Atskats uz aizvadīto semestri
Staiceles vidusskolā
Zib mūža rats, zelta rats dienu skrejā,
Viss nāk un iet, te mirdz, te tumst,
Un ratam līdz skrejam mēs augšā, lejā,
Gan tu, gan es, ikviens no mums.
(A.Krūklis)
Godinot aizejošo gadu, iededzam sveces Adventes vainagos un svinam
Ziemassvētkus, apcerot aizzibējušā gada mirkļus neapstādināmajā mūža
ratā, kas pavisam drīz iegriezīs nezināmajā, 2015.gadā. Skolās
aizvadīts 2014./2015. mācību gada pirmais semestris. Kas palicis
atmiņā no ņirbošās dienu skrejas, un ko esam paveikuši?
Uzsākot jauno mācību gadu, Staiceles vidusskolas kolektīvu sagaidīja
tie paši mājīgie, bet pelēcīgi skumjie skolas gaiteņi, kaut pāris
gadus atpakaļ cerējām – 2014. gadā atzīmēsim izglītības pirmsākumiem
110. jubileju un visas telpas būs ieguvušas jaunu, mūsdienīgu izskatu.
No Alojas novada deputātu teiktā iedzīvotāju sapulcē 10. decembrī
varēja noprast, ka 2015. gadā Staiceles skolas gaiteņu remontam
budžetā nauda beidzot plānota. Tas būtu viens no lielākajiem mūsu
sapņiem jaunajā gadā.
Septembris ik gadus Staiceles vidusskolā paiet dažāda mēroga sporta
aktivitātēs: lepojamies gan ar uzvarām starpnovadu futbola un florbola
mačos, gan sasniegumiem vieglatlētikā. Mūsu skolas sporta dzīves
vadītājas – allaž darbīgās, aktivās skolotājas Vizma Tiltiņā un Inga
Konrāde – prot radoši kolektīvu iesaistīt gan Vislatvijas Olimpiskās
dienas, gan Veselības nedēļas aktivitātēs. Viņas deg par nepieciešamā
inventāra iegādi, organizē skolēniem aktivitātes ūdenī (tradicionālie
braucieni uz Pērnavas akvaparku) un uz ledus (slidotprasmes iemaņu
apguve Valmieras ledus hallē). Sadarbībā ar VJFC treneriem Aigaru

Ragaini, Jāni Valaņinu un Juri Krastiņu ik dienas tiek kaldināta jaunā
futbolistu paaudze. Šogad U – 13 B apakšgrupā 3.vieta Latvijā, kas ir
ļoti atzīstams sniegums!
Tā kā 2013./2014. mācību gadā mūsu pašapziņu ievērojami cēla izcili
izietā

skolas

akreditācija,

veiksmīgi

noritējušais

absolventu

salidojums jeb svētki Izglītībai Staicelē 110!, īpaši jāuzteic
vidusskolas bibliotekāres Ivetas Apsītes apjomīgais un pedantiskais
darbs grāmatas Mani skolas stāsti tapšanā, kas turpinās sadarbībā ar
izdevniecību, lai grāmatu varētu iegādāties ikviens. Arī šajā mācību
gadā I.Apsīte vada skolas vēstures izpētes pulciņu, plašo materiālu
klāstu prezentējot gan klašu kolektīviem audzināšanas stundās, gan
viesojoties aprūpes centros Urgā, Vīķos un Rozēnos. Viņas vadībā ik
gadus skolā organizē arī Bērnu un jauniešu lasītāju žūrijas darbu, tā
rodot iespēju papildināt mūsu bibliotēkas plauktus ar jaunām,
interesantām grāmatām. Bibliotekāres rosināti, audzēkņi tradicionāli
piedalījās Vidzemes Patriotiskās dzejas festivālā Salacgrīvā. I.
Apsīte: ”Septembrī Staiceles vidusskolas audzēkņiem bija iespēja
piedalīties Rīgā karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku!”
(Rīga-2014 ietvaros). Ielūgumu saņēmām, jo iepriekšējā mācību gadā
rakstījām domrakstus „Kā atmodināt Saulcerīti”. Pasākuma galvenais
notikums – jaunās Nacionālās Bibliotēkas atklāšana. Novembrī pulciņa
dalībnieki arī bija mācību ekskursijā uz Rīgu, lai iepazītos ar
Ziemeļblāzmas kultūras namu, apskatītu Dabas muzeju, baudītu „Staro
Rīga!” pasākumus.
Īpaši aktīva ļaužu grupa Staiceles vidusskolā ir 1.–4.klašu skolēni un
viņu audzinātājas, piedaloties dažādās Alojas novada aktivitātēs:
3.klase (audzinātāja Maija Andersone) pabija mācību ekskursijā Cēsīs,
4.klase – basketbola turnīrā (audzinātāja Dace Priekule), 2.klase
(Inga Neimane) – Putras dienas notikumos, audzinātājas Baiba Eglītes
pirmklasnieki – iesvētībās. Skolotāja I.Neimane (arī pirmskolas
metodiskās komisija dvēsele) ik gadus atraktīvi dažādo skolas
ārpusstundu dzīvi, viņiem atslābt neļauj novada metodiskās apvienības
vadītāja Inatra Vaļicka, izplānojot allaž saturīgus un interesantus
pasākumus.
Šogad Staiceles vidusskolā jaunums – mazpulka aktivitātes sk.

