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	 Līdz	ar	Jaunatnes	dziesmu	un	deju	svēt-
ku	 koncertu	 Manā dziesmā tu…	 Meža
parka	Lielajā	estrādē	tika	noslēgti	nedēļu	
ilgušie	 svētki,	 kuri	 galvaspilsētā	 pulcēja	
teju	38000	dalībnieku	no	visas	Latvijas.
	 Šogad	mūsu	novadu	svētkos	pārstāvēja	
Vilzēnu	 tautas	 nama	 ritma	 grupa	Radiri-
dirī	 (vadītājs	Dzintars	Vīksna)	 un	Alojas	
kultūras	 nama	 5.	 	 9.	 klašu	 tautas	 deju	
kolektīvs	 Resgaļi	 (vadītāja	 Maija	 Droz-
da).	Uz	Rīgu	delegācija	devās	7.	jūlija	agrā	
rītā,	lai	jau	plkst.	10	dejotāji	sāktu	mēģinā-
jumus	Daugavas	stadionā,	kas	ilga	līdz	pat	
plkst.	22,	bet	ritma	grupai	mēģinājums	no-
tika	koncertzālē	Rīga,	kur	nākamajā	dienā	
viņi	uzstājās	 tautas	mūzikas	koncertā	Lai 
balstiņas tālu skan!.	8.	jūlijā	notika	arī	ofi-
ciālā	 svētku	 atklāšana,	kas	11.	 novembra	
krastmalā	pulcēja	vairākus	tūkstošus	svēt-
ku	 dalībnieku,	 pedagogu,	 virsvadītāju	 un	
virsdiriģentu.
	 Nākamajās	dienās	visā	Rīgā	norisinājās	
ne	vien	intensīvi	mēģinājumi,	gatavojoties	
svētku	 lielkoncertiem,	 bet	 arī	 konkursi,	
skates,	ielu	koncerti	un	radošās	darbnīcas.	
Ielu	koncertu	ciklā	piedalījās	103	kolektī-
vi	ar	1804	dalībniekiem	no	Latvijas	un	ār-
valstīm.	Alojas	 novadu	 pārstāvēja	Alojas	
kultūras	nama	koklētāju	ansamblis	Māri-
ņa	un	deju	kolektīvs	Resgalīši,	uzstājoties	
Vērmanes	dārzā,	Latvijas	Nacionālās	bib-
liotēkas	ātrijā	un	Lido	atpūtas	kompleksā	
Krasta	ielā.
	 Sestdienas	rītā	Daugavas	stadionā	noti-
ka	deju	lieluzvedums	Līdz varavīksnei tikt,	
kurā	 uzstājās	 arī	mūsu	 dejotāji,	 pierādot,	
ka	mēģinājumi,	 kas	 neapstājās	 pat	 stipra	
lietus	 un	 vēja	 laikā,	 nebija	 velti.	 Todien	
viņus,	gluži	kā	par	labi	padarītu	darbu,	lu-
tināja	gan	saulaini	laikapstākļi,	gan	tikpat	
silti	skatītāju	aplausi	un	gaviles.

Alojas novads XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos

	 Diemžēl	 naktī	 pirms	 svētku	 pēdējās	
dienas	 koordinatorus	 sasniedza	 negaidīta	
organizatoru	ziņa	par	 to,	ka	viena	no	nā-
kamajā	 dienā	 gaidāmajām	 svētku	 kulmi-
nācijām		dalībnieku	gājiens		tiek	atcelts.	
Par	 šī	 notikuma	 turpmāko	 attīstību	 jau	
informēts	 daudz.	 Tā	 sauktajam	 brīvprā-
tīgo	 gājienam	 paspēja	 pievienoties	 tikai	
mūsu	tautas	deju	kolektīvs	Resgaļi ar	pe-
dagogiem	un	koordinatori	Ingu	Mauriņu
Kaļvu,	godam	pārstāvot	mūsu	novadu.	
 Alojas	 novada	 dome	 izsaka	 patiesu	
nožēlu	 Vilzēnu	 tautas	 nama	 ritma	 gru-
pas	Radiridirī	dalībniekiem	un	vadītājam	
Dzintaram	Vīksnam	par	to,	ka	viņiem	or-

ganizatorisko	kļūmju	dēļ	tika	liegta	iespē-
ja	piedalīties	šajā	gājienā.
	 Svētku	 pēdējā	 dienā	 uz	 Rīgu	 devās	
arī	 domes	 priekšsēdētājs	 Valdis	 Bārda	
ar	 kundzi	 Sanitu	 un	 Izglītības,	 kultūras	
un	 sporta	 komitejas	 priekšsēdētāja	 Inga	
MauriņaKaļva.	Viņi	kopā	ar	bērniem	un	
jauniešiem	 pateicās	 Rīgas	 Centra	 daiļ-
amatniecības	pamatskolas	personālam	un	
direktorei	Aijai	Neilandei	par	sirsnīgo	un	
gādīgo	 novada	 delegācijas	 uzņemšanu	
visas	nedēļas	garumā.	Pēc	tam	visiem	no-
dziedot	Latvijas	himnu,	 tika	nolikti	 ziedi	
pie	 Brīvības	 pieminekļa,	 bet	 atpakaļceļš	
uz	skolu,	lai	gatavotos	braucienam	mājās,	

pagāja,	 skandējot	 latviešu	 tautasdziesmas	
un	vijot	deju	līkločus.

