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Nekad un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi skaistāka vārda par vārdu Latvija,
tāpēc nemities to daudzināt un slavēt šo valsti, kas šo vārdu nes.
(J. Jaunsudrabiņš)

Sveicam mūsu novada iedzīvotājus
šajā patriotiskajā mēnesī un aizvadītajos valsts svētkos!
Vēlam vienmēr saglabāt gara stiprumu un
neizsīkstošu mīlestību pret savu dzimteni!

Alojas novada
Dzimtsarakstu nodaļa
aicina līdz 23. novembrim
pieteikties Zelta un Sudraba kāzu
jubilejas sarīkojumam pārus,
kuri laulībā nodzīvojuši
25, 50, 55, 60, 65 un vairāk gadus
un ir Alojas novada iedzīvotāji.
Svinīgais sarīkojums
notiks 5. decembrī.
Lūgums pieteikties
pa tālr. 29199014, 64023030.

Alojas novada domes vārdā - priekšsēdētājs Valdis Bārda

«Heihēra» draugu lokā nosvinējusi
10. jubileju
7. novembrī Vilzēnu tautas namā
10 gadu jubileju atzīmēja vokālais ansamblis Heihēra. Ar skanīgu koncertu sanākušos priecēja gan pašas jubilāres, gan
viņu viesi.
Svinības dziedātājas sāka ar to pašu
dziesmu, ar ko uzstājās pirmoreiz,
2005. gada novembrī to izpildot Vilzēnu
tautas nama skatītāju zāles atklāšanas pasākumā pēc ēkas renovācijas, - latviešu
tautasdziesmu ar Daces Robules mūziku
Dzied māsiņa pievilkdama.
Par aizritējušajiem 10 gadiem kavēties
atmiņās palīdzēja vakara vadītāja Anda
Bondare un Heihēras dziedātājas Dace
Šķepaste un Aira Lapkovska. Viņas pateicās kādreizējai kultūras komitejas vadītājai Veltai Sigajevai par to, ka viņa savulaik
uzklausīja abu vēlmi veidot ansambli un
palīdzēja šo ieceri īstenot, meklējot finansējumu un vadītāju. Tāpat paldies par
atbalstu ansambļa darbībā tika pašvaldībai - Alojas novada domes priekšsēdētājam Valdim Bārdam, Izglītības, kultūras
un sporta (IKS) komitejas vadītājai Ingai
Mauriņai-Kaļvai un IKS nodaļas vadītājai
Dacei Lācei. Par nelielu piemiņu šie cilvēki saņēma īstus heihēru stādus.
Jubilāres sirsnīgi sveica ansambļa vadītāju Dainu Mūrnieci, kura kolektīvu
vada piecus gadus. - Viņa atrada mūsos
jaunu skanējumu. Kad Daina sāka darbu ar mums, viņa bija apņēmības pilna
strādāt un ierosināja Vilzēnos izveidot arī
bērnu vokālo ansambli. Šo ideju atbalstīja gan paši bērni, gan viņu vecāki, tāpēc
tapa «Pienenīte». Ja šajā mājā ir divi ansambļi un abiem viena vadītāja, jādzied
kopā, - sprieda gaviļnieces un ar mazajiem
dziedātājiem izpildīja priecīgo Raimonda
Paula un Guntara Rača dziesmu Lidojums
ar gaisa balonu. Pēc tam viņas sveica arī
cita citu, pateicoties par atbalstu un skubināšanu vienmēr sanākt kopā mēģināju-

Jubilejas reizē kopā dzied Heihēras esošie un kādreizējie dalībnieki

mos. Paldies tika gan tām dalībniecēm,
kuras Heihērā dzied kopš pirmās dienas,
gan tām, kuras sastāvu veido šodien, kā arī
kādreizējiem dalībniekiem. D. Mūrniece
atzina, ka ar šo kolektīvu viņai ir patiess
prieks strādāt, un sacīja mīļu paldies par
kopābūšanu.
Dziedot jubilārēm izveidojies draugu
pulks. Gatavojot repertuāru skatēm, ansamblim radusies veiksmīga sadarbība
ar Anitu Viziņu-Nīlsenu un īstenota ideja
veidot dziesmu pavadījumu ar koklēm.
Tāpēc arī svētku reizē dziedātājas uzstājās kopā ar Limbažu kultūras nama tautas
mūzikas ansambli Kokle. Ciemos bija ieradušies arī citi ilggadēji draugi no kaimiņu novada - Pociema kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis Relako, Limbažu
novada senioru vīru vokālais ansamblis

Sirmie ozoli un Limbažu kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis Reiz bija. Protams, sveicēju vidū arī vietējie - Staiceles
kultūras nama vokālais ansamblis Vēlreiz,
kura vadītāja Līga Siliņa ir kādreizējā
Heihēras dalībniece, Puikules tautas nama
vokālais ansamblis Sonus, Vilzēnu tautas
nama amatierteātris Man patīk, deju grupa
Anemones un seniores no deju kopas Liepas.
Laba vēlējumus teica arī pašvaldības
pārstāvji. - Ir daudz dzirdēts, ka dziesma ir
tas, kas mūs vieno, tas, kas cilvēkus dara
labākus. Mīļie klātesošie, varu jūs apsveikt, jo zinātnieki secinājuši - ja cilvēks
vismaz reizi nedēļā pāris stundu intensīvi
dzied, tas savu mūžu pagarina par aptuveni 10 minūtēm. Galvenais, ka tiek radīts
prieks un laimes hormoni. Tad nu novēlu

mums visiem dziedāt ne tikai 2 stundas nedēļā! Esam ļoti priecīgi, ka mūsu novadā
ir tik skanīgs kolektīvs, tāpēc parēķinot
secinām, ka «Heihēras» 100 gadu jubileju
mums nebūs problēmu sagaidīt. Paldies
jums liels par paveikto! - ar humoru klātesošos un gaviļnieces pašvaldības vārdā
uzrunāja IKS nodaļas vadītāja D. Lāce.
Mīļi sveica arī Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Ozols, dziedātājām
dāvinot jaunas nošu mapītes.
Noslēgumā D. Šķepaste Heihēras vārdā pateicās visiem sanākušajiem par labiem vārdiem un kopābūšanu, piebilstot,
ka dziedāšana nudien padara laimīgāku,
un prieks redzēt, ka tovakar zālē atradies
tik daudz laimīgu cilvēku.
Zanes Landsmanes
teksts un foto

Alojas Novada Vēstis

Novadā
uzlabots
grants ceļu
stāvoklis
Šoruden, īstenojot iepirkumu Alojas
novada pašvaldības ielu un ceļu ar grants
segumu remonts, par 67 765,93 eiro veikti
pašvaldības grants ceļu un ielu remontdarbi visā novadā, apgūstot valsts piešķirto
finansējumu pašvaldības ceļu uzturēšanai. Darbu laikā uzlaboti kritiskākie posmi pašvaldības ceļu infrastruktūrā, tīrot
grāvjus, caurtekas, pieberot un izlīdzinot
dabīgo granti. Darbu izpildītāji - SIA Limbažu ceļi un SIA ACB būve, savukārt neatkarīgai darbu kvalitātes uzraudzībai tika
piesaistīts sertificēts būvuzraugs.
Alojas novada dome pateicas par operatīvi un kvalitatīvi veikto darbu. Īpašs
paldies SIA Limbažu ceļi arī par Ausekļa
ielas Alojā sagatavošanu svecīšu gājienam
dzejnieka Ausekļa 165. jubilejas svinīgajā
pasākumā 19. septembrī.
Sagatavoja Zane Landsmane

Staicelē
norisinājās
Latvijas Lauku
kopienas
nedēļas
pasākumi
Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru pieredzes apmaiņu,
Latvijas Lauku kopienas nedēļas laikā
14. oktobrī Staicelē notika Latvijas Lauku
foruma diskusija Sadarbība kā ilgtspējīgas
izaugsmes pamats. Tās galvenais mērķis
bija sekmēt izpratni par 2. Latvijas Lauku
kopienu parlamenta darba rezultāta - rezolūcijas - nozīmi un iespējām to izmantot
ikdienā. Šogad diskusijas organizētas arī
Druvienā, Izvaltā un Jaunaucē, bet Lauku
kopienas nedēļas noslēgums notika Aucē.
Lai iepazītu dažādas darbības sfēras
lauku reģionos un mācītos stiprināt esošās vai meklētu jaunas sadarbības iespējas, pasākumā piedalījās Alojas novada
nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības pārstāvji.
Sanākušos uzrunāja domes priekšsēdētājs
Valdis Bārda.
Dienas sākumā Staiceles kultūras namā
notika prezentācija par 2015. - 2020. gada
periodā pieejamajiem finanšu resursiem
un iespējām, turpmākajām aktivitātēm
un sadarbību veicinošiem vides priekšnosacījumiem. Pēc tam sekoja neliela ek
skursija pa Staiceles pilsētu un iestādēm
Tūrisma informācijas centra vadītājas
Ineses Timermanes un Staiceles Lībiešu
muzeja vadītājas Indras Jaunzemes vadībā. Savukārt Staiceles pilsētas bibliotēkā
notika aktivitāte 1 + 1 nav 2, bet 11, kurā
dažādās darba grupā tika pārrunāta tā saucamā sadarbības matemātika - kā atrast
sadarbības partnerus no citiem sektoriem
(uzņēmējiem, pašvaldības, skolām, NVO,
iedzīvotājiem), izzināt atbilstošāko sadarbības modeli un īstenot sadarbību vēlamo
mērķu sasniegšanai. Viens no diskusijas
pamatjautājumiem bija par iespējām pilnvērtīgi izmantot savas kopienas un reģiona
potenciālu, veicinot ilgtspējīgu attīstību.
- Vairākas Alojas novada ļaužu ieceres un iestrādnes liecina par spēcīgas
komandas un kopības sajūtas esību šajā
teritorijā. Mājnieku stāsti par vietējās teritorijas iniciatīvām deva daudz ierosmju
turpmākām darbībām visā Vidzemē, - secina pasākuma organizatori. Viņi uzteic arī
mājnieku viesmīlību un īsti latviskā garā
sarūpēto pusdienu mielastu.
Sagatavoja Zane Landsmane
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Alojas novada pašvaldība un
LIAA paraksta līgumu par
sadarbību investīciju piesaistē
Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību
Alojas novadā un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, 13. oktobrī Alojas novada pašvaldība un Latvijas Investīciju attīstības aģentūra (LIAA) noslēdza
līgumu par sadarbību investīciju piesaistē.
To parakstīja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un LIAA direktors
Andris Ozols.
Sadarbības līgums paredz regulāru informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un realizēšanā,
kā arī paplašina pašvaldības sadarbību ar
esošajiem un potenciālajiem investīciju
projektu īstenotājiem. LIAA savas kompetences ietvaros informēs pašvaldību par
atbalsta programmām un attīstības iespējām, kā arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas pazīstamību,
sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā.
Sadarbība notiks pēc LIAA izstrādātās
ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas POLARIS process. Šī metodika
paredz valsts, pašvaldības, privātā un akadēmiskā sektora dalībnieku ciešāku sadarbību ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības
attīstību Latvijā, piesaistot investīcijas.
Sagatavoja Zane Landsmane