M.Andersones un prezidenta Endrija Maurīša (8.klase) vadībā. Pēc
direktora vietnieces Antras Rudzītes domām, mazpulcēni uzņēmuši
ievērības cienīgus apgriezienus. Bet piektdienās vidusskolā gaidīts
Jānis Voicišs, mūsu jaunsargu pulciņa vadītājs. Viņa audzēkņiem bija
iespēja

piedalīties

valsts

svētku

pasākumā

18.novembrī

Rīgā,

devītklasnieks jaunsargs Emīls Konrāds (izturot konkursu) soļoja arī
svinīgajā karaspēka parādē 11.novembra krastmalā.
Mācību ziņā priecājamies par ikviena audzēkņa sasniegumiem, pozitīvo
attieksmi

un

izaugsmi.

Lepojamies

ar

skolēniem,

kam

ikmēneša

rezumējumos vidējā atzīme ir 8 – 10, kas līdztekus tiešajam darbam
stundās, cītīgi iesaistās interešu izglītībā. Veiksmīgi iesācies
(turpināsies 2.semestrī) olimpiāžu laiks: angļu valodā Limbažos –
12.klases audzēkne Lelde Andersone (novadā iegūta atzinība, sk. Vizma
Lūse); 9.klases audzēknim Krišam Pinkulim – 3.vieta bioloģijas
olimpiādē (sk. Sandra Strauta). Apsveicam! Skolotāju aktivitātei un
radošumam ir būtiska nozīme audzēkņu zināšanu, prasmju un spēju
pilnveidē. Bet izglītības, inteliģences un erudīcijas līmenis aug ne
tikai mūsdienīgā, interaktīvā, rūpīgā un uzcītīgā mācību procesā. Ne
tikai brīnišķīgā tandēmā: skolēns – pedagogs, vecāki – pedagogs,
klases audzinātājs – mācību priekšmeta skolotājs. Arī pārgājienos,
ekskursijās un muzeju apmeklējumos, noskatoties Valmieras Drāmas
teātrī izrādes un tikšanās laikā ar literātiem, erudītu konkursos,
Baltijas jūras projektos, Dzejas dienās un publiskajās runās, ķīmiķu
šovā, vācot izlietotās baterijas, makulatūru un zinātnieku nakts
pasākumos.
Priecājoties, ka Staiceles vidusskolā jūtamies kā lielā un draudzīgā
ģimenē, kur palīdzam cits citam, atbalstām un iedrošinām, rūpējamies
un novērtējam viens otru – novēlu, lai 2015.gadā mums visiem pietiek
spēka realizēt savas ieceres, lai piepildās skaistākie sapņi gan
skolēniem un pedagogiem, gan jums, cienījamie vecāki! Lai tikpat
veiksmīga mums sadarbība 2015.gadā!
Alda Grāvere, direktora vietniece