Zanes Šlendakas
teksts un foto

 Liels paldies visiem Alojas novada 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku dalībniekiem, kolektī-
vu vadītājiem, pedagogiem, kultūras 
un tautas namu vadītājām, skolēnu 
vecākiem un svētku koordinatorei Da-
cei Lācei par ieguldīto darbu, saglabā-
jot mūsu tautas kultūrvēsturisko man-
tojumu un nesot novada vārdu Latvi- 
jā. Veiksmi un izturību arī turpmāk!
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Deju lieluzvedumā Līdz varavīksnei tikt Daugavas stadionā dejotāji ņirbēja visās varavīksnes krāsās
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 Alojas	novadā	gada	sākumā	tika	veik-
ta	uzņēmēju	aptauja	par	uzņēmējdarbības	
vidi,	kurā	47%	uzņēmēju	norādīja,	ka	ļoti	
liels	šķērslis	uzņēmuma	un	uzņēmējdarbī-
bas	attīstībai	novadā	kopumā	ir	kvalificēta	
darbaspēka	trūkums.	Ne	mazāk	svarīga	ir	
esošo	 darbinieku	 kvalifikācijas	 celšana,	
jo,	tikai	papildinot	zināšanas	un	prasmes,	
mūsdienu	 mainīgajā	 vidē	 iespējams	 sas-
niegt	 augstu	 darba	 efektivitāti,	 līdz	 ar	 to	
arī	uzņēmuma	izaugsmi.	Uzņēmēji	nepie-
tiekami	 tiek	 aicināti	 apsvērt	 iespēju	 dot	
prakses	 vietas	 gan	 jauniešiem,	 gan	 vien-
kārši	 strādāt	 gribošiem	 cilvēkiem,	 kaut	
patiesībā	šāda	veida	pieredze	bieži	ir	vēr-
tīgāka	nekā	teorētiskās	zināšanas.
		 Starp	Alojas,	 Mazsalacas,	 Salacgrīvas	
un	Burtnieku	novadu	 ir	noslēgts	 sadarbī-
bas	līgums,	kas	ir	lieliska	bāze,	lai	kopīgi	
strādātu	pie	tām	jomām,	kas	ir	pamats	no-
vadu	konkurētspējas	 celšanai	 gan	 šobrīd,	
gan	nākotnē.	Cik	aktīvas	būs	pašvaldības	
un	 uzņēmēji	 	 šodien,	 tik	 konkurētspējīgi	
būsim	rīt!
  Alojas	novada	dome	aicina	līdz	23.au-
gustam	 mūsu	 novada,	 kā	 arī	 kaimiņu	 	 
Burtnieku,	 Mazsalacas	 un	 Salacgrīvas	
novada	 	 uzņēmējus	 aizpildīt	 anketu,	 iz-
vērtējot	sava	uzņēmuma	vajadzības	darba-
spēka	jomā	tuvāko	5	gadu	laikā.	Aicinām	
apsvērt	iespēju	piedāvāt	arī	prakses	vietas 
uzņēmumos!
			 Anketās	 sniegtā	 informācija	 būs	 ļoti	
vērtīga,	 to	 varēs	 nodot	 attiecīgām	 insti-
tūcijām,	 tā	 palīdzēs	 izveidot	 pārdomātu	
izglītības	stratēģiju	ne	tikai	mūsu	pašval-
dībās,	bet	arī	reģionā	kopumā.
 Anketa pieejama pašvaldības mājas-
lapā www.aloja.lv,	sadaļā Uzņēmējdarbī-
ba.
	 Ja	 ir	 jautājumi,	 lūdzu,	 sazinieties	 ar	
Alojas	novada	komercdarbības	speciālisti	
Baibu	Birzgali	pa	tālr.	25749131	vai	rak
stot	uz	baiba.birzgale@aloja.lv.
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bet	pirmo	reizi	tika	ievēlēti	Inga	Možvillo	
(SIA	 Saldo I.M.)	 un	 Didzis	 Dubra	 (SIA	
AD CELTNIEKS).
	 Priekšsēdētājas	 amatā	 vēlreiz	 ievēlēja	
Ilzi	Cauni,	 bet	 par	 viņas	 vietnieku	 kļuva	
Māris	Siktārs.
	 Kopsapulces	 laikā	 vārds	 tika	 dots	 
I.	 Caunei	 un	 B.	 Birzgalei,	 kuras	 sniedza	
atskaiti	par	padarīto	un	ieskatu	plānotajos	
darbos.	 Pasākuma	 moderatore	 bija	 Lat-
vijas	 Pašvaldību	 savienības	 padomniece	
uzņēmējdarbības	 jautājumos	Andra	Feld-

mane.	Viņa	sniedza	prezentāciju	par	attīs-
tības	 instrumentiem	Alojas	 novada	 uzņē-
mējiem,	 savukārt	 sanāksmes	 pievienotā	
vērtība	 bija	 biedrības	Mārupes uzņēmēji 
valdes	 priekšsēdētājas	 Silvas	 Jeromano-
vasMauras	pieredzes	stāsts	un	SIA	PER-
FECT SALES International Consulting 
Company	 vadītāja	 Armanda	 Ābelīša	 ie-
dvesmojošā	 lekcija	 par	 uzņēmumu	 veik-
smes	faktoriem.

Zanes Šlendakas
teksts un foto

Ievēlēts jaunais  
Uzņēmēju konsultatīvās 

padomes sastāvs

	 Šopavasar	Alojas	 novada	 dome	 pirmo	
reizi	 izsludināja	 Biznesa ideju konkursu 
komercdarbības uzsākšanai Alojas no-
vadā	ar	mērķi	veicināt	 jaunu	komersantu	
veidošanos	novadā,	motivējot	iedzīvotājus	
sava	biznesa	sākšanai.	Konkursam	pietei-
cās	21	gadu	vecais	Nils	Alvars	Neļķis	no	
Braslavas	 pagasta.	 Pēc	 noslēdzošās	 pro-
jekta	 prezentācijas	 konkursa	 vērtēšanas	
komisija	(Alojas	novada	domes	priekšsē-
dētājs	 Valdis	 Bārda,	 priekšsēdētāja	 viet-
niece	 attīstības	 jautājumos	 Dace	 Vilne,	
Latvijas Attīstības finanšu institūcijas 
«Altum» konsultante	 Linda	 Zaķe	 un	 SIA	
Draugu dārzs	 valdes	 loceklis	Māris	 Sik-
tārs)	nolēma	atbalstīt	Nila	 ieceri	par	pro-
fesionāla	foto	un	video	aprīkojuma	iegādi	
ceļā	uz	 savas	 fotostudijas	 izveidi	un	pie-
šķirt	 2500	 eiro	 projekta	 realizācijai.	 Pui-
sis	domē	parakstīja	līgumu,	un	nu	priekšā	
darbs,	lai	mērķus	īstenotu.
	 Vaicāts,	 kāpēc	 nolēmis	 piedalīties	
konkursā,	 jaunietis	stāsta,	ka	 interese	par	
multimediju	 jomu	 radusies	 jau	 12	 gadu	
vecumā,	 kad	 kopā	 ar	 draugiem	 filmēti	
dažādi	video.		Sākumā bija tikai interese 
un entuziasms. Pamazām augu tam līdzi, 
izvēlējos atbilstošu profesiju un pagāju-
šajā gadā absolvēju Rīgas amatniecības 
vidusskolu. Tagad esmu multimediju di-
zaina speciālists, producents. Man bija 
plāns pēc skolas braukt uz ārzemēm pelnīt 
naudu, lai iegādātos visas nepieciešamās 
iekārtas un varētu strādāt pavisam citā lī-
menī, bet tad uzzināju par šo konkursu, un 
te nu es šobrīd esmu.
	 Viņš	 ar	 smaidu	 atceras,	 kā,	 caurskatot	

