	svinīgs	brīdis	pie	K.	Ulmaņa	
pieminekļa,	 Latvijas	 mazpulku	 sveiciens	
un	ziedu	paklāja	veidošana.	Latvijas	Lauk-
saimniecības	 universitātes	 studentiem	 tika	
pasniegtas	 K.Ulmaņa	 stipendijas.	 Tikmēr	
Pikšu	 muzeja	 pagalmā	 dziedāja	 jauniešu	
koris	 Pa saulei	 un	 Dobeles	 zemessargu	
ansamblis	 Tērvete.	 Visa	 pasākuma	 laikā	
darbojās	mazpulcēnu	un	vietējo	zemnieku	
izaudzēto	lauku	labumu	tirdziņš.	Staicelie-
ši	baudīja	svētku	emocionālo	gaisotni,	ap-
skatīja	plašo,	 rūpīgi	sakopto	muzeja	kom-
pleksu	un	tajā	 izvietotās	 izstādes.	Priecēja	
gan	 īpaši	 saulainā	 diena,	 gan	 tikšanās	 ar	
valsts	vadītājiem	un	 spožām	kultūras	per-
sonībām.	
 - Es nemāku spriest par to, cik pareizi 
Kārlis Ulmanis nāca pie varas, bet mums 
skolā redzamā vietā allaž izvietotas viņa at-
ziņas. Un tas ir kā noderīgs padoms brīžos, 
kad jāpieņem kāds būtisks lēmums,	-	savas	
domas	par	K.	Ulmaņa	lomu	valsts	vēsturē	
atklāja	Staiceles	vidusskolas	mazpulka	pre-
zidents,	devītklasnieks	Endrijs	Maurītis.	
 Pikšas	šogad	kļuvušas	par	vēl	vienu	ēku	
bagātākas	-	ar	Eiropas	Savienības	līdzfinan-
sējumu	 atjaunota	 kādreizējā	 saimniecības	
ēka,	kur	nākotnē	iecerēts	izvietot	ekspozī-
ciju	 par	 piensaimniecības	 attīstību	 ulmaņ-
laiku	Latvijā.	
	 Mazpulks	 saka	 paldies	 par	 atbalstu	
skaistās	 ekskursijas	 organizēšanā	 skolas	
direktorei	 Sandrai	 Brokānei,	 mazpulka	
vadītājai	Andai	 Timermanei	 un	 skolotājai	
Antrai	Rudzītei!

Sagatavoja Zane Landsmane

Staiceles 
vidusskolas 
mazpulks 
piedalās 

Kārļa Ulmaņa 
138. jubilejas 

svinībās

 17. augustā	notika	domes	ārkārtas	sēde,	
kurā	 tika	 izskatīti	 seši	 darba	kārtības	 jau-
tājumi.	 Sēdē	 piedalījās	 11	 deputātu,	 kuri	
lēma	par	 līguma	slēgšanu	 iepirkumā	Jau-
nas automašīnas un mikroautobusa iegāde 
Alojas novada domes vajadzībām.	Iepirku-
ma	1.	daļā	tika	iegādāta	automašīna,	taču	2.	
daļa	par	mikroautobusa	iegādi	beidzās	bez	
rezultāta,	 jo	 netika	 saņemts	 neviens	 pie-
teikums,	 tāpēc	 novada	 domes	 Iepirkumu	
komisijai	nolēma	uzdot	veikt	atkārtotu	ie-
pirkuma	procedūru	viena	jauna	mikroauto-
busa	iegādei	Alojas	novada	domes	vajadzī-
bām.	 Iepirkumā	Ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana Alojas novada domes rīkotajos 
pasākumos	 deputāti	 nolēma	 slēgt	 vispārī-
go	vienošanos	ar	SIA	Avotiņš LC	un	SIA	
Mieriņš.	 Tāpat	 apstiprināja	 grozījumu	
veikšanu	Alojas	 novada	 domes	 26.	 jūni-
ja	 sēdes	 lēmumā	Par iepirkuma veikšanu 
Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži - Ma-
tīši no 27,549. līdz 29,919. km un tilta pār 
Salacu rekonstrukcijas būvdarbu veikša-
nai,	un	atbalstīja	ieceri	lūgt	Valsts	reģionā-
lās	 attīstības	 aģentūrai	 pagarināt	 projekta	
Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs - bibliotēka «Sala»	īstenošanas	ter-
miņu	līdz	2016.	gada	31.	decembrim,	pārē-
jos	līguma	nosacījumus	par	piešķirtā	finan-
sējuma	apjomu	atstājot	nemainīgus.
	 Savukārt	26. augustā	12	deputāti	lēma	

par	vienu	darba	kārtības	jautājumu	-	aizņē-
mumu	no	Latvijas	Republikas	Valsts	kases	
jauna	 transportlīdzekļa	 iegādei	Alojas	no-
vada	domes	vajadzībām.	
 27. augusta	sēdes	ievadā	izpilddirektors	
Mārtiņš	 Kļaviņš	 informēja	 deputātus	 par	
sēdē	 jūlijā	pieņemto	 lēmumu	 izpildi,	paš-
valdības	iestāžu	un	domes	speciālistu	dar-
bu.	Atskaiti	par	paveikto,	kā	 ierasts,	snie-
dza	arī	domes	priekšsēdētājs	Valdis	Bārda.	
Šoreiz	 sēdēs	 darba	 kārtībā	 tika	 iekļauti	 
59	jautājumi,	par	ko	lēma	12	deputātu.
	 Sēdē	 apstiprināja	 Vidzemes	 Jaunatnes	
futbola	 centra	Staicele	 nosaukuma	maiņu	
uz	Alojas novada sporta skola un	iestādes	
nolikumu.	Izmaiņas	nepieciešamas,	lai	sa-
kārtotu	 sporta	 darba	 organizāciju	 novadā.	
Papildus	futbola,	vieglatlētikas	un	basket-
bola	 profesionālās	 ievirzes	 pro	grammu	
realizācijai	 skola	pildīs	visa	novada	 spor-
ta	dzīves	koordinēšanas	 funkcijas,	 tostarp	
organizatoriskos	jautājumus,	kas	saistīti	ar	
tautas	 sportu,	 nevalstiskajām	 organizāci-
jām,	sporta	klubiem,	komandām	u.c.	 Jau-
nais	skolas	nosaukums	pilnīgāk	atspoguļo	
tās	 pārraudzībā	 esošo	 teritoriju	 un	 papla-
šinātās	darbības	 funkcijas.	Dome	piešķīra	
finansējumu	 Staiceles	 vidusskolai	 mācī-
bu	 līdzekļu	 iegādei,	 jaunu	gultiņu	 iegādei	
Staiceles	 vidusskolas	 3	 -	 4	 gadīgo	 bērnu	
grupā	 un	 nojumes	 remontam	 piecgadīgo	

bērnu	grupā,	inventāra	iegādei	mācību	tel-
pu	labiekārtošanai,	uzlabošanai	un	mācību	
procesa	 nodrošināšanai	 Alojas	 Ausekļa	
vidusskolā.	Tāpat	tika	izskatīta	iespēja	ie-
gādāties	 informāciju	 tehnoloģiju	 iekārtas	
novada	izglītības	iestādēm,	lai	uzlabotu	un	
nodrošinātu	izglītojamajiem	kvalitatīvu	un	
mūsdienīgu	 izglītības	procesu.	Šajā	 jautā-
jumā	dome	vienbalsīgi	nolēma	interaktīvo	
tāfeļu,	pulšu	un	citu	skolēnu	vērtēšanas	un	
mācību	sadarbības	rīku	iegādei	piešķirt	fi-
nansējumu	līdz	4755	eiro.
	 Ņemot	vērā,	ka	no	2012.	gada	novadā	
darbojas	 biedrība	Dzīvnieku atbalsts,	 kas	
nodrošina	 dzīvnieku	 patversmes-izolatora	
funkcijas,	 kas	 minētas	 Dzīvnieku	 aizsar-
dzības	 likuma	39.	 pantā,	 deputāti	 nolēma	
ar	biedrību	slēgt	pakalpojuma	līgumu.	Tā-
pat	 labvēlīgi	 lēma	 par	 sadarbības	 līguma	
slēgšanu	 ar	Latvijas	 Investīciju	 un	 attīstī-
bas	aģentūru,	nosakot	kārtību,	kādā	tiks	īs-
tenota	investīciju	piesaistes	metodika	PO-
LARIS process,	kuras	laikā	tiek	organizēta	
informācijas	 apmaiņa	 starp	 pašvaldībām,	
zinātniskās	 pētniecības	 iestādēm,	 inves-
tīciju	 projektu	 turētājiem	 un	 investoriem	
ar	mērķi	veicināt	ārvalstu	tiešo	investīciju	
piesaisti.	 Atbalstīja	 arī	 nodoma	 protoko-
la	 slēgšanu	 ar	 Rīgas	 plānošanas	 reģionu,	
vadības	 grupas	 izveidošanu	 un	 atbildīgā	
speciālista	 iecelšanu	 pasākuma	Deinstitu-

cionalizēšana	 īstenošanai,	 kas	 nodrošinās	
efektīvu	 sociālo	 pakalpojumu	 attīstību.	
Nolēma	 slēgt	 līgumu	 arī	 par	 pašvaldības	
grants	ceļu	tehnisko	apsekošanu	un	atzinu-
ma	sagatavošanu.
	 Tika	 apstiprināti	 vairāki	 noteikumi	 un	
nolikumi,	 tostarp	 konkursa	Biznesa ideju 
konkurss komercdarbības uzsākšanai Alo-
jas novadā.	 Nolēma	 izsludināt	 arī	Alojas	
novada	 domes	 projektu	 konkursu	 neval-
stiskajām	organizācijām.	
	 Lēma	veikt	iepirkumu	muzeja	Pivälind 
ēkas	 jumta	 seguma	 nomaiņai,	 piešķirt	 fi-
nansējumu	 Staiceles	 kultūras	 nama	 zāles	
parketa	grīdas	slīpēšanai	un	lakošanai,	sa-
biedriskās	ēkas	Rīgas	ielā	4,	Alojā	remont-
darbu	veikšanai	un	Braslavas	pagasta	bib-
liotēkas	malkas	šķūņa	remontam.	
	 Apstiprināja	 Alojas	 novada	 domes	
2014.	gada	publisko	pārskatu	un	Braslavas	
pagasta	pārvaldes	juridiskās	adreses	maiņu	
uz	«Vilzēnu pamatskola», Vilzēni, Brasla-
vas pagasts, Alojas novads, LV-4068.
	 Sprieda	 par	 līgumu	 slēgšanu	 iepirku-
mos,	zemes	nomas,	izsoļu,	dažādu	nekus-
tamo	īpašumu	un	citiem	jautājumiem.
	 Ar	pilnīgu	informāciju	par	visiem	sēdē	
pieņemtajiem	lēmumiem	iespējams	iepazī-
ties	mājaslapas	sadaļā	Pašvaldība - Domes 
sēdes.

