Staicelē
Starpnovadu
futbolā

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

Staiceles
vidusskolai
3.
vieta
Latvijas
kultūras
kanona konkursā
Kultūras ministrija, Valsts izglītības satura centrs un Latvijas
kultūras

akadēmija

jau

5.

gadu

organizē

konkursu

Latvijas

vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas, mūzikas skolu
audzēkņiem, lai uzturētu diskusiju par Latvijas kultūras mantojumu un
jaunradi, kultūras un mākslas vērtību nozīmi, nacionālo identitāti un
sabiedrības kolektīvo atmiņu. Mērķis – sekmēt kultūras mantojuma
saglabāšanu, tā vērtību aktualizēšanu, pievērst uzmanību sabiedrības
kultūras

procesu

daudzveidībai,

veicinot

skolēnu

radošumu

un

pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.
Šogad 7. novembrī Vidzemes novada konkurss norisinājās Cēsīs. Moto:

Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei – ikvienam, ik dienu, lai
aicinātu jauniešus radoši līdzdarboties valsts simtgades svinību
sagatavošanā,

apliecinot savus talantus Latvijas kultūras kanona

vērtību izpratnē un vietējo artefaktu apzināšanā.
Pirmkārt,

vidusskolām

bija

jāizveido

nopietna

prezentācija

ar

oriģinālu galda spēli par tēmu. Otrkārt, jāprezentē – kultūras jomas
deviņu profesionāļu žūrijai, pēc uzstāšanās atbildot arī uz visiem
viņu āķīgajiem jautājumiem.
Staiceles vidusskolas 12. klase ar audzinātāju kopīgi gatavojās
konkursam, bet komandā – drosmīgākie: Diāna Pēce, Megija Matvijuka un
Matīss Žagars. Mūsu izvēle – pieci kultūras kanoni (Latvijas artefakti
un novada vērtības): DAINA AVOTIŅA, rakstniece, dzejniece, tulkotāja,
atdzejotāja, kas apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni; Staiceles lībiešu
muzejs PIVĀLIND; Latvijas viensētas; lībiešu tradicionālā kultūra (par
šo kanonu tika izveidota arī galda spēle) un koka ēku kolekcijas,
iekļaujot prezentācijā UNESCO mantojumā esošo Staiceles Lielā ielas
apbūvi.
Konkursā Cēsīs jaunajā koncertzālē no Vidzemes piedalījās tikai 11
komandas: Alūksnes Valsts ģimnāzija, Staiceles vidusskola, Cēsu Valsts
ģimnāziju

trīs

komandas,

Madonas

Valsts

ģimnāzija,

Lielvārdes

vidusskolas divas komandas, Ogres tehnikums, Saulkrastu un Smiltenes
vidusskolas. Divas komandas (kā paredz nolikums) – Cēsu un Lielvārdes
– tika tālāk uz Rīgu. Un mēs esam ļoti priecīgi par ieguldīto darbu un
dalību konkursā, vērtīgo pieredzi un žūrijas atzinību.
Paldies par atbalstu Staiceles novadpētniecības muzeja vadītājai
Indrai Jaunzemei! Paldies Staiceles vidusskolas direktorei Sandrai
Brokānei par iespēju visai 12. klasei un interesentiem no 11. klases
aizbraukt uz prestižo Latvijas kultūras kanona konkursu!
Antra Rudzīte,
Staiceles vsk. 12.kl. audzinātāja
Foto – 12. kl.

Alojas novada sporta skolas
jaunie futbolisti Igaunijā
9.marta Alojas novada sporta skolas 3 futbola komandas trenera Aigara
Ragaiņa vadībā devās uz draudzības spēlēm Igaunijā Hēdemēstes
vidusskolā, lai tiktos ar Pērnavas apriņķa sporta skolas ‘’Poseidon’’
futbola komandām.