Novada biznesa ideju konkursā atbalstu gūst 
puisis no Braslavas pagasta

konkursa	pieteikuma	anketu,	vairākus	ter-
minus	 pat	 neesot	 sapratis,	 skaidrojumus	
meklējis	 googlē.	 	 Līdz tam man nebija 
gandrīz nekādu zināšanu par uzņēmējdar-
bību, esmu mākslinieks,		smej	Nils.	Ceļš	
līdz	 pirmajai	 projekta	 aizstāvēšanai	 bijis	
sarežģīts.	Lai	gan	komisijai	patikusi	viņa	
ideja,	 izskanēja	 arī	 kritika	 un	 iebildumi,	
tika	 norādīts	 uz	 vairākiem	 trūkumiem,	
galvenokārt	 sadaļā	 par	 naudas	 plūsmu.	
- Un tad iepazinos ar zelta cilvēku Lindu 
Zaķi. Kopīgi analizējām manu ideju un 
pieteikumu, viņa man iemācīja svarīgākās 
pamatlietas, bija ļoti iedvesmojoša, da-

loties savā profesionālajā pieredzē. Viņa 
līdz šim manā dzīvē ir labākā skolotāja, jo 
iemācīja reālas lietas, kas dzīvē vēl daudz-
kārt noderēs, - skaidro	Nils.
	 Galvenais	uzstādījums,	piedaloties	šajā	
konkursā,	 bija	 iegūt	 studijas	 aprīkojumu,	
lai	 jebkurā	 vietā	 varētu	 izveidot	 studijas	
apstākļus.	Pagaidām	uz	ideju	par	savu	stu-
diju	puisis	gan	skatās	kā	uz	nedaudz	tālā-
ku	nākotni,	jo	vispirms	jāīsteno	dažādi	citi	
mērķi	 un	 jāpaveic	 daudz	 darbu.	 Priekšā	
dalība	arī	citos	projektos,	lai	iegūtu	papil-
du	 finansiālo	 atbalstu,	 tāpēc	 Nils	 cenšas	
veidot	 sava	 uzņēmuma	 pazīstamību	 un	
piesaistīt	vairāk	pastāvīgo	klientu.
	 Pirms	mēneša	Braslavā	 dibināts	 uzņē-
mums	NAN Production.		Esmu jau pagu-
vis strādāt dažādās darbavietās, bet drīz 
vien sapratu, ka man nepatīk priekšnieki 
un pats vēlos būt sev noteicējs,	 	 smejot	
stāsta	 jaunais	 uzņēmējs,	 skaidrojot	moti-
vāciju	izveidot	kaut	ko	savu.	Pašreizējais	
uzņēmuma	nosaukums	gan	drīzumā,	visti-
camāk,	tiks	mainīts,	jo	Nils	uzskata,	ka	ir	
egoistiski	tajā	atspoguļot	tikai	savu	darbu	
(nosaukums	ietver	viņa	vārda	un	uzvārda	
pirmos	burtus).	Jau	tagad	pie	viņa	prakti-
zējas	puisis,	kuru	Nils	noteikti	gatavs	pie-
ņemt	darbā.	Šobrīd	uzņēmums	profesionā-
li	darbojas	divās	multimediju	jomās		foto	
un	video,	taču	nākotnē	plānots	strādāt	arī	
pie	 mājaslapu,	 afišu	 un	 baneru	 veidoša-
nas.	 Stāstot	 par	 paveikto,	 Nils	 priecājas,	
ka	gūta	 lieliska	pieredze,	 jo	viņš	filmējis	
mūzikas	 video	 pazīstamiem	 mākslinie-
kiem	un	 bijušas	 vairākas	 ļoti	 veiksmīgas	
fotosesijas,	 kā	 rezultātā	 iegūti	 arī	 pirmie	

pastāvīgie	klienti,	ar	kuriem	izveidojusies	
cieša	sadarbība.
	 Puisis	 atzīst,	 ka	 pašvaldībai	 jāturpina	
šādu	konkursu	veidā	sniegt	atbalstu	topo-
šajiem	uzņēmējiem,	jo	tas	palīdzēs	ģenerēt	
jaunas	idejas	un	pilnveidot	uzņēmējdarbī-
bas	vidi	novadā.	Otrā	konkursa	kārta	no-
tiks	jau	septembrī.	- Vislabāk cilvēkus, to-
starp jauniešus, stimulēt piedalīties šādos 
pasākumos var, nododot informāciju „no 
mutes mutē”. Ja es parunātu ar cilvēku, 
kuram savu ideju īstenot traucē šaubas, 
pēc sarunas ar mani viņš domātu pavisam 
citādāk, jo ar savas pieredzes stāstu es va-
rētu iedvesmot. Lai gan uz pirmo konkursu 
pieteicos vienīgais, ticu, ka novadā ir vēl 
daudz jauniešu, kas būtu gatavi piedalīties 
nākamajos konkursos, -	spriež	Nils.		Viņš	
uzskata,	 ka	 galvenais	 ir	 nebaidīties,	 būt	
drošam	 ticībā	 savai	 idejai.	 Sarunas	 laikā	
puisis	atceras	lasīto	grāmatu	par	kādu	mul-
timiljardieri,	kuram	līdz	veiksmīgas	karje-
ras	 sasniegšanai	neveicās	 septiņas	 reizes,	
un	 tikai	 neatlaidība	 un	 drosme	 palīdzēja	
gūt	iecerēto. - Vienmēr apkārt būs cilvēki, 
kuri kritizēs, bet blakus vienmēr būs arī 
tie, kuri pateiks labus vārdus, iedrošinās 
un atbalstīs. Gan pirmie, gan otrie ir tie, 
kas dod stimulu attīstībai. Man šis ir ti-
kai atspēriena punkts. Zinu, ka būs jāiziet 
cauri dažādiem posmiem, daudzi no tiem 
nebūs vienkārši, toties pēc tam būs liels 
gandarījums, tāpat kā man tas ir tagad. 
Apsolu, ka par mani noteikti dzirdēsiet vēl 
daudz, - apņēmības	pilns	saka	Nils.

Zanes Šlendakas
teksts un foto

	 Ir	pagājis	gads,	kopš	darbo-
jas	 pirmā	 Alojas	 novada	 Uz-
ņēmēju	 konsultatīvā	 padome.	
Alojā	notika	Uzņēmēju	kopsa-
pulce,	 kurā	 ievēlēja	 jauno	 pa-
domes	sastāvu.
	 Sanāksmes	 ievadā	 Alojas	
novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Valdis	Bārda	un	komercdarbī-
bas	 speciāliste	Baiba	Birzgale	
pateicās	 līdzšinējās	 padomes	
priekšsēdētājai,	 SIA	 Aloja-
Starkelsen	 ražošanas	 vadītājai	
Ilzei	Caunei,	kā	arī	visiem	pa-
domes	 locekļiem	 par	 paveik-
to.	 - Šī ir bijusi neatsverama 
pieredze ne tikai uzņēmējiem, 
bet arī domes speciālistiem un 
man. Prieks, ka līdz ar šīs pa-
domes izveidošanu novads ko-
pumā ir palūkojies uz šeit no-
tiekošo no cita skatpunkta. Uz-
ņēmēji ir tie, kas pašvaldībai 
var palīdzēt saskatīt alternatī-
vas. Ne vienmēr attīstība no-
tiks tieši tā, kā uzņēmēji vēlas, 
bet līdz šim mums ir izdevies 
atrast kompromisu, un domā-
ju, ka tas izdosies arī turpmāk. 
Novēlu uzņēmējiem veselīgu konkurenci 
un aicinu sadarboties, lai veicinātu ne ti-
kai sava uzņēmuma un pārvaldes attīstību, 
bet visa novada labturību un kopīgo mēr-
ķu īstenošanu, - uzrunā	minēja	V.	Bārda.
	 Šogad	padomē	darbību	turpinās	Kristī-
ne	Brūvere	 (SIA	MKM GRUPA),	 Ziedīte	
Jirgensone	 (z.s.	 Melderi),	 Jolanta	 Api-
ņa	 (SIA	JVA Baltic),	Alvis	Bondars	 (SIA	
Draugu Dārzs),	 Ilze	 Caune	 (SIA	 Aloja-
Starkelsen),	Normunds	Minalto	(z.s.	Sunī-
ši)	un	Māris	Siktārs	(SIA	Draugu Dārzs),	

Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes jaunais sastāvs un pašvaldības pārstāvji

Nils Alvars Neļķis uzskata, ka galvenais ir 
nebaidīties un būt drošam par savu ideju
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 Ar	 mājražotāju	 un	 amatnieku	 tirgoša-
nos	laukumā	Rīgas	ielā	4.	jūlijā	Alojā	sā-
kās	tradicionālās	pilsētas	svētku	svinības,	
kam	 šoreiz	 bija	 dots	 nosaukums	 Alojas 
alfabēts.	 Tā	 tika	 ievadīts	 Alojas	 novada	
attīstības	biedrības	 tūrisma	projekts,	kura	
laikā	dažādus	apskates	objektus	kartē	iezī-
mēs	ar	alfabēta	burtiem.	Šī	tematika	svēt-
kos	bija	apspēlēta	visdažādākajos	veidos,	
piedāvājot	aktivitātes	visu	paaudžu	iedzī-
votājiem.
	 Rīta	pusē	un	līdz	pat	pēcpusdienai	bēr-
ni,	jaunieši	un	ģimenes	piedalījās	dažādās	
rotaļās	 Burtu	 pļavā,	 kas	 bija	 izveidota	
laukumā	pie	Alojas	Ausekļa	 vidusskolas.	
Atnākušie	apguva	jaunas	prasmes	radoša-
jās	darbnīcās,	pārbaudīja	 savas	zināšanas	
par	 latviešu	 tautasdziesmām	un	 veiklību,	
orientējoties	 alfabētā,	 sacentās	 dažādos	
erudīcijas	uzdevumos	un	lielformāta	spē-
lēs,	 par	 veiksmīgu	 izpildījumu	 saņemot	
gardas	balvas.	Pirmo	reizi	Alojā	gan	pieau-
gušajiem,	gan	bērniem	bija	iespēja	izbau-
dīt	bezsvara	sajūtu	kosmonautu	un	pilotu	
trenažierī	Orbitron.	Šo	atrakciju	nekavējās	
izmēģināt	 daudz	drosminieku.	Notika	 arī	
sacensības	volejbolā,	basketbolā,	šautriņu	
mešanā,	 akmens	 mešanā	 tālumā	 un	 ģi-
meņu	 stafetē.	 Tikmēr	 vidusskolas	 sporta	
hallē	norisinājās	Baltijas	jauniešu	TOP10 
sacensības	 galda	 tenisā.	 Tajās	 piedalījās	
labākie	jaunie	galda	tenisisti	un	tenisistes	
no	visām	Baltijas	valstīm.	Pie	Dienas	cen-
tra	mazākos	svētku	apmeklētājus	priecēja	
Odziņas atrakcijas sagādātās	 izklaides	
ar	 velokartiem	 un	mehāniskajiem	 zirdzi-
ņiem.
	 Šķiet,	 apmeklētāju	 lielāko	 atsaucību	
guva	biedrības	Dzīvnieku atbalsts un	SIA	
Būsi vesels sadarbībā	 ar	 vietējiem	 zem-
niekiem	 rīkotā	 izstāde	 dzīvnieku	 pastai-
gu	 laukumā	Viena diena lauku sētā.	 Tās	
apmeklētāji	 ar	 prieku	 jāja	 zirga	 mugurā,	
aplūkoja	 teliņus,	 aitas,	 kazu	 mammu	 ar	
kazlēniem,	 ko	 dažs	 arī	 apmīļoja,	 klēpī	
turot.	 Tāpat	 	 visa	 veida	mājputnus,	 tru-
šu	ģimeni,	kaķeni	ar	kaķēniem	un	suņus,	
kas	mīt	patversmē,	turklāt	pat	iemēģināja	
roku	govs	slaukšanā.	Svaigi	slaukto	pienu	
bija	 iespēja	 nogaršot,	 bet	 piensaimnieki	
apmeklētāju	acu	priekšā	demonstrēja	gan	

«Alojas alfabētā» gan tirgojās, 
gan sportoja, gan... govi slauca

Lielu interesi svētku dalībniekos 
raisīja izstāde Viena diena lauku 

sētā, kur varēja piedalīties pat 
gotiņas slaukšanā

Uz ugunskura tikko pagatavotais Jāņu siers 
visiem labi smeķēja

tēja	16	komandu	un	2	 individuālie	dalīb-
nieki.	 Uzdevums	 bija	 pēc	 fotogrāfijām	
sameklēt	14	kontrolpunktu	un	atrast	visus	
alfabēta	burtus	pilsētā	publiski	pieejama-
jos	 uzrakstos.	 Dalīta	 1./2.	 vieta	 ar	 mak-
simāli	 iegūstamajiem	 470	 punktiem	 ko-
mandām	Nedraugi	un	Lidoņi,	bet	3.	vieta	
ar	460	punktiem	komandai	Labie puikas. 
Vēl	Alojas alfabēta	 rīkotāji	visus	vērīgos	
aicināja	meklēt	trūkstošo	burtu	svētku	afi-
šā.	Pareizā	atbilde		tās	rāmītī	trūkst	burts	
R.	Bet	daudzi	bija	arī	pamanījuši,	ka	afišas	
tekstā	nav	izmantots	viens	alfabēta	burts		
H.	Par	pareizām	uzskatītas	abas.	Kopumā	
saņemtas	132	atbildes.	Izlozē	pārsteiguma	
balvas	 ieguva	 Antra	 Kārkliņa	 un	 Anda	
Bondare,	bet	galveno	balvu		no	koka	ga-
tavotu	Alojas	vārda	pirmo	burtu	A		laimē-
ja	 alojiete	Anita	Apsīte.	 Svētki	 izskanēja	
ar	zaļumballi,	kurā	par	lustīgu	izdancoša-
nos	rūpējās	grupa	Zeļļi.
	 Biedrība	 Dzīvnieku atbalsts	 un	 vete-
rinārais	 serviss	 Būsi vesels	 saka	 paldies	
saimniekiem,	 kuri	 uzticēja	 savus	mīluļus	
izstādei,	 kuplinot	 pasākumu	Viena diena 

lauku sētā,	 un	 brīvprātīgajiem,	 kuri	 palī-
dzēja	to	iekārtot:
	 z.s.	Planči
	 Birutai	Vērmanei
	 z.s.	Jaunjenči
	 Zanei	Timermanei
	 Kozaku	ģimene
	 Aivai	Silājai
	 z.s.	Jaundreimaņi
	 Natālijai	Mailītei
	 z.s.	Ķīsuļi
	 Rutai	un	Helmutam	Maksimiem
	 Ilzei	Baumanei
	 Jurim	Kaļvam
	 Guntaram	Moderniekam
	 Jānim	Vītolam
	 Skaidrītei	Tinkusei
	 Baibai	Mauriņai
	 Zandai	Mauriņai
	 Ingai	Vāravai
	 Baibai	Siktārei
	 SIA	Draugu dārzs		Mārim	Siktāram	un	
Alvim	Bondaram
	 Andai	Bondarei