Sagatavoja Zane Landsmane

Domes sēdēs augustā
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	 Augusta	 izskaņā	 Latvijas	 Futbola	
federācijas	 mācību	 un	 treniņu	 centrā	
Staicele	 valdīja	 sportiska	 konkurence,	
jo	 norisinājās	 novada	 sporta	 svētki.	 Uz	
tiem	 pulcējās	 visu	 pārvalžu	 pārstāvji,	
veidojot	komandas,	kuru	sastāvā	bija	ne	
vien	 pašvaldības	 iestāžu	 darbinieki,	 bet	
arī	 uzņēmēji,	 biedrību	 aktīvisti	 un	 citi,	
visu	vecumu	novada	iedzīvotāji.	Svētkus	
organizēja	 Vidzemes	 Jaunatnes	 futbola	
centrs	(VJFC)	Staicele	sadarbībā	ar	Alo-
jas	novada	domes	Izglītības,	kultūras	un	
sporta	(IKS)	nodaļu.
		 Diena	 sākās	 ar	 dalībnieku,	 tiesnešu	
un	 organizatoru	 pulcēšanos	 stadionā.	
Vispirms	 visus	 uzrunāja	 sacensību	 gal-
venais	 tiesnesis	 Edgars	 Ozols.	 Viņš	 ai-
cināja	 sportistus	 noskriet	 pirmo	 goda	
apli.	Pēc	tam	vārds	sveicienam	tika	dots	
Alojas	 novada	 domes	 priekšsēdētājam	
Valdim	 Bārdam.	 Arī	 viņš	 bija	 sacensī-
bu	 dalībnieks,	 startējot	 komandā	CADA 
(Centrālās	 administrācijas	 un	 deputātu	
apvienotā	 komanda).	 Tad	 katru	 koman-
du	ar	sevi	iepazīstināt	lūdza	IKS	nodaļas	
vadītāja	Dace	Lāce,	bet,	pirms	sākt	spē- 
košanos,	 noteikumus	 paskaidroja	 spēļu	
tiesneši.	
	 Dalībai	dažādās	disciplīnās	visas	die-

nas	garumā	kopumā	pieteicās	astoņas	ko-
mandas,	taču	notika	sacensība	arī	indivi-
duālajos	pārbaudījumos	-	makšķerēšanā,	
šaušanā,	šautriņu	mešanā,	bluķa	cilāšanā	
un	 orientējoties	 pa	 pilsētu.	 Komandas	
spēkojās	futbolā,	strītbolā,	volejbolā,	vir-
ves	vilkšanā	un	stafetē.	Lielu	jautrību	gan	
dalībniekiem,	 gan	 skatītājiem	 sagādāja	
pārbaudījumi	 Lidojums	 un	 UPS.	 Vienā	
no	tiem	ar	lidojošo	šķīvīšu	palīdzību	bija	
jānotriec	pildītas	plastmasas	ūdens	pude-
les,	bet	otrā	komandai,	apsēžoties	aplī	ap	
bļodu,	kas	pildīta	ar	ūdeni,	tā	bija	ar	kā-
jām	jāpaceļ	un	pēc	iespējas	ilgāk	jānotur	
augšā.	 Īpašs	 pārbaudījums	 bija	 sagata-
vots	 komandu	 kapteiņiem	 un	 viņu	 viet-
niekiem	disciplīnā	Lielais boss,	 kur	 tika	
pārbaudīta	 gan	 veiklība	 un	 precizitāte,	
gan	 spēks	 un	 sadarbības	 spējas.	 Paralēli	
spraigajām	sacīkstēm	visus	nogurušos	un	
izsalkušos	spēcināja	garda,	uz	ugunskura	
vārīta	zupa.
	 Lai	 gan	 laikapstākļi	 lutināja,	 dienas	
noslēgumā,	 sākoties	 apbalvošanai,	 stipri	
lija.	Tas	gan	netraucēja	svētku	noslēguma	
norisi.	 Šķiet,	 spraigākā	 sacensība	 notika	
tieši	 virves	 vilkšanā,	 jo	 dalībnieki	 uz-
devumu	 uztvēra	 ļoti	 nopietni.	 Rezultātā	
uzvarētāja	 laurus	 plūca	 komanda	 Karlo 

Draudzīgs sacensību gars vienoja 
novada sporta mīļotājus

uzvarēja	 vietējie	 -	 Staicele,	
strītbolā	1.	vietu	ieguva	Alojas	
Ausekļa	 vidusskolas	 sportisti.	
Uzvarētāji	volejbolā	un	stafetē	
- Brīvzemnieki.	 Pārbaudījumā	
Lidojums	 labākie	 bija	 koman-
da	 Braslava,	 bet	 pilno	 ūdens	
bļodu	 ar	 kājām	 visilgāk	 notu-
rēja	 Ugunsdzēsēji.	 Savukārt	
disciplīnā	Lielais boss	vislabāk	
sastrādājās	Draugu dārza	 pār-
stāvji.	 Labākie	 makšķernieki	
bija	Karlo auto	 komandā,	 bet	
šaušanā	pa	skrejošu	mežacūku	
precīzākie	 -	 Staicele.	 Šī	 ko-
manda	ieguva	1.	vietu	arī	visu	
pārbaudījumu	 kopvērtējumā.	
Uzvarētāja	 kausu	 no	 galvenā	
tiesneša	 rokām	 devās	 saņemt	
Staiceles	 pilsētas	 un	 pagasta	
pārvaldes	 vadītājs	 Einārs	Bēr-
ziņš.	 2.	 vieta	 Braslavai,	 bet	 
3.	 ieguva	 Brīvzemnieki.	Atva-
doties	visus	uzrunāja	IKS	jau-
tājumu	komitejas	priekšsēdētā-
ja	Inga	Mauriņa-Kaļva,	sirsnīgi	
pateicoties	 klātesošajiem	 par	
aktīvo	 dalību	 un	 izturību	 un	
aicinot	 sniegt	 ierosinājumus	
nākamā	gada	sporta	svētku	or-
ganizēšanai.	

Zanes Landsmanes
teksts un foto

Vienu no jautrākajiem, bet arī fiziski grūtākajiem uzdevumiem - ūdens bļodas turēšanu - 
izpilda komanda Draugu dārzs

Virves vilkšanā braši cīnās komandas Staicele spēcīgākie vīri, 
kas šajā disciplīnā ieguva 2. vietu, bet spēļu kopvērtējumā - 
uzvarētāja titulu

Sporta svētku dalībnieki lēnā skrējienā veic goda apli, iesildoties sacensībām

auto,	aiz	sevis	atstājot	Staiceli	un	Uguns-
dzēsējus.	 Futbolā	 komandu	 konkurencē	

Sporta svētku galvenais tiesnesis Edgars Ozols pasniedz balvas Jānim 
un Ērikai Ozoliem par iegūto 1. vietu disciplīnā Lidojums
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	 Pēdējā	 augusta	 nedēļā	 Alojas	 novada	
pedagogi	pulcējās	Vilzēnu	tautas	namā,	lai	
skolotāju	konferencē	kopīgi	 atskatītos	uz	
iepriekšējo	mācību	gadu	un	pozitīvi	uzlā-
dētu	sevi	jaunam	darba	cēlienam.
	 Pasākumu,	 kā	 ierasts,	 vadīja	 novada	
izglītības	darba	 speciāliste	 Ilze	Kapmale.	
Atnākušos	sveicot	uzrunāja	domes	priekš-
sēdētājs	Valdis	Bārda,	 Izglītības,	kultūras	
un	 sporta	 (IKS)	 komitejas	 priekšsēdētāja	
Inga	Mauriņa-Kaļva,	IKS	nodaļas	vadītāja	
Dace	Lāce	un	Braslavas	pagasta	pārvaldes	
vadītājs	Arvīds	Ozols.
 - Ne man jums teikt, ka izglītība ir ļoti 
mainīgs process. Mainība ir nepārtrauk-
ta, un arī cilvēki, kas ienāk mūsu novada 
skolotāju kolektīvā, mainās. Arī šis gads ir 

nesis izmaiņas dažu skolu administrāciju 
sastāvā,	-	izmantojot	kopābūšanas	mirkli,	
ar	 jaunajiem	kolēģiem	 iepazīties	 aicināja	
I.	Kapmale.	Konferences	dalībnieki	sveica	
Sandru	 Brokāni,	 kura	 pirms	 neilga	 laika	
sāka	darbu	Staiceles	vidusskolas	un	Vid-
zemes	 jaunatnes	 futbola	 centra	 Staicele 
direktores	 amatā.	 Staiceles	 vidusskolā	
paralēli	 saviem	 skolotājas	 pienākumiem	
direktores	vietniece	būs	Maija	Andersone.	
Alojas	Ausekļa	 vidusskolā	 jaunajā	mācī-
bu	gadā	direktora	vietniece	 audzināšanas	
darbā	būs	Ina	Šternfelde.	Arī	abās	novada	
mūzikas	un	mākslas	 skolās	 darbu	uzsāks	
direktora	 vietnieces	 -	 Staicelē	 šos	 pienā-
kumus	veiks	Māra	Briška,	Alojā	-	Sandra	
Lagzdiņa.	

