Iepirkums Nr. AND/2019/03
“Būvprojekta
izstrāde
un
autoruzraudzība
nekustamā
īpašuma “Vīķi” saimniecības
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–
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Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties
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iepirkumu
sistēmā
EIS
–
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17610
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Darbu sākusi Jauniešu dome
Alojas novada Jauniešu dome ir aktīvi uzsākusi savu darbību.
Laikā no 12. līdz 21. februārim norisinājās Jauniešu domes
struktūrvienību tikšanās Vilzēnos, Puikulē, Ozolmuižā, Alojā
un visbeidzot arī Staicelē. Uz tikšanos ar M. Melderi katrā
pagastā bija ieradušies atšķirīgs skaits jauniešu – Braslavas

pagastā bija 5 jauniešu un koordinatore I. Kreišmane, Puikulē
4 jaunieši un koordinatore V. Vītiņa, Ozolmuižā sanāca 5
dalībnieki, bet viņi vēl joprojām meklē sev koordinatoru,
Alojā tikās 9 jaunieši ar koordinatori I. Lopenovu, bet
Staicelē bija visvairāk dalībnieki – 15 jaunieši un
koordinatore A. Timermane.

Galvenie jautājumi, par kuriem sanāksmēs tika spriests, bija
brīvprātīgo darbinieku reģistra izveide Alojas novadā,
Jauniešu domes sauklis
un logo, papildus dalībnieki Jauniešu domē, tuvojošie lielākie
pasākumi un
brīvprātīgā darba iespējas tajos un citas jauniešiem aktuālas
tēmas un
problēmas.

Liela daļa sanākušie jaunieši tikšanos laikā aizpildīja
brīvprātīgo darbinieku pieteikuma anketas. Sanāksmju laikā
tika konstatēts, ka
Alojas novada jaunieši savā starpā ir maz pazīstami, pie kā
tiks strādāts.
Sākotnēji plānots iepazīties tuvāk Jauniešu domes ietvaros un
tad jau arī
savstarpējā pazīšanās varētu kļūt plašāka mēroga.

Pēc jaunatnes lietu speciālistes M. Melderes domām, visu
struktūrvienību jaunieši ir mērķtiecīgi un entuziasma pilni
risināt sev aktuālos jautājumus, dalīties ar savām domām,
idejām un strādāt, lai Alojas novads kļūtu par vietu, kur
jaunieši dzīvo ar prieku.

Ko
mēs
zinām
par
savu
uzvārdu? Tikšanās ar uzvārdu
pētnieci Intu Rogenbuku
Dzimtās valodas dienas ietvaros,
Staiceles bibliotēkā viesojās novadniece vidzemnieku uzvārdu
pētniece Inta
Rogenbuka. Pētniece, kura savu bērnību pavadījusi Rozēnu pusē.
Tas arī
izskaidro to, ka pētījums pa uzvārdiem veikts Vidzemē.
Vidzemē, kurā
1822.-1826. gadam visiem lauku ļaudīm tika doti uzvārdi.

Sarunas gaitā Inta Rogenbuka pastāstīja par
grāmatas tapšanas gaitu, ieguldīto darbu un panāktiem
rezultātiem.
Darba gaitā izskatīti vairāk nekā 400
Vidzemes muižu uzvārdu ruļļi, sagatavots pēc dzimtbūšanas
atcelšanas iegūto 13
tūkst. uzvārdu saraksts. Izskatītas uzvārdu veidošanas
vēstures liecības,
baznīcu grāmatas, dvēseļu revīzijas.

Pētniece izskaidroja uzvārdu
veidošanas atšķirības dažādiem Latvijas novadiem. Ja uzvārdu

veidošanās process
Vidzemei un Kurzemei bijis līdzīgs, tad, ņemot vērā,
vēsturiskos notikumus,
Latgalē stipri jūtams Krievijas tuvums, tāpat kā Zemgalei –
Lietuvas.

Lektore daudz stāstīja par uzvārdu
došanas procesu, par uzvārdu nosaukumu izvēles motīviem, par
vācu muižnieku
ietekmi uz uzvārdu jēgu. Autore uzsvēra, ka lielākā daļa vārdu
raksturo diezgan
precīzu zemnieku dzīves vidi, kas saistīta ar nosaukumu – dabu
visapkārt –
Bērziņš populārākais uzvārds Vidzemē, arodiem – Arājs,
Skrodelis u.c. Vairākos
salīdzinājumos tika pieminēta Rozēnu un Vīķu muižu zemnieki.