Pēc sadarbības līguma parakstīšanas roku viens otram spiež Alojas novada domes
priekšsēdētājs Valdis Bārda (no kreisās) un LIAA direktors Andris Ozols

Domes sēdēs
28. oktobra sēdes ievadā izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš informēja deputātus par aizvadītā mēneša sēdē pieņemto
lēmumu izpildi, pašvaldības iestāžu un
domes speciālistu darbu, vakancēm un
citām aktualitātēm. Atskaiti par paveikto,
kā ierasts, sniedza arī domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Šoreiz sēdes darba kārtībā tika iekļauti 42 jautājumi, par ko lēma
11 deputāti.
Sēdē apstiprināja Alojas novada mārketinga stratēģiju programmās Iedzīvotāju piesaistes mārketings un Uzņēmējdarbības vides mārketings. Plašāka informācija par šo programmu īstenošanas plānu
tuvākajā laikā tiks publicēta pašvaldības
mājaslapā. Tāpat apstiprināja saistošos
noteikumus par Alojas novada simboliku (ģerboni un logo), kas nosaka tās lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu
izstrādājumu izgatavošanu un lietošanu,
tādējādi uzlabojot novada vizuālo tēlu un
veicinot iedzīvotāju patriotismu.
Lēma par pašvaldības kapitālsabiedrību Aprūpes nams «Urga» un Rekreācijas
centrs «Vīķi» dibināšanu.
Pēc Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) ierosinājuma izvērtēt atbilstību Eiropas Padomes
direktīvas prasībām par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un sniegt informāciju par
nepieciešamajiem ūdenssaimniecības sistēmas attīstības pasākumiem, turpmākās
darbības attiecībā uz šiem jautājumiem
mūsu novadā veica SIA Alojas novada
Saimniekserviss. Potenciālo klientu aptaujā tika saņemtas piecas pozitīvas atbil-

des par gatavību parakstīt nodoma protokolu un perspektīvā pieslēgties pie jaunizbūvējamās kanalizācijas sistēmas, tāpēc
dome atbalstīja uzņēmuma ieceri paplašināt kanalizācijas sistēmas tīklu Alojas
pilsētā, Baznīcas ielas rajonā, un uzdeva
SIA Alojas novada Saimniekserviss veikt
nepieciešamās darbības dokumentācijas
sagatavošanai un iesniegšanai VARAM.
Lai sekmētu labāku sadarbību dažādās
jomās un veiksmīgāk piesaistītu ES finansējumu pašvaldībām, kas atrodas abpus
Latvijas un Igaunijas robežai, Rūjienas
novada pašvaldība ierosinājusi noslēgt
sadarbības līgumu. Alojas novada dome
sēdē nolēma atbalstīt šo ierosinājumu un
pilnvarot Alojas novada domes priekšsēdētāju Valdi Bārdu noslēgt līgumu starp
astoņām Igaunijas Republikas pašvaldībām un Alūksnes, Apes, Valkas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas un Salacgrīvas
novadiem par sadarbību ekonomiskajā,
tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā.
Tika pieņemts lēmums atbalstīt visas
Alojas novada pašvaldības nevalstisko
organizāciju projektu konkursā iesniegtās
idejas, par ko vairāk rakstīts šajā izdevumā. Pamatojoties uz nolikumu Par Staiceles pilsētas un pagasta labāko iedzīvotāju apbalvošanu, apstiprināja cilvēku
sarakstu, kuri saņems naudas balvas par
nozīmīgu darbu izglītībā, kultūrā, sportā,
uzņēmējdarbībā, par sabiedrisko aktivitāti
un izcilu devumu Staiceles pilsētas un pagasta teritorijas attīstībā. Šos iedzīvotājus,
kā ikkatru gadu, apbalvoja valsts svētku

svinīgajā sarīkojumā. Tāpat apstiprināja dziesmu jaunrades konkursa Kas mēs
bijām, būsim, esam nolikumu par Atbalstītāju balvas piešķiršanas kārtību Alojas
novada izglītības, kultūras un sporta darbiniekiem.  
Lēma par dažādu saistošo noteikumu
un to grozījumu apstiprināšanu, līgumu
slēgšanu iepirkumos, to uzsākšanu, zemes
nomas, izsoļu, dažādu nekustamo īpašumu un citiem jautājumiem.
4. novembrī notika domes ārkārtas
sēde. Tajā pieņēma lēmumu veikt izmaiņas iepirkumu komisijas sastāvā. Tās
līdzšinējā priekšsēdētāja Māra Možvillo
amatā ievēlēja komisijas locekli un domes Attīstības nodaļas vadītāju Paulu
Lielmani, savukārt domes projektu koordinatori Elīnu Rulli ievēlēja par komisijas
locekli. Tāpat nolēma veikt iepirkumu par
kokskaidu granulu piegādi Alojas novada domes iestādēm. Vēl sēdē apstiprināja domes deputātu un novada uzņēmēju
sarakstu, kurus komandēt pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu
19. - 20. novembrī. Apstiprināja arī kustamās mantas atsavināšanas, nosacītās
cenas un izsoles noteikumus par elektrolīniju aizsargjoslās izzāģētajiem kokmateriāliem Brīvzemnieku un Alojas pagastā.
Ar pilnīgu informāciju par visiem sēdēs pieņemtajiem lēmumiem iespējams
iepazīties mājaslapas www.aloja.lv sadaļā Pašvaldība - Domes sēdes.
Zane Landsmane

Šī mēneša domes sēde notiks 25. novembrī pl. 15 Jūras ielā 13, Alojā.
Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties www.aloja.lv sadaļā Pašvaldība - Domes sēdes.
Atgādinām, ka komunālo pakalpojumu sniedzējs novadā ir SIA Alojas
novada Saimniekserviss.
Kontaktinformācija:
l Birojs Alojā:
Tālrunis: 64031502
e-pasts: sia.akd@inbox.lv

l

Adrese: Kalēju iela 3A, Aloja,
Alojas novads, LV-4064
Birojs Staicelē:
Tālrunis: 640 35 360
e-pasts: staicelesku@inbox.lv
Adrese: Lielā iela 7, Staicele,
Alojas novads, LV-4043

Avārijas bojājumu pieteikšana pa
tālr. 26409362.
Uzņēmuma mājaslapa www.ansaimniekserviss.mozello.com
Vairāk informācijas arī www.aloja.lv
sadaļā Pašvaldība - Iestādes
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Alojas Novada Vēstis

Par labo atdarīt
ar labu
SIA Alojas novada Saimniekserviss
sadarbībā ar lietoto mēbeļu veikalu-noliktavu SIA Latinter Grupa sarūpēja jauku
pārsteiguma dāvinājumu Intai Krišjānei,
sociālās mājas Alojā, Ausekļa ielā 3a iemītniecei.
Alojiete minētajā mājā sāka dzīvot vasaras beigās, kad ar domes sēdes lēmumu
viņai tur tika piešķirts dzīvoklis. Ievākusies I. Krišjāne ar dēlu pati tajā veica kosmētisko remontu. Kad ierodamies ciemos,
viņa mūs laipni sagaida un izrāda, kas dzīvoklī paveikts.
Tuvojoties aukstajam laikam, ikviens
izjūt nepieciešamību pēc kaut kā omulīga.
Lai radītu mājīgāku atmosfēru, nu dzīvokļa saimnieces istabas grīdu rotās mīksts,

silts paklājs. - Tagad būs patīkamāk rītos
kāpt no gultas laukā, - nosmej I. Krišjāne, ar apskāvienu pateicoties par negaidīto
dāvanu. Viņa saka arī lielu paldies visiem,
kuri iesaistīti mājvietas piešķiršanas lēmuma pieņemšanā un dzīvokļa iekārtošanā.
- Visu apzinīgo mūžu Intas kundze bijusi medicīnas māsa. Maz ir tādu Alojas
iedzīvotāju, kuri gan slimības grūtajā periodā, gan ikdienā no viņas nav saņēmuši
sirsnību un labu vārdu. Gribējās par mūža
garumā dāvāto sirds siltumu citiem atdarīt ar kaut ko jauku, jo šis ir cilvēks, kas
pelnījis labestības balvu, - skaidro Alojas
novada Saimniekservisa vadītāja Ineta
Matvejeva.
Zanes Landsmanes teksts un foto