Zanes Šlendakas teksts un foto

krējuma	 malšanu,	 gan	 sviesta	 kulšanu,	
piedāvāja	degustēt	 saldo	un	 skābo	krēju-
mu,	pilnpiena	un	vājpiena	biezpienu,	pa-
niņas,	rūgušpienu,	tāpat	dažāda	veida	sie-
rus,	tostarp	uz	ugunskura	tikko	pagatavotu	
jāņusieru.	Atnākušās	ģimenes	atzina,	ka	šī	
ir	lieliska	iespēja	iemācīt	bērniem	kaut	ko	
jaunu,	turklāt	arī	pašiem	uzzināt	daudz	in-
teresanta	par	mājdzīvniekiem.
	 Karstā	laika	dēļ	sākotnēji	plānotās	brīv-
dabas	teātra	izrādes	tika	pārceltas	uz	Alo-
jas	 kultūras	 nama	 telpām.	Vilzēnu	 tautas	
nama	amatierteātris	izrādīja	Vigitas	Pum-
pures	lugu	Kaimiņu būšana,	bet	Viļķenes	
kultūras	 nama	 amatierteātris	 	Danskovī-
tes	lugu	Sievasmātes bizness.
	 Paralēli	 notikumiem	 pilsētas	 centrā	
Jaunzemnieku	 mototrasē	 norisinājās	 arī	
L.A.M.A.	motokrosa	 turnīra	5.	posms	un	
Alojas	 novada	 kausa	 izcīņa.	 Tas	 pulcēja	
ne	 mazums	 skatītāju	 un	 dalībnieku	 gan	
no	 Latvijas,	 gan	 citām	 valstīm.	 Sacensī-
bu	 atklāšanā	 uzrunu	 sportistiem	 un	 viņu	
atbalstītājiem	 teica	Alojas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	Valdis	Bārda.
	 Vakara	 noslēgumā	 uz	 skatuves	 kāpa	
Rīgas	improvizācijas	teātris,	svinības	tur-
pinājās	 ar	 karaoki	 un	Alojā	 iecienītajām	
nakts	 orientēšanās	 sacīkstēm,	 kurās	 star-

	 16.		17.	jūlijā	Alojas	novadā	norisinājās	
Izlūku skolas mācības,	ko	organizēja	Alojas	
novada	domes	Dienas	centra	projektā	Ak-
tīvs un radošs jauniešu laiks Alojā.	Mācī-
bās	piedalījās	16	Alojas	novada	jauniešu. 
	 Pirmo	dienu	iesākām	Alojas	novada	do-
mes	Dienas	centrā	ar	iesildīšanos	un	iceb-
reaking jeb	 leduslaušanas (iepazīšanās)	
treniņu	un	devāmies	izveidot	divas	koman-
das,	 karogus	 un	 devīzes. Katrs	 komandas	
Lidojošie strausi	ar	saukli	Ja grib, tad var! 
un	komandas	Kreisais krasts ar	saukli	Hei, 
kreisie!	dalībnieks	saņēma	speciālu	 izlūku	
skolas	krekliņu	un	uzkodu	komplektu	ener-
ģijai.	Kad	komandas	bija	 sevi	 prezentēju-
šas,	 tikušas	 galā	 ar	 īpašiem	 uzdevumiem	
un	gardajām	pusdienām	kafejnīcā	Mieriņš,	
mācības	 varēja	 sākties. To	 praktiskā	 daļa	
norisinājās	Staicelē.	Otrajā	posmā	bija	 jā-
veic	informācijas	ievākšanas	misija.	Orien-
tēšanās	 uzdevumā	 komandām,	 vadoties	
pēc	 attēliem,	 vajadzēja	 atrast	 objektus	 un	
pie	katra	no	tiem	izpildīt	kādu	uzdevumu,	
tostarp	Alojas	 novada	Tūrisma	 informāci-
jas	 centra	 īpašo	 uzdevumu. Pēc	 paveiktā	
darba	 sekoja	 dažādas	 aktivitātes	 Staiceles	

papīrfabrikas	 tuvumā	 Salacas	 krastā.	 Tur	
bija	 jāpaveic	 uzdevumi,	 kas	 balstīti	 uz	 fi-
zisko	slodzi,	morālo	izturību	un	lika	arī	labi	
padomāt,	kā,	piemēram,	pārcelties	pāri	ka-
nālam	un	pārpeldēt	Salacu,	ko	izdarīja	divi	
drosminieki	 	 Haralds	 un	 Kristiāns.	 Liela	
jautrība	valdīja	komandu	uzdevumā	Caurā 
truba,	 kas	bija	 jāpiepilda	 ar	 ūdeni.	Sarež-
ģīti	bija	arī	uzdevumi	Ķīmiskais spainis	un	
Morzes kods.
	 Turpmākās	aktivitātes	norisinājās	Karo-
gu	karjera	atpūtas	vietā.	Tur	uzcēlām	teltis,	
kamēr	Arta,	Haralds	 un	Kristiāna	 izvārīja	
garšīgu	zupu.	Vislielākās	emocijas	izraisīja	
braukšana	ar	laivām.	Šī	nodarbe,	no	malas	
skatoties,	izskatās	vienkārša,	taču,	kad	kat-
ram	pašam	jāsāk	airēt,	tad	tikai	sākas	lielā	
jautrība…

	 Rīta	 cēliens	 nebija	 agrs.	 Modāmies	
pulksten	8	un	devāmies	uz	rīta	iesildīšanos.	
Pēc	 tam	gardas	brokastis	un	uzdevums	ar	
laivām,	kurā	bija	jāatšifrē	uz	bojām	rakstī-
tais	kods.	Vēlāk	desiņu	cepšana,	apbalvoša-
na	un	mājās	braukšana.	Katrs	Izlūku	skolas	
mācību	 dalībnieks	 saņēma	 sertifikātu	 un	
mācību	 vadītāju	Alda	 Lūdiņa	 un	 Rinalda	
Doniņa	rokasspiedienu.	Skaļākās	dalībnie-
ku	ovācijas	saņēma	jaunsargs	Dāvis	Eglis,	
kurš	šajās	mācībās	bija	vislielākais	jaunie-
šu	paraugs,	 iedvesmotājs,	 iedrošinātājs	un	
motivētājs.
	 Pasākums	bija	patiešām	izdevies,	par	ko	
sakām	paldies	mācību	vadītājam	A.	Lūdi-
ņam	un	viņa	palīgiem.

