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Skaļās lasīšanas sacensībā
Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra
iniciatīvu 2017. gadā visā Latvijā pirmo reizi tika uzsākta
5.- 6. klašu audzēkņu Skaļās lasīšanas sacensība, kurā šogad
iesaistījās 20 Alojas Ausekļa vidusskolas 6.klases skolēni.

Skaļās lasīšanas sacensība tiek rīkota ar mērķi – pilnveidot
skolēnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru
lasīšanai, kā arī, lai rosinātu un veicinātu skolēnu
lasītprieku un interesi par grāmatām.

26.februārī Skaļās lasīšanas sacensība 6.klasei noritēja
pirmajā kārtā vietējā mērogā – Alojas pilsētas bibliotēkā.
Katra dalībnieka uzstāšanos un izvēlētās grāmatas fragmenta 3
minūšu lasījumu vērtēja tiesneši (skolotāja Ineta Lopenova,
dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa un bibliotēkas vadītāja
Sarmīte Frīdenfelde) pēc noteiktiem kritērijiem, aizpildot
vērtēšanas veidlapu, kas šajās sacensībās bija ļoti svarīgi,
jo tiesnešu uzdevums – izvirzīt vienu labāko lasītāju uz
reģionālā pusfināla konkursu, kurš 11.martā norisināsies
Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.

Visiem klātesošajiem tika dota iespēja dzirdēt 20 lielisku
stāstu fragmentus no dažādām grāmatām, kas adresētas 11-12
gadus veciem lasītājiem, tādējādi rosinot klātesošajos arī
interesi kādu no šīm grāmatu izlasīt.

Skaļās lasīšanas sacensībā, ievērojot visus konkursa
noteikumus, pārliecinoši uzvarēja Markuss Sipko, gūstot
iespēju piedalīties reģionālajā pusfinālā, lai savukārt
nokļūtu līdz nacionālajam finālam, kas noritēs Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā. Vēlam Markusam veiksmi!

Labu uzstāšanos rādīja un godalgotas vietas saņēma konkursa
dalībnieki – Evelīna Vanaga (2.vieta), Tomass Rolovecs
(3.vieta), Gunita Džaparova (4.vieta) un Helēna Možvillo
(5.vieta). Iesaistoties šajā konkursā, katrs no 20
dalībniekiem bija tikai ieguvējs, gūstot lasīšanas meistarību
un labu pieredzi, saliedējoties kopīgā lasīšanas aktivitātē.

Paldies skolotājām Liānai Lilenblatei-Sipko un Līgai Kokinai
par sadarbību šī konkursa ietvaros!

Sarmīte Frīdenfelde/Alojas
S.Frīdenfeldes foto
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Kā iepriekš tika ziņots, Remigrācijas projekta ietvaros tiek
veidota cilvēkstāstu sērija, kuras laikā Alojas novada
iedzīvotāji, kas dzīvojuši un strādājuši ārpus Latvijas, dalās
savā iegūtajā pieredzē.

Šobrīd esam apzinājuši novada iedzīvotājus, taču tagad
vēršamies pie Jums un aicinām iesaistīties projektā ar saviem
ieteikumiem.

Ja Jums ir zināmas kādas personas, kas ilgstoši bijušas ārpus
Latvijas un ir atgriezušas Alojas novadā, ir gatavi dalīties
ar savu stāstu par pavadīto laiku ārvalstīs (intervijas vai
īsfilmas veidā), lūgums rakstīt: prese@aloja.lv vai atzīmēt
konkrēto personu mūsu Facebook ierakstā komentāru sadaļā un
vēlāk mēs sazināsimies ar viņu.

Ceram uz atsaucību un sadarbību!

Aicina pieteikties Vidzemes
mākslinieku izstādei
Vidzemes mākslinieku
tikšanās kopīgā pavasara izstādē ir kļuvusi par iedvesmojošu
tradīciju –
Madona, Cēsis, Valmiera, Sigulda, Alūksne, Valka un Limbaži…un
šogad tā būs GULBENE,
maza pilsēta Vidzemes ziemeļaustrumos.

Rīdzinieki
saka – tālu, alūksnieši domā – tepat. Ģeogrāfi teic, ka 145 m
virs jūras
līmeņa, gulbenieši domā – kur tad jūra? Tomēr ūdens mums ir –
Gulbenes novadā
ir saskaitīti 98 ezeri, ezeriņi, upes un upītes. Gauja, kas
mūsu pusē ir
pavisam citāda nekā Cēsīs vai Siguldā, ir bijusi akvareļu
meistara Jāņa Brektes iemīļota
makšķerēšanas vieta.