	 Pēc	svinīgā	konferences	ievada	I.	Kap-
male	skolotājus	iepazīstināja	ar	īsu	atskatu	
uz	 svarīgāko	 aizvadītajā	mācību	gadā	un	
sniedza	aktuālo	informāciju	par	gaidāmo.	
Pēc	tam	izdevniecības	Zvaigzne ABC	pār-
stāvji	 pastāstīja	 par	 elektronisko	 mācību	
grāmatu	 un	 interaktīvo	 materiālu	 izman-
tošanas	 iespējām	skolās,	 bet	pēcāk	peda-
gogus	 uzrunāja	 portāla	Uzdevumi.lv	 pār-
stāvis	Jānis	Zariņš,	kurš	sveica	iepriekšējā	
mācību	gadā	portālā	visaktīvāk	darbojušās	
skolas	un	to	pedagogus.	Skolu	konkuren-
cē,	 vērtējot	 uzdevumu	 izpildes	 aktivitāti,	
3.	 vietu	 novadā	 ieguva	 Staiceles	 vidus-
skola,	2.	vietā	Alojas	Ausekļa	vidusskola,	
bet	pirmie	-	Ozolmuižas	pamatskola.	Tika	
vērtēti	arī	čaklākie	skolotāji,	kuri	ne	vien	

pildījuši,	bet	arī	veidojuši	interaktīvos	pār-
baudes	darbus	un	uzdevumus.	3.	vieta	Ju-
tai	Circenei	(Ozolmuižas	pamatskolas	di-
rektore),	2.	-	Mārai	Meinardai	(Ozolmui-
žas	pamatskola),	bet	uzvarētāja	-	Sarmīte	
Mangulsone	(Alojas	Ausekļa	vidusskola).
	 Pasākuma	otrajā	daļā	ar	lekciju	Tenden-
ces labas pašsajūtas un vispārējās ener-
ģijas palielināšanā	skolotājus	iedvesmoja	
Dr.	cand.	Kristīne	Beinaroviča	un	ar	mu-
zikālu	 sveicienu	 pozitīvi	 uzlādēja	 mazie	
dziedātāji	 no	Valmieras.	Dienas	 noslēgu-
mā	visi	paviesojās	blakus	 esošajās,	 tikko	
renovētajās	bērnudārza	Auseklītis	Vilzēnu	
filiāles	telpās.

Zanes Landsmanes
teksts un foto

Novada skolotāju ikgadējā 
konference iedvesmoja 

jaunajam mācību gadam

Staiceles vidusskolas un Vidzemes jaunatnes futbola centra 
Staicele direktore Sandra Brokāne saņēmusi ziedus un laba 
vēlējumus, sākot vadīt abas izglītības iestādes

Skolotājas viesojas pirmsskolas izglītības iestādes Auseklītis 
Vilzēnu struktūrvienības renovētajās telpās

	 157	 izglītības	 iestādēs,	 tajā	 skaitā	 arī	
Alojas	 Ausekļa	 vidusskolā,	 noritēs	 da-
torikas  mācību  satura  aprobācija.	
Šis	 pilotprojekts	 paredz	 agrāku	 digitālo	
kompetenču	 attīstību	 skolēniem.	 Alojas	
Ausekļa	 vidusskola	 aprobēs	 programmu	
integrētai	datorikas	jautājumu	apguvei	no	
1.	līdz	3.	klasei,	programmu	datorikas	jau-
tājumu	apguvei	no	4.	līdz	6.		un	no	7.	līdz	
9.	klasei.	Tas	nozīmē,	ka	šajā	mācību	gadā	 
1.,	 4.	 un	 7.	 klašu	 skolēni	 papildus	 jau	
mācību	 programmā	 noteiktajiem	 mācību	
priekšmetiem	apgūs	arī	datoriku.	
	 Tāpat	kā	 iepriekšējā	mācību	gadā	plā-
noti	 diagnosticējošie	 darbi	 matemātikā	 
8.	 klasei	 un	 dabaszinātnēs	 9.	 klasei.	 Tie	
varētu	 notikt	 februārī.	 Jaunums	 šajā	mā-
cību	gadā	ir	diagnosticējošais darbs fizi-
kā vai ķīmijā	 10.	un	11.	klasei.	10.	kla-
sei	 diagnosticējošais	 darbs	 paredzēts	 jau	
22.	septembrī,	bet	11.	klasei	-	martā.
	 Šajā	 mācību	 gadā	 paredzēts	 organizēt	
centralizētā  fizikas,  ķīmijas  un  dabas-
zinību (pēc izvēles) eksāmena pilotpro-

jekta	 norisi	 12.	 klašu	 skolēniem.	Dalība	
šajā	pilotprojektā	skolām	ir	brīvprātīga.
  Svešvalodu  agrāka  apguve  sākum-
skolā.	Šajā	mācību	gadā	jau	1.	un	2.	klases	
skolēni	 apgūst	 pirmo	 svešvalodu.	 Izglītī-
bas	 iestādei	 kā	 apgūstamā	 pirmā	 svešva-
loda	 vecāku	 izvēlei	 jāpiedāvā	 viena	 no	
Eiropas	 Savienības	 oficiāli	 noteiktajām	
valodām.	 Šī	 jau	 pērn	 uzsāktā	 reforma	 ir	
svarīgs	 solis,	 lai	 uzlabotu	 jauniešu	 sveš-
valodas	zināšanas	un	konkurētspēju	darba	
tirgū	nākotnē.
	 No	 1.	 septembra	 valsts  apmaksātas 
brīvpusdienas saņem arī 4. klases skolē-
ni.	Iepriekšējā	mācību	gadā	minēto	atbal-
stu	saņēma	pirmo	trīs	klašu	skolēni.
	 Detalizēta	informācija	par	visām	Izglī-
tības	 un	 zinātnes	ministrijas	 aktualitātēm	
2015./2016.	mācību	gadam	atrodama	mā-
jaslapas	www.izm.gov.lv	 sadaļā	Aktualitā-
tes.	

Ilze Kapmale,
izglītības darba speciāliste

Aktualitātes izglītībā 
2015./2016. mācību gadā

	 Paralēli	 mācībām	 vispārizglītojošajā	
skolā	un	profesionālās	ievirzes	program-
mās	 skolas	 piedāvā	 arī	 iespēju	 piedalī-
ties	interešu	izglītības	pulciņos.
	 Šajā	 mācību	 gadā	 Alojas  Ausekļa 
vidusskolā	darbosies	1.-	4.	klašu	koris,	 
2.	-	7.	klašu	zēnu	ansamblis,	8.	-	12.	kla-
šu	vokālais	ansamblis,	skolas	teātris,	vis-
pārējās	 fiziskās	 sagatavotības	 un	 sporta	
spēļu	 pulciņš,	 volejbola	 pulciņš,	 jauno	
tehniķu	pulciņš	6.	-	11.	klašu	skolēniem.	
Jaunums	būs	divi	pulciņi	 -	 galda	 tenisā	
un	 ugunsdzēsēju	 sportā.	 Otrajā	 mācību	
semestrī	 darbosies	 pulciņš	 Ceļā ar ve-
losipēdu.	Alojas  mūzikas  un  mākslas 
skola	piedāvā	iespēju	darboties	vizuālās	
mākslas	 pulciņā,	 apgūt	 mūzikas	 infor-
mātiku	 (sintezatora	 spēli),	 elektroģitā-
ras	spēli,	solo	dziedāšanu,	kā	arī	vizuāli	
plastiskās	mākslas	nodarbības	tiem,	kuri	
pabeiguši	 profesionālās	 ievirzes	 pro-
grammu	šajā	jomā.	Staiceles vidusskolā 

darbosies	 mazpulks,	 novadpētniecības	
pulciņš,	 dizaina-lietišķās	 mākslas	 un	
dziedāšanas	 pulciņš,	 savukārt	 Staiceles 
mūzikas  un  mākslas  skolā  ir	 iespē-
ja	 piedalīties	 animācijas,	 datorgrafikas	
ritmiskās	 mūzikas	 spēles,	 perkusiju	 un	
bungu	 spēles,	 keramikas,	 pielietoju-
ma	 dizaina	 pulciņos,	 pulciņā	 Ideju tar- 
ba.	Ozolmuižas  pamatskolā	 darbosies	
1.	-	4.	un	5.	-	9.	klašu	vokālais	ansamblis,	
1.	 -	4.	klašu	 tautisko	deju	pulciņš,	 teāt-
ra	pulciņš	Zīļuks,	floristikas,	 amatniecī-
bas,	vispārējās	fiziskās	sagatavotības	un	
sporta,	 vingrošanas	 un	 labas	 stājas	 pul-
ciņš,	vides	izglītības	pulciņš	Es un daba 
un	pulciņš	Spicie prātiņi, čaklās rociņas.	
Interešu	 izglītības	 programma	 basket-
bolā	 būs	Vidzemes  Jaunatnes  futbola 
centra Staicele	pārziņā.

