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Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads 
Alojas novada dienas centrs 
29.04.2015. 
 

Alojas novada jauniešu 1. forums 
darba grupu rezultāti un apkopojumi 

 

 
ALOJA UN ALOJAS PAGASTS 

 
Alojas novada jauniešu atzīmētās novada lietas, ar ko tie lepojās! 

Dienas centrs 
Bibliotēka 
Alojas sporta halle 
Skeitparks 
Mototrase 

Bērnu rotaļu laukums 
Āra trenažieri 
Tops 
Cilvēki 
“Mieriņš” 

 
Gribam citādāk! Alojas novada problēmas un aktualitātes, kuras novada jaunieši 
iedala 2 jomās: 

1) Ko varētu risināt tikai pieaugušie? 
Stadions slikts. 
Nav Statoil. 
Nav estrādes. 
Skola. 
Slikts benzīntanks. 

 

2) Ko varētu risināt jauniešu un 
pieaugušie kopā? 
Futbola laukums. 
Skolas parks. 
Slikts volejbola laukums. 
Basketbola laukums. 
Statoil. 
 

 
No izvēlētajām jauniešu aktualitātēm un problēmām tiek izvēlēta viena, ko jaunieši 
gribētu īstenot vai risināt kopā ar pieaugušajiem: 
 
1.Nosaukums – Estrādes tapšana 
2.Galvenā problēma – nav estrādes, nav koncerti, nav sabiedrība – nav jautrības pilsētā. 
3. Risinājuma soļi:  

1.Uzstādīt plānu,  
2.Aiziet uz domi,  
3.Meklēt sponsorus,  
4.Uzsākt darbu!   
5.Iesim uz skolas domi pastāstīt par mūsu ideju… 

4.Risinājums – būs koncerti, būs sabiedrība un vairāk smaidīgu cilvēku, cilvēkiem būtu 
jautri, varēs vairāk aicināt viesmāksliniekus, cilvēkiem būs tas, ko vēlas! :) 
 
Pirmā tikšanās – 05. maijs plkst.16.30  
 
Aktīvisti, kas strādās pie idejas īstenošanas – Alija Neļķe; Amanda Saulāja; Rūta Kaļva; 
Baiba Romanovska; Kristīne Oinaskova; Edvards Kaļva; Andreass Meļņičenko; Roberts 
Irmejs; Markuss Ķirsis 
 
PAPILDU IEROSINĀJUMI 
Meklēt atbalstu pie vietējiem uzņēmējiem 
Jauniešiem iesaistīties estrādes teritorijas uzkopšanā un saglabāšanā 
Estrādi būvēt tuvāk centram. 
Estrādi būvēt Struņķegļu kalnā/ Skaidenē / lidlaukā. 
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BRASLAVAS PAGASTS 
 
Braslavas novada jauniešu atzīmētās novada lietas, ar ko tie lepojās! 

Dzirnavezers 
Vilzēnu Bērnudārzs 
Vilzēnu bibliotēka 
Vilzēnu kultūras nams 

Braslavas parks 
Urgas krogs 
Sporta laukums 
Pulciņi tautas namā 

 
Gribam citādāk! Alojas novada problēmas un aktualitātes, kuras novada jaunieši 
iedala 2 jomās: 

1) Ko varētu risināt tikai pieaugušie? 
Ierīkot un atjaunot peldvietas. 
Iztīrīt Dzirnavezeru un Vilzēnu dīķus. 
Garāks bibliotēkas darba laiks. 
Lielāku veikalu un garāku darba 
laiku. 
Atjaunot Braslavas pagasta pieturas 
un atjaunot nojumes. 

 

2) Ko varētu risināt jauniešu un 
pieaugušie kopā? 
Ierīkot peintbolu. 
Ierīkot kempingu. 
Mūsdienu dejas jauniešiem. 
Pieturas. 
Vairāk kultūras pasākumus 
Spēļļaukumus. 
Daudz vairāk aktivitātes. 

 
 

 
 
No izvēlētajām jauniešu aktualitātēm un problēmām tiek izvēlēta viena, ko jaunieši 
gribētu īstenot vai risināt kopā ar pieaugušajiem: 
 
1.Nosaukums - Peintbols 
2.Galvenā problēma - peintbols nav, bet to vajag! 
3. 5 risinājuma soļi: 

1.Meklēt sponsorus. 
2.Atrast vietu. 
3.Resursi (dēļi, vecas mašīnas, žogs, tīkls, naglas, riepas) 
4.Vadītājs un darbinieki. 
5.Mājaslapa un reklāma. 
6.Jauniešu un pieaugušo atbalsts. 
 

Pirmā tikšanās – 7. maijā Alojas dienas centrā plkst.15.15. 
 
Aktīvisti, kas strādās pie idejas īstenošanas - Viktorija Laksberga; Lauma Auziņa; Nikola 
Rozenbauma; Kristers Vaivods; Mikus Trauliņš; Andrejs Vaičuks; Ira Ismailova; Paula 
Rozembauma; Kristaps Seņkovs; Jānis Dubra 
 
PAPILDU IEROSINĀJUMI 
1.Peintbola parks – mežā! 
2.Zāģēt sausus, bojātus kokus. 
3.Nojume piknikam 
4.Rakstīt projektu Alojas novada domei. 
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BRĪVZEMNIEKU PAGASTS 
 
Brīvzemnieku novada jauniešu atzīmētās novada lietas, ar ko tie lepojās! 

