Fonds
“Sibīrijas
bērni”
aicina piedalīties ikgadējā
zīmējumu
un
sacerējumu
konkursā
Aicinām
līdz š.g. 17.maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam
“SIBĪRIJAS BĒRNI
1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam
“SIBĪRIJAS BĒRNI
1941/1949”.

Konkursos
darbus vērtēsim trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs
vietu ieguvējus
apbalvosim ar naudas balvām un diplomiem. Abu konkursu
laureātu darbi vai darbu
fragmenti tiks publicēti interneta portālos.

Sacerējumu un zīmējumu konkursu
nolikumi meklējami fonda “Sibīrijas bērni” mājas lapā:

Sacerējumu konkursa nolikums
2020

Zīmējumu konkursa nolikums
2020

Ar
konkursiem vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un
savas ģimenes
vēsturi, stiprināt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un
piederības sajūtu
Latvijai.

Daudziem
skolēniem ģimenē ir gan Sibīrijas, gan Trimdas stāsti.
Vēlamies mudināt bērnus
interesēties par šiem stāstiem. Katru gadu 14.jūnijā konkursu
uzvarētāji tiek aicināti uz
konferenci “Aizvestajiem”, tiek izstādīti zīmējumi, lasīti
fragmenti no
sacerējumu konkursa uzvarētāju darbiem. Šogad, sakarā ar
ārkārtas stāvokli
valstī, konference nenotiks, bet uzvarētāji tiks apbalvoti un
darbi publicēti
fonda mājas lapā, kā arī Latvijas medijos.

Sacerējumu
konkursa žūrijas darbā piedalīsies Ina Druviete, Nellija
Ločmele, Ligita
Kovtuna, Elita Veidemane, Liveta Sprūde, Inese Lūsiņa, Kaspars
Pūce un Dace
Terzena. Zīmējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Regīna
Deičmane, Ieva Jurjāne, Vilipsōns
(Aivars Vilipsons), Linda Lūse, Roberts Muzis, Giors Geks un
Vaira
Cīrule.

Galvenie
sacerējumu konkursa vērtēšanas
oriģinalitāte, emocionālais

kritēriji

būs

darba

vēstījums, literārais sniegums un valodas izteiksmība.
Zīmējumu konkursā –
ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle
tēmas risinājumā,
izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Labāko
darbu autori tiks paziņoti š.g. 25.maijā.

Konkursu
atbalstītāji: LR Kultūras ministrija, Ilūkstes
novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas
pašvaldība, Kokneses novada dome, Krāslavas novada dome,
Līgatnes novada dome,
Mālpils novada dome, Priekuļu novada pašvaldība, Vaiņodes
novada dome.

Informācijai: sibirijasberni@gmail.com, tel.26598498

Aicina iesniegt pieteikumus
jauniešu iniciatīvu konkursam
2020. gadā Alojas novada pašvaldība aicina jauniešus un
jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 25 gadu vecumam, realizēt
savas idejas, iesaistoties jaunatnes iniciatīvu projektu

konkursā, kas sniedz jauniešiem iespēju iegūt līdz 100 EUR
savu iniciatīvu realizēšanai.

Vienalga vai tie ir netradicionāli sporta treniņi vai
sacensības, apmācības, radošās darbnīcas, iknedēļas filmu
vakari vai mini koncerti pilsētas ielās, vistrakākās idejas ir
īstenojamas, ja pie tām strādā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas,
kas veicina Alojas novada jauniešu iekļaušanos pilsētas
kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu
fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un
finanšu pratību.

Kā pieteikt projektu?

Ar projekta nolikumu var iepazīties šeit:

Jauniešu iniciatīvu konkursa nolikums

Projekta pieteikums

Projekta tāme

Vērtēšanas kritēriji

Atskaite

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 10. jūnijs.

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 18. maijā plkst. 17.00
platformā zoom (https://us04web.zoom.us/j/5311269707) notiks
tikšanās ar jaunatnes lietu speciālisti par konkursa
pieteikuma veidlapu aizpildīšanu un iniciatīvu projektu ideju
radīšanu, kurā būs iespēja saņemt atbildes uz neskaidrajiem
jautājumiem.

