Staiceles Mūzikas un Mākslas
skolas audzēkņu uzņemšana
2020/2021 m.g.
Staiceles Mūzikas un Mākslas skola uzsāk iesniegumu pieņemšanu
audzēkņu uzņemšanai šādās izglītības programmās:

Klavierspēle
Vijoļspēle
Ģitārspēle
Vokālā mūzika – dziedāšana
Pūšamie instrumenti: saksofona, flautas, klarnetes spēle
Vizuāli plastiskā māksla
Vizuāli plastiskā mākslas sagatavošanas klase (5-7.g.)

Elektroniska pieteikšanās, aizpildot veidlapu: šeit.

Dokumentu iesniegšana klātienē: 26.-28. augusts.

Plašāka informācija pie skolas direktores: 26332269 vai
29182499. E-pasts: staiceles.mms@aloja.lv

Staiceles pilsētas bibliotēkā
jūnija mēnesī bija skatāmas
divas izstādes
Staiceles pilsētas bibliotēkā jūnija mēnesī bija skatāmi ILZES
ZAĶES skrapbukinga tehnikā radītie darbi – apsveikuma
kartītes, albumi, dāvanu kastītes un citas burvīgas lietiņas;
kā arī PĀRSLAS PROKOPOVIČAS UN INĀRAS ČAUNES mozaīktehnikā
veidotās gleznas ar dimantiem.

I. ZAĶES skrapbukinga tehnikā radītie darbi – apsveikuma
kartītes, albumi, dāvanu kastītes un citas burvīgas lietiņas:

P. PROKOPOVIČAS UN I. ČAUNES mozaīktehnikā veidotās gleznas ar
dimantiem:

Sākas
pieteikšanās
attālinātām mācībām ES fondu
projektā
30. jūnijā atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai
Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”,
kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā
kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties
no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām
notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs
tikai attālināti.

Jaunas mācību iespējas

Attālināto mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs

piedāvā 23 izglītības iestādes. Šajā kārtā izglītības
programmu piedāvājums tiek paplašināts ar iepriekš nebijušu
iespēju izvēlēties kādu no interesējošām izglītības programmām
arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai
koledžā.

Tāpat kā iepriekš, arī attālinātām mācībām pieteikšanās norit
tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot
latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts
laikā.

Viss mācību saraksts un pieteikšanās notiek ŠEIT.

Mācībām

var

pieteikties

strādājoši

un

pašnodarbināti

iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam,
tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot
darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Saskaņā ar 2020.
gada 16. jūnijā valdībā apstiprinātajiem noteikumu
grozījumiem, tagad katrs strādājošais projekta laikā var
mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita,
taču vienlaicīgi mācīties var tika vienā izglītības programmā.
Mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies
attālināto mācību kārtā, sāksies 2020. gada jūlijā un augustā.

Šoreiz mācības tikai attālināti

“Latvijas iedzīvotāju profesionālā pilnveide un kompetenču
paaugstināšana, reaģējot uz aktuālajām tautsaimniecības
vajadzībām, ir būtisks krīzes seku mazināšanas un ekonomikas
atveseļošanas pasākums. Apstākļos, kad mācību norise klātienē
ir ierobežota, šajā kārtā iedzīvotājiem ir sarūpēta iespēja
apgūt kompetences attālinātā formā. Mācoties attālināti, ir

vairāki ieguvumi –
laikā, kad samazinājušies ienākumi,
attālinātām mācībām nav nepieciešami ceļa izdevumi, un laiks,
kas citādi būtu jāpatērē, dodoties uz savu mācību vietu.
Šoreiz nav jāmeklē tuvākā izglītības iestāde ar vajadzīgo
mācību piedāvājumu,” norāda VIAA direktore Dita Traidās.

Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu
mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem
jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba
devējs.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas,
savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz
asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts
piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām
tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības
koordinatoriem 81 VIAA sadarbības pašvaldībā. Mācību
pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš
piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt
Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras
konsultāciju.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un
atbalsta iespējām, nepieciešamajiem digitālajiem rīkiem un
programmatūru attālināto mācību kārtā, kā arī visu mācību
saraksts
ir
publicēts
projekta
tīmekļa
vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Iesaistījušies 26 tūkstoši strādājošo

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau četras
pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 26 028
strādājošo, no kuriem vairāk nekā 22 000 izglītošanos jau
pabeiguši. 32% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem,
savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem. 31% mācību dalībnieku ir
rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā
projektā līdz 2023. gadam plānots iesaistīt 53 tūkstošus
nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan
darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas
Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk
gandrīz 47 miljonus eiro.

Papildu informācija:

Alise Bērziņa
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785462
e-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv

Aicina komandas pieteikties
Alojas novada čempionātam
pludmales volejbolā
Kā katru gadu, arī šajā sezonā Alojas novadā norisinās
atklātais čempionāts pludmales volejbolā. Šogad
norisināsies no 12. jūlija līdz 16. augustam.

Pieteikšanās
dalībnieku

tas

katrai kārtai – sūtot komandas nosaukumu,
vārdus
un
uzvārdus
uz
e-pastu

ineta.vladimirova@aloja.lv. Pieteikšanās noslēdzas 2 dienas
pirms katra posma sākuma.

1.POSMS: 12. jūlijs Alojā

2.POSMS: 26. jūlijs Vilzēnos

3.POSMS: 9. augusts Ozolmuižā

4.POSMS: 16. augusts Ungurpilī

Dalības maksa: 3 eiro no katras komandas.

Aicinām dalībniekus iepazīties ar sacensību pamatnoteikumiem
un citām niansēm, kas pieejamas nolikumā.

Noslēdzies
izsludinātais
konkurss

pašvaldības
NVO
ideju

Noslēdzies
Alojas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu
konkurss, un Alojas
novada domes 26. jūnija sēdē ir apstiprināti konkursa
rezultāti. Konkursā tika
saņemti trīs pieteikumi, kurus, saskaņā ar konkursa nolikumu,
izvērtēja
vērtēšanas komisija. Šogad nolemts, ka pašvaldības finansējumu
(500 eiro)
saņems visi trīs pieteikumu iesniedzēji.

Jauniešu
biedrība “Pivālind”. Projekts: “Čakla bij’ man māsiņa…”

Projekta
mērķis: Staiceles kultūras mantojuma, unikālo tradīciju
saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, nodrošinot
pēctecību un radot
visiem iedzīvotājiem pieejamu kultūrvidi. Projekta galvenais
uzdevums: gūstot
pieredzi, mācoties no citiem labo praksi, sekmēt mazpilsētas
iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanu. Nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem
kvalitatīvu un
daudzveidīgu kultūras procesu norisi un to pieejamību tuvāk

dzīves vietai.

Projekta
īstenošanas periods: 05.07.2020.-31.12.2020.

Biedrība
“Alojas radošais kluba “Liepale””. Projekts: “Aloja – rīta
zvaigznes pilsēta!”

Projekta
mērķis: Projekta izveidotie objekti atgādinās par mūsu
novadnieka dzejnieka Ausekļa 170 gadu jubileju

un

par

dzejnieka paustajām
idejām. Ausekļa zīme vides objektos veicinās tās izmantošanu
pilsētas vizuālajā
tēlā arī nākotnē. Auseklis ir ne tikai mūsu pilsētas, bet
visas mūsu tautas
pašapziņas simbols. Projekta aktivitāšu īstenošana veicinās
jaunu prasmju
apguvi Alojas pilsētas iedzīvotājiem, piesaistot arī jauniešus
un seniorus.

Projekta
īstenošanas periods: 01.07.2020.-30.09.2020.