Piekto gadu sveikti Alojas
novada zelta pāri
Aizvadītajā nedēļas nogalē pašvaldība jau piekto reizi svinīgi
godināja Alojas novada zelta pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50
gadu. Šoreiz Alojas kultūras namā ar skaisto notikumu sveica alojiešus
Viju un Jāni Berginus, un Brīvzemnieku pagasta iedzīvotājus Ingrīdu un
Gunāru Šķērstiņus.
Sirsnīgus vēlējumus zelta pāriem izteica novada domes priekšsēdētājs
Valdis Bārda, pasniedzot arī nelielu prēmiju, bet par muzikālu
sveicienu parūpējās kultūras nama koklētāju ansamblis „Māriņa”.
Gaviļnieki parakstījās arī Goda grāmatā. Svinību noslēgumā, kavējoties
atmiņās par kopā pavadītajiem gadiem, zelta pāri ar sanākušajiem
saskandināja šampanieša glāzes un nobaudīja svētku torti.
Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja
Inga Neimane pastāstīja, ka sākotnēji svinībām bija pieteikušies
astoņi pāri, taču veselības problēmu dēļ seši no tiem pasākumu
neapmeklēja. Nikolaju un Vilmu Mališevus no Brīvzemnieku pagasta,
Arvīdu un Ernu Krogzemus, un Regīnu un Valdi Zariņus no Staiceles
pagasta, staiceliešus Juri un Viju Sānus, un Arvīdu un Margrietu
Grāverus, kā arī alojiešus Nikolaju un Alīdu Larionovus pašvaldības
pārstāvji sveica, apciemojot mājās.
Zane Šlendaka
Aivara Drāznieka foto

VJFC “Staicele”
amata vakance
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Jaunatnes futbola centra “Staicele” direktora amatu.
Prasības pretendentiem:

1. Atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība;
2. Pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā sporta
jomā;

3. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze sporta izglītības
iestādes vadības darbā;

4. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas
svešvalodas prasme;

5. Spēja pieņemt lēmumus, prasme reaģēt un rīkoties ārkārtējās,
nestandarta situācijās un citos gadījumos;

6. Labas

zināšanas

psiholoģijā,

ļoti

labas

komunikācijas,

sadarbības un motivēšanas prasmes;

7. Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
8. Zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas un administrācijas
jautājumos;

9. B kategorijas autovadītāja apliecība.
Motivētu

pieteikuma

vēstuli,

CV,

izglītību

un

kvalifikāciju

apliecinošu dokumentu kopijas, un vīziju par VJFC “Staicele” iestādes
attīstības virzieniem iesniegt Alojas novada domē līdz 2015.gada
5.janvārim, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada
domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi
“Pieteikums vakancei VJFC “Staicele” direktora amats”.

Alojas Ausekļa vidusskolas
skolēni
praktiski
apgūst
uzņēmējdarbību
Valmierā aizvadīts Vidzemes reģionālais Skolēnu Mācību
uzņēmumu (SMU) gadatirgus „Ieskandini Ziemassvētkus!”.
Pasākumu organizēja Valmieras Profesionālā vidusskola
sadarbībā ar tirdzniecības centru „Valleta” un organizāciju
„Junior Achievement Latvia”. Tirdziņā tika pārstāvēti 32 SMU
no dažādām Vidzemes reģiona skolām, un kopumā tajā piedalījās
74 skolēni, tostarp arī Alojas Ausekļa vidusskolas 9.klases
audzēkņi Klāvs Elsiņš un Arta Bārda, un Mārtiņš Elsiņš, Edgars
Roļskijs, Valters Roļskijs un Rūdis Bīviņš no 11.klases.
Klāvs izveidojis uzņēmumu „Podainis”, kurā pats veido podus,
vāzes, dažādus citus traukus un figūriņas no māla un akmens
masas. Viņš izpilda arī pasūtījuma darbus. – Esmu pabeidzis
mākslas skolu. Diplomdarbu izstrādāju veidošanā, tāpēc ideja
uzņēmuma veidošanai balstīta uz pieredzi tajā, ko protu un kas
man patīk, – stāsta puisis. Arī viņa brālis Mārtiņš kopā ar
draugiem Valteru un Edgaru savā SMU „Zobratiņš” nodarbojas ar
ko sirdij tuvu – velosipēdu remontu un ērmriteņu (velosipēdu
ar blakusvāģiem) izgatavošanu.
Gadatirgus dalībnieku veikumu vērtēja žūrija. Tās sastāvā bija
tirdzniecības centra „Valleta” vadītāja Evija Švarca,
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas ekonomikas skolotāja Dace
Atslēga, Valmieras Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste un
metodiķe Sigita Tama, Valmieras Profesionālās vidusskolas
direktora vietniece Vita Zeibote, Valmieras pilsētas domes
deputāts un uzņēmējs Vugars Ecmanis, SIA „Austris AG” valdes
locekle Dace Amona, SIA „MG SHOW” valdes priekšsēdētājs Māris
Salmanis un AS “Swedbank” pārstāvis Jānis Bergs.
Lai gan tirdziņā neizdevās gūt lielu peļņu, tas neesot bijis