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli, vēršoties
pie Alojas novada jaunatnes lietu speciālistes Montas Melderes
(tālr. 27105003, e-pasts: monta.meldere@aloja.lv)

Apstiprināts
12.
klašu
eksāmenu grafiks, bet 9.
klasēm eksāmenu nebūs
Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā
skolās skolēni kārtos gala eksāmenus. Šodien valdība lēma par
valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klašu
absolventiem
šogad
eksāmeni
nenotiks,
bet
vidusskolu absolventiem eksāmeni būs. 12. klašu audzēkņiem
eksāmeni notiks no 2. jūnija līdz 7. jūlijam, bet obligāti būs
tikai trīs eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā un
svešvalodā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:

vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa –
2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu
valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu
valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5.
jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5.
jūnijā);
latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu
saraksts:

Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15.
jūnijā;
ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā;

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:

ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu)
mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3.
jūlijā;
informātikā – rakstu daļa notiks 6. jūlijā, praktiskā
daļa – 6. un 7. jūlijā.

Valsts pārbaudījumu papildtermiņi plānoti no 9. jūlija līdz

30. jūlijam. Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības
iegūšanu tiks izsniegti sākot ar 24. jūliju.

2020. gada 30. aprīlī apstiprinātie grozījumi Ministru
kabineta noteikumos Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes
darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā” skatāmi Ministru
kabineta tīmekļvietnē.

Alojas novada izglītojamie
saņem
atbalstu
ēdināšanā
pārtikas paku veidā
Alojas novada dome 3. aprīļa ārkārtas sēdē lēma par atbalsta
sniegšanu ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijās
laikā. Novadā pārtikas paku izdali uzsāka 9. aprīlī, savukārt
23. aprīlī – norisinājās otrā pārtikas paku saņemšanas reizes.

Šobrīd
ģimenēm kopā tiek izsniegtas teju 400 pārtikas pakas. Katram
bērnam aprīļa
mēnesī izsniedza divas pārtikas pakas.

Pārtikas pakas izsniedz
datumos:

Alojas

divas reizes mēnesī noteiktos

Ausekļa vidusskolā;
Staiceles
pamatskolā
Ozolmuižas
pamatskolā, Puikulē, Sabiedriskajā centrā;
Kā
arī tās tiek piegādātas tiem bērniem, kuri dzīvo
pagastos un tālāk no pilsētu
centriem.

Nākamā
pārtikas paku izsniegšana plānota 7. maijā. Maija
pārtikas paku saturs tiek plānots ar nelielām izmaiņām, lai
dažādotu produktu
klāstu.

Ar pārtikas pakām nodrošina:

Visus Alojas novada administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušos 1.-4. klases izglītojamos,
kā arī 1.-4. klases izglītojamiem, kas nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo
izglītības ieguves formas
vai vietas);
Visus Alojas novada administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušos 5-6 gadus vecumu sasniegušus
bērnus, kuri nesaņem ēdināšanas pakalpojumus izglītības
iestādē;
Alojas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušos 5.-12. klases izglītojamos, kas nāk no
trūcīgām, maznodrošinātām
vai daudzbērnu ģimenēm; kā arī ģimenēm, kas nonākušas
krīzes situācijā un

nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (pēc saņemtās
informācijas un
apstākļu izvērtēšanas, kā arī vecāku iesnieguma
saņemšanas);

Sociālā dienesta speciālisti atgādina, ja ģimenēm, kuras
neietilpst Ministru kabineta (MK) nosauktajās grupās,
nepieciešama palīdzība bērnu ēdināšanā, tās aicinātas rakstīt
uz e-pasta adresi: socdienests@aloja.lv / jana.bekere@aloja.lv
vai zvanīt: 29476711

