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

Alojas novada individuālajiem
sportistiem, sporta komandām
un sporta biedrībām iespēja
pieteikties finansējumam
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-finansesanas-nolikums-AlojaDownload
Pieteikumu iesūtīšana: dome@aloja.lv

Sagatavoja:

Alojas novada sporta skolas direktores vietniece

Ineta Vladimirova

Aizvadīts
Alojas
novada
pludmales
volejbola
čempionāta 1. posms
12.jūlijā Alojā norisinājās Atklātais Alojas novada
pludmales volejbola čempionāta 2020 1.posms.

Kopā piedalījās 15 komandas. 8 komandas mix grupā un 7
komandas vīriešu grupā.

Mix grupā:

1. Vietu ieguva komanda “Mēs ar sieviņu”
2. Vietu ieguva komanda “Ezīši”
3. Vietu ieguva komanda “Vējavas”

Vīriešu grupā:

1. Vietu ieguva komanda “3D”
2. Vietu ieguva komanda “Ēvele”
3. Vietu ieguva komanda “X”

Foto no 1.posma pieejami

– https://failiem.lv/SportsAloja

Foto: Alise Amanda Abendrote

Apsveicam 1.posma uzvarētājus un tiekamies nākošajā posmā
26.jūlijā, Vilzēnos!

Noslēgusies Alojas novada
jauniešu aptauja par brīvā
laika pavadīšanas iespējām
Lai plānotu, kā organizēt darbu ar jauniešiem Alojas novada
pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste lūdza jauniešu
viedokli par brīvā laika
pavadīšanas iespējām Alojas novadā. Kopumā atbildes sniedza 68
jaunieši jeb
10,78 % no visiem novadā dzīvojošajiem jauniešiem. Atbildes
sniedza 19 vīrieši
un 49 sievietes, kopumā vidējais respondentu vecums ir 17.6
gadi.

Visvairāk atbildes
sniedza Alojas pilsētā un pagastā dzīvojošie jaunieši, bet
vismazākais
respondentu skaits ir no Brīvzemnieku pagasta.

Jaunatnes darbs ir ārpusskolas izglītība, ko vada profesionāli
vai brīvprātīgie jaunatnes darbinieki jaunatnes organizācijās,
pašvaldībās, jaunatnes centros, baznīcās utt., kas sekmē
jauniešu izaugsmi. Kopā ar ģimenēm un citiem profesionāļiem
jauniešu darbs var palīdzēt novērst bezdarbu, nesekmību skolā
un sociālo atstumtību, kā arī nodrošināt brīvo laiku. Tas var
arī uzlabot prasmes un sekmēt pāreju uz pieaugušo dzīvi.
Vairāk par to, kā tiek organizēts jaunatnes darbs Alojas
novadā variet izlasīt Alojas novada jaunatnes politikas
attīstības plānošanas dokumentā 2019. – 2021. gadam.

Brīvā
laika
pavadīšana
rezultātiDownload

Alojas

novadā

aptaujas

Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. –
2021. gadamDownload
Informāciju sagatavoja: Monta Meldere

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

Ziemassvētku kauss volejbolā

Mix komandām
13.decembrī, piektdienā, Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas
sporta zālē spēkiem mērojās gan Alojas novada, gan Valmieras
volejbola entuziasti un viņu draugi. Sacensībās piedalījās 6
komandas: 3 komandas no Brīvzemnieku pagasta (2 – Puikule un
viņu
draugi,
1
–
Ozolmuiža),
1
–
Staiceles/Ungurpils/Alojas, 2 – no Valmieras puses.

no

Sacensības izvērtās sīvas, jo komandas pēc spēkiem bija ļoti
līdzīgas. Rezultātā vairākām komandām vietu sadalījumu izšķīra
tikai savstarpējo spēļu rezultāts. Par vienu punktu pārāka
bija un 1.vietu un kausu ieguva komanda no Valmieras „Ivars”,
2. un 3. vietai iegūts vienāds punktu skaits, vietu sadalījumu
noteica tikai savstarpējās spēles rezultāts – 2.vieta
Ozolmuižas komandai „Stumpi”, 3.vieta Staiceles komandai
„Sanija+”.
Spraigās sacensības, cerams, radīja vēlmi arī
citreiz atbraukt un prieka pēc uzspēlēt volejbolu.