Alojas novada
pašvaldības
darbinieki un
uzņēmēji piedalījās
Moldovas Ziemeļu
reģiona dienās
Turpinot sadarbību ar Moldovu, Alojas
novada pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji
no 5. līdz 10. oktobrim piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, kas norisinājās Belci pilsētā. To laikā notika uzņēmēju
biznesa forums, Latvijas-Moldovas kultūras diena, semināri, vizītes pašvaldībās,
uzņēmumos un citas aktivitātes. Darba
programma tika veidota sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju (VARAM) un partnerinstitūcijām Moldovā.
Latvijas delegācijas sastāvā bija vairāk
nekā 70 pārstāvju no VARAM, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA),
deviņām Latvijas pašvaldībām, to iestādēm, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Alojas novadu pārstāvēja domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, priekšsēdētāja vietnieks vispārīgos jautājumos
Māris Možvillo, izpilddirektors Mārtiņš
Kļaviņš, Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāja Olita Landsmane, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce, komercdarbības speciāliste
Baiba Birzgale un uzņēmēji Baiba Siktāre,
Didzis Dubra, Inga Mauriņa-Kaļva un Sofija Kasima.
Jāatgādina, ka 2013. gadā Alojas novada dome kā pirmā no Latvijas pašvaldībām noslēdza sadarbības līgumu ar
Moldovas pašvaldību, kas paredz kontaktus uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras,
jaunatnes politikas, vides, enerģētikas
un projektu jomā. Šobrīd starp Latvijas
un Moldovas pašvaldībām parakstīti jau
12 sadarbības līgumi.
Delegācijas dalībnieki piedalījās biznesa forumā Moldovas Ziemeļu attīstības
reģiona ekonomiskā potenciāla veicināšana - sadarbības iespējas ar Eiropas Savienības valstīm. Pēc oficiālās atklāšanas,
kurā piedalījās gan Moldovas, gan Latvijas pārstāvji, tika prezentētas investīciju
iespējas Moldovas Ziemeļu reģiona ekonomikas attīstībai un eksportam. Tāpat
tika apskatītas iespējas investēt enerģētikas projektos Moldovā, kā arī raksturota investīciju vide Latvijā, tika apzināti

iespējamie sadarbības modeļi. Foruma
dalībniekiem sniedza informāciju par
Moldovas Ziemeļu reģionā īstenotajiem
projektiem, kā arī tika aplūkots veiksmīgs
sadarbības piemērs uzņēmējdarbības jomā
starp Latviju un Moldovu. Biznesa foruma
laikā notika interaktīvās sesijas, kas aicināja dalībniekus sadalīties interešu grupās - tūrisms, vide, apsaimniekošana u.c.
Pēc tam bija iespēja apmeklēt uzņēmumu
Barza Albă, kur stāstīja par uzņēmuma
darbību un ražotajiem produktiem. Vakara
izskaņā pieņemšanas laikā tika prezentēta
plaša kultūras programma, piedaloties abu
draudzīgo valstu māksliniekiem.
Moldovas Ziemeļu reģiona dienu laikā
dalībnieki piedalījās diskusijā Partnerattiecību un sadarbības dibināšana starp
Latvijas un Moldovas uzņēmējiem. Latvijas uzņēmēji tikās ar potenciālajiem sadarbības partneriem-uzņēmējiem no Moldovas. Viņi iepazīstināja klātesošos ar savu
uzņēmumu darbību un pārrunāja iespējamos sadarbības modeļus dažādās jomās:
izejvielu iepirkšanā, tūrisma pakalpojumos, kooperācijā, biznesa konsultācijās
u.c. Diskusijas vadītāji no PRO Business
Nord sniedza ieskatu uzņēmējdarbības
vidē Moldovā - nodokļu sistēmā, atbalsta
iespējās uzņēmējiem un darbaspēka jomā.
Pasākuma laikā Belci pilsētā notika
Latvijas-Moldovas kultūras jeb draudzības
diena. Tās dalībnieki ar dažādu priekšnesumu un degustāciju palīdzību prezentēja
savas valsts kultūru, novadam raksturīgo
un tajos ražotos produktus. Par pasākuma
kulmināciju izvērtās Latvijas un Moldovas pavāru paraugdemonstrējumi un abu
valstu tradicionālo ēdienu degustācija.
Nedēļas laikā Alojas novada pārstāvji
apmeklēja arī sadarbības pašvaldību Koržeuci ciemā. Vizītes laikā mūsu delegācija
tika iepazīstināta gan ar pašvaldības iestādēm, gan vietējiem uzņēmējiem. Tika
prezentēta mājražotāju vīndaru darbība,
vidēja izmēra ražotnes un lielu ražošanas
objektu darbība.
Sagatavoja
Zane Landsmane

SIA Alojas novada Saimniekserviss sarūpēto dāvanu Intai Krišjānei uzņēmuma vārdā
pasniedz Indulis Rjabinovs

Par ietekmes uz vidi novērtējuma
sabiedrisko apspriešanu
Ierosinātājs - akciju sabiedrība Latvijas elektriskie tīkli.
Paredzētā darbība ir Igaunijas - Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums.
Darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē.
Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī.
Ar ziņojumu var iepazīties līdz 20. decembrim visās skartajās pašvaldībās un internetā: www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/
Šajā laikā iespējams sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173,
www.vpvb.gov.lv, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv).
Sabiedriskās apspriešanas sapulce Alojas novadā notiks 27. novembrī pl. 11 Alojas kultūras nama mazajā zālē Jūras ielā 13, Alojā.
Trešais Igaunijas - Latvijas elektropārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts, kas nodrošinās Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu un
elektroenerģijas tirgus darbību ilgtermiņā. Tas savienos Sindi (Kilingi - Nõmme) Igaunijā ar Rīgas TEC-2 Latvijā. Trases kopējais garums ir aptuveni 220 km (~10% Igaunijā,
~90% Latvijā). Tiek izskatītas divas alternatīvas ar dažādiem apakšvariantiem atbilstoši
pievienotajai kartei.
Kontakttālrunis - 29277744.
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Alojā notika diskusijas
par sociālās un mājokļu
politikas sinerģiju
27. un 28. oktobrī Alojas novadā notika
projekta Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana
T3-2 tīkla Pašvaldību mājokļu politika sociālās politikas un infrastruktūras politikas sinerģija sanāksme. Tās laikā norisinājās dažādas prezentācijas par pašvaldību mārketinga metodēm mājokļu politikā,
mājokļu un sociālās politikas sinerģiju, kā
arī intensīvs darbs grupās un labās prakses
piemēru Alojas novadā apskate.
Sanāksmi atklāja Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) padomnieks Aino Salmiņš un Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Pašvaldības mārketinga
politiku mājokļu apsaimniekošanā prezentēja projekta vadošais eksperts Māris Pūķis. Alojas novada domes priekšsēdētāja
vietniece attīstības jautājumos Dace Vilne
iepazīstināja ar koka apbūves apsaimniekošanu novadā. Semināra dalībnieki strādāja arī grupās. Viņi iztirzāja jautājumus
par dzīvojamā fonda attīstības iespējām,
sadarbību ar iedzīvotājiem, kam nepiecie-

šama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, un to, kā dzīvokļu nodrošinājums
stimulē cilvēkresursu piesaisti pašvaldībā.
Pēc tam tapa problēmu risinājumu modeļi
pašvaldībām. SIA Alojas novada Saimniekserviss valdes priekšsēdētāja Ineta
Matvejeva rādīja atjaunoto sociālo māju
Alojā un sakārtoto ūdenssaimniecību, bet
Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Ozols - atjaunotās bērnudārza Auseklītis filiāles telpas Vilzēnos, kur izvietota
arī bibliotēka un pagasta pārvalde. Semināra dalībnieki skatīja arī koka apbūvi
Alojā un izstaigāja Lielo ielu Staicelē ar
senās koka arhitektūras namiem. Noslēgumā grupu darbos paveikto, problēmu
risinājumus un labos piemērus apkopoja
A. Salmiņš, bet aktuālo sociālās un mājokļu politikas sinerģijā - projekta eksperte,
LPS padomniece veselības un sociālajos
jautājumos Ilze Rudzīte.
- Pat vairāki kolēģi no Rīgas atzina,
ka gribētu bērnus laist tādā bērnudārzā,
kāds ir Vilzēnos, tomēr mums vēl daudz

Viena no tīkla sanāksmes darba grupām, diskutējot par iedzīvotāju grupu izvērtēšanas
principiem sociālo dzīvokļu piekšķiršanā

darāmā mājokļu, sociālās un infrastruktūras sakārtošanā. Seminārā runājām arī
par bēgļu izmitināšanu, kas pašvaldībām
nākotnē būs jārisina. Esmu saņēmis Latvijas Pašvaldību savienības pateicību domei par labu semināra organizēšanu. Man
gribētos pateikties arī visiem pašvaldības
darbiniekiem, kuri tam veltīja lielas pūles,
kā arī vietējiem uzņēmējiem, kas ēdināja,
uzņēma un izmitināja dalībniekus no citām

Latvijas pašvaldībām, - teica V. Bārda.
Jāpiebilst, ka projekta Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana mērķis ir stiprināt instituci
onālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību
valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmas modeli Latvijā.
Sagatavoja Zane Landsmane
Ingas Neimanes foto

Tehnobuss Alojā ieinteresē
daudz skolēnu
Pateicoties Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijai un Alojas novada pašvaldības atsaucībai, no
20. līdz 22. oktobrim Alojā viesojās Tehnobuss. Tas ir ar ražošanas
un eksperimentu iekārtām, kā arī
multimediju sistēmām aprīkots
autobuss jeb ceļojoša mācību laboratorija. Projekta mērķis ir atraktīvā veidā veicināt jaunatnes
piesaisti mācībām inženiernozarēs, it īpaši mašīnbūves un metālapstrādes specialitātēs. Tāpat
svarīgi attīstīt sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem
un jauniešiem visā Latvijas teritorijā.
Iespēju izglītoties par šīm lietām izmantoja skolēni no Alojas
Ausekļa un Staiceles vidussko-

las, Ozolmuižas, Matīšu, Pāles
un Burtnieku pamatskolas. Jaunieši tika sadalīti 17 grupās, katra no tām piedalījās 40 minūšu
ilgā nodarbībā. Pieredzējuši instruktori iepazīstināja skolēnus ar
CNC metāla apstrādes darbagaldiem, robotikas un automatizācijas iekārtām, multimediju sistēmām, kā arī ar informāciju par
profesijām, vakancēm un studiju
iespējām tehniskajās zinātnēs.
Gan skolēni, gan skolotāji atzinīgi vērtēja vienreizējo iespēju
iepazīties ar tehnoloģijām un iegūt informāciju par prakses un
studiju iespējām, kas daudziem
no sanākušajiem ir ļoti aktuāli.
Sagatavoja
Baiba Birzgale

Saistošie noteikumi Nr. 18

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Alojas novadā
APSTIPRINĀTI ar Alojas novada domes 2015. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr. 592 (protokols Nr. 16, 23.§)
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu un LR likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma
nodokļa (turpmāk tekstā - Nodokļa) atvieglojumus īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām Alojas novadā ar 2016. gadu.
II. Kategorijas, kuras var saņemt
Nodokļa atvieglojumu
2. Alojas novada pašvaldība var piešķirt
Nodokļa atvieglojumu šādām Nodokļa
maksātāju kategorijām:
2.1. personas ar I grupas invaliditāti, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Alojas novada administratīvajā teritorijā;
2.2. personas ar II grupas invaliditāti,
kuru deklarētā dzīves vieta ir Alojas novada administratīvajā teritorijā.
III. Nodokļa atvieglojuma piešķiršanas
kārtība un apmēri
3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts no taksācijas gadam
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas konkrētajam nodokļa objektam
atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai.