Alojas pilsēta un pagasts: Sociālā
darbiniece Elīna Strode, 64020442, 29243319,
elina.strode@aloja.lv;
Staiceles pilsēta un pagasts: Sociālā darbiniece Ļena
Vinogradova, 64035402, 26331197,
lena.vinogradova@aloja.lv;
Braslavas pagasts: Sociālā darbiniece Sigita Muķele
Bernharde, 64031006,
2950852, sigita.mukele.bernharde@aloja.lv;
Brīvzemnieku pagasts: Sociālā darbiniece Elīna Strode,
64031002, 25617714, elina.strode@aloja.lv

Alojas novada dome saņēmusi pirmās atsauksmes, tās ir
pozitīvas, tomēr nereti tiek saņemtas negācijas un
neapmierinātība par pārtikas paku saturu, taču, lai gan šobrīd
ir izsludināta ārkārtas situācija, Alojas novada domei ir
jāizpilda un jāievēro iepirkums. Pašvaldības darbinieki
uzklausa vecāku ieteikumus un viedokļus, saņemtā informācija
tiek nodota ēdinātājiem, kas sagatavo pārtikas pakas.

Atsauksmes no ģimenēm, kas saņem pārtikas pakas:

“Esam ļoti apmierināti! Paciņas saturs arī ir labs un
lietderīgi izmantojams! Tas ir ļoti patīkami, ka ir šāds
atbalsts, īpaši situācijās, kad cilvēki ir palikuši bez
darba.”

“Tas noteikti palīdz! Citi novadi maksā iedzīvotājiem
konkrētu summu, man tas nešķiet pareizi, patīk šis variants!
Esmu arī
salīdzinājusi šo paciņu saturu ar Rīgas paciņām, jo ir zināmas
personas, kas
saņem atbalstu arī tur. Gribētu teikt, ka mums laukos ir
labākas paciņas – mēs
kaut kā savādāk domājam, ir labi, veselīgi produkti, kas
tiešām noder ēdiena
sagatavošanai.”

“Tas nav nekas slikts, atbalsts ir jūtams, tomēr atbalstu
varētu saņemt citādākā veidā, lai vecāki paši var izvērtēt,
kas nepieciešams, piemēram, dāvanu kartes vai kādi taloni.”

Iedzīvotāju ievērībai: Pārtikas paku saturs var būt atšķirīgs,
tas atkarīgs no ēdinātājiem, kas sagatavo pārtikas pakas.
Pārtikas pakas sagatavo dažādas ēdinātāju firmas – Staiceles
pamatskolas, Alojas Ausekļa vidusskolas, PII “Auseklītis”,
Ozolmuižas pamatskolas ēdinātāji.

Pārtikas paku satura izstrādē piedalās Alojas novada
izglītības iestādes, ņemot vērā MK noteikumus Nr.172.

Alojas novada domes lēmums

Informāciju sagatavoja: Regīna Grosa

*Foto redzams Alojas Ausekļa vidusskolas ēdinātāju sagatavotās
pārtikas pakas saturs.

Viens no izglītojamie pēc pārtikas pakas saņemšanas.
Foto publiskošana saskaņota ar bērna vecākiem

Aicina
jauniešus
izteikt
viedokli par brīvā laika
pavadīšanu
Lai plānotu, kā organizēt darbu ar jauniešiem (13 – 25 gadi)
Alojas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste un
jaunatnes darbinieki lūdz jauniešu viedokli! Aptaujas anketā
ir 13 jautājumi par to, kādas ir jauniešu intereses, kādas
sabiedrībā pazīstamas personas jaunieši vēlētos redzēt
organizētajos pasākumos, un, kādus faktorus būtu jāņem vērā,

rīkojot pasākumus jauniešiem.

