Pašvaldība nodod publiskai
apspriešanai
transporta
infrastruktūras
plānojuma
projektu
Saskaņā ar 2016. gada 29. jūnija Alojas novada Domes sēdes lēmumu Nr.
326 (protokols Nr.8 2#), publiskajai apspriešanai tiek nodots Alojas
un Staiceles pilsētu transporta infrastruktūras plānojuma projekts.

Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016.gada 30.jūnija līdz
22.jūlijam.

Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem šajā laikā var iepazīties
pašvaldības mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Sabiedriskā apspriešana,
Alojas novada domē un pārvaldēs:
Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē;

Iedzīvotāju ieteikumi un viedokļi iesniedzami rakstiski Alojas novada
domē, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV – 4064 vai elektroniski,
sūtot uz dome@aloja.lv ar norādi “Alojas un Staiceles pilsētu
transporta infrastruktūras plānojuma projekta apspriešana”.

Publiskās apspriešanas sanāksmes novadā:
11. jūlijā plkst.16.30 Alojā, plkst.18.00 Staicelē

Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls
Lielmanis, tālr. 26153725, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv

Nedēļas nogalē atzīmēs Alojas
mototrases 20 gadu jubileju
2. jūlijā Alojas mototrasē turpināsies motokrosa sezona. Šogad Alojas
posms norisināsies Alojas trases 20 gadu jubilejas zīmē. Pateicoties
šim lielajam notikumam, trases saimnieks Māris Miezītis ir sarūpējis
jaunas trases konfigurācijas, sacensību dienā spēlēs grupa “Kokteilis”
un pēc sacensībām varēs izdejoties lielajā MX ballē. Skatītājiem ieeja
trasē būs bez maksas.

Informācija no www.motolama.lv

Alojas novada pašvaldības
pārstāvji atgriezušies no

vizītes Hebejas provincē Ķīnā
Aizvadītajā nedēļā no 3. pašvaldību vadītāju konferences Ķīnā
atgriezās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un uzņēmēju delegācija,
kuras sastāvā bija arī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis
Bārda, SIA “Aloja-Starkelsen” direktors Jānis Garančs un uzņēmēja,
domes deputāte Inga Mauriņa-Kaļva.

Alojieši piedalījās Hebejas provincē notiekošajā konferencē, kuras
mērķis ir padziļināt pašvaldību sadarbību ekonomikā, tehnoloģijās,
izglītībā, kultūrā un citās jomās, kā arī veicināt sadarbību starp
Ķīnas, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

Papildus konferencei un dažādām sanāksmēm, norisinājās arī izstāde
“China Expo”. Izstādē bija iekļauts arī Latvijas stends un informācija
par Alojas novadu.

J.Garančs apmeklēja vairākas uzņēmējiem rīkotas sanāksmes, kurās tikās
ar Ķīnas Lauksaimniecības ministrijas pārstāvjiem un Starptautisko
sakaru centra vadību, lai runātu par bioloģiskās pārtikas ražošanas
jautājumiem.

Savukārt V. Bārda un I. Mauriņa-Kaļva kopā ar delegātiem no citām
valstīm piedalījās dažādu nozaru konferencēs. V. Bārda cer, ka
tikšanās

pavērs

iespējas

jauniem

projektiem

zaļā

tūrisma

un

bioloģiskās pārtikas ražošanas jomās, tāpat lauksaimniecībā. Viņš
pastāstīja, ka Ķīna no savas puses sadarbībā ar Eiropu iegulda
milzīgus līdzekļus un ļoti uzsver ne tikai sadarbību valstu, bet arī
pašvaldību līmenī.