4. Noteikumu 2.1. punktā minētajām personām - 50% apmērā, bet ne vairāk kā
100 EUR vienam nodokļu maksātājam, ja
nekustamais īpašums atrodas Alojas novadā, netiek izmantots saimnieciskai darbībai un netiek iznomāts citām personām.
5. Noteikumu 2.2. punktā minētajām personām - 25% apmērā, bet ne vairāk kā
100 EUR vienam nodokļu maksātājam, ja
nekustamais īpašums atrodas Alojas novadā, netiek izmantots saimnieciskai darbībai un netiek iznomāts citām personām.
6. Noteikumu 2.1. un 2.2. punktā minētajām personām, kuras pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
saņemšanu, Alojas novada pašvaldībā jāiesniedz invaliditātes apliecības kopija un
iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā
nenotiek saimnieciskā darbība un tas nav
iznomāts citām personām.
7. Nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā rakstiski informēt pašvaldību
par saimnieciskās darbības uzsākšanu
nekustamajā īpašumā, par kuru piešķirts

nodokļa atvieglojums saskaņā ar šo Noteikumu 4. un 5. punktu.
8. Ja nodokļu maksātājs ir pārkāpis šo Noteikumu 7. punktu, pašvaldība aprēķina
nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti
piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus
aprēķinātajam nodoklim nosakot samaksas termiņus saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 6. panta trešo
daļu tajā taksācijas gadā, par kuru veikts
nekustamā īpašuma nodokļa papildu aprēķins.
9. Ja par 2.1. un 2.2. punktā minētajām
personām īpašumā esošo zemes vienību
saņemta informācija no Lauku atbalsta
dienesta, ka zemes vienība ir neapstrādāta
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, pašvaldība aprēķina nekustamā īpašuma nodokli piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķinātajam nodoklim, nosakot
samaksas termiņus saskaņā ar likuma Par
nekustamā īpašuma nodokli 6. panta trešo
daļu nākamajā taksācijas gadā.
10. Nodokļa atvieglojums 2.1.un 2.2. pun-

ktā minētajām personām piemērojams ar
nākamo mēnesi pēc šo Noteikumu 6. punktā minēto dokumentu iesniegšanas.
11. Personas atbilstību Noteikumu prasībām izvērtē un lēmumu par atvieglojumu
piešķiršanu pieņem Alojas novada domes
Saimnieciskās darbības nodaļas nodokļu
administrators.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzības kārtība
12. Alojas novada domes Saimnieciskās
darbības nodaļas nodokļu administratora
lēmumu mēneša laikā no tā pieņemšanas
dienas var apstrīdēt Alojas novada domē.
13. Alojas novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
V. Noslēguma jautājums
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2016. gada 1. janvāri.
Valdis Bārda,
domes priekšsēdētājs
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Ziņas no Staiceles
vidusskolas
Staiceles vidusskolas 4. klase šoruden iesaistījās Latvijas Lauku foruma organizētajā konkursā Laiks laukiem. Lai gan godalgotu vietu starp
vairāk nekā 200 Latvijas skolu iesniegtajiem konkursa darbiem neieņēmām, esam priecīgi par jaunajām, vērtīgajām zināšanām un pieredzi, ko guvām. Saistībā ar konkursu ciemojāmies Staiceles
lauku sētā Ģinēni, kur audzē īpaši gardas lielogu
krūmmellenes. Nozīmīgi mūsu kolektīvam tur
bija apzināties - esam tie, kas nākotnē paveiksim
lielus darbus Latvijai un, protams, savai pilsētai.
Arī Karjeras nedēļā atklājām sev jaunas atziņas, jo viesojāmies Staiceles pilsētas pārvaldē,

kur mūs laipni sagaidīja pārvaldes vadītājs Einārs
Bērziņš. Viņam ar ceturtklasniekiem bija interesanta saruna par uzdrīkstēšanos un darba tikumu,
par vērtībām ikviena cilvēka dzīvē. Sēžot lielajos
krēslos, kuros svarīgus lēmumus pieņem mūsu
deputāti, likām roku uz sirds un solījām, ka, labos darbus darot, sāksim paši ar sevi - sakopsim
pagalmus, uzlabosim sekmes, uzturēsim kārtību
skolā un savā apkārtnē, rūpēsimies par savu pilsētu. Tikai tad varam cerēt, ka valsts, kurā dzīvojam, arī būs labāka, sakoptāka un bagātāka.
Maija Andersone,
Staiceles vidusskolas 4. klases audzinātāja

23. oktobrī Staiceles kultūras namā norisinājās
Staiceles vidusskolas mazpulcēnu vasaras ražas
gadatirgus un 1. - 4. klašu bērnu karnevāls Rudens ienāk sētiņā. Rīts sākās ar tirdziņu, kurā
piedalījās aptuveni 20 mazpulka dalībnieku un
sākumskolas skolēnu. Nopērkami bija gan pašu
gatavoti gardumi, gan dažādi rokdarbi.
Kamēr norisinājās jautrais tirdziņš, aktīvākie
skolēni jau iesaistījās latviskos dančos un rotaļās, bet pasākuma oficiālo daļu atklājām ar masku
parādi. Svētku turpinājumā mēs, mazpulcēni, ar
savu skolotāju Andu Timermani vadījām pašu sa-

gatavotās aktivitātes: spēles, rotaļas, mīklu minēšanu un dančus, bet karnevāla noslēgumam bijām
izdomājuši brīvo mikrofonu, un ikviens varēja izmantot iespēju uzstāties ar priekšnesumu.
Sakām mīļu paldies visiem, kas piedalījās un
atbalstīja Staiceles vidusskolas mazpulcēnus šo
svētku organizēšanā. Sirsnīgs paldies arī Staiceles vidusskolas direktora vietniecei audzināšanas
jomā Maijai Andersonei par padomu un idejām!
Lilita Ozoliņa,
9. klases skolniece un Staiceles vidusskolas
mazpulka sekretāre

Alojas novada jaunsargiem šis rudens paliks
atmiņā ar divu dienu ekskursiju pa Kurzemi. Galamērķis - Liepāja. Pa ceļam vērojot Kurzemes
laukus, pilsētas un klausoties skolotājas Tamāras
Pavlovas stāstījumā par apkārtējām pilsētām un
notikumiem, laiks pagāja ātri.
Liepājas novads mūs sagaidīja rudenīgi saulains un visdažādāko stāstu bagāts. Tur ciemojāmies Baltijas valstu Ūdenslīdēju mācību centrā,
kur gids pastāstīja par iestādes specifiku un šī darba nozīmi mūsu ikdienā. Skolēni ar interesi klausījās stāstījumā un vēroja interesantos paraugdemonstrējumus. Nākamais objekts, ko iepazinām
Liepājā, - Karosta. Arī šoreiz mūs pavadīja atraktīvs un zinošs gids ar stāstījumu par cietokšņa
vēsturi un notikumiem dažādos karos un padomju
laika Latvijā līdz 1994. gadam. Interesanta bija
pastaiga pa nocietinājuma labirintiem ar lāpām,
izgaismojot pazemes velves, iepazīstot nocietinājumus Baltijas jūras krastā, kur savulaik slēpās
un aizsargājās Latvijas valsts aizstāvji. Krēslai
iestājoties, aplūkojām Liepājas Universitātes ēku,
izstaigājām mazās ieliņas un Latvijas mūziķu

Slavas aleju, kur populāri mūziķi atstājuši bronzā
atlietus savu plaukstu nospiedumus.
Nākamajā dienā patīkami pārsteidza Brocēnu
ledus halle. Tajā notika spēle, kurā ar ņiprumu
un aktivitāti uz hokeja laukuma izcēlās jaunie
Latvijas hokejisti vecumā no 6 līdz 10 gadiem.
Viesojāmies Kurzemes cietokšņa muzejā Zantē,
iepazināmies ar Pirmā un Otrā pasaules kara vēstures ekspozīciju un militāro tehniku un ieklausījāmies gida stāstījumā par notikumiem Kurzemē
Otrā pasaules kara laikā. Atceļā vēl Lestenes Brāļu kapu apmeklējums, kur jaunsargi nolika ziedus
un aizdedza svecītes kritušajiem cīnītājiem.
Klausoties Alojas novada jaunsargu instruktora Jāņa Voiciša stāstos par šodienas karavīru
ikdienu, atgriezāmies Vidzemē. Paldies instruktoram par vērtīgo ekskursiju, kas padziļināja skolēnu izpratni par mūsu tautas vēsturi un militāro
jomu mūsdienās!