Ilze Kapmale,
izglītības darba speciāliste

Interešu izglītības 
pulciņi

http://www.izm.gov.lv
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	 Diagnosticējošo	 darbu	 ar	 kombinētu	
mācību	 saturu	 3.	 klasei	 pildīja	 42	 izglī-
tojamie.	Matemātikā	vidējais	 rādītājs	 (iz-
pildes	kopprocents)	ir	68%,	latviešu	valo- 
dā	-	67%.	Novada	mērogā	3.	klases	diag-
nosticējošā	darba	izpilde	ir	izanalizēta	arī	
pa	 uzdevumiem.	 Kādas	 ir	 galvenās	 grū-
tības,	klupšanas	akmeņi	un	kā	tās	risināt,	
tas	būs	viens	no	sākumskolas	metodiskās	
apvienības	 uzdevumiem	 jaunajā	 mācību	
gadā.
	 6.	klases	diagnosticējošos	darbus	veica	
32	izglītojamie.	Vidējais	rādītājs	(izpildes	
kopprocents)	latviešu	valodā	novadā	60%,	
matemātikā	 -	 42%,	 dabaszinībās	 -	 62%.	

Ar	 diagnosticējošo	 darbu	 rezultātiem	
matemātikā	 kopumā	 neesam	 apmierinā-
ti.	Detalizēti	 par	 galvenajām	 problēmām	
un	to	risinājuma	ceļiem	jārunā	matemāti- 
kas	 skolotājiem	 savā	metodiskajā	 apvie-
nībā.
	 9.	klases	eksāmenus	kārtoja	40	izglīto-
jamie.	Vidējais	 rādītājs	 (izpildes	 koppro-
cents):
	 latviešu	valodā	-	59%,	kas	ir	 tāds	pats	
kā	iepriekšējā	mācību	gadā;
	 angļu	valodā	-	71%.	Priecē,	ka	palieli-
nājies	to	audzēkņu	skaits,	kuri	angļu	valo-
das	eksāmenā	uzrāda	ļoti	labas	zināšanas,	
saņemot	 par	 to	 augstu	 vērtējumu	 (9	 un	 

10	 balles).	 No	 visiem	 eksāmena	 kārtotā-
jiem	šajā	mācību	gadā	tādu	ir	41%;	
	 krievu	 valodā	 -	 80%.	 Jāpiebilst,	 ka	
šo	 eksāmenu	 kārto	 ļoti	 neliels	 audzēkņu	
skaits;	
	 matemātikā	 -	 55%.	 Šogad	 šis	 rādītājs	
ir	par	6%	augstāks	nekā	iepriekšējā	gadā.	
Priecē,	ka	15%	no	visiem	skolēniem	ma-
temātikas	eksāmenā	saņēmuši	augstu	no-
vērtējumu,	un	tas	ir	par	10%	vairāk	nekā	
pagājušajā	 gadā.	 Tāpat	 samazinājies	 to	
skolēnu	 skaits,	 kas	 eksāmenā	 saņem	 ne-
pietiekamu	vērtējumu;
	 Latvijas	vēsturē	-	59%.	Arī	šis	rādītājs	
ir	augstāks	nekā	iepriekšējos	gados.

	 12.	klases	centralizētos	eksāmenus	kār-
toja	viens	Alojas	Ausekļa	vidusskolas	un	
13	 Staiceles	 vidusskolas	 skolēni.	 Sertifi-
kātus	par	veiksmīgi	nokārtotiem	centrali-
zētajiem	eksāmeniem	saņēma	visi.	Varam	
būt	priecīgi	un	gandarīti	par	Alojas	Ausek-
ļa	 vidusskolas	 absolventes	 ļoti	 labajiem	
rezultātiem	 centralizētajos	 eksāmenos.	
Staiceles	vidusskolā	centralizētā	 eksāme-
na	 rādītāji	 latviešu	 valodā	 ir	 tuvu	 valsts	
vidējam	rādītājam,	pārējos	eksāmenos	tie	
ir	zemāki	par	vidējiem	rādītājiem	valstī.	

Ilze Kapmale,
izglītības darba speciāliste

Par valsts pārbaudījumu rezultātiem 
2014./2015. mācību gadā
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Diagrammā attēlots 3. un 6. klašu diagnosticējošo darbu rezultātu salīdzinājums divos 
mācību gados
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Diagrammā attēlots 9. klases eksāmenu rezultātu salīdzinājums 3 gadu periodā

5 - 6 gadīgo audzēkņu skaits

1. - 12. klašu skolēnu skaits
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	 Skolēnu	sadalījums	pa	klašu	grupām:	1.	-	4.	klasēs	mācās	200	skolēnu	jeb	42%	no	
visa	novada	skolēnu	skaita,	5.	-	9.	klasēs	-	225	(47%),	bet	vidusskolas	posmā	-	50	(11%).	
	 Mācības	1.	klasē	šogad	sāka	65	skolēni.	Viskuplākais	pirmklasnieku	pulciņš	Alojas	
Ausekļa	vidusskolā	-	42,	Staiceles	vidusskolā	-	18,	bet	Ozolmuižas	pamatskolā	-	5.	

Ilze Kapmale,
izglītības darba speciāliste

Jaunais mācību gads skaitļos
	 Novadā	izglītības	iestāžu	pirmsskolas	grupas	šajā	mācību	gadā	apmeklē	182	audzēk-
ņi,	no	tiem	obligātajā	apmācībā	no	piecu	gadu	vecuma	iesaistīti	88	audzēkņi.	Salīdzinot	
ar	iepriekšējo	mācību	gadu,	5	-	6	gadīgo	audzēkņu	skaits	ir	samazinājies	par	11%.

	 Novada	vispārizglītojošajās	skolās	šogad	mācās	475	skolēni.	Salīdzinot	ar	iepriekšē-
jo	mācību	gadu,	skolēnu	skaits	nedaudz	pieaudzis.	Pozitīva	tendence	skolēnu	skaita	ziņā	
ir	pirmo	reizi	sešu	gadu	periodā.

Atskats uz 
iepriekšējo mācību 

gadu
	 Iepriekšējais	mācību	gads	novadā	bijis	
bagāts	 dažādiem	 ar	 izglītību	 saistītiem	
notikumiem	-	gan	kopīgiem	mācību	pasā-
kumiem	skolēniem,	gan	pieredzes	apmai-
ņas	 un	 profesionālās	 pilnveides	 pasāku-
miem	skolotājiem	un	skolu	administrāci-
jām,	gan	aktīvu	dalību	mācību	priekšmetu	
olimpiādēs	un	sporta	sacensībās.
	 Starpnovadu	 26	 mācību	 priekšme-
tu	 olimpiādēs	 un	 konkursos	 piedalī-
jies	 61	 mūsu	 novada	 skolēns,	 iegūstot	 
18	godalgotās	vietas.	Valsts	latviešu	valo-
das	olimpiādē	iegūta	2.	vieta.
	 Mācību	 priekšmetu	 metodiskās	 ap-
vienības	 noorganizējušas	 17	 mācību	
pasākumu	 skolēniem.	 Daļa	 no	 šiem	 pa-
sākumiem	 mūsu	 novadā	 jau	 ir	 tradici-
onāli	 -	 pirmklasnieku	 100	 dienas	 skolā,	
matemātikas	pēcpusdiena	5.	-	6.	klašu	un	
7.	-	9.	klašu	komandām,	jauno	fiziķu	pēc-
pusdiena	 Eksperimentējam!	 8.	 -	 9.	 kla	- 
šu	 skolēniem,	 pavasara	 kross	 un	 Stipro	
skrējiens.	 Tāpat	 tradicionāla	 ir	 novada	 
3.	 klašu	 skolēnu	 kopīgā	mācību	 ekskur-
sija	 rudenī.	 Kā	 ļoti	 interesantu	 visu	 no-
tikušo	 pasākumu	 vidū	 gribas	minēt	Vis-
pasaules	 putras	 dienā	 notikušo	Putringu 
novada	skolu	2.	klašu	skolēniem	Staiceles	
lībiešu	muzejā,	kurā	piedalījās	arī	Alojas	
muzeja	vadītāja	Līga	Moderniece	ar	mu-
zeja	stundu	Maizes ceļš.	
	 Savās	 mācību	 priekšmetu	 metodisko	
apvienību	 sanāksmēs	 skolotāji	 gan	 pār-
runājuši	 aktuālo	 mācību	 procesā	 ikdie-
nā,	 gan	 vērojuši	 kolēģu	 vadītās	 stundas.	
Kā	 labu	 piemēru	 gribas	 izcelt	 vidussko-
lu	angļu	valodas	skolotāju	apmaiņu,	kad	

skolotāji	 vadīja	 stundas	 kolēģu	 skolā.	
Skolotāji	ne	tikai	tikušies	sanāksmēs,	bet	
arī	 guvuši	 pieredzi	 pie	 kolēģiem	 citos	
novados.	 Pirmsskolas	 pedagogi	 kopīgi	
iepazina	 savu	 kolēģu	 darbu	 gan	 mūsu	
novada	izglītības	iestādēs,	gan	paviesojās	
Mazsalacā.	Matemātikas	un	sākumskolas	
skolotāji	pieredzi	un	idejas	savam	darbam	
devās	gūt	Alūksnes	pusē.	Novada	skolo-
tāji	 viesojās	 Rēzeknes	 novada	 izglītības	
iestādēs,	lai	ar	kolēģiem	pārrunātu	speci-
ālās	izglītības	jautājumus.	Sporta	skolotā-
ji	devās	raudzīt,	kā	sporta	izglītība	tiek	or-
ganizēta	kaimiņzemē	 Igaunijā,	 apmeklē-
jot	Pērnavas	sporta	un	izglītības	iestādes.	
Skolu	 administrācijas	 pārstāvji	 viesojās	
pie	 aroda	 brāļiem	 Salacgrīvas	 novadā,	
lai	 tikšanās	reizē	gan	apskatītu	izglītības	
iestādes,	gan	pārrunātu	problēmas,	ar	ko	
skolu	 direktori	 un	 vietnieki	 saskaras	 ik-
dienā.	Novada	skolotāji	 aktīvi	 iesaistījās	
pirmajā	 Skolotāju radošo ideju krātuvē,	
iepazīstinot	 kolēģus	 ar	 metodiskajiem	
materiāliem,	ko	izmanto	savā	darbā.
	 Skolotājiem	2014./2015.	mācību	gadā	
novadā	 notikuši	 arī	 vairāki	 profesionā-
lās	 pilnveides	 kursi:	 e-klases	 apmācība	
pirmsskolas	skolotājiem	un	profesionālās	
ievirzes	 skolotājiem,	 uzdevumi.lv	 apmā-
cība,	kursi	Mācību priekšmetu standartā 
noteikto prasmju apguves plāns - pamats 
rezultatīvai stundai	un	Drošas skolas vi-
des veidošana - skolotāju un skolēnu tie-
sību un pienākumu praktiskie aspekti.