Jautājot par pašas autores uzvārdu,
viņa paskaidroja, ka tas tiešām esot vācisks uzvārds. Tā pirmā
daļa nozīmējot
rudzi, otrā – darbību, kas veikta tos rudzus apstrādājot.

Atbildot uz pēdējo jautājumu – kas
tiek pētīts pašreiz un ko mēs varam sagaidīt nākotnē, atbilde
bija konkrēta –
populāri pētnieciskais darbs “Tā runā rozēnieši”. Lai izdodas,
un mums atliek
tikai gaidīt!

Anita Strokša / Staiceles pilsētas bibliotēka

1. martā Staicelē oficiāli
atklās renovētos ceļa posmus
1. martā plkst.11 Staicelē oficiāli atklās renovēto Audēju
ielu un autoceļa P15 posmu no Salacas tilta līdz Lazdu ielai.

Plkst.11 staicelieši un viesi tiek aicināti pulcēties Audēju
ielā pie SIA “Draugu dārzs”, kur notiks pasākuma atklāšana.
Klātesošos uzrunās Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis
Bārda, būvnieki un citas amatpersonas.

Ap plkst.11.40 pie Salacas tilta, virzienā uz Staiceles
centru, svinīgi atklās autoceļa P15 renovēto posmu. Tālāk visi
tiks aicināti doties uz laukumu pie autoostas, kas pārbūves
rezultātā būtiski mainījis izskatu. Tur paredzēta gardas zupas
baudīšana un sarunas. Pasākumu kuplinās Staiceles pamatskolas
skolēni ar sportisku un muzikālu priekšnesumu.

Visi laipni aicināti!

Autovadītāju ievērībai! Laika posmā no plkst.11.40 – 12.00 uz
tilta pār Salacu var būt nelieli satiksmes ierobežojumi.

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko

Cenu aptauja Nr.CA/2019/06
“Veselīga uztura nodarbību
vadīšana projekta “Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Alojas
novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028
ietvaros”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 11. martam
plkst.14:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu
vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras
iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi
Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski
uz e-pastu: dome @aloja.lv

NoteikumiDownload
Cenu aptaujas rezultātsDownload

Cenu aptauja Nr.CA/2019/05
“Veselības dienu organizēšana
projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
un
slimību
profilaksei Alojas novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/028,
ietvaros”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 11. martam
plkst.14:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu
vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras
iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi
Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski
uz e-pastu: dome @aloja.lv

NoteikumiDownload
Cenu aptaujas rezultāts Download

Noskaidroti aizvadītā
labākie sportisti

gada

16. februārī Staiceles kultūras namā pasākumā “Alojas novada
sporta laureāts 2018” godināja
sportistus, trenerus un

aizvadītā

gada

labākos

sporta entuziastus.

Sanākušos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurģis Rācenis, sakot paldies par aizvadītā gada
panākumiem,
izcīnītajām uzvarām.

Pavisam tovakar pasniedza astoņas balvas dažādās ar sportu
saistītās nominācijās. Pirmā balvu par ieguldījumu
Alojas novada sportā 2018. gadā saņēma sporta trenere Alise
Putraima par ļoti
nozīmīgu un labu darbu Alojas novada iedzīvotāju labā,
pievēršot novadniekus
veselīgam dzīvesveidam, vadot vingrošanas nodarbības un
piedaloties veselības
veicināšanas projektos. Šai nominācijai bija izvirzīti arī
Mārcis Vītols, Kaspars Riekstiņš, Jānis
Sedlenieks, Imants Dalka,
Silva Stumpe, Aldis Pinka, Vizma Tiltiņa, Jānis
Valaņins un Maksims Halatins.

Alojas novada labākās sportistes balvu saņēma Alojas
Ausekļa vidusskolas skolniece Eva

Bitmane. Viņa pērn piedalījusies Latvijas čempionātā
vieglatlētikā U-14
grupā, 1000 m skrējienā ierindojoties 6.vietā, startējusi arī
Latvijas
čempionāta atlases sacensībās vieglatlētikā telpās U-14 vecuma
grupā tāllēkšanā,
iegūstot 4.vietu. Viņai arī 8.vieta Latvijas čempionātā 1000
m skrējienā
telpās U-14 grupā, kas norisinājās Ogrē. Nominācijai
bija izvirzīta arī Liene Prikaza,
Megija Matvijuka, Inga Haritonova un Signe Erdmane.