Andrejs Vaičuks
Gunas Krūmiņas foto

Novada jaunieši 
iziet jaunsargu 
organizētu divu 
dienu apmācību

Jaunieši veic 
vienu no Izlūku 
skolas mācību 

jautrajiem 
uzdevumiem   

piepilda cauruli 
ar ūdeni

Ceļi kļūs 
līdzenāki

	 Alojas	 novada	 pašvaldības	 teritorijā	
tiek	 greiderēti	 ceļi.	 Tas	 ir	 izsaucis	 ne	
mazums	 pārmetumu.	Vairums	 no	 tiem	
radušies,	nesagaidot	darba	izpildes	bei-
gas.	Lai	mēs	 varētu	 braukt	 pa	 kvalita-
tīviem	 ceļiem,	 tie	 ir	 jāsaved	 pienācīgā	
kārtībā.	 Pirmais	 darbs	 ir	 ceļu	 brauca-
mās	 daļas	 profilēšana.	 Tas	 nozīmē,	 ka	
ceļa	malās	esošā	grants	(uzaugumi)	tiek	
uzstumta	uz	ceļa	vidus.	Pēc	tam	tā	tiek	
izlīdzināta,	 atstājot	 ceļa	 vidu	 augstāku	
par	malām,	 lai	 liekais	mitrums	 nosūk-
tos	 grāvjos.	Atsevišķās	 vietās	 kopā	 ar	
granti	 uz	 ceļa	 ir	 nokļuvuši	 akmeņi	 un	
citi	 svešķermeņi.	 Ir	 ceļu	posmi,	kur	 ar	
vienu	 profilēšanas	 reizi	 nepietiek.	 Uz	
tiem	tiks	veikti	atkārtoti	darbi.
	 Mans	lūgums		būsim	iecietīgāki	un,	
braucot	ieraugot	akmeni	uz	ceļa	brauca-
mās	daļas,	novelsim	malā.	Ja	redzams,	
ka	kaut	kur	veidojas	peļķes	pēc	 lietus,	
novadīsim	ūdeni	grāvī.	Tā	mēs	katrs	bū-
sim	pielikuši	 savu	 roku,	 lai	Alojas	no-
vads	varētu	tuvākajā	nākotnē	lepoties	ar	
gludiem	ceļiem.	

Cieņā - 
Arvīds Ozols,

Braslavas pagasta pārvaldes 
vadītājs
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	 4.	 jūlijā	 norisinājās	 Latvijas	
Alternatīvā	motosporta	asociāci-
jas	(L.A.M.A.)	motokrosa	turnīra	
5.	posms	un	Alojas	novada	kausa	
izcīņa	 motokrosā	 Alojā,	 Jaun-
zemnieku	mototrasē.
	 Uz	sacensībām	no	piecām	val-
stīm	bija	ieradušies	179	dalībnie-
ki,	kas	priecēja	gan	organizatora,	
gan	skatītāju	acis.	Liels	dalībnie-
ku	skaits	šoreiz	bija	65cc	un	85cc	
klasēs,	kuras	pat	pēc	kvalifikāci-
jas	tika	sadalītas	atsevišķos	brau-
cienos.	Paldies	Krievijas	pārstāv-
jiem,	 kas	 ieradās	 uz	 sacensībām	
un	65cc	klasē	parādīja	ļoti	augstu	
sniegumu!	 Liels	 prieks	 arī	 ska-
tīties	 uz	 Q50	 un	 Q50	 rūķu	 kla-

si,	kas	nu	jau	izaugusi	par	klasi,	
kurā	ir	pilns bomis!
	 Kā	 jau	 katrās	 sacensībās,	 arī	
Alojā,	 bija	 ieradies	 kupls	 skaits	
Open	 F	 klases	 dalībnieku,	 kas	
demonstrēja	 ļoti	 ātru	 un	 skaistu	
motokrosu.	 Pārliecinošu	 uzvaru	
izcīnīja	Toms	Macuks,	kas	šoreiz	
nedeva	 konkurentiem	 nekādas	
izredzes	 uz	 pirmo	 vietu.	 Otrais	
palika	Vairis	Aļeksējevs,	bet	tre-
šā	godpilnā	vieta	veterānam	Le-
onam	 Kozlovskim,	 kas	 arī	 savā	
vecumā	 var	 cīnīties	 ar	 jaunie-
šiem!
	 Paldies	 visiem,	 kas	 atbalstī-
ja	 Alojas	 posmu,	 lai	 sacensības	
varētu	 noorganizēt	 skaistas	 un	

ar	 glītām	 balvām!	 Liels	 paldies	
trases	saimniekam	Mārim	Miezī-
tim,	kas	garāko	trasi	Latvijā	spēj	
sakopt	kā	savu	pagalmu!	Paldies	
z.s.	Smēdes par	 stāvlaukuma	 iz-
mantošanu.	 Paldies	 SIA	 MUN-
DO	 par	 skaistajām	 balvām	 uz	
MXGP	Ķegumā.	Paldies	arī	SIA	
Aloja-Starkelsen	 par	 garšīgajām	
balvām.	Vēl	pateicība	par	 atbal-
stu	SIA	Marko K	 (Sandrim	Kal-
niņam),	 z.s.	 Buķi	 (Normundam	
Šķepastam),	 SIA	 Miks D,	 MK	
ASB,	SIA	CT noma,	SIA	Dinlats 
un,	 protams,	 arī	 Alojas	 novada	
domei,	 kas	 finansiāli	 atbalsta	 šo	
pasākumu.

 L.A.M.A. publikācija

L.A.M.A. motokrosa turnīra 5. posms Alojā

	 17.	 jūlijā	 tika	 sasaukta	 domes	
ārkārtas	sēde	ar	20	darba	kārtības	
jautājumiem.
	 Tika	lemts	par	dažādiem	jautā-
jumiem	 saistībā	 ar	 iepirkumiem,	
tostarp	 līguma	 slēgšanu	 iepirku-
mā	Bioloģiskās notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas izbūve pansionātā 
«Urga»	 un	 iepirkuma	 veikšanu	
Alojas	 novada	 pašvaldības	 ielu	
un	ceļu	ar	grants	segumu	remont-
darbu	 veikšanai.	Apstiprināja	 arī	
iepirkuma	 Alojas novada uzņē-
mējdarbības atbalsta centra-bib-
liotēkas «SALA» ēkas būvniecība 
rezultātus	un	lēma	par	 iepirkuma	
veikšanu	ēkas	būvniecībai.	