Ilze Kapmale,
izglītības darba speciāliste
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 Šoruden	 izglītības	 biedrība	 Studeo	 īs-
tenos	 starpkultūru	 dialoga	 projektu	 Kad 
svešais kļūst pazīstams.
	 Vasarā	 biedrības	 Latvijas Pilsoniskā 
alianse	 izsludinātajā	 projektu	 konkursā	
Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 
no	12	iesūtītajiem	projektiem	starpkultūru	
dialoga	 kategorijā	 tika	 apstiprināti	 trīs,	
tostarp	 arī	 minētais	 izglītības	 biedrības	
Studeo	 projekts.	To	pilnā	 apmērā	finansē	
Latvijas	 Republika.	 Projekta	 galvenais	
mērķis	 ir	 ļaut	 Alojas	 novada	 skolēniem	
iepazīstināt	 ārzemju	 studentus	 Latvijā	 ar	
mūsu	 kultūru	 un	 valodu,	 kā	 arī	 pašiem	
uzzināt	 vairāk	 par	 citu	 valstu	 kultūru	 un	
tradīcijām.
		 Lai	veicinātu	starpkultūru	dialogu,	pro-
jekta	 laikā	 norisināsies	 trīs	 aktivitātes	 -	 
katra	 vienu	 dienu.	 Vispirms	 septembrī	
15	 vidusskolēnu	 kopā	 ar	 15	 studentiem	

Biedrība «Studeo» īstenos 
starpkultūru dialoga 

projektu

Eiropas Jaunatnes diena 
Alojā

	 14.	augustā	Alojas	novada	domes	Die-
nas	 centrā	 (turpmāk	 -	Dienas	 centrs)	 no-
risinājās	 Eiropas Jaunatnes diena 2015.	
Pasākumā	 tika	organizēti	 konkursi	Atšķi-
rīgais un vienojošais Eiropā	un	Es dzīvoju 

ES…	Par	uzvaru	tajos	sacentās	piecas	ko-
mandas.	Eiropas	Jaunatnes	dienas	mērķis	
bija	 aktivizēt	 un	 iesaistīt	 Alojas	 novada	
bērnus	un	jauniešus	radošu	brīvā	laika	ak-
tivitāšu	organizēšanā,	popularizēt	šo	dienu	

un	 rosināt	 bērnu	 un	 jauniešu	 interesi	 par	
Eiropas	Savienību.	
	 Konkursi	 sākās	ar	komandu	pieteikša-
nos,	bet	pēc	tam	tās	 izlozēja	kādu	no	Ei-
ropas	 valstīm.	Tās	 bija	Austrija,	 Beļģija,	

Dienas noslēgumā konkursa rīkotāji un dalībnieki iemūžinājās kopīgā foto

Nīderlande,	 Igaunija	 un	 Francija.	 Katra	
komanda	četru	cilvēku	sastāvā	iepriekš	cī-
tīgi	gatavojās.
		 Aktivitātes	 iesākām	 Dienas	 centrā	 ar	
konkursu	Atšķirīgais un vienojošais Eiro-
pā,	kurā	komandas	iepazīstināja	ar	sevi,	ar	
komandas	saukli,	nosaukumu	un	pārstāvē-
to	valsti.	Otra	daļa	bija	komandu	izlozētās	
valsts	prezentācija.	Uzdevumi,	stāstījums,	
video,	foto…	Trešā	daļa	bija	šovs	Eiropas 
vakariņas	-	Eiropas	valstu	nacionālo	ēdie-
nu	 gatavošana	 un	 paraugdemonstrējumi.	
Pirms	 ēst	 gatavošanas	 komandas	 samek-
lēja	 savas	 valsts	 tradicionālos	 ēdienus,	
ko	 varētu	 pagatavot,	 tad	 devās	 uz	 veika-
lu	 iegādāties	 nepieciešamos	 produktus.	
Piemēram,	 Austrijas	 komanda	 gatavoja	
klimpas	 austriešu	 gaumē,	 Beļģijas	 ko-
manda	 -	beļģu	vafeles,	 Igaunijas	koman- 
da	 -	 kama	miltus	 un	 kakao	ķīseli	 igauņu	
gaumē,	 Francijas	 komanda	 gatavoja	 bro-
kastu	 kruasānus,	 Nīderlandes	 komanda	 -	 
Olibolen	 jeb	 bumbiņas	 Nīderlandes	 gau-
mē.	 Šajā	 konkursā	 1.	 vieta	Austrijas	 ko-
mandai	Eiropas jaunieši.	 2.	 vietu	 ieguva	
Nīderlandes	 komanda	 Koka tupeles,	 bet	
trešie	-	Beļģijas	komanda	Beļģu vafelīši.
		 Otrs	konkurss	 -	Es dzīvoju ES…	 -	no-
ritēja	 trīs	 kārtās.	 Katrai	 komandai	 trīs	
reizes	 tika	 uzdots	 pa	 trim	 jautājumiem.	
Komanda,	 kas	 ieguva	 visvairāk	 punktu,	
uzvarēja.	Pirmie	atkal	Eiropas jaunieši	ar	 
39	punktiem,	2.	vieta	Beļģu vafelīšiem	ar	
37	punktiem,	trešie	-	Francijas	komanda	ar	
34	punktiem.
	 Pasākuma	beigu	daļā	norisinājās	Eiro-
pas	vakariņas.	Katra	komanda	prezentēja	
savas	valsts	tradicionālo	ēdienu.	Protams,	
konkursa	dalībnieki	saņēma	piemiņas	bal-
vas	-	kreklus	un	nozīmītes.
		 Diena	bija	 izdevusies.	Paldies	konkur-
sa	organizatoriem	-	Alojas	novada	domes	
pilsētas	 bibliotēkai,	 Alojas	 muzejam	 un	
Alojas	kultūras	namam!
		 Šī	bija	pēdējā	 aktivitāte	Dienas	 centra	
projektā	 Aktīvs un radošs jauniešu laiks 
Alojā.	 Jauniešiem	 no	 aprīļa	 bija	 iespēja	
piedalīties	 dažādās	 aktivitātēs:	 I	 Alojas	
novada	 jauniešu	forumā,	I	Alojas	novada	
jauniešu	 un	 politiķu	 diskusijā	 Kafija ar 
politiķiem,	 veselības	 veicināšanas	 nodar-
bībās,	 izlūku	skolas	apmācībā	un	jau	mi-
nētajos	erudīcijas	konkursos.

Estere Kārklele
Gunas Krūmiņas foto

izmantos	aktīvās	atpūtas	bāzes	Avoti	Val-
mierā	 piedāvājumu,	 lai	 kopīgi	 sportotu	
un	 saliedētos.	 Oktobrī	Alojas	 novada	 vi-
dusskolas	 savās	 mācību	 stundās	 uzņems	 
20	ārzemju	studentu,	kā	arī	iepazīstinās	ar	
Staiceli	 un	Salacu.	Decembrī	mūs	 apcie-
mos	10	ārzemju	studentu.	Paredzēts	kopī-
gi	 gatavoties	 Ziemassvētkiem,	 iepazīties	
ar	 latviešu	 tradīcijām,	piemēram,	 liet	 lai-
mi	muzejā	Staicelē,	kā	arī	uzzināt	par	citu	
valstu	svētkiem	un	tradīcijām.

Vineta Tiltiņa,
biedrības «Studeo» valdes priekšsēdētāja

	 16.	 septembrī	 no	 12.00	 līdz	 15.30	
Alojas	 kultūras	 nama	Mazajā	 zālē,	 Jūras	 
ielā	 13	 notiks	 seminārs	 par	 atbalsta	 ins-
trumentiem	 uzņēmējdarbībai.	 Semināru	
aicināti	apmeklēt	gan	esošie,	gan	 topošie	
uzņēmēji.	
	 Uzzināsiet	 par	 aktuālajiem	 atbalsta	
instrumentiem	 uzņēmējdarbībai	 dažādās	
darbības	 nozarēs.	 Seminārā	 iegūsiet	 in-
formāciju	par	Alojas	novada	domes	rīko-
to	 konkursu	 uzņēmējdarbības	 uzsākšanai	
Alojas	 novadā	 2.	 kārtu.	Uzzināsiet,	 kādu	
profesiju	darbinieki	patlaban	un	tuvākajos	
piecos	gados	būs	nepieciešami	Alojas	u.c.	
novadu	uzņēmumos.	Iegūsiet	arī	informā-
ciju	par	brīvajām	prakses	vietām	uzņēmu-

mos.	Tiksiet	informēti	par	to,	kādas	kļūdas	
tiek	pieļautas,	sastādot	biznesa	plānu,	no-
skaidrosiet,	kādi	ir	naudas	plūsmas	sastā-
dīšanas	principi.	
		 Seminārā	piedalīsies	pārstāvji	no	Lau-
ku	atbalsta	dienesta,	AS	Attīstības finanšu 
institūcija «Altum»	un	Alojas	novada	do-
mes.	
	 Semināra	programma	pieejama	pašval-
dības	mājaslapas	www.aloja.lv	sadaļā	Uz-
ņēmējdarbība.	
 Dalībniekiem	 vēlama	 pieteikšanās,	
zvanot	 Baibai	 Birzgalei,	 Alojas	 novada	
domes	 komercdarbības	 speciālistei,	 pa	
tālr.	 25749131	 vai	 rakstot	 uz	 e-pastu	 
baiba.birzgale@aloja.lv.