Staiceles vidusskolā jau vairākus gadus darbojas Rokdarbu un novadpētniecības pulciņš.
21. oktobrī tā audzēkņi devās interesantā ekskursijā - izzināt dažādus amatus Limbažos. Vispirms
apmeklējām SIA Limbažu Tīne, kur direktors Jānis Krasovskis mums pastāstīja, kā no aitu vilnas
var iegūt dziju, kā to pārstrādā un auž audumus.
Pēc tam izstaigājām Lielezera dabas taku un paciemojāmies Limbažu bibliotēkas jaunajā ēkā.
Bibliotēkas darbiniece pastāstīja, kā iekārtota
jaunā grāmatu krātuve un kādi pasākumi vēl šogad notiks jauniešiem. Ekskursijas turpinājumā
maiznīcā Lielezers mums bija iespēja pašiem izmēģināt roku maizes cepšanā un pēc tam nogaršot
to. Gide pastāstīja, ka maiznīcai ir jau 25 gadi.
Ekskursijas pusdienlaikā mielojāmies ar Lielezerā ceptajām kūkām.
Limbažos paviesojāmies arī muzejā, kur gide
iepazīstināja ar pilsētas vēsturi, izrādot ekspozīcijas. Vēl aplūkojām Brīvprātīgo ugunsdzēsēju

biedrības ekspozīciju - mūs aizrāva izstāde ar
seno ugunsdzēsēju ekipējumu un mašīnu. Daži
ekskursijas dalībnieki izteicās, ka varētu mācīties
par ugunsdzēsējiem. Mums īpaši interesanta un
dažam bailīga likās kāpšana augstajā ugunsdzēsēju tornī un skats no tā.
Bet vislielākās pārdomas bija, stāvot pie Baumaņu Kārļa pieminekļa pilsētas vēsturiskajā laukumā. Tobrīd jutām īpašu patriotismu kā savas
zemes saimnieki, jo aktīvi darbojamies arī Staiceles vidusskolas mazpulkā. Man šķiet, ka visiem mūsu valsts vēstures pulciņu skolēniem noteikti jāaizbrauc uz Limbažiem un jānoliek ziedi
pie Dievs, svētī Latviju! autora pieminekļa.
Atceļā uz Staiceli staigājām gar jūru pie Vitr
upes. Liels paldies par skaisto ekskursiju mūsu
skolotājām Irēnai Graviņai un Ivetai Apsītei!
Viesturs Titovs,
Staiceles vidusskolas 5. klases skolēns un
Skolēnu pašpārvaldes dalībnieks

Staiceles vidusskolas mazpulka dalībnieki
Lilita Ozoliņa un Endrijs Maurītis (9. klase) un
Beāte Rutka (4. klase) 17. oktobrī pirmo reizi
devās uz Vidzemes mazpulku forumu. Beāte foruma prezentāciju daļā piedalījās ar projektu par
burkānu audzēšanu, Endrijs - par tomātu audzēšanu, bet Lilita rakstīja par sarkanajiem sīpoliem
un arbūziem. Piedalījāmies arī tirdziņā ar pašaudzēto produkciju. 4. klase forumam bija sagatavojusi Ķirbīša stāstu, par kuru varēja nobalsot un
dāvanā saņemt mūsu 9. klases skolnieces Justīnes
Vītolas vasarā audzētos dekoratīvos ķirbīšus.
Mazpulku vadītājiem šajā dienā bija intere-

santa ekskursija uz Alūksni, lai paciemotos pie
pieredzes bagātā Alūksnes novada Ziemeru mazpulka vadītāja Jāņa Bērtiņa. Viņš mūs iepriecināja
ar savām idejām un enerģiju. Vēl brauciena laikā
ieguvām noderīgu pieredzi prezentāciju gatavošanā un darbu prezentēšanā. Kopumā visi Staiceles mazpulcēni bijām apmierināti ar paveikto un
noskaņoti pozitīvi turpmākai darbībai. 2016. gadā
plānota ķiploku audzēšana, kad ikviens Latvijā
tiek aicināts vēl šoruden iestādīt savā dārziņā ķiplokus, lai nākamgad varam lepoties ar paveikto.
Endrijs Maurītis,
Staiceles vidusskolas mazpulku prezidents

Iveta Apsīte,
Staiceles vidusskolas novadpētniecības pulciņa
vadītāja

AAV jauno tehniķu
veiksmīgs starts
projektu konkursā
Alojas Ausekļa vidusskolas
tehniskās jaunrades pulciņš jau
otro reizi startēja Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas novirziena pulciņu atbalsta
konkursā. To organizē Latvijas
Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociācija sadarbībā
ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru.
Tas tiek īstenots Eiropas Reģi
onālās attīstības fonda projekta
Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris aktivitātē Bērnu un jauniešu tehniskās
jaunrades pulciņu atbalsts.
Pulciņam tiek piešķirti divi
robotu izstrādes komplekti, kas
paredzēti elektronikas un pro
grammēšanas pamatu apguvei.
Tie ietver pilnībā samontētus ro-

botus Sumo Boy, prototipēšanas
plates un detaļu komplektus, kas
ļaus izpildīt uzdevumus. Tāpat
projekts apmaksā skolotāju apmācību Rīgas Tehniskajā universitātē.
Pavasara konkursā mūsu pulciņš ieguva detaļas un materiālus
250 eiro vērtībā. Paldies pulciņa
dalībniekiem par līdzšinējo darbošanos, un paldies pašvaldībai
par sniegtajām iespējām pilnveidoties, izmantojot robotikas
komplektu, ko iegādājāmies pavasarī. Tāpat paldies konkursa
video veidotājam, 12. klases skolēnam Helmutam Bondaram par
ieguldīto darbu un prasmēm!
Sarmīte Mangulsone,
AAV tehniskās jaunrades pulciņa
vadītāja

Alojā pasākums
«Esmu gudrāks par
profesoru»

Skolotāja Guna Grigorjeva (no labās) vada ķīmijas eksperimentus

Alojas Ausekļa vidusskolā
2. klašu skolēnu pasākumā Esmu
gudrāks par profesoru piedalījās
gan mazie alojieši, gan Ozolmuižas pamatskolas skolēni. Viņiem bija iespēja dabaszinībās,
ķīmijā un fizikā patstāvīgi veikt
eksperimentus, ko palīdzēja sagatavot Alojas Ausekļa vidusskolas skolotājas Guna Grigorjeva, Inese Viļumsone un Sarmīte
Mangulsone. Pasākuma laikā
tika slēgtas elektriskās ķēdes ar
zvanu un spuldzīti, notika vir
smas spraiguma pētīšana ziepju
burbuļos, rakstīts ar neredzamo
tinti, noteiktas koku lapas, noskaidrots, kāpēc tukšu burciņu ar
sausu salveti iegremdējot ūdenī,
salvete tomēr paliek sausa, bērni gatavoja ķīmiķu biezpienu.
Galvenie profesori no 12. klases
rādīja eksperimentus ar skrejošo
nātriju un degošo lakatiņu. Tāpat
tika radīts mākslīgais zibens ar
elektrisko mašīnu, skolēni varēja
vērot pievilkšanās un atgrūšanās
ar sultāniem. Tie, kuri vēlējās,
varēja uz savas rokas vērot, kā
uguni iegūst ar gāzes palīdzību.
Pārtraukumos starp eksperimentiem varēja iepazīties ar enciklopēdijām, pētīt dažādas vielas
un lietas mikroskopos. Tāpat
skolēni interneta pārraidē vēroja

slaveno ķīmiķi Kevinu Delaniju,
kurš rādīja fantastiskus eksperimentus. Lieli palīgi otrklasniekiem, veicot eksperimentus, bija
desmitklasnieki (viņi šajā dienā
tika iesvētīti vidusskolēnu kārtā),
kuri pavadīja mazos uz eksperimentiem un neliedza padomu.
Pasākuma noslēgumā visi par dalību saņēma vimpelīti ar uzrakstiņu Esmu gudrāks par profesoru.
Liels paldies visiem, kuri piedalījās pasākumā un tā vadīšanā!
Mūsdienās nozīmīgākas kļuvušas personības spējas ātri
orientēties mainīgajā pasaulē,
izmantojot mācību procesā iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī radošas pašattīstības
iespējas. Prasme analizēt, vērtēt,
eksperimentēt kļūst par noteicošajām visās darbības sfērās. Skolēns no mācību procesa objekta
kļūst par tā subjektu, par pētnieku, kurš pats atklāj sev svarīgas
zināšanas. Pēdējos gados arvien
vairāk nostiprinās nepieciešamība attīstīt skolēnu pētniecisko
prasmi. Tās aktualizācija mācību
procesā ir daudzu izglītības iestāžu, arī Alojas novada skolu, primārais mērķis.
Inatra Vaļicka,
Alojas novada sākumskolas
metodiskās apvienības vadītāja

Alojas Novada Vēstis

2015. gada 20. novembris



6

Dainai Avotiņai iznākusi jauna grāmata
«Mani spēka pīlāri»
Staiceles Mačkalnos dzīvojošā dzejniece un prozaiķe Daina Avotiņa (1926)
pieder tiem latviešu autoriem, kuri bijuši
klātesoši visos 20. gadsimta otrās puses
Latvijas literārajos procesos. Viņas sadarbība ar izcilākajiem latviešu dzejniekiem
gan radošajā, gan administratīvajā darbā,
strādājot Latvijas PSR Rakstnieku savienībā, radusi atspoguļojumu rakstnieces jaunākajā prozas darbā - biogrāfiskā stāstījumā Mani spēka pīlāri. Grāmata

Muzikāli
literāra
tikšanās
ar Uldi
Punkstiņu
7. oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolā
viesojās grāmatas Lielā ķeza autors Uldis
Punkstiņš. Ar atraktīvu dzejoļu lasījumu
un dziesmu izpildījumu viņš uzbūra stāstījumu par brašā Vardulēna Vāka ceļojumu.
Autora dzejas stāstījums atskaņās un rādītie krāsainie attēli bija kā padoms, lai mēs
saudzīgi izturētos pret dabu. Ikvienam
klātesošajam tas noteikti lika aizdomāties,
vai saudzējam vidi, kā uzvedamies dabā,
ko labu dabai varam paveikt kopā ar draugiem.
Alojas pilsētas bibliotēkas krājumā tagad ir arī šī jaukā grāmatiņa, kas galvenokārt adresēta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.Tai pievienota Vardulēna nošu burtnīciņa un kompaktdisks ar
dziesmu ierakstiem.
Sarmīte Frīdenfelde