jauniešu mērķis. Iegūtā pieredze, izstrādājot SMU no idejas
līdz kam reālam, ir viņu lielākais ieguvums. – Bija ļoti
interesanti uzzināt, ko par mūsu paveikto domā tirdziņa
apmeklētāji un kāds ir žūrijas vērtējums, jo līdz šim zinājām
tikai pašu un alojiešu domas, – atzīst Mārtiņš. Visi uzskata,
ka pirmā dalība šādā pasākumā bijusi ļoti veiksmīga, jo SMU
„Zobratiņš” saņēma balvu nominācijā „Labākā pārdošanas
komanda”, bet Rūdis ar savu uzņēmumu „Rotaļu kabata”, kurā
gatavo koka rotaļlietas un attīstošās spēles, ieguva videi
draudzīgākā produkta titulu. Tā kā saņemts pozitīvs
novērtējums, skolēni plāno pie paveiktā neapstāties, un
turpināt attīstīt savus uzņēmumus.
Jaunieši atzina, ka veidot savus mācību uzņēmumus viņus
pamudinājusi skolotāja Dace Vilne. Viņa komercdarbību skolā
māca jau 10 gadus, taču līdz šim nevienam no audzēkņiem nebija
izdevies nonākt līdz gatavam SMU. – Šie skolēni apguvuši
pamatprasmes un zināšanas, lai gūtu reālu priekšstatu par to,
ko nozīmē kā pieaugušam cilvēkam dibināt uzņēmumu. Ja viņi
nākotni izvēlēsies saistīt ar šo jomu, tā nebūs sveša lieta, –
skaidro D.Vilne. Puišiem gan vēl nav skaidru domu par
profesijas izvēli, jo šai izvēlei, viņuprāt, laika vēl ir
pietiekoši.
Skolotāja

pateicas

Klāva

un

Mārtiņa

vecākiem

par

ieinteresētību un palīdzību transporta jautājumos, jo līdz
Valmierai tika nogādāti ne tikai abi puiši, bet arī citi
skolēni. Paldies arī skolas direktorei Inesei Mētriņai, kura
pasākumā nogādāja pārējo grupu! Savukārt jaunieši izsaka lielu
pateicību skolotājai D.Vilnei par iedrošināšanu, atbalstu un
dalīšanos ar zināšanām.
Zane Šlendaka