Alojā notiks seminārs 
par atbalsta 

instrumentiem 
uzņēmējdarbībai

http://www.aloja.lv
mailto:baiba.birzgale@aloja.lv
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n Pirmsskolas	vecuma	bērnu	deju	kolektīvā	Dzīpariņš,	vadītāja	Lāsma	Volksone.
	 Mēģinājumi	pirmdienās	un	trešdienās	no	plkst.17.40	līdz	18.20,	
	 pirmā	tikšanās	21.	septembrī.
n Pirmsskolas vecuma	bērnu	vokālajā	ansamblī	Asniņi,	vadītāja	Maruta	Gaugere.
	 Mēģinājumi	pirmdienās	un	trešdienās	no	plkst.	17.15	līdz	17.40,	
	 pirmā	tikšanās	21.	septembrī.
n 1. - 2. klašu	skolēnu	deju	kolektīvā,	vadītāja	Maija	Drozda.
	 Mēģinājumi	otrdienās	un	ceturtdienās	no	plkst.	15.00	līdz	16.00,	
	 pirmā	tikšanās	1.	oktobrī.
n 3. - 5. klašu	deju	kolektīvā	Resgalīši,	vadītāja	Maija	Drozda.
	 Mēģinājumi	otrdienās	un	ceturtdienās	no	plkst.	16.00	līdz	17.00,	
	 pirmā	tikšanās	1.	oktobrī.
n 6. - 9. klašu deju	kolektīvā	Resgaļi,	vadītāja	Maija	Drozda,	pirmā	tikšanās	1.	oktobrī.
n Koklētāju	ansamblis	Māriņa,	vadītāja	Anita	Viziņa-Nīlsena.
	 	 Mēģinājumi	sestdienās	12.00
n  Vidusskolēnus	aicinām	jauniešu	deju	kolektīvā,	vadītāja	Maija	Drozda.
	 Mēģinājumu	laiki	vēl	tiks	precizēti.
	 Oktobrī	darbu	sāks:
n vidējās	paaudzes	deju	kolektīvs	Sānsolis,	vadītāja	Maija	Drozda,
n jauktais	koris	Ale,	diriģents	Aivars	Tomiņš,
n senioru	dāmu	deju	kopa	Rasa,	vadītāja	Liana	Ozoliņa	
	 Lūdzam	skolēnu	vecāku	parakstītas	pieteikuma	anketas	iesniegt	kultūras	namā	līdz	
15. septembrim.	Anketas	www.aloja.lv.

Alojas kultūras nams 
aicina!

Alojas novada dome aicina iesniegt pieteikumus 
NVO projektu konkursa 2. kārtā šādās aktivitātēs - 

«Drošas un sakārtotas vides 
veidošana Alojas novadā» un 

«Sporta, kultūras un 
aktīvās atpūtas pasākumu 

īstenošana Alojas novadā».
Projektu	pieteikumus	var	iesniegt	Alojas	novada	teritorijā	reģistrētas	nevalstiskās	
organizācijas	(biedrības,	nodibinājumi	un	reliģiskās	organizācijas).	
Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu vienā no aktivitātēm.
 
Projektu konkursa mērķi:
	 palīdzēt	organizācijām	īstenot	veselības,	vides,	izglītības,	kultūras,	sporta	un	
	 sociālā	atbalsta	sabiedriskās	aktivitātes	novadā;
	 veicināt	iedzīvotāju	aktivitāti	un	līdzdalību	aktuālu	problēmu	risināšanā,	
	 sekmējot	dzīves	kvalitātes	uzlabošanos;
	 sekmēt	brīvprātīgās	iniciatīvas	Alojas	novadā	un	veicināt	sadarbību	starp	
	 pašvaldību,	privāto	sektoru	un	nevalstiskajām	organizācijām;
	 veicināt	un	atbalstīt	organizāciju	izveidi	un	darbību,	rosināt	indivīdu	iesaisti	
	 organizāciju	darbā.
 
Projektu	konkursa	pieteikumu	iesniegšanas	termiņš	ir	25. septembris.
Projektu	aktivitāšu	īstenošanas	termiņš	-	līdz	2016.	gada	31.	maijam.
 
Projekta	aktivitātēm	jānotiek	Alojas	novada	teritorijā	un	ieguvējiem	no	projekta	
rezultātiem	jābūt	Alojas	novada	iedzīvotājiem.

No	pašvaldības	budžeta	atvēlētais	finansējums	šai	konkursa	kārtai	ir	4000	euro.	
Viena	projekta	īstenošanai	piešķir	ne	vairāk	kā	500	euro.	Organizācijai	jānodrošina	
līdzfinansējums	vismaz	10	%	apmērā	no	projekta	kopējās	summas.
 
Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa	ir	pieejama	pašvaldības	
mājaslapā	www.aloja.lv,	sadaļā	Sabiedrība - Organizācijas - Nolikums,	kā	arī	Alojas	
novada	pašvaldības	kancelejā,	Jūras	ielā	13,	Alojā,	Alojas	novadā.
 
Projekta	pieteikuma	oriģināli	līdz	25.	septembrim	vienā	eksemplārā	jāiesniedz	per-
soniski	vai	jānosūta	pa	pastu	ierakstītā	vēstulē	uz	adresi:	Alojas	novada	pašvaldība,	
Jūras	iela	13,	Aloja,	Alojas	novads,	LV-4064	ar	norādi	-	Projektu konkursam «Drošas 
un sakārtotas vides veidošana Alojas novadā» vai	«Sporta, kultūras un aktīvās atpū-
tas pasākumu īstenošana Alojas novadā».

	 Jūlija	 beigās,	 kad	mazie	 stārķēni	 sāk	
domāt	par	pirmo	lidojumu,	kad	ļaudis	at-
pūšas	pie	dabas	un	svin	vasaru,	Staicelē	
tradicionāli	svinēja	pilsētas	svētkus.	Šo-
gad	tie	norisinājās	divas	dienas	un	sākās	
ar	 ekskursiju	 pa	 Staiceles	 pagastu.	 Pir-
mais	 apskates	 objekts	 bija	Vīķu	muiža.	
Par	šo	gleznaino	vietu	Salacas	upes	kras-
tā	 izsmeļoši	 pastāstīja	 daktere	 Rasma	
Upmane.	Tālāk	notika	viesošanās	Staice-
les	pagasta	Vīķu	puses	lauku	sētās,	kuru	
saimnieki	ļoti	sirsnīgi	uzņēma	un	izrādī-
ja	 savas	 saimniecības,	 skaisti	 izkoptos	
daiļdārzus	 un	 Salacas	 upes	 krastu.	Ap-
brīnojams	 ir	 lauku	 ļaužu	 nebeidzamais	
darbaprieks,	 gan	 strādājot	 saimniecībā,	
gan	 gūstot	 prieku	 dvēselei,	 nodarbojo-
ties	ar	sev	tīkamiem	vaļaspriekiem,	pie-
mēram,	 pavārmākslu,	 rokdarbiem,	 rožu	
audzēšanu	 un	 muzicēšanu.	 Ekskursijas	
dalībnieki	bija	patīkami	pārsteigti	par	re-
dzēto	Puršēnu	puses	Ģinēnos,	kur	kuplo	
iespaidīgs	 krūmmelleņu	 dārzs.	 Tur	 bija	
iespēja	ne	vien	cienāties	ar	šīm	veselīga-
jām	ogām,	bet	arī	nobaudīt	garšīgu	dzē-
rienu	 ar	 nosaukumu	 Staicelīte.	 Paldies	
visiem	 par	 atsaucību	 un	 laipno	 uzņem- 
šanu!
	 Atgriezušies	 mājās	 no	 ekskursijas,	
staicelieši	 varēja	 piedalīties	 nākamajās	
pilsētas	 svētku	 aktivitātēs.	 Tūrisma	 in-
formācijas	 centrs	 (TIC)	 un	 tā	 vadītāja	
Inese	 Timermane	 sadarbībā	 ar	 Jauniešu	
biedrību	Pivālind	un	Andu	Timermani	tā-
lākai	vakara	daļai	piedāvāja	orientēšanās	
pasākumu	 pa	 pilsētu.	 Trīs	 stundu	 laikā	
bija	 jāatrod	un	 jānofotografējas	 pie	 teju	 