Sens, tik sens
ir tas stāsts
Nedēļa no 12. līdz 18. oktobrim aizritēja
UNESCO mantojuma zīmē. Jau piekto reizi to rīkoja arī Latvijā. UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija kopā ar skolām, muzejiem, bibliotēkām, pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām šo nedēļu veltīja
sadarbības partneru ieguldījuma apzināšanai, izcelšanai un godināšanai mantojuma
jomā, kā arī 70. gadadienai, kopš dibināta
UNESCO.
Šajā nedēļā ar aktivitāti Sens, tik sens
ir tas stāsts iesaistījās arī Alojas pilsētas
bibliotēka un Alojas muzejs. Alojas un
tās apkārtnes vēstures izzināšanas atmiņu
pēcpusdienā dalībnieki pētīja senas un ne
tik senas fotogrāfijas, skatījās divus kinostāstus par dzīvi un darbu Limbažu rajonā
un padomju saimniecībā Aloja. Vizuālo informāciju lieliski papildināja Alojas seni
oru Māras Martinsones, Skaidrītes Jenčas,
Laimas Graumanes, Sarmītes Plotnieces
un Jāņa Rolmaņa atraktīvie un vitālie komentāri par cilvēkiem un notikumiem. Tas
bija gan emocionāls baudījums, gan arī
ieguvums, jo kaut daļēji, bet atklāja nezināmo par cilvēkiem fotogrāfijās un filmā
100 gadi pēc Ausekļa.
Priecē, ka šajā pēcpusdienā piedalījās
arī Alojas jaunā paaudze. Pēc pasākuma
Alojas Ausekļa vidusskolas 7. klases skolniece Annija Ģērmane atzina, ka viss bijis
interesanti. Šādi vārdi sniedz gandarījumu
un dod pārliecību, ka bija vērtīgi ļaut satikties pagātnei ar tagadni, lai saglabātu
nākotnei vietējo kultūrvēsturisko mantojumu.Pasākuma organizatori saka paldies visiem, kuri 14. oktobra pēcpusdienā piedalījās Alojas vēstures mantojuma izzināšanā!
Līga Moderniece

veltīta atmiņām un stāstiem par gadiem,
kuros D. Avotiņas dzīvē liela loma bija
ciešai draudzībai ar Imantu Ziedoni un
Ojāru Vācieti.
Tekstu veido plūstošs stāstījums, skiču veida piezīmējumi un Dainai rakstītās
abu dzejnieku vēstules, kurās atklājas gan
visu triju rakstnieku dažbrīd negaidītie
radošās dzīves pavērsieni, gan mazāk zināmas biogrāfiskas detaļas un fakti. Abus
dzejniekus rakstniece ar mīlestību dēvē

par saviem spēka pīlāriem, par balstiem,
kas uz saviem pleciem turējuši pēckara
gadu Latvijas kultūru. Taču vienlaikus, kā
redzams no stāstījuma, tīri personiskā līmenī balsts abiem dzejniekiem bijusi arī
pati D. Avotiņa, kura bieži sniegusi tiem
palīdzīgu roku sadzīviskās situācijās.
Grāmatā netrūkst smalkjūtīgi pasniegtas personiskas informācijas, kas noteikti
izrādīsies noderīga turpmākajiem I. Ziedoņa un O. Vācieša daiļrades pētniekiem;

ir arī kuriozi un smaidu raisoši atgadījumi,
kas padara abus lielos dzejniekus lasītājam tuvākus un saprotamākus. D. Avotiņa
raksta piesātinātā un koptā valodā, padarot vēstījumu ne tikai par saistošu faktu
virknējumu, bet arī literāru meistardarbu.
Grāmatu ilustrē gan fotoattēli, gan vēstuļu, kartīšu un citu dokumentālo materi
ālu oriģināli. Pieejama arī e-grāmata.
Kristīne Ilziņa

Noslēgusies fotoakcija «Mans foto ir kā dzeja»
16. oktobrī Staiceles pilsētas bibliotēkā
veiksmīgi noslēdzās maijā aizsāktā fotoakcija Mans foto ir kā dzeja. Tā bija veltīta Raiņa un Aspazijas jubilejas gadam ar
mērķi atlasīt interesantas un mākslinieciski
kvalitatīvas fotogrāfijas ar Aspazijas un
Raiņa dzejas rindām. Šī bija atraktīva metode, kā ieinteresēt bibliotēkas apmeklētājus iepazīt šo dižgaru dzeju. Paldies pedagogiem, kuri aicināja skolēnus apskatīt un
novērtēt šo izstādi! Bibliotēkas apmeklētājiem vērtēšanai tika nodota 31 anonīma fo-

togrāfija. Apkopojot rezultātus, secinājām,
ka foto favorīti un dzejas zinātāji ir mūsu
pašu jaunieši. Fotoakcijai bija 12 dalībnieku - Aiga Baumane, Laila Meinarda, Ilze
Dzintare, Jautrīte Pelēkā, Indra Jaunzeme,
Rudīte Pogule, Iveta Apsīte, Evija Kovisāre, Māra Strokša, Alvis Zālamans, Rolands
Jaunzems, Alvis Jaunzems.
Pirmo vietu skatītāju vērtējumā ieguva A. Zālamans, otrajā vietā A. Jaunzems,
bet trešais - R. Jaunzems.Visi dalībnieki
saņēma pārsteiguma balvas - Raiņa afo-

rismu grāmatu Mirklis. Noslēgumā ar
neviltotu interesi noskatījāmies aģentūras
Slepenie aģenti teatralizētu lasījumu pēc
Raiņa darba motīviem Rīgas ragana.
Izstāde guvusi atzinību arī no citu novadu kultūras iestādēm, un tuvākajā laikā
tā ceļos uz Cēsu novadu. Fotoakcija bija
veltījums UNESCO 70. gadadienai un atsaucās uz tās aicinājumu pievērst uzmanību pasaules mēroga literātiem.
Anita Strokša,
Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja

Omulības gars Staiceles bibliotēkā satikšanās ar Ēriku Hānbergu
Draudzības, sirsnības un optimisma
garā Staiceles bibliotēkā noritēja tikšanās
ar tautā iemīļoto rakstnieku un publicistu Ēriku Hānbergu. Cilvēku, kurš savā
žurnālista darbībā izbraukājis visu Latviju,
iepazinis padomju laika kolhozu dzīvi no
pašiem pirmsākumiem līdz to pajukšanai,
redzējis tās spozmi un ēnu puses. Daudz
dzirdējis, bet nedrīkstējis izpaust avīzē,
tāpēc sācis rakstīt stāstus, par kuriem gan
kritizēts, gan slavēts. Pats joprojām atzīst,
ka viņa literārie darbi nav īsta daiļliteratūra, vairāk publicistika. Arī pašreiz top šāda
rakstura darbs par bioloģisko lauksaimniecību, par tās sasniegumiem Latvijā. Darbā

tiks pieminēts arī uzņēmums no mūsu novada.
Tā bija tikšanās ar rakstnieku, kurš laukos iepazinis gudras un spēcīgas personības, kas atstājušas pēdas viņa daiļradē un
par ko vēl tagad tiek rakstītas viņa grāmatās. Savā atmiņu stāstījumā autors min
dažādus dzīves kuriozus, smieklīgas situācijas, kādu bijis ne mazums. Daudziem
pasākuma apmeklētajiem lika pasmaidīt
autora grāmatu prototipi, kuri ne tikai sevi
esot pazinuši, bet arī sūdzējušies augstākstāvošās instancēs.
Rakstnieks nezaudē optimismu pat savos 82 gados, kaļ plānus turpmākai dzīvei

un daiļradei. Vada savu izveidoto Omulības klubiņu, kura pamatā ir kopāsanākšana, omulīga patērzēšana un uzjautrināšanās citam par citu.
Pats Ē. Hānbergs saka: - Vienmēr dzīvē
esmu tiecies pēc prieka un bijis optimists,
priecājies par kaimiņa panākumiem, par
katru sakoptu lauku sētu, tas uztur manī
enerģiju, - tāpēc autors ar lielu interesi noskatījās muzeja Pivälind veidotās filmas
Ozols tēva pagalmā turpinājumu par mūsu
lauku sētām 10 gadu griezumā.
Anita Strokša,
Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja

Alojas pilsētas bibliotēkā
Pasaku rīts

28. oktobrī uz pasaku rītu bibliotēkā
par godu itāliešu bērnu rakstnieka Džanni Rodāri 95. jubilejai tika aicināti pirmsskolas izglītības iestādes Auseklītis vecākās grupas Mārītes audzēkņi un skolotājas Inguna un Ineta.
Vispirms bērni aplūkoja rakstnieka

grāmatu izstādi, tad sekoja bibliotēkas
vadītājas stāsts par vienu no rakstnieka
jautrajām un pamācošajām pasakām Sīpoliņa piedzīvojumi. Līdztekus stāstam
uz interaktīvās tāfeles bērni varēja aplūkot krāsainas ilustrācijas no šīs pasaku
grāmatas.

Pasaku rīta turpinājumā skolotājas vēlējās, lai bērni noskatītos divas animācijas filmiņas - Si-si-dra un Ābolu maiss.
Tikšanās noslēgumā bērni ar interesi aplūkoja gan lasītavā iekārtoto izstādi Kabatas kalendāri, gan pāršķirstīja jaunākās
bērnu grāmatas.

Literatūras stundas
Bibliotēkas darbības viens no pamatuzdevumiem ir rosināt bērnos un jauniešos zinātkāri, lasītprieku un vēlmi bagātināt savu personību, saglabājot interesi
par grāmatām un lasīšanu.
Domājot par ikvienu apmeklētāju, Alojas pilsētas bibliotēka ik gadu krājumu
papildina gan ar visiem vecumposmiem
atbilstošām interesantām un pieprasītām
grāmatām, gan abonē žurnālus, kā arī
jau divpadsmito gadu aicina bērnus un
jauniešus kļūt par lasīšanas ekspertiem,
iesaistoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā
lasīšanas veicināšanas projektā Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija.
Lai pamudinātu un dotu ierosmi tēmu,
satura un daiļdarbu piedāvājuma izzināšanai, bibliotēkā regulāri plauktos izvietojam tematiskas grāmatu izstādes,

aicinām pieaugušos, bērnus un jauniešus
piedalīties interaktīvos pasākumos, kā
arī organizējam tikšanās ar grāmatu autoriem, lai ne tikai iepazītu tuvāk dažādu
žanru radītājus, bet arī daiļdarbus, sevišķi
autora interpretācijā un izpildījumā.
Oktobra pirmajās nedēļās bibliotēku kā vietu latviešu literatūras stundām
9. klasei un vidusskolēniem izvēlējās
Staiceles vidusskolas latviešu valodas
un literatūras skolotāja Antra Rudzīte:
- Tā ir brīnišķīga iespēja, kamēr remonta laikā mācāmies Alojā, mācību stundas
organizēt arī pie jums - skolas un pilsētas
bibliotēkās, kur ļoti laipni mūs uzņem un
gaida. Audzēkņiem patika iepazīšanās ar
jaunākajām grāmatām, iestādes piedāvājuma plašais spektrs. Viņi ar prieku novērtēja savdabīgās un regulārās izstādes,
mājīgās telpas un bagātīgo bibliotēkas