VUGD aicina būt uzmanīgiem
vētras laikā
Saskaņā ar Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra
(LVĢMC) sniegto informāciju, sestdien naktī Latvijā
pastiprināsies vēja brāzmas līdz 20-24m/s, bet Kurzemē un
Vidzemē nakts otrajā pusē un priekšpusdienā tās sasniegs pat
27-32 m/s.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina
cilvēkus sagatavoties spēcīgajam vējam un atgādina par drošu
rīcību vētras laikā, lai pasargātu sevi un apkārtējos no tās
radītajiem postījumiem:
Parūpēties, lai mobilais telefons būtu pilnībā uzlādēts.
Spēcīgu vēja brāzmu dēļ mājokļi bieži paliek bez
elektrības. Tieši mobilais telefons palīdzēs Jums
sazināties ar apkārtējiem, kā arī nepieciešamības
gadījumā izsaukt operatīvos dienestus;
Sagatavojiet kabatas lukturīšus un pārliecinieties, ka
mājās ir baterijas, kuras ievietot radioaparātā.
Elektrības pārrāvumu laikā radioaparāts būs Jūsu vienīgā
iespēja uzzināt par notikušo un saņemt operatīvo
dienestu ieteikumus turpmākai rīcībai;
Daudzdzīvokļu māju iemītnieki ir aicināti pārliecināties
par to, ka uz viņu balkoniem neatrodas lietas, kuras
vējš var aizpūst, tādējādi apdraudot garāmgājēju
veselību un dzīvību. Tās lietas, kuras nevar pārvietot
iekštelpās, ir stingri jānostiprina;
Privātmāju un lauku iedzīvotājiem ir jāpārliecinās, ka
viņu māju pagalmā visas vieglākās lietas ir piesietas
vai nostiprinātas tā, ka vējš tās nevar aizpūst;
Ja nepieciešams novietot automašīnu, tad tam izvēlieties

vietu, kas nav zem kokiem vai tiešā to tuvumā.
Lai vētra neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību, VUGD
aicina:
Iespēju robežās vētras laikā ir jāuzturas telpās un tās
jāpamet tikai galējas nepieciešamības dēļ. Lūstoši koki,
vēja norauti reklāmas stendi un ēku konstrukciju daļas
var apdraudēt ne tikai cilvēku veselību, bet arī
dzīvību;
Ja tomēr vētras laikā atrodaties ārpus telpām,
izvairieties pārvietoties un uzturēties zem kokiem,
reklāmas stendiem un celtniecības sastatnēm, neejiet
pāri tiltiem;
Aizveriet logus, durvis un bēniņu lūkas;
Esot telpās, neuzturieties tiešā logu tuvumā. Lūstoši
zari un vēja nesti priekšmeti var izsist loga rūtis;
Ja vētras laikā bērniem ir jādodas ārpus mājas, vēlams
viņus pavadīt;
Nelietojiet lietussargu, tas samazinās redzamību,
pastiprināti uztver vēja brāzmas un var savainot citus
garāmgājējus;
Neaizmirstiet par ugunsdrošību. Ja vētras rezultātā ir
radušies elektrības pārrāvumi, lai pārvietotos pa māju,
izmantojiet lukturīti. Neatstājiet degošu sveci bez
uzraudzības;
Lai savlaicīgi iegūtu informāciju par gaidāmo vētru, kā
arī rīcību tās laikā, atstājiet ieslēgtu radio vai
televizoru.
Vētras laikā jūrā var veidoties augsti viļņi, tāpēc VUGD
atgādina – kategoriski aizliegts atrasties uz moliem. Šajā
laikā mola akmeņi ir slideni, tāpēc viļņu un spēcīgā vēja dēļ
cilvēks viegli var iekrist ūdenī. No ūdens paša spēkiem izkļūt
ārā praktiski nav iespējams un zemās ūdens temperatūras dēļ
strauji iestājas ķermeņa atdzišana.

Ja ir nogāzušies koki, pārrauti vadi, notikusi avārija vai
cits negadījums, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību,
zvaniet pa tālruņa numuru 112.
Sagatavoja
Viktorija Gribuste
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece
Tel. 29468106
E-pasts: Viktorija.gribuste@vugd.gov.lv

Meklē
saimnieku
pieklīdušam sunim

Vecatē

Vecates centrā (Burtnieku novadā) pieklīdis vidēja auguma,
ļoti jauks un draudzīgs suns. Tas bijis paņemts no
patvesmes un līdz šim esot piederējis kādam Alojas
iedzīvotājam.
Saimnieku lūgums atsaukties, zvanot pa t. 64230679. Ja īstie
saimnieki neatradīsies, suņuku gatavi paturēt cilvēki Vecatē.
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Naktsvijoles