30	objektiem,	daži	no	tiem	bija	jāiezīmē	
pilsētas	 kartē.	Atgriežoties	 bija	 jāatbild	
uz	 10	 jautājumiem	viktorīnā	Vai pazīsti 
Alojas novadu?.	 Orientēšanās	 pasāku-
mā	piedalījās	sešas	komandas.	Visvairāk	
punktu	 (no	 kopējiem	 2655)	 savāca	 un	
1.	 vietu	 ieguva	 Zemenes putukrējumā 
(kapteine	 Irita	 Neripa).	 Atpaliekot	 par	 
5	 punktiem,	 2.	 vietu	 ieguva	 komanda	
Salacas plosts	(kapteinis	Vairis	Kuzins),	
bet	godpilnā	3.	vieta	komandai	Stārķēni 
(kapteinis	Kaspars	Špūle).	Vakara	noslē-
gumā	visi	baudīja	brīvdabas	kino.
	 Svētku	otrās	dienas	rīts	Staicelē	uzau-
sa	saulains	un	jauks.	Pilsētas	un	pagasta	
pārvaldes	vadītājs	Einārs	Bērziņš,	brau-
cot	 pa	Staiceles	 ielām,	mudināja	 staice-
liešus	 mosties	 un	 posties	 svētkiem.	 Tie	
sākās	 ar	 rīta	 rosmi	Tirgus	 laukumā,	 kur	
Inga	 un	Dainārs	Konrādi	 bija	 sagatavo-
juši	vingrojumus	jautras	mūzikas	pavadī-
jumā.	Tos	varēja	 izpildīt	gan	 jauns,	gan	
vecs,	lai	uzņemtu	enerģiju	visai	dienai.
	 Pēc	 vingrošanas	 varēja	 baudīt	 rīta	
kafiju	 un	 smalkmaizītes.	 Vēlāk	 Tirgus	
laukumā	 atvērās	 Kūkotava.	 Staiceles	
čaklās	saimnieces	jau	bija	sacepušas	gar-
das	plātsmaizes	un	nodevušas	tās	bargās	
žūrijas	 un	 skatītāju	 vērtēšanai.	 Konkur-
sā	Mana plātsmaize	 piedalījās	 10	 saim-
nieces:	Inga	Neimane,	Māra	Apiņa,	Ieva	
Api	ņa,	 Indra	 Jaunzeme,	 Jautrīte	 Pelēkā,	
Vizma	 Lūse,	 Jāna	 Jēruma-Grīnberga,	
Maruta	Rozenberga,	Dace	Virse	un	Irēna	
Graviņa.	Žūrijas	komisijas	priekšsēdētā-
jam	Jurim	Strokšam	kopā	ar	saviem	pa-
līgiem	Ilgu	Šmiti,	Lailu	Līsmani,	Baibu	

Eglīti	 un	 E.	 Bērziņu	 nebija	 tas	 vieglā- 
kais	 uzdevums	 noteikt	 Staiceles gardu-
mu 2015,	 jo	 katra	 no	 saimniecēm	 bija	
pelnījusi	 šo	 titulu.	 Pēc	 ilgākas	 apsprie-
šanās	 lēmums	 tika	 pieņemts	 un	 titulu	
Staiceles saldais gardums 2015	 ieguva	
J.	Jēruma-Grīnberga,	bet	Staiceles sāļais 
gardums 2015	tika	piešķirts	Daces	Virses	
sāļajām	 plātsmaizēm.	 Paralēli	 žūrijas	
vērtējumam	arī	skatītāji	varēja	izvēlēties	
gardāko	kūku.	Skatītāju	simpātiju	balvu	
ieguva	 D.	Virses	 sāļās	 plātsmaizes.	 Par	
šo	 konkursu	 pasākuma	 apmeklētāji	 un	
konkursa	 dalībnieki	 izteicās	 ļoti	 pozitī-
vi,	tāpēc	tika	nolemts,	ka	šī	turpmāk	būs	
Staiceles	pilsētas	svētku	tradīcija.
	 Svētku	 turpinājumā	 visi	 bija	 aicināti	
uz	radošajām	darbnīcām.	Brīvdabas	lau-
kumā	pie	Audēju	namiņa	Veltas	Kīnes	un	
Irēnas	Graviņas	vadībā	varēja	iemēģināt	
roku	aušanā	un	ieaust	krāsainus	dzīpari-
ņus	lupatu	deķītī.	Savukārt	Staiceles	mū-
zikas	un	mākslas	skolas	skolotājas	Ārija	
Daugule,	Ieva	Jurka	un	Ilze	Kalēja	ierā-
dīja,	kā	veidot	dažādas	māla	figūriņas	un	
zīdpapīra-tilla	 ziedus.	 Interesentu	netrū-
ka,	pasniedzējas	bija	patīkami	pārsteigtas	
par	 lielo	 interesi	 un	 atnākušo	 darboties	
prieku.
	 Mākslinieku	 šķūnī	 un	 Staiceles	 Lī-
biešu	 muzejā	 Pivälind	 bija	 apskatāmas	
TLMS	 Staicele	 dalībnieku	 darbu	 izstā-
des,	bet	pie	mūzikas	un	mākslas	skolas	-	 
tēlnieka	Kārļa	Īles	smilšu	skulptūras.	At-
pūtai	kapteinis	Vairis	piedāvāja	braucie-
nus	ar	plostu	pa	Salacu.
	 Pie	 muzeja	 ar	 biedrības	 Staiceles 

Bebri	 atbalstu	 bērni	 varēja	 piedalīties	
sportiskajās	aktivitātēs	 -	dažādās	veiklī-
bas	 stafetēs.	Viņus	 priecēja	 arī	Odziņas 
atrakcijas,	cukurvate,	popkorns,	balonu-
zvēriņu	 locīšana,	 sejiņu	 apgleznošana	
un	 glitter	 tetovējumi.	 Par	 aktivitātēm	
sporta	 laukumā	 gādāja	D.	Konrāds,	 kur	
pieaugušie	 varēja	mēroties	 spēkiem	 vo-
lejbolā	un	strītbolā.	
	 Kā	 katru	 gadu,	 pilsētas	 svētku	 laikā	
notiek	mazo	trīsgadnieku	uzņemšana	pil-
sētnieku	saimē.	Šogad	tādi	bija	15	bērni-
ņi.	No	Stārķu	kongresa	ieradās	Profesors	
Stārķis	 (Monta	 Meldere),	 kas	 savā	 če-
modānā	 atveda	Stārķu	 pils	 rīkojumu	un	
apliecības.	Viņu	 priecīgi	 sagaidīja	 Stār-
ķu	krustmāte	(Indra	Jaunzeme)	un	mazie	
staicelieši.	Viņi	 saņēma	ne	vien	apliecī-
bas,	bet	arī	mīksto,	pūkaino	rotaļu	stārķi.	
Pēc	 svinīgās	 daļas	 sekoja	 jautra	 svētku	
ballīte	kopā	ar	Profesoru	Stārķi,	bet	pēc	
tam	mazie	veldzējās	ar	saldējuma	koktei-
li,	par	ko	parūpējās	kafejnīca	Milvus.
	 Vakara	 turpinājumā	 staiceliešus	 ap-
ciemoja	kaimiņi	-	Vilzēnu	amatierteātris	
Man patīk…	 ar	 izrādi	 Kaimiņu būšana 
(režisore	 Aira	 Lapkovska).	 Svētku	 no-
slēgumā	vietējie	un	pilsētas	viesi	lustējās	
zaļumballē	kopā	ar	Kokmuižas muzikan-
tiem.
	 Paldies	 visiem,	 kuri	 iesaistījās	 pilsē-
tas	svētku	organizēšanā,	kā	arī	tiem,	kuri	
aktīvi	piedalījās!	Uz	tikšanos	nākamajos	
Staiceles	pilsētas	svētkos!

Inese Timermane, Aira Lapkovska, 
Indra Jaunzeme

Staiceles pilsētas svētkos iedzīvina 
jaunas tradīcijas

 Puikules	kopienas	centrs	Puikules mui-
ža	 saviem	apmeklētājiem	piedāvā	daudz-
veidīgas	 brīvā	 laika	 pavadīšanas,	 atpūtas	
un	izklaides	iespējas.	
	 Trešdienās	19.00	-	vingrošana,
	 ceturtdienās	no	16.00	līdz	20.00	-	
	 radošās	darbnīcas
	 Kopienas	centrā	iespējams	spēlēt	galda	
tenisu,	 novusu	 un	 dažādas	 galda	 spēles.	
Pieejami	 datori	 ar	 interneta	 pieslēgumu,	
interesentiem	tiek	organizētas	ekskursijas	

pa	muižas	telpām.	Viss	pieejams	bez	mak-
sas	-	laipni	gaidīti!
	 Jautājumu	 un	 ierosinājumu	 gadījumā	
kopienas	 centra	 vadītāja	 Monta	 Melde-
re	aicina	sazināties	pa	tālr.	25627896
 Darba	laiks:
Otrdienās	16.00	-	19.00
Trešdienās	16.00	-	19.00
Ceturtdienās	16.00	-	20.00
Piektdienās	16.00	-	20.00
Sestdienās	12.00	-	18.00

Puikules kopienas centra 
«Puikules muiža» piedāvājums

http://www.aloja.lv/sabiedriba/organizacijas/
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«Alojas Novada Vēstis»
Iznāk vienu reizi mēnesī, 2170 eksemplāri.

Izdevējs - Alojas novada pašvaldība sadarbībā ar
laikraksta Auseklis redakciju.

Iz de vēj dar bī bas at ļau ja Nr. 1449.
Atbildīgā par izdevumu - Zane Landsmane,

tālr. 29339917, 64023923, e-pasts prese@aloja.lv,
Jūras iela 13, Aloja, Alo jas no vads, LV-4064.

www.aloja.lv
Ie spiests SI A Latgales druka ti po grā fi jā Rēzeknē, Baznīcas ie lā 28.