Aptaujas anketa pieejama šeit:
https://www.visidati.lv/aptauja/1564744195

PAPILDINĀTS
(14.04.2020.):
Latvijā izsludināta ārkārtējā
situācija – Visi publiskie
pasākumi atcelti līdz 12.
maijam;
mācības
notiks
attālināti
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Ministru
kabinets (MK) izdevis rīkojumu, kas paredz ierobežot
iedzīvotāju pulcēšanos, kas varētu veicināt koronavīrusa
Covid- 19 izplatību, Alojas novada pašvaldības vadība uzdevusi
iestāžu vadītājiem ievērot MK izdoto rīkojumu un līdz 12.
maijam pārtraukt klātienes mācību procesu novada skolās,
nodrošinot iespēju mācību procesu nodrošināt attālināti. Par
to, kā tiks organizēts attālināts mācību process, tiks lemts
dienās.

Pirmsskolas izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas sniedz bērnu
uzraudzības pakalpojumu, nodrošina dežūrgrupu darbību, lai
nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu
sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu
pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi,
noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas
izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene
nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19
saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā un
vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Tāpat drošības nolūkos tiks slēgtas profesionālās ievirzes
skolas – novada mūzikas un mākslas skolas, sporta skola un
pašvaldības
iestādes: Alojas novada domes Dienas centrs, Staiceles jaunieš
u
klubs
“Čempiņš”
un novada bibliotēkas. Alojas novada kolektīviem mēģinājumi
šajā laika periodā nenotiek!

Alojas novada aprūpes nami šajā laika posmā apmeklētājiem
būs slēgti!

Visi kultūras, sporta un izklaides pasākumi tiek atcelti līdz
12. maijam!
Plašāka informācija par izsludināto ārkārtas situāciju
pieejama šeit.

Tiek ierobežota arī skaidras naudas pieņemšana (no
13.03.2020), aicinām iedzīvotājus maksājumus veikt attālināti
ar
pārskaitījumu!
No 14. aprīļa Alojas novada dome pārtrauc pieņemt skaidras nau
das maksājumus!

Alojas domes pagasta pārvaldes būs atvērtas, taču iedzīvotāji
ir aicināti tās apmeklēt tikai īpašas nepieciešamības
gadījumos! Pagasta pārvaldnieki būs sazvanāmi:

Alojas pilsēta un pagasts:
rihards.buda@aloja.lv

Staiceles pilsēta un
rihards.buda@aloja.lv

Rihards

pagasts:

Braslavas
pagasts:
dace.skepaste@aloja.lv

Brīvzemnieku
pagasts:
brivzemnieki@aloja.lv

Rihards

Dace

Būda,

Būda,

Škepaste,

Dace

Tauriņa,

28652353,

28652353,

26670718,

28684163,

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem, piesardzīgiem un
nepulcēties publiskās vietās, ievērot higiēnas normas un
saglabāt mieru!

Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai par valsts un
pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem!

Papildināts: 15.04.2020.

–

Latvijas

Pašvaldību

savienības

apkopotā

informācija

par

Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem (16.03.2020., pdf)
latviski, in English, по русски.

Tuvojoties
brīvlaikam,
izvērtēt
ārvalstīm

skolēnu
aicina ģimenes
ceļošanu
uz

Ņemot vērā, ka tuvojas skolēnu brīvlaiks (no 16. līdz 23.
martam), Alojas novada pašvaldība aicina vecākus izvērtēt
nepieciešamību ceļot uz ārvalstīm, kā arī sadarboties ar
izglītības iestādēm un
bērnudārzā vai skolā.

rīkoties

atbildīgi,

atgriežoties

No šodienas, 12. marta, paplašināts COVID-19 skarto valstu
saraksts, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi.
Ņemot vērā izmaiņas epidemioloģiskajā situācijā, COVID-19
skarto valstu sarakstā tiek iekļauta arī Nīderlande,
Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Beļģija, Dānija, ASV,
Grieķija un Islande. Šādu lēmumu šodien (12. martā) pieņēma
Valsts operatīvā medicīniskā komisija. Tas nozīmē, ka īpaši
piesardzības pasākumi šobrīd ir attiecināti kopumā uz
20 valstīm: Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, Japānu, Singapūru,
Itāliju,
Spāniju,
Franciju,
Vāciju,
Austriju, Šveici, Nīderlande, Lielbritānija, Zviedrija,
Norvēģija, Beļģija, Dānija, ASV, Grieķija un Islande.