interesentus un atbalstītājus Brīvzemnieku pagastā
pulcināja uz pirmā pašu īstenotā vides projekta atklāšanu.
Vēloties popularizēt Puikules ciema vārdu un šejienes skaisto
dabas vērtību – Puikules purvu ar Purezeru tā vidū –, sieviešu
klubs guva atbalstu Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu
konkursā un īstenoja projektu Informatīvo stendu izvietošana
par Puikules-Tēvgāršas purva dabas vērtībām. Naktsvijoļu
vadītāja Ziedīte Jirgensone un projekta vadītāja Ilze Ozola
(viņa
arī
Latvijas
Kūdras
ražotāju
asociācijas
izpilddirektore) vienbalsīgi atzina – viena bez otras nemaz
nebūtu uzdrošinājušās šo darbu sākt. Turklāt doma par
piedalīšanos radusies abām vienlaikus.
Pirmais biedrības un viņu atbalstītāju veikums skatāms jau
ceļmalā iepretim Brīvzemnieku pagasta pārvaldes ēkai – tas ir
viens no desmit projektā izveidotajiem izglītojošajiem
stendiem. Pie tā risinājās arī pasākuma svinīgā ievaddaļa –
skanēja apsveikuma runas, čaklo naktsvijoļu un viņu palīgu
slavēšana un paveiktā ilgnoturības vēlēšana. Lielajā stendā
norādīts gan ceļš uz purvu, gan vietējās saimniecības, kas
atvērtas ekskursantiem. – Puikulē dzīvoju 5 gadus. Te ir ļoti
skaista muiža un, protams, purvs. Žēl, ka šīs vērtības nav
ieraugāmas no ceļa. Vajadzīgas norādes uz šiem objektiem. Tas
būtu nākamais veicamais uzdevums, – teic I. Ozola.
Novērtēja pirmo no desmit stendiem sanākušie visi kopā devās
nelielā pārgājienā uz purvu un Purezera dabas taku, kur
izvietoti atlikušie stendi. Dabas taku savulaik ap ezeru
izveidoja un uztur VAS Latvijas valsts meži (LVM). Uzņēmums
atbalstīja arī Naktsvijoļu projektu. Pie takas ierīkotajā LVM

atpūtas vietā pie ugunskura sanākušos sagaidīja Purva princese
(Inga Neimane) ar karstu tēju.
Izzinošajos materiālos projekta vadītāja I. Ozola izcēlusi
interesanto un tipisko, kas raksturīgs Puikules-Tēvgāršas
purvam. Izrādās, tā vietā sākotnēji bijis ezers, bet purvs
radies pirms 8000 gadiem un pirmie kultūraugi tā apkārtnē
sākti audzēt aptuveni pirms 5000 gadiem. Tas zināms, jo šis
purvs valstī ir viens no nedaudzajiem, kurā veikti kūdras
slāņu pētījumi un to vecuma datējumi. Vēl kāds stends vēsta
par purvā esošajām amēbām, zaļaļģēm un pat vulkāniskajiem
pelniem. Citā lasāms par šī purva populārākajiem augiem,
ieskicējot, kas katrā neparasts. Tur augošos viršus mēdza
izmantot alus garšas bagātināšanai, vaivariņā esošie
homeopātiskie līdzekļi var novērst Laimas slimību, kad tikko
iekodusi ērce, bet rasenes sula līdz pret kārpām un varžacīm.
Un kā nu tādā vietā bez purva sērmūkšļa un purva priedes!
Starp citu, planšete par purva priedēm it kā vilina takas
viesus ievirzīties nedaudz dziļāk purvā. – Te var redzēt
augstajam purvam raksturīgo ainavu – mazās priedītes. Tās ir
īpašas, jo reti kurš var iedomāties, ka tās var sasniegt pat
200 gadu vecumu. Parastā priede šādā vecumā ir 40 m augsta,
bet šīs – tikai aptuveni 3 m, – uzsver I. Ozola. Aptuveni 3, 5
km garo taku mērojām pāris stundu laikā. Jāteic, uzstādītie
stendi pastaigu padarīja interesantāku – ir vērtīgi pie tiem
apstāties un uzzināt kaut ko jaunu.
Lai piesaistītu arī ārzemju tūristus, teksts stendos lasāms
arī angļu valodā. Bet lai nebūtu uz papīra jāizliek faktu
gūzma, planšetēs norādīti QR kodi, kurus aktivizējot,
virtuālās vides cienītāji var uzzināt vairāk par stendā
aprakstīto. Tam gan nepieciešams viedtālrunis, aplikācija QR
code reader un mobilais internets. Vēl projektā paredzēts
izveidot 2000 bukletu, ko izplatīs interesentiem. Pasākumā
piedalījās arī Alojas novada Tūrisma informācijas centra
vadītāja Inese Timermane. Par dabas takas pilnveidošanu viņa
ir priecīga – būs iemesls biežāk vest tūristus. Sarunbiedre