Alojas novada Jauniešu dome
Limbažu jauniešu dienā RAMPA
2019
Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.

panta ceturto daļu, ja

pašvaldībā darbu ar jaunatni nodrošina jaunatnes lietu
speciālists, viņš ir apmācāms Ministru kabineta noteikumu Nr.
1047 “Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība”
noteiktajā kārtībā.

Tā arī Alojas novada jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere
uzsāka mācības šī gada pavasarī, kur iepazinās ar vairāk kā
divdesmit ar jaunatni saistītiem cilvēkiem. Viens no šiem
cilvēkiem bija Limbažu novada Jaunatnes lietu speciāliste
Marta Dundure, kura jau aprīlī aicināja sadarboties un mūsu
novada jauniešiem piedalīties Limbažu jauniešu centra
organizētajā jauniešu dienā Rampa. Pēc apspriedes ar
jauniešiem, pieņēmām lēmumu organizēt dvieļbola sacensības.
Četri no mums strādāja kā brīvprātīgie, pārējie piecpadsmit
izbaudīja sarūpēto piedāvājumu. Tā kā atsaucība nebija pārāk
liela un no malas pieteicās vien trīs komandas, kuras gribēja
pārbaudīt savu varēšanu dvieļbolā, nolēmām, ka varam paši
izveidot divas komandas no esošajiem jauniešiem.

Pēc interesantas vairāku stundu sacenšanās, Alojas novada
jauniešu domes komanda “Resnīšu cerība” ieguva pirmo vietu un
katrs jaunietis saņēma Siguldas Adventures dāvanu karti 20
eiro vērtībā, kura ir derīga 100 gadus, bet otra mūsu komanda
“Ziepju opera” ieguva godpilno trešo vietu.

Tāpat mūsu jaunieši piedalījās arī sarūpētajā loterijā, kurā
no 17 balvām, 3 devās uz Alojas novadu.

Jaunieši priecājās par iespēju piedalīties un saka paldies
Limbažu jauniešu centram par uzaicinājumu sadarboties un
lielisko pasākumu! Ceram uz sadarbību arī turpmāk!

Jaunatnes lietu speciāliste
Monta Meldere
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Volejbola “Entuziastu turnīrs
4:4” Alojas hallē
Skaistā, saulainā Pūpolsvētdienas rītā, 14.aprīlī, Alojas
Ausekļa vidusskolas hallē uz turnīru kuplā skaitā ieradušies
tie, kam patīk volejbols. Pieteicās 29 spēlētāji, bet dažādu
iemeslu dēļ neieradās. Tas nedaudz sabojāja skaisto saulaino
rītu. Var par to informēt laicīgi un viss būtu kārtībā. Tas
nebija glīti no viņu puses. Lai paliek uz viņu sirdsapziņas.
Tā rīkoties nedrīkst, jo organizējot pasākumu, organizators
gatavojas un rēķinās ar katru spēlētāju, bet ja neierodas visa
sistēma jāmaina un tas prasa laiku. Un liek gaidīt
spēlētājiem, kas ieradušies laicīgi. Bet tāpat bija
gandarījums, ka spēlētāju skaits salīdzinot ar iepriekšējo
turnīru, kas risinājās pagājušā gada decembrī bija audzis. Un
tas tikai priecē. Pārsteigumu sagādāja meitenes, jo turnīram
pieteicās vairāk nekā cerēts. Viņas ir vairāk Alojas novadā,

kas māk spēlēt volejbolu nekā man sākumā licies. Ja labi
pacenstos, tad varētu izveidot Alojas novada meiteņu komandu!

Pēc
izlozes izveidojās spēku samērā ļoti līdzīgas 6 komandas.
Katrā komandā pa 4
spēlētājiem , kur viena no tām bija skaistā dzimuma pārstāve.
Izveidojās divas
apakšgrupas, katrā pa trīs komandām. Izspēļu sistēma grupās
viens uzvarēts sets
līdz 21 punktam, bet cīnoties ½ finālā nepieciešama 2 setu
uzvara līdz 15
punktiem. Un šī pati izspēļu sistēma arī finālā.