	 Piešķīra	 papildu	 finansējumu	
Alojas	 Ausekļa	 vidusskolai	 un	
Ozolmuižas	 pamatskolai	 mācību	
līdzekļu	 iegādei,	 atbalstīja	finan-
šu	 līdzekļu	 piešķiršanu	 arī	 mē-
beļu	 iegādei	 Braslavas	 pagasta	
pārvaldē	un	grīdas	lakošanai	paš-
valdības	centrālās	administrācijas	
un	Alojas	kultūras	nama	ēkā.
	 Deputāti	 Staiceles	 vidussko-
las	 direktores	 amatā	 apstiprināja	
Sandru	Brokāni,	 atbalstīja	Valsts	
un	 pašvaldības	 vienotā	 klientu	
apkalpošanas	 centra	 speciālista	
amata	 vienības	 izveidošanu	 do-
mes	Administrācijas	un	personāl-
vadības	 nodaļā,	 deleģēja	 domes	

Nekustamo	 īpašumu	 speciālisti	
Gunitu	MeļķiKažoku	un	Attīstī-
bas	 nodaļas	 vadītāju	 Paulu	Liel-
mani	 kā	 pašvaldības	 pārstāvjus	
darbībai	Alojas	novada	Uzņēmē-
ju	 konsultatīvajā	 padomē,	 pie-
ņēma	 grozījumus	 par	 izmaiņām	
vairāku	 domes	 komisiju	 sastāvā,	
kā	arī	izskatīja	jautājumus	nekus-
tamo	īpašumu	jomā.	

	 Ar	 pilnīgu	 informāciju	 par	
visiem	 sēdē	 pieņemtajiem	 lēmu-
miem	 iespējams	 iepazīties	 paš-
valdības	mājaslapā	www.aloja.lv,	
sadaļā	Pašvaldība - Domes sēdes.

Domes ārkārtas sēdē

Staiceles mūzikas un mākslas skola
Programmas
 klavierspēle;
 vijoļspēle;
 vokālā mūzika, dziedāšana;
 pūšaminstrumentu spēle 
 (saksofons, flauta, trompete, 
 klarnete);
 vizuāli plastiskā māksla.
Interešu izglītības programmas:
 ideju tarba;
 keramika;
 datorgrafika;
 animācija;

 pielietojuma dizains;
 bungu un perkusiju spēle;
 ritmiskās mūzikas spēle.
Dokumentu iesniegšana
1. septembrī no 12.00 līdz 15.00 un 
4. septembrī no 12.00 līdz 15.00. 
Līdzi jāņem vecāku pase, bērna 
dzimšanas apliecība, bērna medicī-
niskā izziņa no ģimenes ārsta.
Kontaktinformācija
26332269 (direktore), 
64035174 (lietvede)

Ozolmuižas pamatskola
Programmas
 pamatizglītības programma;
 speciālās pamatizglītības 
 programma izglītojamajiem ar 
 mācīšanās traucējumiem;
 speciālās pamatizglītības 
 programma izglītojamajiem ar 
 garīgās attīstības traucējumiem;
 pirmsskolas izglītības programma.

Dokumentu iesniegšana
Vecāku iesniegumu un liecību var 
iesniegt Ozolmuižas pamatskolā līdz 
31. augustam darbdienās no 9.00 
līdz 12.30 (par citu laiku lūgums 
vienoties pa tālr. 26513740).
Kontaktinformācija
26513740, 64030493

Alojas Ausekļa vidusskola
Programmas
 vispārējās pamatizglītības 
 programma;
 vispārējās vidējās izglītības 
 vispārizglītojošā virziena 
 programma;
 speciālās pamatizglītības 
 programma izglītojamajiem ar 
 mācīšanās traucējumiem;

 pirmsskolas izglītības programma;
 profesionālā programma 
 komerczinībās.
Personu apliecinošu un izglītības 
dokumentu iesniegšana
skolas kancelejā, Ausekļa ielā 1, 
Alojā, darbdienās no 9.00 līdz 13.00
Kontaktinformācija
29450076, 64031359

Vidzemes Jaunatnes futbola centrs «Staicele»

Informācija par audzēkņu 
uzņemšanu Alojas novada 

izglītības iestādēs

Staiceles vidusskola
Programmas
 vispārējās pamatizglītības 
 programma;
 vispārējās vidējās izglītības 
 vispārizglītojošā virziena programma;
 speciālās pamatizglītības 
 programma izglītojamajiem ar 
 mācīšanās traucējumiem;
 pirmsskolas izglītības programma;
 vispārējās vidējās izglītības 
 profesionāla virziena orientētas
 programmas (sports - futbols un
 mājsaimniecība VIDE.MĀJA.STILS.).

Alojas mūzikas un mākslas skola
Programmas
Profesionālās ievirzes izglītības 
programmas:
 taustiņinstrumentu spēle - 
 klavierspēle;
 pūšaminstrumentu spēle - 
 flautas, saksofona, trompetes, 
 tubas, eifonija spēle;
 stīgu instrumentu spēle - 
 kokles spēle, ģitāras spēle;
 skolā darbojas koris, 
 pūšaminstrumentu, kokļu, 
 ģitāru un klavieru ansambļi;
 mācību ilgums - 6 gadi, 
 klavierspēlē - 8 gadi;
 vizuāli plastiskās mākslas 
 programma (uzņem 
 audzēkņus no 10 gadiem), 
 mācību ilgums - 5 gadi.

PII «Auseklītis»
Programma
 vispārējās pirmsskolas izglītības 
 programma.
Dokumentu iesniegšana
Alojas pilsētas PII Auseklītis un 
struktūrvienībā Vilzēnos uzņem rin-
dā katru dienu Alojas PII Auseklītis 

Parka ielā 13, Alojā. Līdzi jāņem 
vecāku personu apliecinošs doku-
ments (pase, ID karte) un bērna 
dzimšanas apliecība.
Kontaktinformācija
26386729

Programmas
 futbols (uzņem 7 - 9 gadus vecus 
 zēnus un meitenes);
 vieglatlētika (7 - 9 gadus vecus 
 zēnus un meitenes);
 basketbols (6 - 9 gadus vecus 
 zēnus un meitenes).
Dokumentu iesniegšana
Darba dienās no 9.00 līdz 13.00 
VJFC Staicele, Lielā ielā 7, Staicelē, 
iepriekš piesakoties pa zemāk norā-

dīto kontakttālruni.
Nepieciešams vecāku vai aizbildņu 
parakstīts iesniegums, dzimšanas 
apliecības kopija, 2 fotogrāfijas 3×4,  
ģimenes ārsta izziņa ar norādi 
Atļauts nodarboties ar sportu paaug-
stinātas fiziskās slodzes apstākļos. 
Izziņā jānorāda, ka tā paredzēta 
iesniegšanai VJFC Staicele.
Kontaktinformācija
26481276