Alojas novada domes priekšsēdētāja V. Bārdas aicināti braucienā
piedalījās arī Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs
Raitis Sijāts un uzņēmējs Andris Lubiņš no SIA “Grandeg”. R. Sijāts
pēc brauciena teica: Prieks un lepnums, ka LPS ir veiksmīgi izdevies
pārvarēt “Ķīnas mūri”. Tagad kopīgi ar pašvaldībām uzņēmējiem ir
iespējas veidot un attīstīt sadarbību ar Hebejas provinci. Paldies
Alojas novada priekšsēdim Valdim Bārdam par iespēju pievienoties
delegācijai un aktīvo ieinteresētību Vidzemes kultūras un tūrisma
attīstībā!

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Aicina
līdz
Latvijas
simtgadei kopīgi paveikt 100
vides darbus
Gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
ZAAO ir uzsācis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai” un aicina
iedzīvotājus apvienot savas zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas
un resursus, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem spēkiem
paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā
un izglītībā.

Kultūras ministre Dace Melbārde: “Latvijas ainava ir daļa no Latvijas
nacionālās identitātes. Tieši Latvijas daba ir viena no spēcīgākajām
saitēm, kas cilvēkiem Latvijā ļauj sajusties piederīgiem simboliskai
kopienai. Tāpat mūsu ainavas savdabība un ar to saistītās tradīcijas
arī ārzemēs dzīvojošajos latviešos rada visspēcīgāko vēlmi kādreiz
atgriezties Latvijā. Tādēļ simtgades kontekstā ir svarīgi ar rūpēm un
lepnumu izcelt šo neizsīkstošo piederības avotu.”

„„100 darbi Latvijai” mērķis ir sapost Latviju uz tās nozīmīgo
jubileju, mudināt iedzīvotājus padarīt skaistāku savu apkārtējo vidi
un izcelt tos pozitīvos un paliekošos darbus, kas stiprinās Latvijas
dabas vērtības nākotnē. Visi darbi tiks apkopoti vienotā kartē
iniciatīvas

mājas

lapā

www.100darbilatvijai.lv,

vērienīgākie

un

oriģinālākie tiks iemūžināti īpašos video žurnālos, bet projekta
noslēgumā taps Latvijas simtgadei veltīts vides tūrisma ceļvedis,”
stāsta ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

ZAAO ir apņēmies šos labos vides darbus apkopot, un, uzrunājot pēc
iespējas plašāku sabiedrību, savest kopā tos, kuriem ir idejas,

resursi un amata prasmes. Sadarboties vides darbu realizācijā
apliecinājušas jau 28 Vidzemes un Latgales puses pašvaldības. Interesi
par šo projektu izrādījuši arī uzņēmēji, kuri ir gatavi ieguldīt savus
resursus apkārtējās vides uzlabošanā.

Darbus veikt ir aicināts ikviens – iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa,
nevalstiska organizācija, uzņēmums, pašvaldība, valsts vai pašvaldības
iestāde, kas ceļā uz Latvijas simtgadi vēlas paveikt ko paliekošu un
nozīmīgu. Tie var būt dažādi vides labiekārtošanas, izdaiļošanas,
atjaunošanas un sakopšanas darbi, kā arī aicinām organizēt vides
izglītības aktivitātes ar mērķi radīt sabiedrībā skaidru izpratni par
savas rīcības ietekmi uz vidi. Darbiem nav ierobežojumu un rāmju, tos
var

īstenot

gan

privātā,

gan

publiskā

teritorijā

ar

vienīgo

nosacījumu, ka darba augļus bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības
daļa.

Savu

labo

vides

darbu

aicinām

savlaicīgi

piereģistrēt

www.100darbilatvijai.lv, sadaļā „Piesaki savu darbu”, jo tiek plānota
interesantāko darbu filmēšana. Līdz pat mūsu valsts dzimšanas dienai
vides iniciatīvas notikumiem varēs sekot līdzi arī sociālajos tīklos
– Facebook un YouTube.

Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” autors ZAAO ir pašvaldību
dibināts

uzņēmums,

kas

nodrošina

kvalitatīvus

atkritumu

apsaimniekošanas pakalpojumus 28 novados, Vidzemes un Latgales pusē.
Līdzās savai pamatdarbībai uzņēmums veic ievērojamu sabiedrības
informēšanas un izglītošanas darbu ar mērķi radīt izpratni par pareizu
atkritumu apsaimniekošanu un cilvēku rīcības sekām uz vidi. 2015. gadā
ZAAO saņēma Valsts vides dienesta apbalvojuma “Zaļās izcilības balva”
augstāko vērtējumu.

Papildus informācija: Līga Ivanova, „100 darbi Latvijai” koordinatore,
26464686, info@100darbilatvijai.lv

Pagarināta
pieteikšanās
novada
sakoptāko
sētu
konkursam
No 1. jūnija līdz 30. septembrim Alojas novada dome organizē konkursu
“Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”. Pretendentus dalībai
konkursā

var

pieteikt

rakstiskā

veidā

pie

attiecīgā

pagasta

pārvaldnieka vai elektroniski dome@aloja.lv līdz 2016. gada 1.
jūlijam.
Vairāk informācijas nolikumā.

Latvijas zemnieku federācija
organizē
semināru
mājražotājiem
Seminārs notiks 4. jūlijā (pirmdiena) Zemkopības ministrijā
2.stāva zālē (nevis kā iepriekš tika minēts 315. zālē) no plkst.
10:00-13:00

Seminārā runāsim par šādiem jautājumiem – mājražotāju saražotās
produkcijas

nodošanu

veikalā;

mājražotāju

saražotās

preces

etiķetes/preču zīmes prasības; benzopirēna daudzums kūpinājumos šodien
un nākotnē; pārtikas produktu analīžu cenas mājražotājiem, kā arī par
tām neskaidrībām un problēmām, kuras jūs interesē, un kuras paši
varēsiet jautāt speciālistiem, kuri piedalīsies:
PVD pārstāvji (stāstīs arī par savas kompetences jautājumiem)
ZM Veterinārais un pārtikas departamenta pārstāvji stāstīs par
aktualitātēm gan esošās, gan tuvākā nākotnē paredzamās MK
noteikumos un normatīvajos aktos, kas tieši skar mājražotājus.
LLKC speciālisti par mājražotāju dalību izstādē Rīga Food 2016
(mājražotājiem dalība bez maksas)

Lūgums būt aktīviem, aicināt līdzi savus kolēģus un piedalīties!

Gaidīšu no jums ziņu par dalību, lai varu saplānot kafijas pauzi
(rakstīt: info@lzf.lv, mailto:info@lzf.lv, zvanīt: 26536985 Aiga) līdz
30. jūnijam.
___________________________
Ar cieņu, Aiga Kuzma
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”
Tālr.nr. +37126536985
e-pasts: info@lzf.lv
www.lzf.lv
Twitter:@ LZF_1990

Informācija
par
novada
bibliotēku darba laiku vasarā
Informējam par izmaiņām Alojas novada bibliotēku darba laikos vasaras
periodā.

Staiceles bibliotēka – no 1. jūlija līdz 29. jūlijam slēgta. Darbu
atsāk 1. augustā.
Ungurpils bibliotēka – no 28. jūnija līdz 29. jūlijam slēgta. Atsāk
darbu 1. augustā.
Vilzēnu bibliotēka – no 27. jūnija līdz 15. jūlijam slēgta. Atsāk
darbu 18. jūlijā.
Braslavas bibliotēka – no 25. jūlija līdz 5. augustam. Darbu atsāk 8.
augustā.
Puikules bibliotēka – no 18. jūlija līdz 12. augustam. Darbu atsāk 15.
augustā.
Alojas bibliotēka – atvērta visu vasaru.

Alojā septīto reizi pulcējās
drosmīgākie
pļaušanas
meistari
Lai veicinātu darba tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, biedrība
“Alojas novada attīstība” sadarbībā ar Alojas kultūras namu 21. jūnijā
septīto reizi aicināja uz Alojas novada Pļaušanas svētkiem un Jāņu

ielīgošanu.

