Pieejams skolēnu Covid-19
testēšanas pārskats interešu
izglītības
iestāžu
informēšanai
Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv turpmāk būs pieejams
Covid-19 testēšanas pārskats. Ņemot vērā, ka skolēnu skrīninga
testēšanas rezultātā nav izveidojams digitālais sertifikāts,
šo testēšanas pārskatu skolēnu vecāki nepieciešamības gadījumā
var izmantot interešu izglītības iestāžu (pulciņi, sporta
nodarbības, koris u.c.) informēšanai par bērna testa
rezultātu, informē Nacionālais veselības dienests (NVD).

Jāņem vērā, ka šim pārskatam ir informatīvs raksturs un tas
nav pielīdzināms digitālajam Covid-19 sertifikātam. Pārskats
nesatur QR kodu un to nevar izmantot pasākumu, ēdināšanas
iestāžu u.c. apmeklēšanai.

Lai apskatītu Covid-19 testēšanas pārskatu, tīmekļvietnē
jāpieslēdzas ar savu internetbanku vai citu rīku un jāizvēlas
aizbildībā esošas personas profils. Savukārt jaunieši no 14
līdz 17 gadiem, kuriem ir pieejama pilnā internetbankas vai
Smart ID versija, pārskatu var iegūt, pieslēdzoties ar savu
identitāti.

Covid-19 testēšanas pārskats tīmekļvietnē ir pieejams gan
negatīva, gan pozitīva testa rezultāta gadījumā. Tas ir
redzams sadaļā “Testēšanas rezultāti” un lejupielādējams PDF
formātā.

NVD
skaidro,
ka
šāds
pārskats
tīmekļvietnē
www.covid19sertifikats.lv būs pieejams ne tikai skolēnu
skrīninga testēšanas rezultātā, bet arī citos gadījumos, kad
bērnam vai pieaugušajam tiek veikta Covid-19 laboratoriskā
testēšana.

Pārskats ir pieejams, tiklīdz laboratorija ievada testēšanas
rezultātu E-veselības sistēmā. Datu ievadi laboratorijas veic:

NAAT (PCR) testa gadījumā – 2 h laikā pēc testēšanas;
Ātrā antigēna testa (RAT) gadījumā – uzreiz pēc
testēšanas.

Vairāk informācijas par skolēnu skrīninga testēšanu var
noskaidrot NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Covid-19
skrīnings izglītības iestādēs”.

Informāciju sagatavoja:
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Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Aicinām pieteikt kandidātus
pasākumam
“Alojas
novada
sporta laureāts 2019”
Līdz 31. janvārim aicinām ikvienu piedalīties aptaujā, iesakot
savu kandidātu pasākuma “Alojas novada sporta laureāts 2019”
nominācijām:

1.Alojas
novada labākā komanda jauniešu grupā (līdz 18g.v.);

2.Alojas novada labākā komanda pieaugušo grupā
(19 – 40g.v.);

3.Alojas
novada labākā komanda senioru grupā (virs 40g.v.);

4.Alojas
novada labākā sportists/te jauniešu grupā (līdz 18g.v.);

5.Alojas
novada labākā sportists/te pieaugušo grupā (19 – 40g.v.);

6.Alojas novada labākā sportists/te senioru grupā (virs
40g.v.).

Nomināciju pretendentus iespējams pieteikt, rakstot e-pastu
sporta.skola@aloja.lv vai pie katras pārvaldes metodiķiem.

Kā
arī aicinām veikt tautas balsojumu un noteikt:

1.Alojas
novada gada sportistu;

2.Alojas novada gada pasākumu.

Aptauju var veikt, spiežot zemāk:

Alojas novada gada pasākums

Alojas novada gada sportists

Sporta laureāta nolikumā
kritērijiemLejupielādēt

var

iepazīties

Staicelē
Starpnovadu
futbolā

ar

vērtēšanas

norisinās
sacensības

17.septembrī Staicelē tika atklātas arī ikgadējās Starpnovadu
skolēnu sporta spēļu sacensības futbolā, kurās piedalījās arī
mūsu skolas audzēkņi. Pateicoties Latvijas Futbola
federācijai, joprojām varēja izmantot Staiceles futbola centra
laukumus, laiciņš palutināja, un līt sāka tikai sacensību
dienas otrajā pusē. Nepārspēti palika Staiceles pamatskolas
audzēkņi “lielo” skolu abās vecuma grupās gan zēniem, gan
meitenēm. Tie bija no:

9.kl. – Markuss Irmejs, Regnārs Sijāts, Gints Straume, Elvijs
Tomsons;

8.kl. – Rihards Staģis, Roberts Vītols;

7.kl, – Ojārs Valters Nerips, Kristīne Usačeva, Ernests

Srokšs;

6.kl. – Krista Brente, Sabīne Ivanova, Diaņisija
Levicka, Kevins Grāvītis, Digna Staģe, Adriāns Rudzītis, Niks
Andersons;

5.kl. – Maiga Staģe, Kristaps Aleksandrs Balabolins, Rojs
Bušs,
Lukass Rudzītis;

4.kl. – Emīls Eglītis.