Veselības ministrija, Slimības profilakses un kontroles centrs
(SPKC) stingri aicina uz šīm valstīm nedoties, jo pastāv liels
inficēšanās risks.

SPKC apstiprina, ka patlaban COVID-19 strauji attīstās un
progresē Eiropā, tādēļ ikvienam ceļotājam rekomendē rūpīgi
izvērtēt jebkura plānotā ceļojuma uz ārvalstīm nepieciešamību
un nedoties uz COVID-19 skartajām teritorijām, uz kurām
attiecināmi īpaši pasākumi. SPKC tīmekļa vietnē ir
pieejama aktuālā informācija par slimības izplatību Eiropas
valstīs, dodot iespēju izvērtēt ar ceļošanu saistītos riskus.

Visi skolēni, kas atgriežas no sarakstā minētajām 20 valstīm,
pēc atgriešanās 14 dienas uzturas mājas karantīnā, ja nav
simptomu, vai sazinās ar Neatliekamās medicīniskās
palīdzības brigādi pa tālruni 113, ja simptomi parādās, un
rīkojas atbilstoši viņu sniegtajai informācijai. Skolā skolēni
atgriežas tikai ar ģimenes ārsta izziņu!

Aicinām vecākus sadarboties ar izglītības iestādēm un informēt
par jebkuru ārzemju ceļojuma galamērķi, lai iestādes vadība
varētu izvērtēt iespējamos riskus. Pašvaldība aicina vecākus
būt atsaucīgiem un ievērot iestādes vadītāja norādītās
rekomendācijas. Tāpat atgādinām, ka, atgriežoties no slimības
skartajām teritorijām, ir jāievēro 14 dienu karantīnas
pasākumi arī tad, ja ceļojums noticis skolēnu brīvdienu laikā.

Ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas
slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus,
rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):

bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt

izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu;
bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un
informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu
uz skarto teritoriju.

Tāpat SPKC informē par pasākumiem infekcijas izplatīšanās
novēršanai izglītības iestādēs, aicinot uzmanību pievērst
bērniem, kuri atgriežas ne tikai no infekcijas skartajiem, bet
arī citiem reģioniem. Pasaules Veselības organizācijas
statistika rāda, ka bērni ar šo vīrusu slimo tikai 1%
gadījumos un var to pārslimot vieglā formā, tomēr viņi var
pārnēsāt vīrusu un inficēt citus.

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina jautājumu
gadījumā sazināties ar SPKC speciālistiem, zvanot uz tālruņa
numuru 67387661. Aktuālā informācija aplūkojama SPKC tīmekļa
vietnē, kā arī SPKC sociālo tīklu vietnē Facebook.

“URDAS” dabas takā
informatīvi stendi

jauni

SIA
ZAAO vides izglītības realizēšanas vietā Dabas un tehnoloģiju
parkā “URDA” tiek
piedāvāts mācību saturs dažāda vecuma interešu grupām. Vides
izziņai un
paradumu maiņas veicināšanai kopā ar sadarbības partneriem
tiek izstrādāti
arvien jauni mācību materiāli. Pavasara sezonai sākoties,

dabas takā uzstādīti jauni
informācijas stendi par tēmām – “Koki Latvijā”, “Purvi” un
“Ūdens”.

DTP “URDA” vadītāja Arita
Smalkā-Boriseviča: “Jaunie stendi ir papildinājums parka
infrastruktūrā un
lielisks palīglīdzeklis dabas pētīšanā un izzināšanā, kas
izceļ apkārtnē esošās
dabas bagātības. Dabas takā un tās apkārtnē atrodas dažādi
biotopi – dīķis,
purvs, mežs, pļava un dumbrājs. Iepazīstot dabu tuvāk, mēs
labāk izprotam
nepieciešamību to saudzēt.”

Visi koki, kas attēloti stendā “Koki
Latvijā” ir sastopami tuvākajā

apkārtnē.