Pļaušanas disciplīna pulcēja vairāk nekā 20 dažāda vecuma dalībnieku.
Ar pirmā vāla pļaušanu sacensības atklāja Alojas novada pašvaldības
izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš. Spēkošanās pļaušanas meistarībā
turpinājās

dažādās

vecuma

grupās

individuālajās

un

komandu

disciplīnās. Katra dalībnieka veikumu vērtēja sacensību tiesneši, kuri
raudzījās, lai darbs tiktu darīts veikli, pļāvums būtu taisns, gluds
un tīrs. Svarīgs bija arī pļāvēja iznesīgums, tērps un līdzjutēju
aktivitāte.

Svētkus ar interesantām aktivitātēm papildināja vietējie uzņēmēji.
Uzņēmums SIA “Tēraudiņi” rīkoja kartupeļu spēles. Interesentiem bija
iespēja sacensties kartupeļu mešanā mērķī, kartupeļu lasīšanā un
kartupeļu

maisu

nešanā.

Savukārt

SIA

“Draugu

dārzs”

aicināja

iesaistīties koka sportā, lai pārbaudītu prasmes zāģēšanā. Sacensības
notika četrās disciplīnās – profu, retro un divās tautas klasēs.

Līdz ar Pļaušanas svētkiem bija iecerēta arī lustīga Jāņu ielīgošana
kopā ar tautas mūzikas instrumentu ansambli “Kokle”, deju kolektīvu
“Sānsolis”.

Bija

paredzēta

ugunsrata

ripināšana,

silta

siera

baudīšana, pūdeles uzstādīšana un aizdegšana, bet stiprā lietus dēļ
pasākumu nācās atlikt. Taču Līgo vakarā ugunsrata ripināšana un
pūdeles aizdegšana pulcēja vairāk nekā pussimts alojiešu un viesu.

Pļaušanas svētku rezultāti:

Dāmas

19 – 49 gadi (laukums 6 x 5 m)
1.vieta – INESE VEINBERGA (laiks 02:15)
2.vieta – ZANDA BĪVIŅA (laiks 02:16)
Dāmas
50 – 64 gadi (laukums 6 x 5 m)
1.vieta – LIJA TAURIŅA (laiks 01:55)
2.vieta – ELGA VEIDE ( laiks 01:59)
Vecmeistares
virs 75 gadiem (laukums 6 x 5 m)
1.vieta – AUSMA SILMALE (laiks 03:40)

Komanda
dāmas (laukums 6 x 10 m)
1.vieta – “LĒDIJAS Nr.1” ( laiks 02:34)
Zanda Bīviņa
Inese Veinberga
Elga Veide
Inga Mauriņa-Kaļva

Zēni
līdz 13 gadiem (laukums 6 x 5 m)
1.vieta – EDUARDS VĪTOLIŅŠ (laiks 05:05)

Jaunieši
14-18 gadi (laukums 6 x 5 m)
1.vieta – KLĀVS ELSIŅŠ (laiks 01:46)
2.vieta – RŪDIS BĪVIŅŠ ( laiks

03:13)

Kungi
19 – 39 gadi (laukums 7 x 7 m)
1.vieta – MAREKS VEINBERGS ( laiks 01:50)
2.vieta – NORMUNDS VANDELIS (laiks 02:11)
3.vieta – GUNTARS MODERNIEKS ( laiks 02:45)
4.vieta – JĀNIS VANDELIS (laiks 03:15)

Kungi
40 – 49 gadi (laukums 7 x 7 m)
1.vieta – ARVĪDS OZOLS (laiks 01:55)

Vecmeistari
virs 75 gadiem (laukums 6 x 5 m)
1.vieta – LAIMONIS PUĶĪTIS (laiks 01:43)
2.vieta – JĀNIS VIĻUMSONS (laiks 01:49)

Komanda
jaunieši līdz 18 gadiem ( 6 x 10 m)
1.vieta – “JAUNIEŠI !!!” (laiks 02:34)

