Ģimene
Alojā!

un

bērni

–

vērtība

Ik katrai lietai ir kāds sākums, kāds iemesls vai stāsts.
Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”
vienu košu
stāstu aizsāka šī gada agrajā pavasarī. Sabiedrības
integrācijas fonds izsludināja projekta pieteikumu konkursu
nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”,
lai īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā
Latvijā. Ar milzīgu patriotismu un uzņēmību, pāris dienu laikā
tika noorganizēta pirmā tikšanās ar aktīvajiem alojiešiem, lai
sāktu plānot. Ne mirkli nedomājot, vai to vispār vajag, bet
jau sākot organizēt aktivitātes, sadalot darbus un atbildību.

Viens no galvenajiem dzinējspēkiem bija tas, ka šādu pasākumu
Alojā īsti līdz šim nebija bijuši, kā arī šis sarežģītais
laiks, kad visu rudens un ziemas periodu bērni pamatā bija
pavadījuši mācoties attālināti un socializēšanās bija
pieklususi. Ne mirkli nebija šaubas, ka kaut kas varētu
neizdoties!

Pavisam neilgā laikā tapa idejas, projekta pieteikums, un jau
1. jūlijā Biedrība parakstīja Līgumu ar Sabiedrības
integrācijas fondu par Projekta Nr.2021.LV/ĢDP/031 “Ģimene un
bērni – vērtība Alojā!” īstenošanu.

Šajā vasarā Alojā tika saorganizēts pasākums brīvā dabā
bērniem un jauniešiem “Nāc ārā!”. Alojas Dienas centra
vadītāja atzīst, lai sāktu aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, ne
vienmēr jāapmeklē sporta pulciņi. Galvenais ir pārvarēt savu
slinkumu, gribēt un sākt kustēties. Tāpēc arī turpmāk būtu

jāatbalsta veselību veicinošu aktivitāšu īstenošana, it īpaši
bērniem un jauniešiem! Alojas pilsētas PII “Auseklītis”
teritorijā norisinājās “Bērnu Festiņš”. Pasākumu apmeklēja
ģimenes ar bērniem – tostarp vecmāmiņas, vectētiņi, draugi,
radi. Katrs varēja izmēģināt savas prasmes kādā no
aktivitātēm. Maziem milzīgu prieku radīja Alojas jaunais
simbols – vilks, kurš pie sava vārda – Pelēcis tika pēc kopīga
pasākumu dalībnieku balsojuma. Pasākums bija pilns bērnu
smieklu un pozitīvu emociju. Paldies Alojas Dienas centram un
PII “Auseklītis” kolektīvam par entuziasmu un neatlaidību –
dot!

Sporta diena ģimenēm – Nāc izmēģini kopā ar Jutu Gargurni bija
viens enerģisks un optimisma pilns pasākums visai pilsētai un
novadam! Kā atzīst arī pati pasākuma organizatore, darbs
nebija no tiem vieglajiem, taču pieredze un iegūtie draugi
pasākuma organizēšanas procesā ir neatsverama dāvana! Sporta
dienu noslēdzām ar burvīgu muzikālu koncertprogrammu, ko
varēja sadzirdēt visā Alojā!

Patriotisms un atbalsts ir galvenā degviela šādos pasākumos!
Paldies Alojas kultūras namam par Ģimene ceļo cikla
organizēšanu, iepazīstinot ģimenes ar vietējiem uzņēmējiem un
arvien jaunām neatklātām novada vietām un iespējām!

Biedrības vadītāja Ineta Miezīte atzīst, ka tikai strādājot
komandā uz vienotu mērķi, palīdzot un atbalstot vienam otru ir
iespējams sasniegt ļoti daudz! Viņa ir priecīga un pateicīga
savai komandai par neatlaidību, entuziasmu un patriotismu
savai pašvaldībai! Kā arī lielu paldies sakām Sabiedrības
integrācijas fondam par doto iespēju! ..Un kas zina, varbūt
jau nākamajā gadā atkal tiksimies ar mūsu stiprajām un
aktīvajām ģimenēm radošajos pasākumos!

Projekta realizācijas laiks: 01.07.2021. – 31.10.2021.

Apstiprinātais projekta finansējums:
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

14

734,41

EUR,

no

Projekta “Ģimene un bērni – vērtība Alojā!” īstenošanas laikā
biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” sadarbojas ar
iestādēm – Alojas pilsētas un pagasta pārvalde, Alojas Ausekļa
vidusskola, Alojas kultūras nams, Alojas dienas centrs,
pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”, Alojas
Novadpētniecības centrs, Alojas pilsētas bibliotēka,
bibliotēka “SALA”, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs
“SALA” un sporta metodiķiem.