Suminot leģendārā meistara 100 gadu jubileju, atceroties viņa
gleznotos Vecrīgas skatus, šī gada izstādes tēma ir “Pilsēta”.
Dažiem tā būs PILS, dažiem – sēta, vēl kādam sajūta…

Pieteikšanās izstādei līdz 2020. gada 1. aprīlim (ieskaitot)
elektroniski: https://ej.uz/qxjs vai pieteikuma anketu sūtot
izstādes kuratorei Anitai Birzniecei uz e-pasta adresi –
birznieceanita@gmail.com, tālr.26698096

NOLIKUMSLejupielādēt

PIETEIKUMA ANKETA Lejupielādēt

Alojas MMS viesojas Cēsīs un
iepazīst Bēthovena mūziku
2020. gads mūzikas pasaulē ir īpašs. Dižajam Vīnes klasiķim
Ludvigam van Bēthovenam-250! Nav tādas koncertzāles, kurā
šogad neskanētu Bēthovena mūzika. Tā aicina cīnīties, pārvarēt
personīgo traģēdiju, tajā pašā laikā ar īpašu gaišumu dod
ticību labajam, cēlajam, mīlestībai.

Šī gada 19. februārī, Cēsu koncertzālē, Alojas Mūzikas un
Mākslas skolas audzēkņiem mācību koncertlekcijā bija iespēja
tikties ar Bēthovena mūziku, kā arī iepazīt komponista
personību vēl nebijušās šķautnēs un niansēs.
Cēsu mūzikas koledžas pasniedzējas Benitas Zvīgules stāstījums
bija patiesi emocionāls un apbrīnojama lektores spēja atrast
vēl nebijušus faktus. Koncertā piedalījās Alfrēda Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskolas vokālās, stīgu, pūšaminstrumentu un
klavieru nodaļas solisti, klavieru ansambļi, kameransamblis un
kamerorķestris. Prieks bija dzirdēt Alojas MMS absolventa,
tagadējā Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņa Edvarda Kaļvas
sniegumu. Koncertlekcijas nobeigumā visi klātesošie nodziedāja
Bēthovena 9. simfonijas fināla tēmu ar dzejnieka Šillera
tekstu oda “Priekam” vācu un latviešu valodā.
Liels paldies par iespēju apmeklēt pasākumu MMS direktorei L.
Ulmanei
un audzēkņiem par ieinteresētību iepazīstot dižu
komponistu un dižu cilvēku Ludvigu van Bēthovenu.
Sagatavoja: skolotāja Anita Āriņa

PII “Burtiņš” viesojas Alojā
Jaunā kompetenču pieeja pirmsskolas
iestādēs tiek ieviesta pakāpeniski, iestādēm sadarbojoties un
daloties pieredzē.

Š.g. 11. un 14. februārī Alojas pilsētas
PII “Auseklītis” un struktūrvienība Vilzēnos uzņēma viesus no
Burtnieku novada
PII “Burtiņš”. Priecēja kolēģu acīs redzēt patiesu interesi un
dzirdēt pozitīvu
novērtējumu.

Alojas pilsētas PII “Auseklītis” pedagogi atbildes vizītē
dosies 27. februārī un 5.martā.

Sagatavoja:

Metodiķe Z. Bīviņa

Projekta NatureBizz
seminārs 5.martā

darba

Aicina uzņēmējus piedalīties NatureBizz – Uzņēmējdarbības
veicināšana zaļās ekonomikas izaugsmes ietvaros darba seminārā
š.g. 5.martā Ungurpilī, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā –
bibliotēkā SALA.

Semināra programma:

9.45 – Reģistrācija, kafijas pauze, nelielas brokastis

10.00 – Nodarbības par Zaļās ekonomikas tēmu – Zaļie uzņēmēji
starptautiskā vidē, Zaļo mikrouzņēmēju piegādes ķēžu
pārvaldība, diskusijas

13.00 – Pusdienas Šita&Ke un uzņēmuma apskate

15.00 – Z/S “Strēlnieki” apmeklējums

Pasākumā laikā tiks nodrošināta kafijas pauze un pusdienas.

Pasākums ir bez maksas un būs iespēja tikties ar citiem
mazajiem uzņēmējiem!

Esat laipni aicināti piedalīties projekta
reģistrēties
šeit: https://forms.gle/isvDEfHSWjNWzP919

seminārā un
pasākumam

Kontaktinformācija:

Laura Fišerevadītāja

Vidzmes

Augstkolas

Tehnoloģisko

projektu

Tel. 26463371

Remigrācijas
projekta
ietvaros
tiek
veidota
cilvēkstāstu sērija
2019. gada 29. oktobrī Alojas novada pašvaldība un Rīgas
plānošanas reģions noslēdza vienošanos par konkursa
“Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” , kurš tiek
organizēts sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Vides
aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju. Alojas

novadam šajā konkursā tika piešķirts finansējums 8050 eiro
apmērā, kas tiek novirzīts aktivitātēm, kuras vērstas uz
remigrācijas sekmēšanu.