Mārtiņš Elsiņš
Rūdis Bīviņš
Klāvs Elsiņš

Komanda
kungi (laukums 8 x 15 m)
1.vieta – “ĀSTERIEŠI” (laiks 03:52)
Normunds Vandelis
Laimonis Puķītis
Jānis Vandelis
Jānis Viļumsons

2.vieta – “VIETĒJIE” ( laiks 03:55)
Arvīds Ozols
Klāvs Elsiņš
Guntars Modernieks
Mārcis Volkovs

Alojas novada ceļojošais kauss pašvaldības komandām
(laukums 6 x 10 m)
“CADA” (laiks 06:08)

Inga Mauriņa-Kaļva
Zanda Aderniece
Valdis Možvillo
Valdis Bārda

Speciālbalvas par pļāvēju noformējumu
Zandai Bīviņai
Rūdim Bīviņam,
Zandai Aderniecei

SIA “Tēraudiņi” Kartupeļu spēles:

Kartupeļu mešana mērķī
līdz 7 gadiem
1.vieta – MARIUSS LUČINS (3 punkti)

Kartupeļu mešana mērķī
virs 7 gadiem
1.vieta – AMANDA SAULĀJA (13 punkti)
2.vieta – DANIELS ZARIŅŠ – ( 5 punkti)
2.vieta – KITIJA VIĻUMSONE (5 punkti)
3.vieta – KĀRLIS VEINBERGS ( 2 punkti)

3.vieta – ADRIANA JURJEVIČA (2 punkti)

Kartupeļu lasīšana
bērni
1.vieta – SANTA IVANOVA (laiks 03:16)
2.vieta – VIKTORIJA UNGURE ( laiks 04:13)
3.vieta – ALISE ABENDROTE ( laiks 04:41)

Kartupeļu lasīšana
pieaugušie
1.vieta – MONTA MELBĀRDE ( laiks 01:39)
2.vieta – ELGA VEIDE (laiks 01:59)
3.vieta – INETA EGLĪTE ( laiks 02:09)

Kartupeļu maisu nešana
1.vieta – MĀRCIS VOLKOVS ( laiks 44:57)
2.vieta – NORMUNDS VANDELIS ( laiks 48:96)
3.vieta – JĀNIS VANDELIS ( laiks 49:19)

SIA “Draugu dārzs” Koku sports

Tautas klase “Fuksītis”
kungi
1.vieta- HARALDS SIKTĀRS ( 13,4 punkti)

2.vieta- ARMANDS BUKULDS (19,7 punkti)
3.vieta – DZINTARS BĪVIŅŠ (32,1 punkti)

Tautas klase “Fuksītis”
dāmas
1.vieta- INESE VEINBERGA (44.3 punkti)
2.vieta – ELGA VEIDE (96.2 punkti)

Tautas klase “Īkā”
divrocis
1.vieta – VALDIS ČEČIŅŠ

(45,3 punkti)

MĀRIS KRŪMIŅŠ
2.vieta – DAINIS KĀRKLIŅŠ (51.2 punkti)
INGARS DALKA
3.vieta – DZINTARS BĪVIŅŠ ( 93,6 punkti)
ARMANDS BUKULDS

“Profi” klase
1.vieta – GUNTARS MODERNIEKS (15,8 punkti)
2.vieta – JURIS KAĻVA ( 78,6 punkti)

“Retro” klase
1.vieta – INGARS DALKA ( 31,6 punkti)
2.vieta – EDUARDS BUKULDS ( 57,6 punkti)
3.vieta – DAINIS KĀRKLIŅŠ ( 58,6 punkti)

PALDIES svētku sponsoriem:

SIA “Karlo Auto”
SIA “Mieriņš”
SIA ”Tēraudiņi”
SIA “Draugu dārzs”
ZS “Līcīši”
SIA “Madara 93” Aloja
ZS “Birznieki”
SIA “Būsi vesels”
SIA “Avotiņš LC”

PALDIES svētku organizatoru palīgiem:
Alojas pilsētas un pagasta pārvaldei un Arvīdam Ozolam, Alojas
kultūras namam un