apliecināja, ka dabas tūrisms kļūst arvien populārāks arī
Alojas novadā – šogad daudz bijis gan laivotāju, gan dabas
taku staigātāju. Gandarījumu par nevalstiskās organizācijas
nozīmīgu devumu Alojas novada attīstībā un pilnveidē, tāpat
laba vēlējumus izteica arī novada domes pārstāvji –
priekšsēdētājs Valdis Bārda, Rihards Būda un komercdarbības
speciāliste Baiba Birzgale.
Naktsvijoļu vadītāja Z. Jirgensone pauda prieku par ikvienu,
kurš pielicis savu roku vai domu projekta īstenošanā, lai citi
varētu uzzināt ko jaunu par purvu. Viņa atklāja, ka šobrīd
izsludināts ļoti kārdinošs projektu konkurss, kurā apsver
piedalīties un jau īstenoto attīstīt tālāk. Par to vēl
dzirdēsim.
Līgas Liepiņas
teksts un foto
Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts
“Auseklis”

ZAAO un Vidzemes Augstskolas
studenti attīsta sadarbību
SIA ZAAO (ZAAO) un Vidzemes Augstskolas studentiem šonedēļ
notikušas vairākas tikšanās abpusējai informācijas un ideju
apmaiņai. Kursa „EKO uzņēmējdarbība” studenti, iepazīstot
uzņēmuma darbību, attīstības tendences un infrastruktūru,
izstrādājuši eksāmena darbus par materiālu otrreizējās
pārstrādes iespējām, poligona gāzes izmantošanu un sabiedrības

izglītošanas problemātiku videi draudzīgai rīcībai. Savukārt
koka ēku un ekobūvju celtniecības studenti mācību ekskursijas
ietvaros apmeklēja reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru
„Daibe”, lai labāk izprastu iekārtu darbību un procesus, kuri
tiek
nodrošināti,
sniedzot
mūsdienīgus
atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus.
Sadarbību ar augstskolas docētājiem un studentiem ir plānots
turpināt un ikdienā tā notiek arī mācību prakšu ietvaros.
Paldies augstskolas docētājiem Mairai Leščevicai un Gintam
Šķenderam par teorijas un prakses apvienošanas veicināšanu
studiju procesā, sagatavojot patiesi zinošus jaunos
speciālistus.
Sagatavoja
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob.tālr.:26610013
E-pasts: zane.leimane@zaao.lv
Twitter.com/zaao_lv
Draugiem.lv/zaao
www.zaao.lv

Nosvinēta
kordziedāšanas
simtgade Alojā
Novembra beigās Alojas kultūras namā notika pirmais no
cikla “Muzikālā advente” svinīgajiem pasākumiem –
„Kordziedāšanai Alojā 100”. Pasākuma apmeklētājiem atskatīties
kordziedāšanas vēsturē Alojā palīdzēja ne vien skaists
koncerts, bet arī kultūras nama mazajā zālē izvietotā
fotoizstāde.
Pasākuma vadītāja Inga Neimane sarīkojuma laikā pastāstīja par
alojiešu Indriķa Zīles un dzejnieka Ausekļa dalību Pirmajos
Vispārējos dziesmu svētkos, dziedāšanas biedrību veidošanos,
koriem un to diriģentiem. Vēsturiskos stāstus papildināja
Alojas kultūras nama jauktā kora „Ale” dziedājums, zēnu
ansambļa un vokālā ansambļa „Asniņi” jaunākās grupas
uzstāšanās, kā arī Alojas Ausekļa vidusskolas skolēnu –
ģitāristu un Alojas Mūzikas un mākslas skolas kora
priekšnesumi.
Tuvojoties koncerta izskaņai, dziedātājiem uz skatuves
pievienojās arī vairāki zālē sēdošie. I.Neimane lūdza visus,
kas jebkad dziedājuši kādā korī, kopā ar koncerta dalībniekiem
nodziedāt „Lai sasaucamies, lai dziedam”, bet pēc tam par
ieguldīto darbu kora „Ale” diriģēšanā paldies teica bijušajiem
diriģentiem Anitai Āriņai, Marutai Gaugerei, Anitai Roļskijai,
Dainai Mūrniecei, un esošajam diriģentam, kas kori vada kopš
1997.gada, Aivaram Tomiņam.
Zane Šlendaka