Spēlētājus sagaidīja un sveica Hēdemēstes novada izglītības , kultūras
un sporta nodaļas vadītājs Tomass Ābels un Hēdemēstes vidusskolas
direktors Raimu Prūls. Hēdemēstes vidusskolas direktors savā uzrunā
izteica atzinību, ka tiek atjaunota sadarbība ar Latviju

sporta jomā

un cer, ka šī sadarbība ar Alojas novada sporta skolu būs ilgtspējīga.

Spēlētāji tikās trijās spēlēs, no kurām vienā

bija mūsu komandas

uzvara, bet divās spēlēs mūsu futbolisti piekāpās mājas saimniekiem.

Pēc

spēlēm

notika

spēlētāju

dalībniekiem- spēlētāji

apbalvošana,

saņēma

balvas

tika

visiem

medaļas un diplomus, uzvarētāju

komandas – kausus.

Hēdemēstes vidusskolas direktors bija parūpējies arī par cienastu
spēlētājiem- garšīgu zupu un igauņu

nacionālo dzērienu Kamu.

Izbraukuma noslēgumā mūsu futbolisti devās atjaunot spēkus uz Pērnavas
ūdens atrakciju parku.

27.aprīlī sporta skolas ‘’Poseidon’’ spēlētāji brauks ciemos uz
Staiceli, lai piedalītos atbildes spēlēs Latvijā.

Paldies trenerim Aigaram Ragainim, Staiceles vidusskolas sporta
skolotājai Vizmai Tiltiņai un vecāku pārstāvim Dzintaram Tomsonam, kas
ar savu darbu, atbalstu un līdzdalību motivē jaunos futbolistus uz
sasniegumiem!

Alojas novada sporta skolas direktore Sandra Brokāne

Alojas novada sporta skola
veiksmīgi realizē projektu
2015.gadā Latvijas Futbola Federācijas Inovatīvo projektu atbalsta
programmas ietvaros ar 120 EUR finansējumu tika atbalstīts Alojas
novada sporta skolas projekts „Alojas novada futbols grib izaugt
liels!”.

Šī gada 14. un 20.janvārī Alojas novada sporta skolas audzēkņi Klāvs
Grosbergs,

Emīls

Sorokins,

Māris

Barkovskis

un

Alens

Mārtiņš

Jirgensons kopā ar sporta skolas direktores vietnieci Ingu Konrādi
viesojās visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kur 5 – 6
gadīgo apmācības grupiņām rādīja futbola paraugdemonstrējumus. Pēc
priekšnesuma un sarunas ar bērniem par sportošanas veselīgumu, jaunie
sportisti piedāvāja mazajiem sportot gribētājiem veikt stafetes
„Lielie lēkātāji”, „Cauri peļķītēm” un „Mašīnītes”. Un tieši tad sākās
vislieliskākā jautrība un azartiskākā gaisotne. Visās pirmsskolas
izglītības iestādēs, kurās ciemojāmies, bērni ar prieku un interesi
veica uzdevumus, kuri tika uzdoti. Katrai pirmsskolas izglītības
iestādei dāvanā tika futbola bumba, lai mazie sportot gribētāji varētu
vingrināties un apgūt tādas pašas prasmes futbolā kā Alojas novada
sporta skolas audzēkņi. Mazie sportisti tika arī pie dažādām balvām un
kārumiem. Ceram, ka daudziem radās interese par futbolu un viņi

papildinās Alojas novada sportistu rindas.

Paldies trenera Jāņa Valāņina trenētajiem puišiem ne tikai par skaisto
priekšnesumu, bet arī par apzinīgumu, centīgumu un prieku, ar kādu
viņi veica visus uzticētos uzdevumus, un par to, cik lieliski prata
saprasties ar bērniem.