Audzēkņiem par izcilo dalību sacensībās skolas kolektīva vārdā
– Paldies!

Sporta skolotāja Vizma Tiltiņa

Alojas novada sporta skolas

audzēkņi pieņemšanā pie domes
priekšsēdētāja
Šogad 11
Alojas novada sporta skolas audzēkņi saņem apliecību par
profesionālās ievirzes
izglītības programmas Futbols (20V813001) apguvi. Apliecību
saņemšanai
futbolisti un viņu treneri tika aicināti uz pieņemšanu pie
domes
priekšsēdētāja.

Vakar, 11.septembrī, sportistiem, novērtējot jau viņu
sasniegto,
veiksmi turpmākajās sportiskajās gaitās vēlēja
domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un Izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītāja Ilze Kapmale, kura pašlaik pilda arī
sporta skolas direktora pienākumus. Paldies
tika teikts
treneriem Jānim Jaunzemam un Aigaram Ragainim. Paldies par
ieguldījumu šo jauniešu sportiskajos sasniegumos jāsaka arī
Jānim Valaņinam un Imantam Dalkam, kuri kādreiz bijuši šo
audzēkņu treneri.

Katrs
futbolists reizē ar apliecību saņēma arī simbolisku dāvaniņu
no pašvaldības –
pildspalvu ar novada logo, kā piederības zīmi novadam, un
šokolādi sportiskajai
enerģijai turpmāk.

Tagad šiem 11 lieliskajiem jauniešiem ir iespēja turpināt
trenēties un apgūt jau nākamā līmeņa profesionālās ievirzes

izglītības programmu Futbols (30V813001).

Informāciju sagatavoja:

Ilze Kapmale

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

Foto: Regīna Grosa

Noskaidroti aizvadītā
labākie sportisti

gada

16. februārī Staiceles kultūras namā pasākumā “Alojas novada
sporta laureāts 2018” godināja aizvadītā gada labākos
sportistus, trenerus un
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
vieglatlētikā U-14

piedalījusies

Latvijas

čempionātā

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 Auziņa
(ugunsdzēsības sporta meiteņu
komanda), Haralds Siktārs (ugunsdzēsības sporta 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

Aicina sportistus un komandas
pieteikties
pašvaldības
finansiālajam atbalstam
Informējam, ka, saskaņā ar Alojas novada domes nolikumu “Par Alojas
novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu”, līdz 31.decembrim

Alojas novada individuālie sportisti, sporta komandas un sporta
biedrības var iesniegt iesniegumus finansējuma piešķiršanai nākamā
gada startiem sacensībās.
Sporta finansēšanas nolikums

Latvijas “Ādas Bumba” fināls
futbolā
13. oktobrī Rīgā Hanzas vidusskolas futbola laukumā notika Latvijas
‘’Ādas Bumba” finālsacensības. Turnīrā dalību bija nodrošinājušas U-13
un U-15 vecuma Alojas novada sporta skolas komandas.
Jaunākajā grupā pēc spraigām cīņām futbola laukumā ANSS sešu komandu
konkurencē ar izcīnītiem sešiem punktiem ierindojās ceturtajā vietā,
pieveicot Priekuļi/CPSS un Fk Bandava/LRSS, bet piekāpjoties Varakļānu
vidusskolai , Gulbenes BJSS un Smiltenes BJSS.
Vecākajā grupā ANSS cīnījās veiksmīgāk un ar iegūtiem astoņiem
punktiem ierindojās trešajā vietā., uzvarot Fk Bandava/LRSS un Balvu
SC, spēlējot neizšķirti ar Alūksnes BJSS un Fk Valor-Ropaži,
piekāpjoties vienīgi turnīra uzvarētājiem Viļānu sporta skolai.
Uzvarētājiem medaļas un kausus pasniedza Latvijas Futbola federācijas
prezidents Kaspars Gorkšs. Katrai komandai bija sarūpēti ielūgumi uz
Latvijas un Kazakstānas valstsvienību spēli Daugavas stadionā.
Vairāk informācijas un foto Latvijas Futbola federācijas

Alojas novada sporta skolas informācija

mājas lapā.