Un
tā komandas un to sastāvi:

1.”Citāda
kompānija” – komandas kapteinis Ivars
Mauriņš, Gatis Lukšēvics, Jānis Ričards Rudzītis, Krista
Fiļipova;

2.”Pērkons”
– komandas kapteinis Vilnis Elstiņš, Mairis Bērziņš, Didzis
Irmejs, Maija
Lielpinka;

3.”Vietējie”
– komandas kapteinis Rolands Lācis, Valdis Možvillo, Jānis
Ozols, Sabīne
Maksimova;

4.”Mēness”
– komandas kapteinis Andis Kārkliņš, Markus Ustrisovs, Dainārs
Konrāds, Marta
Beatrise Gintere;

5.”Everests”
– komandas kapteinis Normunds Volde, Deniss Kuzmenko, Mārcis
Pekšēns, Viktorija
Dzene;

6.”Vecie
ērmi” – komandas kapteinis Arvīds Ozols, Valdis Bārda, Gints
Gintars, Inese
Grosberga.

A
grupā spēlēja ”Citāda kompānija”, ”Vietējie” un ”Everests”,
bet B grupā
”Pērkons”, ”Mēness” un ”Vecie ērmi”. A
grupā komanda ”Everests” izcīnīja 1.vietu un B grupā ”Mēness”.
Pārējās četras
komandas cīnījās izslēgšanas spēlēs par vietu ½ finālā. Pēc
spraigām cīņām
vietu ½ finālā izcīnīja “Vietējie”, kuri par iekļūšanu finālā
cīnījās pret
komandu “Mēness”. Otrā pāra uzvarētājs komanda “Pērkons” par
iekļūšanu finālā cīnījās pret komandu
“Everests”. Lai tiktu finālā bija nepieciešama 2 setu uzvara.
Pirmajā pārī komanda “Mēness” ar 2:0(15:11, 15:11) pieveica
komandu
“Vietējie”, bet otrajā pārī komanda “Everests” spraigā cīņā ar
2:1(15:7, 9:15,
11:6) pieveica komandu “Pērkons”. Abas zaudētāju komandas
cīnījās par

III.vietu un to izcīnīja komanda
“Vietējie” ar 2:0(15:11, 15:10). Par I.vietu cīnījās komanda
“Everests” un
“Mēness”. Lai noskaidrotu uzvarētāju bija nepieciešami 3 seti.
Bet pārāki tomēr
izradījās komanda “Everests”, kas ar 2:1(8:15, 15:8, 11:8)
pieveica komandu
“Mēness”.

Un
tā vietu sadalījums šajā turnīrā:

6.vieta
komanda ”Vecie ērmi”; 5.vieta komanda ”Citāda kompānija”;
4.vieta komanda
“Pērkons” un godalgoto
komandas kapteinis

III.vietu

izcīnīja

”Vietējie”

–

Rolands Lācis, Valdis Možvillo, Jānis Ozols, Sabīne
Maksimova, II.vietu izcīnīja komanda “Mēness” – komandas
kapteinis Andis Kārkliņš, Markus Ustrisovs, Dainārs Konrāds,
Marta Beatrise
Gintere un turnīra uzvarētāji komanda ”Everests” – komandas
kapteinis Normunds
Volde, Deniss Kuzmenko, Mārcis Pekšēns, Viktorija Dzene. Pirmo
trīs vietu
ieguvējus apbalvoja ar medaļām, balviņām, bet turnīra
uzvarētāji ieguva savā
īpašumā arī kausus. Pārējās komandas tika pie mierinājuma
balviņām par
sāpīgajiem zaudējumiem un pārdzīvojumiem.