Puikules kopienas centrs 
Parki un laukumi āra aktivitātēm 
Tas, ka netālu no skolas ir sporta 
zāle 
Ezers, kur var peldēties 
Volejbola laukumi pie ezera 

Purezera dabas taka 
Skola tuvu mājām. Bērnu laukumiņi 
Sporta laukums, stadions 
Ir bērnunams, kur dzīvot bērniem 
Divi muzeji

 
 
Gribam citādāk! Brīvzemnieku novada problēmas un aktualitātes, kuras novada 
jaunieši iedala 2 jomās: 

1) Ko varētu risināt tikai pieaugušie? 
Skolā nav kafejnīca. 
Nav sporta zālē daudz inventāra, 
ar ko sportot. 
Atjaunot sporta zāli. 
 
 
 
 
 

 

2) Ko varētu risināt jauniešu un pieaugušie 
kopā? 
Atjaunot riteņbraukšanas rampas. 
Satīrīt sporta laukumu. 
Jāatjauno vingrošanas stieņi. 
Stadiona futbolvārtu tīkls ir caurumains. 
Maz pulciņu. 
Sporta laukuma atjaunošana (fitbola, 
volejbola). 
Labāks segums volejbola laikumam. 
 

 
No izvēlētajām jauniešu aktualitātēm un problēmām tiek izvēlēta viena, ko jaunieši 
gribētu īstenot vai risināt kopā ar pieaugušajiem: 
 
1.Nosaukums – Futbola laukuma atjaunošana 
2.Galvenā problēma – saplīsis vārtu tīkls, bedrains laukums un skrejceliņš, nepieciešami 
soliņi. 
3.Risinājums: iegādāties jaunus vārtu tīkliņus, ieklāt jaunu segumu skrejceliņam, 
izlīdzināt bedres laukumā, materiāls, no kā izgatavot soliņus. 
 
4.5 risinājuma soļi: 

1.Iesniegt projektu Alojas novada domē. 
2.Meklēt vietējos sponsorus. 
3.Piedalīties Labidarbi.lv 
4.Iesaistīt jauniešus ar vecākiem darba veikšanā. 
5.Meklēt atbalstu būvmateriālu veikalos (depo, Kurši, Superbebris utt.) 
 

Pirmā tikšanās – 8. maijā plkst. 15.30 Sadzīves korpusā, Ozolmuižā. 
Aktīvisti, kas strādās pie idejas īstenošanas – Elīna Dzelzīte; Emīlija Gita Rauska; Laura 
Margeviča; Sanita Vikmane; Reinis Stumps; Renārs Stumps; Kitija Berga; Zaiga Žovniva; 
Santa Žovniva; Mārcis Skrīvelis 
 
PAPILDU IEROSINĀJUMI 
Lai veicas!  
Vajag iesaistīt cilvēkus un vajag resursus. 
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STAICELE UN STAICELES PAGASTS 
 
Staiceles novada jauniešu atzīmētās novada lietas, ar ko tie lepojās! 

Futbollaukums 
Staiceles upe 
Triju zvaigžņu ordeņa kavaliere 
Dzidra Roce 
Puķu podu izkārtojums 
Daba 
Jaunsardze un atjaunotā mazpulku 
kustība Staiceles vidusskolā 
Daudz apskates objekti 
Vidusskola un internāts 

Daudz vietu, kur zvejot 
Lepojamies ar Staiceles seno koku 
apbūvi – Staiceles papīrfabriku un 
dzīvojamām mājām 
Skolotājas  
Staiceles muzejs 
Staiceles “Bebri” 
Skolas pulciņi 
Bērnu rotaļlaukums 

 
Gribam citādāk! Staiceles novada problēmas un aktualitātes, kuras novada jaunieši 
iedala 2 jomās: 

1) Ko varētu risināt tikai pieaugušie? 
Ceļu apstākļi. 
Pārāk maz puķu. 
Pietrūkst nodarbības ar 
jauniešiem. 
Lai neņem nost lielās šūpoles. 
Skolā pietrūkst modernās 
tehnoloģijas (ir, bet nepietiekami). 

 

2) Ko varētu risināt jauniešu un 
pieaugušie kopā? 
Pietrūkst rotaļlaukumā šūpoles 
Pietrūkst basketbola pulciņš 
Pietrūkst sakoptu peldvietu Pietrūkst 
atpūtas vietas jauniešiem (piemēram, 
skeitparks) 

 

 
No izvēlētajām jauniešu aktualitātēm un problēmām tiek izvēlēta viena, ko jaunieši 
gribētu īstenot vai risināt kopā ar pieaugušajiem: 
 
1.Nosaukums - Peldvietas sakopšana Staiceles parkā. 
2.Galvenā problēma - aizaugušas, nepieciešamība attīrīt peldvietu (jāizpļauj zāle, veco 
koku aizvākšana) 
3.Risinājums: organizēt sakopšanas talku. 
 
4.5 risinājuma soļi: 

1.Iedzīvotāju informēšana – reklāma; 
2.Apzināt nepieciešamo inventāru un līdzekļus; 
3.Darba plāna izveide, atbildīgās personas; 
4.Darba process. 
5.Sakopta peldvieta un gandarījums par paveikto. 
 

Pirmā tikšanās – 8. maijā plkst. 15.00 Staiceles estrādē. 
Aktīvisti, kas strādās pie idejas īstenošanas – Andris Bīviņš, Uldis Staģis; Lauma 
Ustrisova; Viesturs Titovs; Aleksis Strauts; Anda Timermane 
PAPILDU IEROSINĀJUMI 
Katram bērnam iesaistīt savus vecākus talkas organizēšanā. 