Biedrība
“Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”. Projekts: “Fototehnikas
iegāde Alojas
Ausekļa vidusskolai”

Projekta

mērķis: Iegādājoties jaunu un mūsdienu tehnoloģiju laikmetam
atbilstošu fototehniku, izglītības iestāde sadarbībā ar citiem
sadarbības
partneriem varēs kvalitatīvā veidā dokumentēt un atspoguļot
dažādas ar
izglītību, kultūru, sportu un sabiedrības līdzdalību saistītas
norises,
popularizējot izglītības iestādi un Alojas novadu. Skolai būs
plašākas iespējas
veidot un saglabāt skolas vēsturi, veidot kvalitatīvus foto
un video materiālus.

Projekta
īstenošanas periods: 01.07.2020.-31.12.2020.

Paldies projekta iesniedzējiem par
radošām un pārdomātām idejām konkursu pieteikumiem, kā arī
Alojas novada dome
vēl veiksmi projekta ideju īstenošanā!

Staicelē centrālā ūdensvada
avārija:
29.jūnijā,
15:00-17:00, nebūs ūdens visā
pilsētā
“Alojas Novada Saimniekserviss” informē: Staicelē centrālā
ūdensvada avārija. Šodien, 29. jūnijā, laika posmā no plkst.

15:00 līdz 17:00, visā pilsētā nebūs ūdens!

Lūdzam sagatavot ūdens rezerves, kā arī būt iecietīgiem un
saprotošiem līdz avārijas situācija tiks novērsta!

Informācija
par
nodokļu
parādu dzēšanu 2020.gada 2
ceturksnī
Alojas novada dome saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25. panta trešo daļu ir veicis Alojas novada domes
budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda
naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2020. gada 2. ceturksnī
summā EUR 121,50, lēmums Nr. 248 (protokols Nr. 10 34 #).

Alojas novada dome informē, ka saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 16. panta pirmās daļas 10. punktu,
25.1 panta 2. punktu Alojas novada dome dzēš nekustamā īpašuma
nodokļa pārmaksas 35,69 EUR apmērā, lēmums Nr. 247 (protokols
Nr. 10 33#).

Cenu aptauja Nr. CA 2020/35
“Zālāju
pļaušana
Alojas
pilsētā un Ungurpils parkā
2020. gadā”
Publicēts 26.06.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz
2020. gada 3. jūlijam. 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

Noteikumi
3. pielikums – Alojas zālienu pļaujamās platības
4. pielikums – Ungurpils parka pļaujamā platība
Rezultāti

Cenu aptauja Nr. CA 2020/34
“Sadzīves tehnikas piegāde
Alojas Ausekļa vidusskolai”
Publicēts 26.06.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz

2020. gada 3. jūlijam. 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
2. pielikums – Tehniskais-finansu piedavajumsDownload
PĀRTRAUKTS

“Kroņa
andele”
pulcē
50
tirgotājus
un
priecē
novadniekus
Pandēmijas dēļ ikgadējo “Pavasara gadatirgu” nācās atcelt un
visas plānotās Alojas pilsētas svētku aktivitātes valdības
noteiktās distancēšanās dēļ nebija īstenojamas. Tomēr tā vietā
vasaras saulgriežos Alojā tika organizēts gadatirgus “Kroņa
andele Alojas novadā”. To papildināja kultūras programma –
koncertēja pilsētas svētku zaļumballei
“Zēgervaldes trio” un piedalījās novada

nolīgtā grupa
amatiermākslas

kolektīvi.

Lai stāvlaukumā un plašajā zālienā ikvienam būtu nodrošināta
obligātā distancēšanās, svētki notika neierastā vietā –

Valmieras ielā pie autoostas. Gadatirgus laikā bija
pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, un brīvprātīgie palīgi –
Alojas novada
jaunieši, tirgus laikā atgādināja apmeklētājiem par distances
ievērošanu un roku dezinficēšanu.

Tirgoties gribētāju skaits pārsniedza 50 un preču dažādība
atbilda ikviena gaumei. Daudzi tirgus apmeklētāji, piedalījās
loterijā un ziedoja 1 eiro nākamā gada kalendāra drukāšanai ar
fotokonkursa “Mans Alojas novads” labākajām fotogrāfijām. Kopā
tika saziedoti 181 eiro. Arī gadatirgū ikviens varēja aplūkot
fotogrāfiju izstādi, kas šobrīd apskatāma Alojas kultūras
namā.