Projektā paredzētas dažādas aktivitātes un viena no tām ir
interviju un īsfilmu veidošana par cilvēkiem, kuri ir
remigrējuši no ārzemēm. Šobrīd iedzīvotāji tiek aicināti sekot
līdzi, kad intervijas tiks publicētas un varēs uzzināt, kā
Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Ineta Lopenova aci pret
aci sastapusies ar pasaules mēroga slavenībām –
Eminem,
Madonna, grupu Kings of Leon, kamēr strādājusi Īrijā, kā
pilnas slodzes māmiņa Kristīne Zeme, iepazinusi veselības
aprūpes sistēmu Anglijā un uzņēmēja Ilze Ozola savu ikdienu
vadījusi Ziemeļamerikas augstākajā virsotnē Denali nacionālajā
parkā.

Intervijās un īsfilmās, cilvēki tiek aicināti stāstīt par
iemesliem, kādēļ devās projām no Latvijas, ko darīja ārzemēs,
cik ilgu laiku pavadīja ārpus mūsu valsts robežām, kādas bija
būtiskākās atšķirības starp dzīvi šeit un ārvalstīs. Tāpat
tiek vaicāts, kādu atbalstu remigrējušie saņēma atgriežoties
savās mājās, un kādu atbalstu būtu vēlējušies saņemt.

Cenu
aptaujas rezultātā tika izvēlēta zemākā cena un slēgts līgums
ar mūsu pašu
Alojas novada jauniešu domes jauniešiem – Andreju Vaičuku un
Kristeru Vaivodu.
Puiši šobrīd aktīvi strādā, lai līdz šī gada maijam samontēto
gala rezultātu
varētu parādīt plašākai sabiedrībai. Pagaidām ir nofilmēti

trīs remigrējušo
personu stāsti, bet arī citi Alojas novadā dzīvojošie
remigranti tiek
aicināti dalīties ar savu stāstu – intervijas vai īsfilmas
veidā, par pavadīto
laiku ārvalstīs, sazinoties pa e-pastu prese@aloja.lv.

Projekta ietvaros tiks organizētas arī citas aktivitātes –
tiks organizētas divas aktivitāšu dienas remigrantu ģimenēm ar
bērniem, apzinot remigrantu vēlmes. Tiks rīkoti pirmsskolu,
skolu pedagogu un sociālo darbinieku apmācību kursi par darbu
ar remigrantu bērniem, to adaptāciju mācību procesā un skolas
vidē. Tiks veidoti bukleti par remigrantu iespējām Alojas
novadā, Rīgas plānošanas reģionā un Latvijā kopumā, par dažādu
informācijas pieejamību, kontaktpersonām, atbalsta pasākumiem
un iespējām, un tie tiks izvietoti dažādās sabiedriskajās
vietās. Tāpat Alojas novada domes pārstāvji plāno tikšanos ar
latviešiem ārpus valsts robežām, kurās informēs par
pieejamajām iespējām un atbalstu dzimtenē. Projekta ietvaros
janvāra sākumā Ērikas Pičukānes vadībā notikusi lekcija
“Skolēni ar dažādu mācīšanās pieredzi Latvijas skolās” .

Informācija par cilvēkiem, kuri ir atgriezušies, nekur nav
pieejama, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus uzrunāt sev
pazīstamos remigrantus, lai sekotu līdzi informācijai par
piedāvātajām aktivitātēm un iespēju pastāstīt savu stāstu
plašākai sabiedrībai.

Sagatavoja: Monta Meldere

Aicinām novērtēt VTUA darbu
un aizpildīt aptauju
Aicinām izteikt viedokli par Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras darbu un aizpildīt aptauju, lai saņemtu ne tikai
novērtējumu, bet arī komentārus un idejas darba pilnveidei.

Aptauja pieejama tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļa “Par
VTUA”, apakšsadaļa “Aptauja”, https://bit.ly/37iBQY1, vai
pajautā inspektoram!

Alojas novada skolu Skatuves
runas konkursam 10-gade
Katru gadu februāris ir laiks, kad Alojas novadā uz mirkli
satiekas Vinnijs Pūks, Minkāns un slavenais pīlēns Tims,
Pepija Garzeķe, Tince un Mazais Mikiņš ar saviem lielajiem
darbiem, tur vienuviet blēņas, labie darbi, brīnumi un

piedzīvojumi. Tas viss kopā tik dažāds kā Imanta Ziedoņa
Krāsainās pasakas. Tas ir tad, kad Alojas novadā notiek
Skatuves runas konkurss.