Dokumentu iesniegšana
Sporta ielā 4, Staicelē katru dienu 
no 8.00 līdz 12.00 (skolā dežurē 
skolotājs Edgars Ozols un pieņem 
iesniegumus). Līdzi jāņem aplie-
cība par pamatizglītību, sekmju 
izraksts (tiek paņemtas kopi-
jas), personas lieta, medicīnas 
dokumenti, iesniegums (raksta 
uz vietas), dzimšanas apliecība, 
pase (kopijas uz vietas).
Kontaktinformācija
64035337, 28622293 (E.Ozols)

Interešu izglītības pulciņi (uzņemšana 
uz brīvajām vietām visu mācību gadu):
 tēlotājmāksla pirmsskolas un 
 sākumskolas bērniem 
 (no 7 līdz 9 gadiem);
 floristika (no 7 līdz 18 gadiem);
 elektroģitāras spēle 
 (no 10 līdz 18 gadiem);
 mūzikas informātika - 
 sintezatorspēle (no 10 gadiem);
 solo dziedāšana (no 7 gadiem).
Dokumentu iesniegšana
Uzņemšana notiek skolā 25. augustā 
12.00 un 26. augustā 12.00. Nepie-
ciešams vecāku iesniegums uz skolas 
veidlapas, dzimšanas apliecības kopija 
un ārsta izziņa.
Kontaktinformācija
64031235, 26333129

Mobilais mamogrāfs 
Staicelē

	 Sievietes	 aicinātas	 veikt	 krūšu	 izmeklējumus	
tuvāk	savai	dzīvesvietai	Veselības Centra 4	mo-
bilajā	mamogrāfā,	kas	 ieradīsies	17.	augustā	pie	
kultūras	nama,	Lielā	ielā	7,	Staicelē.
 Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI 
pēc iepriekšēja pieraksta!
 Sievietēm,	 kuras	 ir	 saņēmušas	 uzaicinājuma	
vēstuli	 no	 Nacionālā	 veselības	 dienesta	 Valsts	
skrīninga	 programmā,	 izmeklējums	 ir	 bez	mak-
sas	 (uzaicinājuma	 vēstule	 derīga	 2	 gadus	 kopš	
iesūtīšanas	datuma);
 Ar	ģimenes	ārsta	vai	ārstējošā	ārsta	norīkoju-
mu,	kuram	NAV	līgumattiecību	ar	Nacionālo	ve-
selības	dienestu,	izmeklējums	par	maksu.
 Pieraksts notiek pa tālr. 67142840, 27866655.
	 Sīkāka	 informācija	 	www.mamografija.lv	 vai	
rakstot	uz	epastu	info@mamografija.lv.

Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, 
izsludina amata vakanci

Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra 

(VPVKAC) speciālists/e
Darba pienākumi:
 kvalitatīva VPVKAC klientu apkalpošana, sniedzot 
 informāciju klātienē un attālināti par valsts un pašvaldības 
 pakalpojumu sniegšanu, to saņemšanas kārtību, procedūru 
 un nepieciešamajiem dokumentiem;
 pieņemt un reģistrēt klientu iesniegtos dokumentus;
 veikt klientu prasību izzināšanu un informācijas apkopošanu;
 operatīva informācijas aprites koordinēšana, nodrošināšana.
Prasības pretendentiem:
 vidējā profesionālā izglītība vai 1. līmeņa augstākā 
 profesionālā izglītība;
 labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 pieredze dokumentu pārvaldības jomā;
 valsts valodas prasme augstākajā līmenī, 
 krievu, angļu/vācu - sarunvalodas līmenī;
 teicamas datora lietošanas prasmes;
 pieredze pakalpojumu sniegšanā valsts vai pašvaldību 
 nozarē, klientu apkalpošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē 
līdz 10. augusta plkst. 12, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, 
pa pastu Alojas novada domei, Jūras ielā 13, Alojā, LV-4064, 
vai personiski, ar norādi Pieteikums vakancei - valsts un 
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC)  
speciālists/-e.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz 
otro atlases kārtu  interviju!

Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, 
izsludina amata vakanci

Darba terapijas un rehabilitācijas 
centra Vīķi sociālais darbinieks 

(0,5 slodzes).
Darba pienākumi:
 sastādīt klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
 plānus, sekot to izpildei un atspoguļot plāna izpildes norises 
 gaitu klienta kartē;
 vadīt sociālā gadījuma risināšanu Centra klientiem;
 plānot un vadīt ikdienas aktivitātes klientiem pēc izstrādātā 
 plāna;
 pārstāvēt klienta intereses citās institūcijās;
 organizēt un vadīt pasākumus, kā arī kultūras dzīvi 
 Centra klientiem;
 organizēt un vadīt nodarbības klientu pašaprūpes prasmju 
 un iemaņu saglabāšanai.
Vispārējās prasības:
 profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa 
 profesionālā izglītība) vai pēdējā kursa students/-e;
 prasme sadarboties un strādāt komandā ar citiem 
 speciālistiem;
 labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: 
 MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer) un 
 biroja tehniku;
 par priekšrocību tiks uzskatīta praktiskā darba pieredze 
 sociālā darba jomā un zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā, 
 psiholoģijā.

CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas 
iesniegt Darba terapijas un rehabilitācijas centrā Vīķi līdz  
25. septembrim, sūtot uz e-pastu dtrc.viki@aloja.lv vai pa pastu 
Veckabi, Staicele, Alojas novads, LV-4043, vai personiski.

Alojas mūzikas un mākslas skola
izsludina vakances:

n direktores vietnieks/ce izglītības 
 jomā (0,5 slodzes) uz noteiktu laiku
Prasības - augstākā izglītība, atbilstība Izglītības likumā un 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, 
profesionālā pieredze pedagoģiskajā darbā vismaz trīs gadus.
Galvenie pienākumi - plānot un nodrošināt kvalitatīvu 
izglītības procesa organizāciju un norisi skolā, nodrošināt 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu 
īstenošanu.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu alojasmms@aloja.lv 
līdz 11. augustam, tālr. uzziņām 26333129, 29433917

n apkopējs/a uz 1 pilnu slodzi
Prasības - vidējā izglītība, atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā noteiktajām prasībām, valsts valodas prasmes labā 
līmenī.
Darba laiks no 8.00 līdz 17.00 darba dienās.
CV sūtīt uz e-pastu alojasmms@aloja.lv līdz 11. augustam, 
tālr. uzziņām 26333129, 29433917

n skolotāji profesionālās ievirzes 
 izglītības programmā  
 Vizuāli plastiskā māksla 
 uz noteiktu laiku mācību priekšmetos:
    Gleznošana; 
    Kompozīcija; 
    Mākslas valodas pamati,
 uz nenoteiktu laiku mācību priekšmetā
    Darbs materiālā (tekstils)
Prasības - Izglītības atbilstība Izglītības likumam un Ministru 
kabineta noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu alojasmms@aloja.lv 
līdz 11. augustam, tālr. uzziņām 26333129, 29433917
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