Projekts ,,Ģimene un bērni – vērtība Alojā!”, Nr.
2021.LV/ĢDP/031“ ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas
fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem. Par ,,Ģimene un bērni – vērtība Alojā!”, Nr.
2021.LV/ĢDP/031“
saturu atbild Biedrība “Atbalsts Alojas
Ausekļa vidusskolai”.” #SIF_vietagimenei

Sagatavoja:

“Ģimene un bērni – vērtība Alojā!” projekta komanda

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:

Evija
Štālberga

Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 67045007; 28383970

Godalgas
Vidzemes
kluba sportistiem
15. februārī Vidzemes karatē kluba sportisti
2020” čempionātā, kurā pulcējās ap 370
izcīnītas 4 zelta, 4 sudraba un 11 bronzas
kopvērtējumā Vidzemes karatē klubs ierindojās

karetē
piedalījās “RTKK
sportistu. Tika
medaļas, komandu
6. vieta!

Kategorijā 16+ gadi līdz 75 kilogramiem Andreass Meļņičenko
pārliecinoši guva uzvaru divās cīņās, kā rezultātā izcīnīja
godalgoto zelta
medaļu!

Šoreiz nedaudz nepaveicās, taču lielisku pieredzi šajās
sacensībās guva Alens Zariņš, kurš piedalījās zēnu grupā U14
līdz 40
kilogramiem.

Turpinām strādāt un virzīties uz priekšu!

Alojas novada karatistiem
panākumi
starptautiskā
turnīrā
18. janvārī Šauļos notika ikgadējais starptautisks karatē
turnīrs “Baltic States karate championship 2020”. Šogad šīs
sacensības pulcēja ap 500 sportistu no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas. Vidzemes karatē klubu
un Alojas novadu šogad Baltijas čempionātā pārstāvēja Mārcis
Skrīvelis, Andreass Meļņičenko un Eduards Dūrens.

Mārcis Skrīvelis startēja jauniešu kategorijā līdz 18 gadiem
smagajā svarā, kurā pārliecinoši ar rezultātu 5:1 uzvarēja
sportistu no
Lietuvas, izcīnot 1.vietu savā kategorijā! Vēl Mārcis
piedalījās “Open”
kategorijā (piedalās sportisti no vairākām svara kategorijām),
kurā aizvadīja
trīs cīņas – no kurām divās guva uzvaru un finālā sīvā cīņā ar
rezultātu 2:3
piekāpās sportistam no Rīgas kluba, izcīnot sudraba medaļu.

Eduards Dūrens veiksmīgi aizvadīja sacensības kategorijā U12

virs 45 kilogramiem. Astoņpadsmit sportistu lielā konkurencē
Eduards guva
uzvaru trijās cīņās pēc kārtas, nezaudējot nevienu punktu.
Finālā par Baltijas
čempionāta zeltu E.Dūrens cīnījās pret igauni, kuram sīvā cīņā
piekāpās ar 0:1,
tādējādi izcīnot augsto 2.vietu.

Jauniešu kategorijā līdz 18 gadiem līdz 76 kilogramiem,
alojietis Andreass Meļņičenko pirmajā cīņā piekāpās Igaunijas
izlases
sportistam, taču vēlāk cīņā par bronzas medaļu mūsu sportista
ar rezultātu 0:1
guva uzvaru un augsto 3.vietu.

Kopumā alojiešiem Baltijas čempionātā pilns medaļu komplekts,
apsveicam!

Apsveicam arī pārējos Vidzemes karatē kluba sportistus, kuri
guva augstus panākumus šajā turnīrā!

Vidzemes karatē klubs ar 2 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas
medaļām 40 klubu konkurencē ierindojās augstajā 9.vietā!

Informāciju sagatavoja: M. Halatins

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

ar

vērtēšanas

Karatistiem augsti rezultāti
Latvijas čempionātā
Šī gada 7.decembrī tika aizvadīts ikgadējais Latvijas karatē
čempionāts,
kuru šogad bija gods organizēt Vidzemes karatē klubam
sadarbībā ar Latvijas
karatē federāciju vienā no Latvijas skaistākajām pilsētām
Siguldā.