Tas

palīdz

apmeklētājiem ne tikai
uzzināt par koku vairošanos, bet turpat atpazīt kokus mežā.

Stendā “Purvi” var atrast informāciju par
purvu veidošanos, to veidiem un nozīmi dabā. Purvi palīdz
mazināt klimata
pārmaiņas, jo absorbē ogļskābo gāzi. Tie palīdz regulēt ūdens
daudzumu, jo dabā
darbojas kā sūklis – mitrā laikā uzsūcot, bet sausā laikā
atdodot ūdeni vidē.

“Ūdens” stendā tiek uzsvērta ūdens nozīme.
Pasaulē kopā ir tikai 2,4% saldūdens krājumi, ko varam
izmantot sadzīvē,
lauksaimniecībā un rūpniecībā. Pārējie 97,6% ir sālsūdens
jūrās un okeānos.

Apzinoties saldūdens ierobežoto pieejamību, mēs labāk varam
saprast, kāpēc ar
šo vērtīgo dabas resursu ir jārīkojas taupīgi.

Informācijas
stendi izgatavoti īstenojot sadarbības projektu starp biedrību
“Daibes
ilgtspējas centrs” un ZAAO. Projektu finansēja Latvijas vides
aizsardzības fonds.

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” kopš
2018.gada aicina mācīties vidē, par vidi un videi, piedāvājot
licencētas
izglītības programmas, izpētes braucienu pa RAAC “Daibe”,
dažādus pasākumus un
akcijas.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Ēnu
dienā
Alojas
viesojas 72 ēnas

novadā

Trešdien, 12.
februārī, visā Latvijā norisinājās Ēnu diena, kurā, sniedzot
skolēniem iespēju
aktīvi sekot līdzi dažādu profesiju un speciālistu darbam, kā
ierasts,
iesaistījās arī Alojas novada pašvaldība un citi novada
uzņēmumi. Šogad Alojas
novadā dažādu profesiju pārstāvjus ēnoja 72 ēnas, bet kopumā
iesaistīto skolēnu
skaits, kuri no Alojas novada devās ēnot gan citviet, gan
tepat uz vietas ir
krietni lielāks. Portālā enudiena.lv
tika piedāvātas 49 vakances, paliekot 6. vietā Latvijā aiz
Rīgas reģiona
pilsētām un Jelgavas, Daugavpils, Preiļu un Liepājas novadiem.

Ēnu dienas laikā vislielāko
interesi jaunieši bija izrādījuši par rekreācijas centrs
“Vīķi”, tur 15 skolēni
no Staiceles pamatskolas ceturtās klases kopā ar skolotāju
sekoja līdzi
speciālistu ikdienai. Savukārt Staiceles pamatskolas piektās
klases audzēkņi
nolēma uzaicināt pie sevis SIA “AD Celtnieks” uzņēmuma
īpašnieku Didzi Dubru,
par kuru gatavoja prezentāciju projektu dienā.

Lielu interesi
jaunieši izrādīja par Alojas novada Pirmsskolas izglītības
iestādi “Auseklītis”.
Audzinātāju un auklīšu ikdienas darbu vēroja 10 skolēni,
Alojas Pirmsskolas izglītības
iestādes “Auseklītis” vadītāju Sarmīti Freimani viena ēna, bet
iestādes medmāsai šogad bija divas ēnas, bet Staiceles
bērnudārzā audzinātājas un auklītes
ēnoja četri Staiceles pamatskolas audzēkņi.

Arī par Alojas
novada domes priekšsēdētāja ikdienas darbu bija liela
interese. Pie Valda
Bārdas viesojās četri jaunieši, bet Alojas novada domes
priekšsēdētāja Jurģa
Rāceņa profesiju vēroja viena “ēna”. Skolēniem bija iespēja
apzināt domes priekšsēdētāja
un priekšsēdētāja vietnieka

darba

specifiku

un

izzināt

izaicinājumus šajos
amatos.