Sācies BK “Aloja” sieviešu
basketbola čempionāts
29.novembris bija dzimšanas diena jaunam projektam –
basketbola kluba (BK) “Aloja” sieviešu basketbola
čempionātam. Šajā sezonā Alojas komandas diemžēl nespēlē
Ziemeļvidzemes sieviešu basketbola līgā, jo nācās saskarties
ar sastāva problēmām, bet šādā mazāka mēroga pasākumā Aloja
startēs ar divām komandām – BK “Aloja” un “AAV”. Pēc 19 gadu
pārtraukuma ir atdzimusi komanda arī Staicelē, par ko ir
neviltots prieks. Spriežot pēc pirmajā sabraukumā redzētā,
komandas ir diezgan līdzvērtīgas.
Šo čempionātu atklāja “AAV” un Staiceles komandu spēle. Līdz
jaunā turnīra pirmajam grozam nācās gaidīt aptuveni četras
minūtes, tad veiksmīgs metiens izdevās Alijai Neļķei no “AAV”
komandas. Katrā ceturtdaļā krājot punktu pie punkta, spēli
uzvarēja “AAV” ar 38 : 24 ( 7:4,10:6 , 9:4,12:10). No
alojietēm uguņoja Madara Grigore – 16 punkti ( četri trāpīti
trīnīši) un Nikola Beļakova ar 12 punktiem, bet no
staicelietēm Agate Zobena guva 15 punktus.
Otrajā spēlē tikās BK “Aloja” un “AAV”. Pēc neveiksmīga spēles
sākuma, jaunākā Alojas komanda ceturtdaļu noslēdza ar
iespaidīgiem trīspunktu metieniem – trīs sekmīgi trāpijumi pēc
kārtas un uz tablo neizšķirts 11: 11. Tālāk sekmīgai
pretestībai pietrūka gan spēku, gan meistarības. BK “Aloja”
guva pārliecinošu uzvaru ar 45 : 26 ( 11:11, 8:2, 17:9,9:4),
uzvarētājām Ilze Šulca guva 19 punktus, Kristiāna Viļumsone
11, bet zaudētājām Nikola Beļakova 6, Madara Grigore un Alija
Neļķe katra pa 5 punktiem.
Pēdējā pirmā posma spēlē tikās “Staicele” un BK “Aloja”.
Diezgan negaidīti visu pirmo ceturtdaļu vadībā bija
staicelietes, uzvarot ar 12 : 4. Otrajā ceturtdaļā spēle
izlīdzinājās, puslaikā rezultātam esot 15 : 15. Trešo

ceturtdaļu BK “Aloja” noslēdza savā labā ar 12 : 5, taču
noslēguma staicelietes ar lielu neatlaidību spēja uzturēt
intrigu līdz pašam spēlesbeigām. BK “Aloja” uzvarēja tikai ar
33 : 29 ( 4 : 12, 11:3, 12 : 5, 6 : 9), uzvarētājām Ilze Šulca
guva 16, Anastasija Beļakova 12 punktus, bet zaudētājām Agate
Zobena – 14 punktus.
Patīkami, ka spēles bija diezgan kupli apmeklētas no skatītāju
puses. Nākamais posms jau 13.decembrī Alojas sporta hallē.
Galerija
Aldis Pinka, čempionāta galvenais tiesnesis