Šogad 21. februārī pasākums notika jubilejas noskaņās, jo šī
bija 10. reize, kad novada skolu skolēni satiekas
konkursā. Konkursā piedalījās 20 dalībnieki, kuru sniegumu
vērtēja Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne,
amatierteātru “Man patīk…” un “Fabrika” režisore, Vilzēnu
tautas nama vadītāja Aira Lapkovska, Vilzēnu tautas nama bērnu
un jauniešu dramatiskā kolektīva “Knaģīši” režisore, Novada
jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere un Skatuves runas
konkursa 2011 uzvarētāja vidusskolēnu grupā Liene Bodniece
(Liepiņa). Lienei konkursa laikā bija iespēja atkal iejusties
konkursanta lomā, nolasot I. Ziedoņa dzejoli “Ceļā”, ar kuru
viņa uzstājās konkursā 2011. gadā.

1.
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grupā

konkursā

piedalījās

Staiceles

pamatskolas

skolniece Marta Leimane
(skolotāja Inga Lāce). Viņas sniegumu žūrija novērtēja kā ļoti
labu, piešķirot
1. vietu.

2.- 3. klašu grupā piedalījās 9 dalībnieki. 1. vietu žūrija
piešķīra Alojas Ausekļa vidusskolas 2.a klases skolniekam
Artim Jānim Janišonim (skolotāja Lāsma Volksone), 2. vieta –
Staiceles pamatskolas 2.klases skolniecei Baibai Mežulei
(skolotāja Baiba Eglīte), 3. vieta – Alojas Ausekļa
vidusskolas 2. a klases skolniecei Ievai Vīķei (skolotāja
Lāsma Volksone).

4. – 6. klašu grupā

vislabāk veicās Staiceles pamatskolas 4.

klases skolniecei Dacei Štemerei (skolotāja Maija Andersone),
kura konkursā piedalās ceturto reizi un ceturto reizi iegūst
1. vietu. Dalīta 2. – 3. vieta šajā klašu grupā Alojas Ausekļa
vidusskolas 5.b. klases skolniekam Gustavam Slotiņam
(skolotāja Ineta Lopenova) un 6.klases skolniecei Evelīnai
Vanagai (skolotāja Līga Kokina). Evelīna Skatuves runas
konkursā
līdz šim piedalījusies 5 reizes, četrās no tām
iegūstot pirmo vietu.

7.
-9. klašu grupā, kuru pārstāvēja tikai zēni,
konkurence bija vissīvākā, jo visu četri dalībnieku uzstāšanās
bija
līdzvērtīgas. Tomēr žūriju ar savu sniegumu
visvairāk pārliecināja Alojas Ausekļa vidusskolas 8.b klases
skolnieks
Rūdolfs Roļskijs (skolotāja Smaidīte Rudzīte), viņam 1. vieta.
Dalīta 2. – 3. vieta Staiceles pamatskolas 9. klases
skolniekam Viesturam Titovam (skolotāja Silva Jansone) un
Alojas Ausekļa
vidusskolas 8.b klases skolniekam Matīsam Piģēnam (skolotāja
Smaidīte Rudzīte).

Konkursa
10 gados žūrija ir noklausījusies un novērtējusi 344
priekšnesumus. visu laiku
populārākais autors, kura darbi runāti konkursā, ir Imants
Ziedonis( 29
priekšnesumi), tāpat dalībnieku vidū populāri ir arī Māras
Cielēnas darbi un
latviešu tautas pasakas un teikas.

Bez Daces un Evelīnas, kuras ir absolūtās novada Skatuves
runas konkursa līderes, ir vēl dalībnieki, kuri konkursā

uzvarējuši vairākkārt. Trīs reizes uzvarējis Valters Jānis
Stumps, pārstāvot Ozolmuižas pamatskolu (2015., 2016.,
2017.g.), Aleksis Oskars Strauts, pārstāvot Staiceles
vidusskolu (2011., 2012., 2013.g.), Kristiāna Aivija Viļumsone
(2011., 2013., 2014.g.), pārstāvot Alojas Ausekļa vidusskolu.

Konkursa
reģiona skatē, kas notiks Cēsīs 4. martā, Alojas novadu šogad
pārstāvēs visu
klašu grupu 1. vietu ieguvēji.

Lai
veiksmīga uzstāšanās mūsējiem Cēsīs!

Sagatavoja:

Alojas novada domes

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

Ilze Kapmale

Foto: Monta Meldere

Atklāts koncertcikls “Atnāc,
ieklausies,
pamēģini,
VARBŪT..!”
24. februārī tika atklāts Spožās nots ietvaros rīkotais
koncertcikls “Atnāc, ieklausies, pamēģini, VARBŪT..!”

Ik gadu februārī koncertu sniedz pūšamistrumentu spēles
audzēkņi. Šīs dienas koncertu bagātināja audzēkņi no
Mazsalacas, Vecumniekiem un Staiceles MMS. Paldies jaunajiem
mūziķiem un pedagogiem par brīnišķīgo koncertu!

Tiekamies martā, kad dzirdēsim, kā skan stīgu instrumenti!