Lielu
paldies gribētu pateikt sponsoriem par sagādātajām balviņām un
tie būtu:

kafejnīca “Mieriņš” tā vadītāja Baiba Siktāre, Valdis
Možvillo, Didzis Irmejs,
Tūrisma un informācijas centra vadītāja Inese Timermane un
Alojas novada dome. Paldies viņiem par
atbalstu un protams arī visiem spēlētājiem, kuri ieradās uz šo
turnīru,
sekretariātam, kas visu protokolēja Inga Konrāde, Amanda
Konrāde, Elīna Konrāde,
kā arī līdzjutējiem, kas vēroja un atbalstīja savus
spēlētājus, kuri cīnījās
laukumā. Ar šo turnīru noslēdzas telpu volejbols, jo ārā sāk
palikt siltāks un
drīz volejbolu varēs spēlēs smiltīs Ungurpilī, Alojā,
Vilzēnos
un Ozolmuižā. Visiem, kam patīk volejbols
nāciet uz treniņiem Alojas hallē, kas notiek katru trešdienu
no plkst.19:30. Un
ja ir kādi jautājumi rakstiet, zvaniet man. Uz tikšanos arī
smilšu laukumos.

Dainārs Konrāds

1. vieta
2. vieta
3. vieta
4.vieta
5. vieta
6.vieta

Mazsalacas
volejbolā

kausa

izcīņa

Nu jau otro gadu
Mazsalacas volejbola komanda rīko volejbola turnīru Mazsalacas
vidusskolas
sporta zālē. Tiek uzaicinātas komandas piedalīties turnīrā un
Alojas komanda
piekrita, jo mums patīk spēlēt volejbolu. Tā ir ļoti laba
pieredzes iegūšanai,
jo pretī spēlē ne vienmēr ierastie pretinieki. Un tas dod
pieredzi, tas vienmēr
ir pozitīvi. Turnīrā piedalījās četras komandas: mājinieki
Mazsalaca/Ramata,
Aloja, Latvijas Valsts Meži(LVM) un Smiltenes komanda.
Izspēlēja vienu apli
līdz 2 uzvarētiem setiem un līdz 21 punktam. Komanda, kura
ierindojās 1. vai
2.vietā cīnījās par zeltu, bet 3. un 4. vietas cīnījās par
bronzu. Cīņā par
medaļā pilnā spēle, tas ir, spēle trīs uzvarēti seti līdz 25
punktiem.

Par zeltu cīnījās
Mazsalacas /Ramata pret Latvijas Valsts Meži(LVM), bet par
bronzu Aloja un
Smiltene. 1.vietu izcīnīja Mazsalaca/Ramata 5 setu spēlē

uzvarot ar 3:2.

Alojas komanda cīnījās par 3.vietu pret Smilteni. Spēle bija
sīva, jo neviens negribēja zaudēt.
1 sets ar 27:25 uzvar
Alojas komanda. 2 setu ar 25:23 uzvarēja Smiltenes komanda un
arī 3 setu ar uzvar Smiltenes komanda ar 27:25. Bet 4 setā
Alojas komanda salūza vai pietrūka spēka un zaudējums ar
25:15. Un zaudējot Smiltenei visā spēlē ar 3:1.Alojas komanda
palika sāpīgajā 4.vietā. Bet man prieks par spēlētājiem, ka
viņi cīnījās līdz gala. Un guva pieredzi un mācību, ka
nedrīkst atslābināties un jācīnās līdz galam. Komandā spēlēja
Deniss Kuzmenko, Rolands Lācis, Valters Jānis Stumps, Didzis
Plusniņš, Mārcis Pēkšens, Sandris Grakovičš un Dainārs
Konrāds. Liels paldies viņiem par atbalstu. Man liels
gandarījums spēlēt kopā ar viņiem un cīnīties par uzvarām.
Tiksimies citā reizē.