Alojietis
piedalījās
Neatkarības kausā futbolā
Šogad pirmo reizi Latvijā no 3. līdz 5.augustam notika mūsu valsts
simtgadei

veltītais

turnīrs

–

Neatkarības

kausa

izcīņa.

Tajā

piedalījās 8 komandas –2 Latvijas izlases, Berlīnes „Hertha”, Somijas
EPS, Varšavas „Legia”, Londonas „Tottnham”, Lvivas „Karpaty” un
Ostravas „Banik”.
Sacensības notika 2003.gada dzimušajiem jauniešiem U – 15, un Latvijas
izlasi pārstāvēja viens no diviem Vidzemes puišiem – Markuss Ķirsis.
Pirmās divas dienas notika treniņi un pēc tam šajās dienās 5 spēles.
Markuss spēleja Latvija – 2 komandā, kura kopvērtējumā izcīnīja
3.vietu, aiz Londonas „Tottnham” un Berlīnes „Hertha” komandām, kuras
attiecīgi ieņēma 1. un 2. vietu.
Apsveicam ar debiju Latvijas Jaunatnes izlasē un novēlam veiksmīgus
turpmākos startus!

ANSS treneris I.Dalka

Spāņu

futbola

tradīcijas

ienāk Latvijā
Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrā “STAICELE” no
10. līdz 14. jūlijam norisināsies viens no šīs vasaras sportiskākajiem
festivāliem “100 STUNDAS FUTBOLĀ 2018”, kas veltīts mūsu valsts
simtgadei. Sportiskā pasākuma iniciatori ir ģenerāļa Pētera Radziņa
Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas audzēkņi.

Festivāla ietvaros, 10. jūlijā plkst. 14.00 notiks diskusija “Futbola
nākotne Latvijā”, kurā piedalīsies Latvijas Futbola federācijas
prezidents Kaspars Gorkšs, kā arī starptautiskie partneri: Spānijas
starptautiskās futbola akadēmijas direktors Albert Vinas un “Elite
Football” izpilddirektors Marius Okunevas. Diskusiju vadīs leģendārais
sporta žurnālists Gunārs Jākobsons. Paredzēts, ka šajā diskusijā viens
no apspriestākajiem tematiem būs iespēja Latvijā atvērt Spānijas
futbola Akadēmijas filiāli. Tas nenoliedzami palīdzētu attīstīties
futbolam Latvijā, atverot jaunas sadarbības iespējas un starptautiskos
kontaktu tīklus. Tāpat, tas būtiski pastiprinātu abu valstu federāciju
savstarpējo sadarbību.

Paredzēts, ka līdzīgs festivāls norisināsies arī turpmākos gadus. Kā
parādījis šī gada organizēšanas posms, tā ir lieliska pieredze un
prakse Staiceles skolas audzēkņiem, no kuriem liela daļa plāno savu
nākotni saistīt tieši ar sporta pasākumu organizēšanu.

Atbalstītāji:

Latvijas

Futbola

federācija,

Īrijas

Latvijas

Tirdzniecības kamera, Latviešu biedrība Īrijā, “Elite Football”,
Sportland.

Alojas novada sporta skolas
2003. un 2004. gada spēlētāju
panākumi 2017.gada Latvijas
Jaunatnes čempionātā un Kurt
Koenig kausa izcīņā
Pagājušajā gadā Markuss Ķirsis, Edgars Irbe un Endijs Pļaviņš
piedalījās Latvijas jaunatnes čempionātā futbolā, startējot pie
Vidzemes FC komandām. Starts bija ļoti veiksmīgs. Meistarību grupas
komandu konkurencē mūsu puiši – Markuss un Edgars – ieguva 2.vietu,
bet Attīstības grupu divīzijā

3.vietu.

Endijs Pļaviņš piedalījās Vidzemes FC Attīstības grupu komandā un 5
komandu konkurencē ieguva 1.vietu, Elites grupā palika pēdējie.

Labi panākumi, uzsākot sezonu, puišiem ir arī šogad, piedaloties „Kurt
Koenig 2018” kausa izcīņā, kur 5 komandu konkurencē ieguva 2.vietu.

Daugavpilī „Daugavpils Cup 2018” kausa izcīņā starptautiskajā turnīrā
10 komandu konkurencē ieguva 8.vietu. Turnīros startēja Markuss
Ķirsis, Edgars Irbe, Endijs Pļaviņš un Renārs Rumjancevs.

Liels paldies Edgara mammai par transportu un nogādāšanu zēnus uz
Smilteni,

lai

varētu

piedalīties

Latvijas

Jaunatnes

čempionātā

futbolā.
Treneris I.Dalka