Alojas novada sporta skolas direktore Sandra Brokāne

Darbā pieņemta novada sporta
skolas direktora vietniece
Šonedēļ Alojas novada sporta skolas direktora vietnieces izglītības
jomā amatā pieņemta novadniece Inga Konrāde.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā iegūta izglītības un sporta
darba speciālista visu izglītības pakāpju un līmeņu sporta skolotāja
kvalifikācija. Regulāri tiek iegūta papildu izglītība, apmeklējot
kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, seminārus, konferences u.c.,

bet profesionālā pieredze tiek papildināta, iesaistoties dažādos
sadarbības projektos sporta pedagoģijas jomā.

I.Konrādei ir vairāku gadu pieredze organizatoriskajā darbā, strādājot
kādreizējā Staiceles pilsētas domē par sporta pasākumu organizatori,
taču jau gandrīz 17 gadus profesionālā darbība galvenokārt saistīta ar
pedagoģisko darbu sporta skolotājas amatā Staiceles vidusskolā. Tāpat
jau otro gadu I.Konrāde veic Alojas novada skolu metodiskās apvienības
Sporta vadītājas pienākumus. Tas attīstījis vadības, komunikatīvās un
sadarbības prasmes, jo ikdienā bieži nākas sastrādāties ar citiem
novada sporta speciālistiem – treneriem, skolotājiem un sporta dzīves
organizatoriem. Laba sadarbība izveidojusies arī ar Jaunsardzes
instruktoru Jāni Voicišu, organizējot krosus un “Stipro skrējienus”
jaunsargiem un skolēniem.

Ar Alojas novada sporta skolas direktora vietnieces izglītības jomā
Ingu Konrādi iespējams sazināties pa tālr. 29339978 vai rakstot uz
inga.konrade@aloja.lv

Zane Landsmane

Futbola akadēmijas
noslēguma pasākums

sezonas

20. novembrī viesnīcā ‘’ Radison BLU Daugava ’’notika 2015. gada
Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta un Latvijas Futbola federācijas
Futbola

akadēmijas

sezonas

noslēguma

pasākums.

Šajā

pasākumā

piedalījās arī Alojas novada sporta skolas pārstāvji SMP-1 komandas

labākie spēlētāji U16 vecuma grupā vārtsargs Adrians Miņins, pussargs
Alvis Jaunzems un komandas treneris Jānis Valaņins. 2015. gada
Jaunatnes futbola čempionāta U16 B. grupā Alojas novada sporta skolas
komanda ieguva 1. vietu.
Pasākuma pirmajā daļā tika apbalvoti Latvijas jaunatnes futbola
čempionāta godalgoto vietu ieguvēji, treneri un LFF Futbola akadēmijas
izcilnieki. Otrajā daļā LFF pasniedza apbalvojumus Latvijas Jaunatnes
futbola čempionāta treneriem un organizatoriem. Jaunajiem futbolistiem
neformālā gaisotnē bija iespēja tikties ar FK’’Jelgava’’ spēlētājiem,
2015. gada Latvijas Kausa ieguvējiem Gintu Freimani un Kasparu
Ikstenu.
Ar uzrunu un novēlējumiem jaunajiem futbolistiem uzstājās LFF
ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, LFF izpilddirektors Edgars Pukinskis,
LFF Izglītības daļas vadītājs Jurijs Andrejevs, LFF Futbola akadēmijas
projekta vadītājs Dainis GUDERMANIS, Latvijas jaunatnes čempionāta
organizators Egons Brants un biedrības ‘’Latvijas Futbola virslīga’’
vadītājs Emīls Latkovskis.
Alojas novada sporta skolas jaunie futbolisti Latvijas jaunatnes
futbola sezonu ir noslēguši godam!
Sandra Brokāne,
Alojas novada sporta skolas direktore

Novada sporta skolai jauns

inventārs
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2015.gadā apstiprināja
budžeta programmu 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00
„Sporta būves” līdzekļu sadalījumu 10.punktu, IZM 2015.gada 16.aprīļa
rīkojumu Nr.213 „Par finansējuma apmēra noteikšanu profesionālās
ievirzes

sporta

izglītības

iestādēm

sporta

inventāra

iegādei”.

Pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par IZM
piešķirto finansējumu.

VFC “Staicele” (tagadējā Alojas novada sporta skola) sporta inventāra
iegādei

no

IZM

saņēma

300

eiro,

bet

pašvaldība

piešķīra

līdzfinansējumu 748,75 eiro apmērā. Par saņemtajiem līdzekļiem sporta
skolas vajadzībām tika iegādātas kvalitatīvas, starptautiskajiem
standartiem atbilstošas futbola bumbas, vārtsargu cimdi, basketbola
grozu tīkli, TRX jostas, lecamauklas un vieglatlētikas starta bloki.

Viss inventārs ir nodots treneru rīcībā. Ceram, ka tas palīdzēs
pilnveidot treniņu norisi un uzlabot audzēkņu sasniegumus. Patiess
prieks, ka mūsu darbs tiek novērtēts.

Skolas direktore Sandra Brokāne

Latvijas

futbola

izlases

pavadoņu vidū arī Alojas
novada
sporta
skolas
futbolists Elvis Tomsons
Latvijas Futbola federācijas (LFF) organizētajā projektā “Futbolistu
pavadoņi” 2015.gada 6.septembrī Rīgā, Skonto stadionā 2016.gada UEFA
Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē starp Latvijas futbola izlasi
un Čehijas valstsvienību, iespēja pavadīt izlases spēlētāju pirms mača
bija dota Alojas novada sporta skolas jaunajam futbolistam Elvim
Tomsonam. Elvis uz spēli pavadīja Latvijas futbola izlases uzbrucēju
Artūru Karašausku. Latvijas Futbola federācija bija nolēmusi, ka šāda
iespēja jādod labākajiem jaunajiem futbolistiem no dažādām Latvijas
vietām. Kopā ar Latvijas un Čehijas izlasēm uz laukuma devās 22 bērni
no visas valsts.

Elvim šis pasākums bija kā balva par centību un gribasspēku, un tas
motivēs turpmākiem sasniegumiem.

Alojas novada sporta skolas direktore Sandra Brokāne
LFF foto un video materiāli

Video: Latvijas futbola izlases pavadoņi – mūsu un Latvijas futbola
nākotne

Informācija
par
audzēkņu
uzņemšanu
Alojas
novada
izglītības iestādēs
Alojas Ausekļa vidusskola

Programmas
vispārējās pamatizglītības programma;
vispārējās

vidējās

izglītības

vispārizglītojošā

virziena

programma;
speciālās

pamatizglītības

programma

izglītojamajiem

mācīšanās traucējumiem;
pirmsskolas izglītības programma;
profesionālā programma komerczinībās.
Personu apliecinošu un izglītības dokumentu iesniegšana
Skolas kancelejā, Ausekļa ielā 1, Alojā, darbdienās no 9:00 – 13:00
Kontaktinformācija
29450076, 64031359

ar

Staiceles vidusskola

Programmas
vispārējās pamatizglītības programma;
vispārējās

vidējās

izglītības

vispārizglītojošā

virziena

programma;
speciālās

pamatizglītības

programma

izglītojamajiem

ar

mācīšanās traucējumiem;
pirmsskolas izglītības programma;
vispārējās vidējās izglītības profesionāla virziena orientētas
programmas

(sports

–

futbols

un

mājsaimniecība

VIDE.MĀJA.STILS.).
Dokumentu iesniegšana
Sporta iela 4, Staicelē katru dienu no 8:00 – 12:00 (skolā dežurē
skolotājs Edgars Ozols un pieņem iesniegumus). Līdzi jāņem apliecība
par pamatizglītību, sekmju izraksts (tiek paņemta kopijas), personas
lieta, medicīnas dokumenti, iesniegums (raksta uz vietas), dzimšanas
apliecība, pase (kopijas uz vietas).
Kontaktinformācija
64035337, 28622293 (E.Ozols)