vadītājas stāstījumu. Turpmāk būsim bieži viesi šeit, jo, tikai klātesot grāmatai,
var labi izprast literatūru un ar to saistītos procesus. Skolēni katrs izvēlējās
vairākus daiļdarbus, komentēja to anotācijas, izteicās par māksliniecisko noformējumu un satura piedāvājumu, meklēja
atziņas, lasīja fragmentus, pamatoja savas domas par tēmu, uzdeva jautājumus
par redzēto un dzirdēto.
Ieklausoties jauniešu viedoklī, bibliotēkas darbiniekiem allaž kļūst skaidrāks,
kāds literatūras žanrs un kāda veida grāmatas ir pieprasītas un rosinošas lasīšanai, bet kādas interesē mazāk. Paldies
skolotājai par iesākto radošo sadarbību!
Gaidām nākamās tikšanās reizes ar citām
klašu grupām.
Sarmīte Frīdenfelde
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Leģendu nakts
arī Puikules muižā
Septembra sākumā Puikules kopienas
centrs Puikules muiža pieņēma jaunu izaicinājumu - rīkot Leģendu nakti 31. oktobrī, ko organizē Latvijas piļu un muižu asociācija. Svētku programma tika sastādīta
piesardzīgi, jo nevarēja zināt, cik daudz
cilvēku ieradīsies.
Leģendu naktī, ieejot muižā, vispirms
sagaidīja Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde, kurā jaunieši bija
zīmējuši mūziku. Klasiskās mūzikas pavadībā varēja aplūkot gan šo izstādi, gan
Puikules kopienas centra rokdarbnieku
apgleznotās burciņas. Kolonnu zālē bija
izvietota vēl viena fotoizstāde ar nosaukumu Man šodien uzlaidās tauriņš. Pasākuma ievadā tika demonstrēta Vigitas
Pumpures izrāde Kaimiņu būšana Vilzēnu
tautas nama amatierteātra Man patīk izpildījumā. To skatīt bija ieradušies necerēti
daudz apmeklētāju, dažbrīd pat šķita, ka
būs nepieciešams meklēt vairāk krēslu, kur
cilvēkiem apsēsties. Pēc izrādes apmeklētāji bija aicināti gatavot rudens rozes no
kļavu lapām Vivitas Vītiņas uzraudzībā.

Šādu izdevību izmantoja arī vairāki vīrieši, kuri vēlējās sagādāt pārsteigumu savām
mīļotajām. Tikmēr citi izmantoja iespēju uzlaikot senatnīgus tērpus un nokļūt
19. gadsimta otrajā pusē, kā arī nofotografēties pie kamīna, kas muižā saglabājies
no senajiem laikiem.
Pulksten astoņos piecas raganas vadīja
viesus pa muižu un izrādīja teju visas ēkas
telpas, pastāstot par to vēsturisko nozīmi.
Vēlāk ar lāpām rokās apmeklētāji bija aicināti pastaigāties arī pa parku, varēja dzert
raganu gatavoto dziru un uzminēt, kādas
ir tās sastāvdaļas. Pēc dzēriena baudīšanas
viesiem tika izdalīti Puikules muižas suvenīri, ko no pieejamajiem materiāliem bija
veidojuši paši organizatori.
Vakara noslēgumā muzikālus priekšnesumus sniedza Limbažu tautas mūzikas
instrumentu ansamblis Kokle.
Liels paldies visiem, kuri piedalījās un
atbalstīja pasākuma tapšanā!
Monta Meldere,
Puikules kopienas centra vadītāja

Kopienas centra Puikules muiža vadītāja Monta Meldere kopā ar mazajām raganiņām
Agnesi Laksbergu, Džesiku Martinsoni un Paulu Rozenbaumu

Alojā aizvadīts
Latvijas
komandu
čempionāts
galda tenisā
31. oktobrī un 1. novembrī Alojas sporta hallē notika Latvijas komandu čempi
onāts galda tenisā. Sacensību pirmajā
dienā piedalījās 22 komandas, otrajā - 26,
kopumā aptuveni 200 sportistu.
Aloju čempionātā pārstāvēja divas vīriešu un viena sieviešu komanda. Augstākās līgas vīriešu komandas līderis Jānis
Svīķis šobrīd spēlē Vācijas komandu čempionātā, tāpēc nevarēja palīdzēt komandas
biedriem mājās. Viņiem šajā čempionātā
tik labi neveicās, taču otra Alojas vīriešu
komanda, kas ir 1. tautas līgā, no četrām
spēlēm uzvarēja trijās, piekāpjoties Preiļu komandai, kas šobrīd ir reitinga līderi.

NVO projektu
konkursa
2. kārtā
atbalstītas
visas iesniegtās
idejas
Skats no augšas uz Latvijas komandu čempionāta galda tenisā dalībniekiem

Līdzīgi arī sievietēm - trīs uzvaras četrās
spēlēs, bet uzvarētāju gods čempionāta līderēm no Jēkabpils.
14. novembrī Alojas sporta hallē norisinājās Alojas novada atklātais čempi

onāts pieaugušajiem un skolēniem, bet
22. novembrī un 6. decembrī gaidāma Mazās balvas izcīņa.
Sagatavoja Zane Landsmane
Aksela Amberga foto

Alojas novada sporta skolas SMP-1 futbola
komandas sasniegumi 2015. gada futbola sezonā
Ir beigusies 2015. gada futbola sezona Alojas novada sporta skolas (bijušais
VJFC Staicele) futbolistiem. Sezona bija
ļoti veiksmīga un vairākiem sportiskiem
sasniegumiem pilna. Maijā SMP-1 futbolisti pārstāvēja Staiceles vidusskolas
8. - 9. klašu grupu Latvijas skolu futbola
čempionāta finālā un izcīnīja 3. vietu Latvijā.
No aprīļa līdz oktobrim sporta skolas
SMP-1 futbola komanda piedalījās Latvijas jaunatnes čempionātā U-16 B grupā. Tajā spēlēja Ogres NSC, Jēkabpils
sporta skola, JDFS Alberts, Rēzeknes FA,
FK Auda, Rīgas futbola skola un Alojas
novada sporta skola. Tika izspēlēts turnīrs
divos apļos, kopā 12 spēles gan mājās, gan
viesos. Mūsu sportisti izcīnīja 9 uzvaras,
2 neizšķirtus un izjuta vienu zaudējumu.
Rezultātā ar izcīnītiem 29 punktiem viņi
kļuva par Latvijas jaunatnes čempionāta
U-16 B grupas čempioniem. Komandā
spēlēja Adrians Miņins, Krišs Pinkulis,
Emīls Runcis, Jānis Taulavičus, Alvis
Jaunzems, Mareks Migliņš, Klāvs Grosbergs, Ronalds Līsmanis, Arturs Nazarovs, Rauls Bārbalis, Kristians Vutkevičs,
Artūrs Talcis, Emīls Sorokins, Alens Jirgensons.
Panākumu atslēga ir laba, saliedēta

Alojas novada sporta skolas SMP-1 futbolisti kopā ar treneri Jāni Valaņinu (2. rindā vidū)
pēc čempionu titula iegūšanas Latvijas jaunatnes futbola čempionātā U-16 B grupā

komanda un lieliskais treneris Jānis Valaņins. Tā ir pacietība, disciplīna, tūkstošiem sitienu no viena punkta, tūkstošiem
noskrietu kilometru, vēlme uzvarēt un
nebeidzamais darbs. Paldies J. Valaņinam

par milzīgo ieguldīto darbu komandas
sportiskajā izaugsmē un veiksmi turpmākajā trenera darbā!
Sandra Brokāne,
Alojas novada sporta skolas direktore

25. septembrī noslēdzās projektu
pieteikumu pieņemšana Alojas novada
domes izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Kopumā šajā
kārtā saņemti 11 pieteikumi no novada
biedrībām. Četri pieteikumi iesniegti pasākumā Drošas un sakārtotas vides veidošana Alojas novadā un septiņi - Sporta, kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu
īstenošana Alojas novadā.
29. oktobrī domes sēdē pieņemts lēmums atbalstīt visas iesniegtās idejas.
Projektiem pieprasītais finansējums pārsniedza sākotnēji paredzētos 4000 eiro, tādēļ tika lemts arī par papildu finanšu piešķiršanu no 2016. gada budžeta - 780 eiro apmērā. Līdz 2016. gada
31. maijam tiks īstenoti šādi biedrību
projekti:
1) biedrības Ungurpils ezera saimnieks
projekts Dabas filmas «Klaidoņstāsts»
prezentācijas pasākumi Alojas novadā;
2) Staiceles radošo sieviešu kluba Stazele projekts Mūžizglītības cikls «Veselības
formula»;
3) biedrības KLUBA 6 projekts Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpu kāpņu margu
atjaunošana Kluba ielā 6, Alojā;
4) dzīvokļu biedrības Teikas projekts
Ozolmuižas dīķa sakopšana;
5) tenisa kluba Aloja projekts Treniņu
pilnveidošana Alojas Ausekļa vidusskolā;
6) biedrības Dzīvnieku atbalsts projekts
Droša pagaidu mājvieta dzīvniekam;
7) biedrības Pivālind projekts Solis sniegā;
8) Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības projekts Viens par visiem, visi
par vienu;
9) Staiceles fotobiedrības Laiks projekts
Staiceles laiks 2016;
10) Alojas evaņģēliski luteriskās draudzes projekti Droša, sakārtota vide un
Dzīvības un mīlestības brīnums.
Elīna Rulle,
Alojas novada domes projektu
koordinatore