Labākā sportista
tituls tika karatē sportistam Mārcim Skrīvelim. Viņš nopelnus
guvis Rīgas atklātajā čempionātā RTKK (1. un 2. vieta),
sacensībās
“Baltic Shotakan” – 3. vieta, Tallin Bulldog Internacional
karatē čempionātā 2.
vieta, Salaspils International Cup 1.vieta (16-17g.), Latvijas
WKF karatē
čempionātā 1.vieta (16-17g.), Jūrmalas kausā 3.vieta (18+),
Tukums Open Hayasi
Cup – 2.vieta (18+) un Somijā Nordic karatē čempionātā 3.vieta
(16-17g.).
Labākā sportista titulam bija nominēti arī Mārcis Vītols,
Renārs Krastiņš un Alvis Jaunzems.

Alojas novada jaunās cerības balva šogad futbolistam Markusam
Ķirsim. Viņš guvis panākumus Latvijas Jaunatnes čempionātā
Meistarības
grupā (2 vieta), kļuvis par Latvijas Jaunatnes izlases U-15
dalībnieku, ieguvis
2.vietu vieglatlētikas sacensībās augstlēkšanā (1,65 m),
3.vietu tāllēkšanā
(5,04m), bet 5. vietu lodes grūšanā. Markuss ir arī Latvijas

U-16 izlases
spēlētājs un piedalījies Latvijas Futbola Federācijas
Jaunatnes daļas
rīkotajā jauno futbolistu Talantu skatē. Nominācijai tika
pieteikti arī Mikus Kristiāns
Trauliņš,
Eduards Dūrens, Kitija Rjabinova, Eva Bitmane, Alvis Jaunzems.

Alojas novada sportiskākās
ģimenes godam bija izvirzīta Vītolu ģimene, Stumpu
ģimene, Konrādu ģimene
un Jaunzemu ģimene, bet par sportiskākajiem atzīta Indras
Celmiņas un Kaspara Rozīša ģimene. Visa ģimene aktīvi piedalās
novada sporta pasākumos.

Nominācijā „Labākā sporta organizācija” balvu saņēma motoklubs
„ASB”. Viņi organizē sacensības Alojas novadā, tostarp
Staicelē ar viņu gādību aizvadīts Nacionālā kausa motokrosa 2.
posms motosportā. Klubs piedalās arī Latvijas čempionātā.
Nominēti tika arī FK „Staiceles BEBRI” un BK „Aloja”.

Par Alojas novada labāko komandu atzīta
Alojas Ausekļa vidusskolas komanda, kas starptautiskās
sacensībās “Brašais
ugunsdzēsējs” Jelgavā ieguvusi 1 vietu, Latvijas čempionātā
junioriem un
jauniešiem ugunsdzēsības sportā Valkā 3.vietu. 3.vieta arī
stafetē, kur par 1 sekundi zaudēja 2.vietai, bet
izvēršanās kaujā izcīnīja 1.vietu. Šis ir sasniegums, kādu
pirms 40 gadiem
uzstādīja Alojas meitenes. Sacensību kopvērtējumā meiteņu
komanda ieguva
3.vietu. Nominācijai tika izvirzīta arī komanda “Staiceles
BEBRI”, BK “Aloja”,

Alojas volejbola komanda, Vidzemes karatē klubs, Motoklubs
„ASB” un galda tenisa komanda “ALOJA”.

Par ilggadēju ieguldījumu Alojas novada sportā balvu saņēma
sporta skolotājs un treneris Imants Dalka. Viņš sagatavojis un
izaudzinājis virslīgas spēlētājus futbolā, tostarp divi
audzēkņi nonākuši Vidzemes izlasē (Endijs Pļaviņš, Jānis
Siktārs) un viens Latvijas Jaunatnes izlasē (Ķirsis Markuss).
Viņš ir ilggadējs sporta skolotājs, treneris Alojas novada
sporta skolā, ugunsdzēsības pulciņa vadītājs. Ar viņa gādību
Alojas Ausekļa vidusskolas komandām ugunsdzēsības sportā un
futbolā gūti panākumi Latvijas mērogā. Arī skolu sacensībās
vieglatlētikā audzēkņi ieguvuši 35 medaļas un 12 pirmās
vietas. Nominācijai tika pieteikti arī Jānis Puidītis, Jānis
Sedlenieks, Aldis Pinka un Normunds Šķepasts.