Par Latvijas čempionu titulu
šogad atbrauca cīnīties vairāk kā 300 Latvijas labāko
sportistu no 30 Latvijas
karatē klubiem. Dalībniekiem bija iespēja sacensties KUMITE un
KATA disciplīnā.
Šajā turnīrā tika uzaicināts arī īpašs viesis – Latvijas
godalgotākais
karatists, Eiropas čempions, Eiropas spēļu uzvarētājs Kalvis
Kalniņš. Tiesāt un
noteikt Latvijas čempionus tika uzaicināti ne tikai pašmāju
tiesneši, bet arī
labākie tiesnieši no Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas.
Čempionātā par
augstiem rezultātiem Eiropas un Pasaules mēroga turnīros tika
apbalvoti arī
labākie Latvijas karatisti, kā arī par sportistu sagatavošanu
un audzēkņu
augstajiem rezultātiem pateicības raksti tika pasniegti viņu
treneriem.

Šogad čempionātā Vidzemes karatē klubu pārstāvēja 19
sportisti. Kopā tika izcīnītas četras 1.vietas, divas 2.vietas

un četras 3.vietas, tādējādi klubu kopvērtējumā Vidzemes
karatē klubs šogad ierindojās augstajā 7.vietā!

Divas zelta un viena sudraba
medaļa tika atvestas arī uz Alojas novadu. Šogad zēnu grupā
“kumite U12 +45 kg”
Latvijas čempiona titulu izcīnīja Eduards. Aizvadītajā gadā
E.Dūrens bija
bronzas medaļas ieguvējs, taču šogad, gūstot divas uzvaras pēc
kārtas, Eduards
papildināja savu medaļu komplektu arī ar Latvijas čempionāta
zeltu.

Kā arī otro gadu pēc kārtas, nedodot saviem pretiniekiem ne
mazākās izredzes, 1.vietu un čempiona titulu savā kategorijā
“kumite jaunieši U18 +76 kg” pārliecinoši ieguva Alojas
novadnieks Mārcis Skrīvelis. Līdzīgi veicās arī Lienei
Prikazai, kura šogad izcīnīja augsto 2.vietu sieviešu grupā
līdz 55 kilogramiem

Treneri Maksims Halatins un
Kaspars Riekstiņš izsaka pateicību sportistiem par pašatdevi
un viņu vecākiem
par atbalstu!

Pie tā treniņu process neapstājas un turpinām gatavoties
nākošajiem lielajiem turnīriem!

Mārcim Skrīvelim aizvadīts
veiksmīgs čempionāts Dānijā
23.

novembrī

Dānijā,

Koldingā,

norisinājās

ikgadējais

Ziemeļvalstu karatē

čempionāts “Nordic Karate Championship 2018”. Katru gadu
šajā turnīrā

tiekas Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Īslandes,
Norvēģijas, Lietuvas,

Igaunijas un Latvijas nacionālās izlases. Katrā vecuma un
svara

kategorijā drīkst piedalīties tikai divi spēcīgākie
valsts pārstāvji.

Latvijas nacionālās izlases sastāvā bija arī Vidzemes
karatē kluba

sportists alojietis Mārcis Skrīvelis.

Spraigās cīņās Latvijas izlasei un Vidzemes Karatē Klubam
tika izcīnīta

augstā 3.vieta, kuru Mārcis izcīnījā kategorijā “Juniors
male +76 kg”.

Kopumā Latvijas komanda izcīnīja 3 sudraba un 5 bronzas
medaļas.

Informāciju sagatavoja: Treneris M. Halatins

Alojas
novada
jauniešiem
panākumi karatē turnīrā
16.
novembrī Vidzemes karatē kluba komanda devās uz Tukumu, kur
norisinājās
ikgadējais turnīrs “XXII Tukums Open – Hayashi cup 2019”. Šajā
turnīrā kopā
piedalījās apmēram 260 sportistu no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas un
Baltkrievijas. Starp pārstāvētajiem klubiem Vidzemes karatē
klubs kopvērtējumā
ierindojās 4.vietā, izcīnot 3 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas
medaļas. Vidzemes
karatē kluba komandu pārstāvēja arī alojieši Mārcis Skrīvelis
un Eduards

Dūrens.