Alojas volejbola komandas
dalība OC “Limbaži” rīkotajā
2018g./2019g sezonas turnīrā
Šajā sezonā gāja raibi.
Kā pa kalniem un lejām. Kā lielu mīnusu varu minēt, ka
komandas sastāvs nav
patstāvīgs . Liela spēlētāju maiņa. Bet man liels prieks, ka
spēlē daudz
vietējie spēlētāji. Un tas ir pozitīvi. Ļoti ceru, ka uz

nākošo sezonu paliks,
tāds pats sastāvs, kāds bija šogad. Un tā komandā spēlēja:
Deniss Kuzmenko,
Aldis Papīnoks, Rolands Lācis, Valters Jānis Stumps, Didzis
Plusniņš, Mairis
Bērziņš, Jānis Ričards Rudzītis, Mārcis Pēkšens, Jānis
Gailītis, Ģirts Logins.
Pa vienai spēlei Klāvam Paeglim un Rimantam Lūsim. Bet Reinis
Stumps dažādu
iemeslu dēļ, tā arī neuzspēlēja ne vienu spēli. Žēl ka tā, jo
labs spēlētājs,
kustīgs, ātrs un ar labu bumbas uzņemšanu. Viņš varēja
palīdzēt komandai.

Šajā sezonā piedalījās
5 komandas: Pāle,

Viļķene,

Aloja,

Sikspārņi

un

Mazsalaca/Ramata. Sezonu
atklājām pret Viļķenes komandu un ar 3:0 zaudējums, 2 spēlē ar
3:0 zaudējums
pret Pāli, 3 spēlē ar 3:2 zaudējums Mazsalaca/Ramata, 4 spēlē
uzvara pret
Sikspārņiem ar 3:2, 5 spēlē uzvara pret Viļķeni ar 3:2, 6
spēlē ar 3:0
zaudējums Pālei,

7 spēlē zaudējums

Mazsalaca/Ramata ar 3:1, bet pēdējā 8 spēle pret Sikspārņiem.
Visu izšķīra vai
tiks pusfinālā vai nē. Vajadzīga tikai uzvara. Pietrūka trīs
punkti. Lai
apsteigtu Viļķenes komandu. Kurai pirms pēdējās spēles bija
septiņi punkti, bet
Alojas komandai pieci punkti. Spēle notika izbraukumā Limbažu
hallē. Sākums ļoti labs 1 sets ar
25:20 uzvar Alojas komanda un 2 setu arī uzvara ar 25:13. 3
sets iesākās tādā
paša tempā , kā pirmie divi seti, mēs bijām vadībā ar 5:1 un
tad pēkšņi pazuda

elektrība! Spēli pārtrauca apmēram uz 20 minūtēm, kamēr
paradījās gaisma. Šī
pauze nāca par labu pretiniekam. Vēl viņi nomainīja spēles
bumbu un veiksme
pārgāja viņu pusē. Nezinu, kas notika, bet spēļu ritmu atgūt
vairs nevarēja un
sāpīgs zaudējums ar 25:21. 4 sets turpinājums iepriekšējam un
zaudējums ar
25:13 uzvar Sikspārņi. 5 setā spraigā
cīņā ar 16:14 zaudējums un visā spēlē ar 3:2 uzvaru svinēja
Sikspārņi. Šis
zaudējums mums liedz cīnītie par medaļām. Bet viss, kas
notiek, notiek uz labu.

Salīdzinot ar
iepriekšējo sezonu Valters Jānis Stumps un Jānis Ričards
Rudzītis ir auguši
savā meistarībā. Man ļoti liels prieks par viņiem un visu
komandu. Ļoti patīkami spēlēt ar šiem spēlētājiem,
just atbalstu un cīnīties, bēdāties, priecāties par katru
veiksmi, kā arī
neveiksmi. Šosezon labākais spēlētājs Alojas komandā ir Deniss
Kuzmenko, kā arī
bez mūsu cēlāja Didža Plusniņa nevarējām iztikt, jo viņš bija
puse no komandas.
Paldies komandai par atbalstu, cīņu un vēlmi sasniegt augstus
mērķus. Ļoti
ceru, ka viņi spēlēs arī nākošajā sezonā. Un ceru, ka vietējie
iedzīvotāji, kam
patīk volejbols, bet īsti nemāk spēlēt pievienosies komandai
un trenēsies kopā
ar mums, jo tikai tā var iemācīties spēlē. Nāciet un
nekautrējaties no tā. Uz
tikšanos nākošajā sezonā.

Dainārs Konrāds