Ozolmuižas pamatskola

Programmas
pamatizglītības programma;
speciālās

pamatizglītības

mācīšanās traucējumiem;

programmā

izglītojamajiem

ar

speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem;
pirmsskolas izglītības programmā.
Dokumentu iesniegšana
Vecāku iesniegumu un liecību var iesniegt Ozolmuižas pamatskolā līdz
31.augustam darbdienās no 9:00 – 12:30 (par citu laiku lūgums
vienoties pa tālr. 26513740).
Kontaktinformācija
26513740, 64030493

Alojas Mūzikas un mākslas skola

Programmas
Profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle;
Pūšaminstrumentu spēle – flautas, saksofona, trompetes, tubas,
eifonija spēle;
Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle, ģitāras spēle;
Skolā darbojas koris, pūšaminstrumentu, kokļu, ģitāru un
klavieru ansambļi;
Mācību ilgums – 6 gadi, klavierspēlē – 8 gadi;
Vizuāli plastiskās mākslas programma (uzņem audzēkņus no 10
gadiem, mācību ilgums – 5 gadi.
Interešu izglītības pulciņi (uzņemšana uz brīvajām vietām visu mācību
gadu):
Tēlotājmāksla pirmskolas un sākumskolas bērniem (no 7 – 9
gadiem);
Floristika (no 7 – 18 gadiem);
Elektroģitāras spēle (no 10 – 18 gadiem);

Mūzikas informātika – sintezatorspēle (no 10 gadiem);
Solo dziedāšana (no 7 gadiem).
Dokumentu iesniegšana
Uzņemšana notiek skolā, 25.augustā 12:00 un 26.augustā 12:00.
Nepieciešams

vecāku

iesniegums

uz

skolas

veidlapas,

dzimšanas

apliecības kopija un ārsta izziņa.
Kontaktinformācija
64031235, 26333129

Staiceles Mūzikas un mākslas skola

Programmas
Klavierspēle;
Vijoļspēle;
Vokālā mūzika dziedāšana;
Pūšaminstrumentu spēle (saksofons, flauta, trompete, klarnete);
Vizuāli plastiskā māksla.
Interešu izglītības programmas:
Ideju tarba;
Keramika;
Datorgrafika;
Animācija;
Pielietojuma dizains;
Bungu un perkusiju spēle;
Ritmiskās mūzikas spēle.
Dokumentu iesniegšana
1.septembrī no 12:00 – 15:00 un 4.septembrī no 12:00 – 15:00. Līdzi
jāņem vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība, bērna medicīniskā izziņa

no ģimenes ārsta.
Kontaktinformācija
26332269 (direktore), 64035174 (lietvede)

PII „Auseklītis”

Programmas
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
Dokumentu iesniegšana
Alojas pilsētas PII ”Auseklītis” un Struktūrvienībā Vilzēnos uzņem
rindā katru dienu Alojas PII “Auseklītis” Parka ielā 13, Alojā. Līdzi
jāņem vecāku personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) un bērna
dzimšanas apliecība.
Kontaktinformācija
26386729

Vidzemes Jaunatnes futbola centrs „Staicele”

Programmas
Futbolā (7 – 9 gadus vecus zēnus un meitenes);
Vieglatlētikā (7 – 9 gadus vecus zēnus un meitenes);
Basketbolā (6 – 9 gadus vecus zēnus un meitenes).
Dokumentu iesniegšana
Darba dienās no 9:00 – 13:00 VJFC ’’Staicele’’, Lielā iela 7,
Staicelē, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto kontakttālruni.

Nepieciešams vecāku vai aizbildņu parakstīts iesniegums, dzimšanas
apliecības kopija, 2 fotogrāfijas 3×4, ģimenes ārsta izziņa ar norādi
„Atļauts

nodarboties

ar

sportu

paaugstinātas

fiziskās

slodzes

apstākļos”. Izziņā jānorāda, ka tā paredzēta iesniegšanai VJFC
”Staicele”.
Kontaktinformācija
26481276