Gadatirgus apmeklētāji tika aicināti balsot par biedrības
“Alojas novada attīstība” organizētajam ikgadējam konkursam
pieteiktajiem Jāņu ugunsratiem. Visvairāk balsu (23) un
krāšņākā
veikums,

ugunsrata balvu ieguva Zandas Bīviņas ģimenes
2. vietā atstājot Paulas Treimanes (13), bet 3.

vietā – Ingas Mauriņas-Kaļvas (9) ugunsratus.

Kultūras programmu aizrautīgu vadīja Pindaka un Pindacīšas,
kuru lomās iejutās Anda un Alvis Bondari. Viņu iedrošināti
skatītāju priekam uzstājās Staiceles kultūras nama vokālais
ansamblis “Vēlreiz”, Puikules tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Ozoli” un amatierteātris, Vilzēnu tautas nama
vokālais ansamblis “Heihēra” un deju kolektīvs “Anemone”,
Alojas kultūras nama 7.-9.klašu deju kolektīvs “Avotiņš”,
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis” un jauktais koris
“Ale”. Kolektīviem šī bija ilgi gaidīta uzstāšanās pēc vairāku
mēnešu mēģinājumiem attālinātā režīmā. Skatītāju interese par
notiekošo laukumā pie skatuves neatslāba piecu stundu garumā.
Skatuvi ziedu un zaļumu rotā ietērpa Antra un Vēsma Ozolas.
Koncertā skaņu nodrošināja SIA “Decibel”.

Ziedu
vainagos greznojušās bija daudzas meitas un sievas, bet
konkursā piedalīties
sadūšojās 18: Elīna Strode, Zanda Bīviņa, Rūta Bārda, Sanita
Bārda, Dace Ēķupe,
Gunita Rozīte, Sanita Silmale, Judīte Mažeika, Žanna Millere,
Zanda Aderniece,
Everita Silmale, Evija Pētersone, Vēsma Irbe, Baiba Siktāre,
Inese Timermane,
Baiba Eglīte, Agnese Rudzīte un Evelīna Rudzīte. Žūrija par
krāšņākajiem atzina
Elīnas Strodes, Baibas Eglītes, Zandas Adernieces, Evijas
Pētersones, Sanitas
Bārdas un Baibas Siktāres vītos vainagus. Uzvarētājas saņēma
gardas balvas.

Tāpat netrūka drosmīgo, kas kāpa biedrības
“Alojas novada attīstība” organizētā un Māra Siktāra ģimenes,
un Valda Možvillo
aktivitātes

gatavotajā

umurkumurā.

Balvas

šīs

dalībniekiem dāvāja atbalstītāji: veikals
“Top”, Gatis Endziņš, Arnis Siliņš, Andrejs Šišlo, SIA
“Mieriņš”, SIA “Būsi
vesels”, SIA “Rudzo”, “Malkas krāsnī cepta pica”.

Svētki noslēdzās vakarā ar itin kuplo lāpu gājienu no
autoostas uz Struņķu kalnu. Tika pārbaudīts, cik tālu ripos un
spoži degas Jāņu ugunsrati. Ierobežojuma dēļ gan ugunsratus
nācās ripināt gaismā, kas laupīja izbaudīt liesmu spožumu.
Vistālāk ripoja Paulas Treimanes ugunsrats, galveno balvu –
100 eiro laimēja Paulai. Atnākušie izmantoja iespēju un lēca
pāri nelielajam, kalna piekājē iedegtajam ugunskuram.
Aktivitātes laikā par muzikālo pavadījumu gādāja Māris
Grīnbergs un Normunds Minalto.

“Kroņa andeles” organizatori pasakās ikvienam,
kas palīdzēja un iesaistījās “Kroņa andeles” organizēšanas
darbos!

Sagatavoja: I. Laizāne

Foto: J. Lapšina