Inetai Laizānei un Ingai Neimanei, Duduru ģimenei,

Andai Bondarei, Vēsmai Ozolai, Zandai Bīviņai, Zandai Aderniecei,
Sanitai Bārdai, Rasmai Oinaskovai, SIA ”Tēraudiņi” un Valdim Možvillo,
Jurim Kaļvam, SIA “Draugu dārzs” un Mārim Siktāram, Alvim Bondaram,
Valdim

Bārdam,

Helmutam

Bondaram,

Haraldam

Siktāram,

Guntaram

Moderniekam, Jānim Viļumsonam, Baibai Mauriņai, Sandai Melbārdei,
Elīzai Cepurniecei, Adrianai Jurjevičai.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko, Ineta Laizāne
Liānas Lilenblates-Sipko foto

Pieejams atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 25. jūlija līdz 2016.
gada 24. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu “Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem”.

Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos
pastāvīgā

lauksaimniecības

darbībā

un

nodrošināt

darbaspēka

atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot
gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi
dibina

ekonomiski

lauksaimniecības

dzīvotspējīgu

produkciju

vai

saimniecību,

savā

īpašumā

lai

pārņemtu

ražotu
esošu

saimniecību.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts

jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” ir EUR 8 000
000, kas sadalīts ievērojot reģionalizācijas principu.

Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma nosacījumi
pieejami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: “Atbalsta veidi/ Projekti
un investīcijas”.

Projektu

iesniegumi

jāiesniedz,

izmantojot

LAD

Elektroniskās

pieteikšanās sistēmu (EPS) vai, ievērojot Elektronisko dokumentu
likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD

Centrālajā

struktūrvienībā

Zemkopības

ministrijas

Klientu

apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr.
67095000). Aicinām lauksaimniekus iesniegt pieteikumus EPS!

LAD Klientu daļa:
Tālrunis: 67095000

Informācija žurnālistiem:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027384, 67027830
E-pasts: prese@lad.gov.lv

Aizvadīts
Alojas
novada
pludmales volejbola sacensību
1. posms
19. jūnijā notika Alojas novada volejbola sacensību 1. posms.
Sacensību dienā, pēc lielajām lietavām, bija negaidīti labs laiks.
Tikai vēja brāzmas brīžiem radīja negaidītas situācijas – te bumbu
iznesot autā, te piebremzējot. Tomēr tas nemazināja cīņas garšu.

Kungu konkurencē spraigās un līdzvērtīgās spēlēs tika iegūti šādi
rezultāti:
1) 3D (Dainārs Konrāds un Deniss Kuzmenko) – 10 punkti;
2) Sixpārņi (Sandris Grakovičs un Austris Kārkliņš) – 8 punkti;
3) Slazdo vai mirsti (Renārs Zlaugotnis un Didzis Jepers) – 7 punkti;
4) Toms Raivis (Toms Kļaviņš un Raivis Juražs) – 6 punkti;
5) 69 (Kaspars Rudzītis un Roberts Trepšs) – 5 punkti;
6) RolisPrecas (Rolands Lācis un Sandis Veide) – 4 punkti.

Šogad pirmo reizi tika izmēģinātas spēles jauktajā grupā. Mix
rezultāti:
1) Mēs ar sieviņu (Inga un Dainārs Konrādi) – 10 punkti;
2) Mums 20! (Sabīne Pabērza un Deniss Kuzmenko) – 8 punkti.

Nākamajā kārtā, 3. jūlijā, gaidām visus atkal Ungurpilī. Sacensības
sāksies plkst.11:00. Reģistrēšanās līdz 1. jūlijam plkst. 16:00 pa epastu: inga.konrade@aloja.lv (komandas nosaukums un dalībnieku vārdi,
uzvārdi). Dalības maksa – 3 EUR no komandas.
Informācija pa tālr. 29339978.

Sagatavoja I.Konrāde