Savukārt
komercdarbības speciālistes Sabīnes Stūres amatu Ēnu dienas
laikā iepazina
divas Alojas Ausekļa vidusskolas audzēknes, bet Tūrisma un
informācijas centra
vadītājas Ineses Timermanes profesiju – četri jaunieši. Toties
Alojas novada
domes iestādē Vilzēnu bibliotēka bibliotekāres Guntas Meleces
profesiju iepazina divas jaunietes.

Tāpat ēnas viesojās
arī mūsu novada uzņēmumos. Skolēni ēnoja tādas profesijas kā:
pārdevējs, agronoms,

pavārs, viesmīlis, kafejnīcas
galdnieks un “Alojas
novada saimniekserviss” vadītājs.

vadītājs,

veterinārārsts,

Šogad Alojas novadā Ēnu dienas dalībnieki bija pieteikušies no
Alojas Ausekļa vidusskolas, Staiceles vidusskolas, Ozolmuižas
pamatskolas, Limbažu sākumskolas, Stalbes vidusskolas, Rīgas
tehniskās koledžas, Rīgas Stila un modes tehnikuma un Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas.

Mūsu novada izglītības iestāžu skolēni ēnoja arī ārpus novada
un viesojās tādos uzņēmumos kā: “Lidosta Rīga”, “Schneider
Electric Latvija”, “SIA SILAT”; Firma Krimulda, “Wunder
Latvia”, “Nords Event Communications”, kā arī ēnoja Rīgas
maratona projektu koordinatori un viesojās arī citur. Kopumā
no mūsu izglītības iestādēm 92 ēnotāji.

Paldies novada uzņēmumu
vadītājiem un citiem speciālistiem par izrādīto iniciatīvu un
interesi Ēnu
dienā! Šogad ēnas uzņēma “Alojas novada saimniekserviss”,
“Alojas Starkelsen”, “Aloja
Agro”, kafejnīca “Nina S”, veikals “Top”, kafejnīca “Mieriņš”,
“DK Apsītes”,
venterinārais serviss “Būsi vesels”, “AD Celtnieks”, “Alewood”
un Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests!

Pateicamies un
priecājamies par erudītajiem
iestādēm, kas šogad
aktīvi iesaistījās Ēnu dienā!

jauniešiem

un

izglītības

Informāciju sagatavoja: Regīna Grosa

Alojas novadā brīvprātīgie
jaunieši
godināti
Valsts
svētku pasākumos
Brīvprātīgā darba likums nosaka, ka brīvprātīgais darbs ir
organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas
fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.

Alojas novadā pirmā reģistrēšanās tika uzsākta
2019. gada
februārī, kad jaunieši slēdza līgumu par brīvprātīgā darba
veikšanu Alojas novadā. Viens no līguma nosacījumiem bija, ka
darbs tiek veikts līdz 2019. gada 31. oktobrim, un Valsts
svētku pasākumos tiek pasniegts apliecinājums par veiktajiem
darbiem un iegūtajām kompetencēm.

Šī
gada laikā mūsu novadā reģistrējušies brīvprātīgā darba
veikšanai ir 53
jaunieši, bet aktīvi darbojušies ir 42 jaunieši.

Alojas pagastā – Alise Amanda Abendrote, Amanda Saulāja,
Dāvis Daniēls Vildiņš, Jana Anna Lapšina, Jānis Nauris
Čukurs,
Keita Možvillo, Larisa Miķele, Līga
Zlaugotne, Marta Čukure, Samanta Zlaugotne, Sintija Sīle,
Paula Maksimova.

Braslavas
pagastā – Andrejs Vaičuks, Krista
Fiļipova, Kristiāna Seņkova, Kristers
Aleksandra Auziņa, Undīne
Jenča, Žanete Škarsta.

Vaivods,

Lauma

Brīvzemnieku pagastā – Deivids
Mitrauskis, Elīna Dzelzīte, Ernests Melbārdis, Evita Jirgena,
Jānis Ričards
Rudzītis, Kitija Berga, Klāvs Renārs Rudzītis, Kristaps
Kalniņš, Mariuss
Voitešonoks, Markuss Melbārdis, Rihards Kalniņš, Paula Marta
Kalniņa, Santa
Žovnira, Toms Kokka.