Paņem savai idejai 2500 EUR

Pieteikumu iesniegšana
1. septembris - 9. oktobris

Biznesa idejas prezentēšana
2. - 6. novembris

Vairāk informācijas www.aloja.lv vai
baiba.birzgale@aloja.lv, tālr. 25749131

Granta ieguvēju paziņošana
2. - 9. novembris

Informatīvs seminārs
16. septembris

	 Alojas	 novada	 pašvaldība	 iz-
sludina	 biznesa	 ideju	 konkursa	
komercdarbības	 uzsākšanai	Alo-
jas	 novadā	 2.	 kārtu.	 Konkursa	
pieteikumu	 iesniegšana	 Alojas	
novada	domē	Jūras	ielā	13,	Alo-
jā,	Alojas	novadā,	LV-4064	- līdz 
9. oktobrim.
	 Pieteikumu	 var	 iesniegt	 fizis-
ka	 persona,	 Alojas	 novadā	 vis-
maz	6	mēnešus	dzīvesvietu	dek-
larējis	 iedzīvotājs,	kurš	apņemas	
nodibināt	un	 reģistrēt	komercre-
ģistrā	komersantu	un	uzsākt	 ko-
mercdarbību.	Pretendents	var	būt	
iepriekš	 nodarbojies	 ar	 komerc-
darbību,	tomēr	patlaban	nav	īpaš-
nieks	jau	esošam	uzņēmumam.
  Ar  konkursa  nolikumu  var 
iepazīties:
	 mājaslapā	aloja.lv;
	 Alojas	 novada	 domes	Attīstī-
bas	nodaļā;
	 Staiceles	 pilsētas	 un	 pagasta	
pārvaldē;
	 Brīvzemnieku	pagasta	pārval-
dē;
	 Braslavas	pagasta	pārvaldē.
	 Konkursa	pieteikums	-	mājas-
lapas	 ww.aloja.lv sadaļā	 Uzņē-
mējdarbība.
	 Konkursa	 rīkotāja	 kontakt-
persona	 -	 Alojas	 novada	 do-
mes	 komercdarbības	 speciāliste	
Baiba	 Birzgale,	 tālr.	 25749131,	 
e-pasts	baiba.birzgale@aloja.lv.

Izsludināts biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā

Alojas novada dome 2015. gada 5. oktobrī plkst. 10.00 
otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - 
dzīvokli Nr. 1, «Elbreti 2», Alojas pagastā. 
Nekustamais	 īpašums	 sastāv	 no	 dzīvokļa	 ar	 kopējo	 platību	 41	m2 
un	4100/20890	kopīpašuma	domājamām	daļām	no	ēkas	un	zemes.	
Izsoles	sākumcena	-	600	EUR.	Izsoles	solis	50	EUR,	nodrošinājums	
60	EUR,	reģistrācijas	maksa	15	EUR.	Īpašumu	iespējams	apskatīt,	
iepriekš	 sazinoties	 pa	 tālr.	 26644741.	Nekustamā	 īpašuma	 izsolei	
var	pieteikties	līdz	5.	oktobra	plkst.	9.30	Alojas	novada	domē.	Lai	
reģistrētos	izsolei,	pretendentiem	jāpārskaita	Alojas	novada	domes	
kontā	(LV12HABA0551026085817)	vai	jāiemaksā	kasē	reģistrāci-
jas	maksa	un	nodrošinājuma	nauda	par	attiecīgo	īpašumu.

Alojas novada dome 2015. gada 5. oktobrī plkst. 10.30 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
«Upmaļi 1» Alojas pagastā. 
Nekustamais	īpašums	sastāv	no	zemes	gabala	0,3568	ha	platībā.	Iz-
soles	 sākumcena	1243,23	EUR.	 Izsoles	 solis	 50	EUR,	 nodrošinā-
jums	124,32	EUR,	reģistrācijas	maksa	15	EUR.	Īpašumu	iespējams	
apskatīt,	 iepriekš	 sazinoties	 pa	 tālr.	 26644741.	 Nekustamā	 īpašu-
ma	izsolei	var	pieteikties	līdz	5.	oktobra	plkst.	10.30	Alojas	nova-
da	 domē.	Lai	 reģistrētos	 izsolei,	 pretendentiem	 jāpārskaita	Alojas	
novada	 domes	 kontā	 (LV12HABA0551026085817)	 vai	 jāiemaksā	
kasē	reģistrācijas	maksa	un	nodrošinājuma	nauda	par	attiecīgo	īpa-
šumu.

Alojas novada dome 2015. gada 5. oktobrī plkst. 11.00 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
«Upmaļi 3» Alojas pagastā. 
Nekustamais	īpašums	sastāv	no	zemes	gabala	0,26	ha	platībā.	Izso-
les	sākumcena	1003,23	EUR.	Izsoles	solis	50	EUR,	nodrošinājums	
100,23	EUR,	reģistrācijas	maksa	15	EUR.	Īpašumu	iespējams	ap-
skatīt,	iepriekš	sazinoties	pa	tālr.	26644741.	Nekustamā	īpašuma	iz-
solei	var	pieteikties	līdz	5.	oktobra	plkst.	11.00	Alojas	novada	domē.	
Lai	reģistrētos	izsolei,	pretendentiem	jāpārskaita	Alojas	novada	do-
mes	kontā	(LV12HABA0551026085817)	vai	jāiemaksā	kasē	reģis-
trācijas	maksa	un	nodrošinājuma	nauda	par	attiecīgo	īpašumu.

Alojas novada dome 2015. gada 5. oktobrī plkst. 11.30 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
«Lauvas 2» Staiceles pagastā.
Nekustamais	īpašums	sastāv	no	zemes	gabala	3,35	ha	platībā.	Izso-
les	sākumcena	6079,63	EUR.	Izsoles	solis	50	EUR,	nodrošinājums	
607,96	EUR,	reģistrācijas	maksa	15	EUR.	Īpašumu	iespējams	ap-
skatīt,	iepriekš	sazinoties	pa	tālr.	29131733.	Nekustamā	īpašuma	iz-
solei	var	pieteikties	līdz	5.	oktobra	plkst.	11.30	Alojas	novada	domē.	
Lai	reģistrētos	izsolei,	pretendentiem	jāpārskaita	Alojas	novada	do-
mes	kontā	(LV12HABA0551026085817)	vai	jāiemaksā	kasē	reģis-
trācijas	maksa	un	nodrošinājuma	nauda	par	attiecīgo	īpašumu.

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

sveču gājiens
GAISMAS CEĻŠ 
Maršruts Ausekļa iela 1 - 
Miera iela - 
Alojas kapsēta

Plkst. 12.00
Alojas ev. lut. baznīcā Latvijas Kultūras akadēmijas kora SŌLA 
un Ādažu MMS orķestra KONCERTS

Plkst. 13.30 - 15.00
DZEJAS AUTOBUSS 
maršruts Aloja (Piemiņas akmens) - Ungurpils Sīpoli - Aloja
Dzeju lasīs dzejnieki, muzicēs Alojas ģitāristi

Plkst. 14.00 - 16.00
Alojas kultūras nama lielajā zālē videofilmu demonstrēšana

Plkst. 17.00 - 19.00
Alojas Ausekļa vidusskolas sporta halles zālē 
dziesmu jaunrades konkursa Kas mēs bijām, būsim, esam
FINĀLA KONCERTS LAI TOP!

Plkst. 19.30 - 20.00 PIEDALĀS
16 Latvijas mūzikas skolu kori,

LKA koris SŌLA, diriģents Kaspars Ādamsons
Ādažu mākslas un mūzikas skolas orķestris, vadītāja Vita Zemture

Apvienoto koru virsdiriģenti Aira Birziņa, 
Liene Batņa un Kaspars Ādamsons

Koncertu vada mūzikas žurnālists Orests Silabriedis
Ausekļa dzeju runā režisors Jānis Streičs

PROGRAMMĀ
Dziesmu jaunrades konkursa fināla dziesmas un uzvarētāju apbalvošana

J. Vītols, Auseklis Uz skolu, Gaismas pils, Beverīnas dziedonis, 
Uģis Prauliņš, Auseklis Latvju tautas rīts,

Selga Mence, Kārlis Skalbe Saulīte,
Ēriks Ešenvalds, Māra Zālīte Septiņi brīnumi,

Izdevniecības Musica Baltica izdotā jaunrades dziesmu krājuma 
Jaunie jaunajiem 2. daļas atvēršana

Auseklim veltītu 
dzejoļu lasījums, 
muzicē 
Pociema kultūras nama 
pūtēju orķestris Pociems

	 Lauku	 atbalsta	 dienests	 (LAD)	 informē,	 ka	 iesniegumi	 atbalsta	
saņemšanai	 apdrošināšanas	 polises	 iegādes	 izdevumu	 segšanai	 par	
2015.	gadu	jāiesniedz	no	15.	līdz	30.	septembrim.	Iepriekš	šis	termiņš	
bija	noteikts	no	1.	oktobra	līdz	1.	novembrim,	tāpēc	LAD	aicina	klien-
tus	būt	vērīgiem	un	iesniegt	iesniegumus	laikus.	
	 Pretendēt	uz	atbalstu	apdrošināšanas	polišu	iegādes	izdevumu	seg-
šanai	var	apdrošināšanas	ņēmējs,	kas	nodarbojas	ar	primāro	lauksaim-
niecības	produktu	ražošanu.	Atbalstu	var	saņemt	par	apdrošināšanas	
polisēm,	par	kurām	apdrošināšanas	prēmija	iemaksāta	pilnā	apmērā.
	 Iesniegumu	 iesniegšanas	 termiņš	mainīts	 saskaņā	 ar	 2015.	 gada	 
25.	augusta	Ministru	kabineta	noteikumiem	Nr.	491	Grozījumi  Minis-
tru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 «Noteiku-
mi par valsts atbalstu lauksaimniecībai».
	 Plašāka	informācija	LAD	mājaslapā	www.lad.gov.lv	izvēlnē	Atbal-
sta pasākumi	vai	pa	tālruni	67095000.

Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Iesniegumi atbalsta 
saņemšanai apdrošināšanas 

polises iegādes izdevumu 
segšanai šogad jāiesniedz 

septembrī
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