Mārcis Skrīvelis piedalījās kumite disciplīnā kategorijā zēni
U18 + 61kg, kurā izcīnīja augsto 1.vietu, kā arī 3.vietu
vecākā kategorijā vīrieši 18+ gadi OPEN. Pirmā cīņa M.
Skrīvelim bija pret sportistu no Rīgas, kuru pārliecinoši
uzvarēja ar rezultātu 8:0 pirms cīņas beigām. Otrā cīņa par
tikšanu finālā bija pret Lietuvas izlases sportistu, kuram
sīvā cīņā piekāpās ar rezultātu 0:1, savukārt cīņā par 3.vietu
pārliecinoši uzvarēja sportistu no Latvijas ar rezultātu 8:0.
18 dalībnieku konkurencē kumite disciplīnā kategorijā zēni U12
+40 kg sīvas cīņas aizvadīja arī alojietis Eduards Dūrens,
kurš rezultātā izcīnīja 7. vietu.

Informāciju sagatavoja:

Treneris M. Halatins

Alojieši no Polijas
pārved medaļas
No 11.
līdz 13.oktobrim

Vidzemes

karatē

kluba

mājup

komanda

astoņu

sportistu sastāvā
piedalījās vienā no lielākajiem Eiropas karatē turnīriem “XIII
POLISH OPEN –
INTERNATIONAL GRAND PRIX BIELSKO-BIALA”, kurš norisinājās
Polijā, pilsētā
Bielsko-Biala. Šajā lielajā turnīrā tika reģistrēti 2370
dalībnieku no 32
valstīm.

Vidzemes
karatē klubu un Alojas novadu pārstāvēja Liene Prikaza,
Andreass Meļņičenko,
Mārcis Skrīvelis un Eduards Dūrens.

Jauniešu
grupā līdz 18 gadiem virs 76 kilogramiem Alojas novadnieks
Mārcis Skrīvelis
sīvā cīņā ar rezultātu 2:3 piekāpās sportistam no Slovākijas,
līdz ar to cīņu
par medaļām šajā kategorijā neturpināja. Šajā pašā vecuma
grupā, bet “Open”
kategorijā (bez svara ierobežojuma), Mārcis pārliecinoši
uzvarēja trīs cīņas
pēc kārtas, vienu zaudēja, un piektajā cīņā guva pārliecinošu
uzvaru pār
Polijas pārstāvi. Rezultātā augstā 3.vieta 24 sportistu
konkurencē!

Veiksmīgs
starts arī Eduardam Dūrenam. Zēnu grupā līdz 12 gadiem virs 45
kilogramiem
Eduards izcīnīja trīs uzvaras, tādējādi nokļūstot līdz
finālam. Finālcīņā pret
ukraini rezultāts bija 1:1, tā kā Ukrainas pārstāvim bija

pirmā punkta
privilēģija, uzvara tika atdota viņam, tādējādi Eduardam
augstā 2.vieta 25
sportistu konkurencē!

Sīvā cīņā, lai tiktu nākošajās kārtās, veiksmes nedaudz
pietrūka Andreasam Meļņičenko, kurš startēja jauniešu grupā
līdz 18 gadiem līdz 76 kilogramiem, un Lienei Prikazai, kura
startēja sieviešu grupā līdz 55 kilogramiem un “Open”
kategorijā.

Vēlamies
apsveikt arī mūsu komandas biedru saulkrastieti Mārtiņu Druvu,
kurš zēnu grupā
līdz 14 gadiem virs 50 kilogramiem izcīnīja augsto 3.vietu!

Apsveicam
sportistus un viņu vecākus!

Vidzemes
karatē klubs saka paldies par atbalstu šajā braucienā Z/S
Tēraudiņi, SIA Aloja
Starkelsen, SIA EEMR Transport un Alojas
novada domei.

Turpināsim cītīgi strādāt, lai nākamajos turnīros rādītu vēl
augstākus rezultātus!

Vidzemes karatē klubs atklāja
jauno sezonu ar ikgadējām
sacensībām Jūrmalā “Jūrmalas
kauss 2019”
28.
septembrī Vidzemes karatē klubs atklāja jauno sezonu ar
ikgadējām sacensībām
Jūrmalā “Jūrmalas kauss 2019”. Mūsu
klubu pārstāvēja 14 sportisti, kuri kopsummā KUMITE disciplīnā
izcīnīja 11
medaļas. Starp godalgoto vietu ieguvējiem bija četri alojieši:

Andreass
Meļņičenko 2.vieta U18 -76kg un 2.vieta +18 gadi -75kg;

Eduards
Dūrens 2.vieta U12 +45kg un 3.vieta U14 -50kg;

Mairita
Volde 2.vieta U12 +40kg;

Mārcis
Skrīvelis 2.vieta +18 gadi +75kg.

Apsveicam sportistus un vecākus ar panākumiem!

Turpināsim trenēties un gatavoties nākamajām sacensībām!