Staiceles pagastā – Amanda
Jugāne, Andra Rozenberga, Ieva Loreta Reide, Krista Brente,
Kristīne Usačeva,
Meldra Zālamane, Regnārs Nerips, Viesturs Titovs, Zane
Konstantinova.

Jaunieši darbojās dažādos pasākumos, kā, piemēram, “Braslavas
pagasta ziemas un vasaras sporta spēles”, “Alojas Ausekļa
vidusskolas 62. Žetona svētki”, “Alojas novada uzņēmēju
diena”, “Vilzēnu tautas nama Popiela 2019”, “Alojas novada
sporta spēles”, “Alojas novada jauniešu diena”, “Limbažu
jauniešu diena Rampa”, “Kas mēs bijām, esam, būsim”

,“Staiceles pilsētas svētki”, “Es mīlu Tevi, Staicele”,
“Staiceles Vimba”, “Muzeju nakts Staicelē”,
“Staiceles
pamatskolas salidojums”, “Staiceles ģimeņu sporta diena”,
“Stipro skrējiens Staicelē”, Auto – foto rallijs, “Muzeju
nakts”, “Zemes stunda 2019”, vasaras saulgriežu pasākumi,
“Bērniņš ienācis pasaulē”, “Putras diena”, “Trīs pieturas”
Brīvzemnieku pagasta svētki,
“Kolhoznieku balle”, “Leģendu
nakts Puikules muižā”, Lielā deju talka, Alojas pilsētas
svētki”, “Lieldienas Alojā”, ”Alojas pļaušanas svētki” un
citos.

Veikts
brīvprātīgais darbs iestādēs – Alojas kultūras nams, Alojas
Ausekļa vidusskola,
Vilzēnu tautas nams, Alojas pilsētas bibliotēka, Alojas novada
domes dienas
centrs, Alojas novada Tūrisma informācijas centrs, Ģenerāļa
Pētera Radziņa Staiceles
Sporta profesionālā vidusskola, Jauniešu klubs “Čempiņš”,
Staiceles pamatskola,
u.c.

Daļa jauniešu bija izvēlējušies darboties arī Latvijas mērogā,
pārstāvot Alojas novadu dažādos maratonos, kā, piemēram, “Tet
Riga Marathon”, “Stirnu buks”, “Siguldas pusmaratons” , un
veicot darbu Valmieras teātra festivālā un Olimpiskajā centrā
Limbaži.

Cerams, ka ar laiku jaunieši radīs iespēju savas spējas
pierādīt starptautiski, gūstot neaizmirstamu pieredzi.

Kopā
jaunieši

laika

periodā

no

februāra

līdz

oktobrim

ir

nostrādājuši 1618 stundas.
Vislielāko stundu skaitu ir nostrādājis jaunietis no Puikules
– Kristaps Kalniņš,
kurš, veicot vides labiekārtošanas darbus un dažādus citus
darbus, kopā
nostrādājis 238 stundas.

Jaunieši palīdzēja reģistrējot, tiesājot, fotografējot,
filmējot, montējot video, vadot pasākumus, radošās darbnīcas,
dažādas aktivitātes un veicot daudzus citus mazākus un
lielākus darbus.

Milzīgs
paldies visiem jauniešiem, kuri izvēlējās strādāt sabiedrības
labā. Novēlu, lai
Jums dzīvē viss labais, ko Jūs darāt, nāk atpakaļ dubultā!

Mīļš
paldies arī brīvprātīgā darba organizētājiem, kuri uzņēmās
strādāt ar jauniešiem,
apmācīt viņus, uzticēties un dot pirmo darba pieredzi.

Cerams,
ka nākamais gads būs vēl piepildītāks ar čakliem
brīvprātīgajiem, uzņēmīgiem
brīvprātīgā darba organizatoriem un kvalitatīvi paveiktiem
darbiem sabiedrības,
novada un Latvijas labā!

Sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste

Monta Meldere