Alojas Novada Vēstis
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Alojā pieejamas «Altum»
konsultācijas
Sadarbojoties Alojas novada pašvaldībai un AS Attīstības un finanšu institūcija
«Altum», Alojā pieejamas konsultācijas
gan esošajiem, gan topošajiem uzņēmējiem. Tā ir iespēja satikt speciālistu klātienē un saņemt sev noderīgu informāciju
uzņēmuma attīstībai. Konsultācijas sniedz
Altum kredītprojektu vadītāja Linda Zaķe.
Jomas, kurās iespējams saņemt konsultācijas:
l Starta programma - jauna biznesa uzsākšanai vai esošā (ne vecāka kā 3 gadus)
attīstībai (izņemot lauksaimniecības nozarē), aizdevuma nosacījumi, konsultācijas

biznesa plāna izstrādē un aizdevuma pieteikuma dokumentu sagatavošanā;
l lauksaimniecības u.c. darbības nozares
uzņēmumu konsultācijas aizdevuma pieteikumu dokumentu sagatavošanai, informācija par atbilstošākās aizdevuma pro
grammas izvēli un plānotajām izmaksām.
Konsultācijas ir bez maksas ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot Alojas novada
domes komercdarbības speciālistei Baibai
Birzgalei pa tālr. 25749131 un rakstot uz
baiba.birzgale@aloja.lv
Sagatavoja
Baiba Birzgale

Alojas novada iedzīvotāji
tiek aicināti izmantot
publisko interneta pieejas punktu
sniegtās iespējas
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Sociālā darbinieka amata vakance
(uz noteiktu laiku)
Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada
domes Sociālā dienesta sociālā darbinieka amatu (uz noteiktu laiku).
Darba pienākumi:
l sniegt sociālo palīdzību visām klientu grupām;
l veikt sociālo darbu ar visām klientu grupām;
l organizēt vai sniegt sociālos pakalpojumus atbilstoši MK noteikumiem un saistošajiem
noteikumiem;
l sagatavot dokumentus atbilstoši MK noteikumiem.
Prasības pretendentiem:
l 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā (sociālā darbinieka kvalifikācija);
l 1 - 2 gadu pieredze Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbā;
l teicamas latviešu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos);
l lietvedības zināšanas;
l prasme lietot datoru un konkrētas programmas - ZZ Dati Sociālās palīdzības
administrēšanas programmu - SOPA;
l labas komunikācijas prasmes;
l pozitīva attieksme pret darbu, atsaucība un uz sadarbību orientēta saskarsme;
l vēlme mācīties un apgūt jaunas zināšanas;
l spēja patstāvīgi risināt problēmas un organizēt savu darbu;
l B kategorijas autovadītāja apliecība.
CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē, sūtot
uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei Jūras ielā 13, Alojā, LV-4064 vai personīgi ar norādi Pieteikums vakancei - Sociālā darbinieka amats.

Juriskonsulta amata vakance
Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, izsludina konkursu uz juriskonsulta amatu.

Kopš 30. jūnija novada teritorijā izveidoti septiņi jauni un uzlabots viens jau
esošs bezvadu interneta punkts. Šobrīd
pieeja bezvadu interneta tīklam nodrošināta visās novada teritoriālajās vienībās.
Alojas dienas centrā, Alojas pilsētas bibliotēkā un kopienas centrā Puikules muiža
uzstādītas daudzfunkcionālās iekārtas, kas
iedzīvotājiem sniedz iespēju printēt, kopēt
un skenēt sev nepieciešamos materiālus,
arī A3 formātā. Dienas centrā un Puikules
muižā katrā uzstādīti arī pieci datorkomplekti, kas iestāžu darba laikā brīvi pieejami apmeklētājiem.
Projekts Alojas novada pašvaldības

publisko interneta pieejas punktu attīstība (ident. Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/027) īstenots Eiropas Reģionālā
attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.2. aktivitātē Publisko interneta pieejas punktu
attīstība. Projekta kopējās izmaksas ir
21 921,72 EUR, no kurām 18 633,46 EUR,
kas ir 85% no attiecināmajām izmaksām, līdzfinansē ERAF. 657,66 EUR jeb
3% ir valsts budžeta dotācija, savukārt
2630,60 EUR jeb 12% ir pašvaldības finansējums.
Elīna Rulle,
Alojas novada domes projektu
koordinatore

Alojas novada dome 4. decembrī
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
nekustamo īpašumu Vecnikšas 5 Alojas pagastā,
kadastra apzīmējums 6627 0040 506,
kas sastāv no zemesgabala 0,4398 ha platībā.
Izsoles sākumcena 1052,03 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums 105,20 EUR,
reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741
Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 4. decembra pl. 9 Alojas novada domē. Lai
reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā dalības maksa un
nodrošinājuma nauda.
Sīkāka informācija - www.aloja.lv sadaļā Attīstība - Izsoles un konkursi, tālr. 25749114.

Kas es esmu? Kas ir dzīve, un kas esam mēs visi?
Kādas mūsu saistības? Kādas pretišķības?
Un kāds ir mūsu pienākums? Kādas ir mūsu iespējas,
un kāds ir mūsu spēks?
Kā mēs varam palikt un izdzīvot pasaulē,
kur lielais smejas par mazo, kur stiprais samin vājo,
kur meli ģērbjas taisnības drēbēs,
kur palīgs ir tikai paša prāts, spēks un spīts?
Domājot saprotam, cik ļoti, ļoti vajadzīgas
šīs nepieciešamās trīs patiesības nevar un nedrīkst pietrūkt kaut vienu no šīm...
(Alberts Bels)
2015. gada 28. oktobrī beidza pukstēt Ošu ģimenes vienīgā dēla Anda sirds. Tēva
Kārļa šai saulē jau nav 18 gadu, un dēls man bija dzīvē visdārgākais cilvēks.
Savās bēdās nebiju viena. Izjutu viscilvēcīgāko mīlestību, cieņu un palīdzību gan
dienās, gan naktīs, tādēļ no sirds vēlos pateikties cienījamajam mācītājam Jānim
Šmitam, kurš sagaidīja ar rokasspiedienu un klusiem, mīļiem vārdiem, līdz nostājos
pie sava dēla cieši klāt. Paldies skolotājai Dainai Grīnbergai! No sirds pateicos manai Lūcijai un viņas bērnu ģimenēm Ķēniņiem un Timermaņiem - Aldai ar Visvaldi,
Dacei, Inesei un Atim. Paldies radiem Telsbergiem, māsīcām no tēva un mātes puses. Paldies manai mīļajai Annelei ar Mārtiņu.
Liels paldies arī IU Trīs saujas, Ingai Bartkēvičai un viņas puišiem, kas uzklausīja
mani un palīdzēja izpildīt vēlēšanās. Paldies Alojas novada Sociālajam dienestam!
Visām bijušajām darba kolēģēm par sirsnīgajiem vārdiem līdzjūtībā - Marijai, Ligitai ar dēlu Andi un Ritai.
Esmu pateicīga visiem šeit vārdos nepieminētajiem cilvēkiem, kuri juta man līdzi
šajās bēdās.
Lielā cieņā no sirds - paldies!
Velta Ose

Darba pienākumi:
l kontrolēt sagatavoto dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
l sagatavot pašvaldības iestāžu juridiskos dokumentus, izskatīt un rediģēt iesniegtos
juridisko dokumentu projektus;
l nodrošināt pašvaldības juridisko pārstāvniecību, iesniegt prasības tiesā un sūdzības
administratīvajās iestādēs;
l piedalīties Iepirkuma komisijas darbā, konsultēt Iepirkuma komisiju par pašvaldību
iepirkumu veikšanas juridiskajiem aspektiem.
Prasības pretendentiem:
l 2. līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
l praktiskā pieredze administratīvajās tiesībās un pašvaldību iepirkumos;
l pieredze tiesvedībā un juridiskas dabas jautājumu risināšanā (pieredze pašvaldību tiesību
jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
l spēja plānot un organizēt savu ikdienu;
l labas argumentēšanas iemaņas;
l brīvi pārvaldīt latviešu valodu, kā arī vēlamas svešvalodu zināšanas;
l labas iemaņas darbā ar datoru un biroja programmatūru (Word, Excel, PowerPoint).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei Jūras ielā 13, Alojā, LV-4064 vai personīgi ar norādi Pieteikums vakancei - Juriskonsulta amats.

Saimnieciskās darbības nodaļas
vadītāja amata vakance
Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, izsludina konkursu uz Saimnieciskās darbības
nodaļas vadītāja amatu.
Darba pienākumi:
l plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt nodaļas funkciju un uzdevumu izpildi nekustamo
īpašumu pārvaldīšanas, iepirkumu organizēšanas, datorsistēmu tehniskās uzturēšanas,
pašvaldības transporta nodrošināšanas un telpu uzkopšanas un tīrības jomā;
l plānot un organizēt saimnieciskos iepirkumus;
l nodrošināt būvniecības speciālista atbalsta un koordinācijas funkciju novada pašvaldības
dažādos būvniecības vai remontdarbos.
Prasības pretendentam:
l vidējā tehniskā izglītība būvniecībā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība būvniecības nozarē,
vēlama otrā līmeņa augstākā izglītība būvniecības nozarē;
l Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts, vēlams reglamentēts;
l prasme veikt pakalpojumu izmaksu aprēķinus, zināšanas par materiālu cenām un būvdarbu
izcenojumiem, prasme izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu;
l spēja izvērtēt riskus, veikt situācijas analīzi;
l būvniecības tehnoloģiju (darba paņēmieni un operācijas, būvdarbu tehnoloģiskie procesi,
tehnoloģiskais aprīkojums u.tml.) pārzināšana;
l prasme orientēties būvmateriālu piedāvājuma piemērotībā un izmaksās;
l praktiskā darba pieredze būvniecības jomā vismaz divi gadi, vēlama administratīvā darba
pieredze vismaz divi gadi (tiks uzskatīta par priekšrocību);
l pieredze cilvēku vadībā un pienākumu deleģēšanā;
l B kategorijas autovadītāja apliecība.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei
Jūras ielā 13, Alojā, LV-4064 vai personīgi ar norādi Pieteikums vakancei - Saimnieciskās
darbības nodaļas vadītāja amats.

«Alojas Novada Vēstis»

Iznāk vienu reizi mēnesī, 2170 eksemplāri.
Izdevējs - Alojas novada pašvaldība sadarbībā ar
laikraksta Auseklis redakciju. Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Atbildīgā par izdevumu - Zane Landsmane,
tālr. 29339917, 64023923, e-pasts prese@aloja.lv,
Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. www.aloja.lv
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