Vakara gaitā
pateicības un piemiņas zīmes saņēma biedrību un organizāciju
izvirzītie
cilvēki: Eduards Dūrēns
(Vidzemes karatē klubs),

Lauma

Aleksandra

(ugunsdzēsības sporta meiteņu
komanda), Haralds Siktārs (ugunsdzēsības

sporta

Auziņa
puišu

komanda), Jānis Blaumanis (basketbola klubs “Aloja”), Didzis
Plusniņš (volejbola komanda
“Aloja”), Toms Smiļģis (futbola komanda “Evertons”), Ronalds
Līsmanis (futbola
klubs “Staiceles Bebri”). Makšķernieku biedrība
“Ūdensrozes” pateicas Arnoldam Grebežniekam, Staiceles
mednieku biedrība
“Mežkungs” – Eināram Bērziņam, Braslavas mednieki – Jānim
Bitmanim, Mednieku
biedrība “Mežgravas” – Jānim Grīnbergam, Vilzēnu novusa
komanda – Sergejam
Fiļipovam, motoklubs “ASB”- Raimondam

Homko, motoklubs “Aloja”- Ritvaram
Kupcim, galda tenisa klubs
“Aloja” – Gustavam Graudiņam, komanda
“PKU” Puikule – Jānim Ričardam Rudzītim.

Ar uzstāšanos pasākumā priecēja karsējmeitenes „Dreamteem”
no Rīgas. Aizvadītā gada sezonu sportisti noslēdza ar balli un
dejām. Pasākumu
vadīja Staiceles kultūras nama vadītāja Inga Neimane un
Staiceles Sporta
profesionālās vidusskolas audzēkne Agnese Medne.

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto

Sākusies
pieteikšanās
Vidzemes Uzņēmēju dienām 2019
Šogad 17.-18.maijā
Valmieras centrā (kultūras centrā un tai pieguļošajā
teritorijā, kā arī
laukumā pie Hanzas sienas)
norisināsies “Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019”. Piesātinātajā
pasākuma programmā plānota lielākā izstāde reģionā, amatnieku
gadatirgus, Biznesa
forums, kā arī
dažādas interesantas
aktivitātes visai
ģimenei.

Arī Alojas novads piedalīsies izstādē, vienotā Alojas novada
teltī, kurā tiek piedāvāta
unikāla iespēja – reklamēt un pārdot savus produktus un
pakalpojumus,
pilnveidot profesionālos kontaktus, nostiprināt un veicināt
novada
atpazīstamību Vidzemes reģionā. Tā ir iespēja satikt vismaz
22 000
cilvēku lielu auditoriju, pastāvīgos un potenciālos sadarbības

partnerus un
klientus no Vidzemes un citiem reģioniem, kā arī ārvalstīm.

“Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019” ietvaros būs iespēja aplūkot
citu uzņēmēju
piedāvātās preces un pakalpojumus, lai smeltos idejas sava
novada
uzņēmējdarbības attīstībai. Savukārt piedaloties “Vidzemes
uzņēmēju dienu”
biznesa forumā ir iespēja uzzināt gan aktuālāko uzņēmējiem,
gan satikt
valsts un pašvaldību amatpersonas un citus uzņēmējus.

Pieteikšanās
dalībai izstādē tiek organizēta līdz 2019.gada 25. martam,
sūtot pieteikumus Alojas
novada domes komercdarbības

speciālistei

uz

e-pastu

sabine.sture@aloja.lv,
vai zvanot pa tel: 25749131.

SALĀ norisinājās seminārs
“Stress
un
veselības
veicināšana darba vietās”
19. februārī SALĀ norisinājās seminārs “Stress un veselības
veicināšana
darba vietās”. Semināru vadīja DARBA DROŠĪBAS un VIDES
VESELĪBAS INSTITŪTA

pārstāvis Ivars Vanadziņš.

Semināru iesākot Ivars Vanadziņš informēja par citiem
institūta paredzētajiem informatīvajiem pasākumiem, kā arī par
darba
aizsardzības aktualitātēm Latvijā.

Otrajā daļā tika stāstīts par sabiedrības veselības
situāciju Latvijā, būtiskākajām sabiedrības veselības
problēmām Latvijā un to
radītajām sekām, kā arī par veselības veicināšanu darba vietās
tās koncepciju
un pamatojumu.

Taču noslēguma daļā Ivars Vanadziņš stāstīja par veselības
veicināšanu praksē, kā arī minēja piemērus un iespējas. Pēc
šīs tēmas tika
izvērsta diskusija ar semināra dalībniekiem.

Kā semināra gala rezultāts, teju 30 dalībniekiem, bija jaun
iegūtas zināšanas un sertifikāta iegūšana no RĪGAS STRADIŅA
UNIVERSITĀTES AĢENTŪRAS.

Sabīnes Stūres teksts un foto

