Zolītes turnīrs Staiceles
jauniešu klubiņā „Čempiņš”
Jaukā svētdienas rītā, 27.oktobrī 2019.gadā, Staicelē, notika
zolītes turnīrs. Uz turnīru ieradās 14 spēlēt gribētāji. Kā
ierasts piedalījās vietējie spēlētāji Udo Gustavsons, Imants
Smiļģis, Vilnis Andersons, Dainārs Konrāds un daiļā dzimuma
pārstāves Inga Konrāde, Sandija Eglīte, kā arī pirmo reizi
turnīrā piedalījās Zane Kristīne Mūrniece. Arī mūsu
patstāvīgiem atbalstītāji no Vilzēniem Sergejs Fiļipovs,
Raitis Kleimasts, Jānis Brencis, Juris Ozols un Gints Kvante.
Un pirmo reizi piedalījās no Puikules Normunds Liecis un Ingus
Štelcs.

Kā ierasts tika izspēlētas 5 kārtas. 4 kārtas pa 50 minūtēm un
10 minūtes atpūtai, bet pēdējā kārta nedaudz ilgāk līdz 28
partijām. Cīņas bija spraigas, jo par medaļām cīnījās 7
dalībnieki. Un arī laika apstākļi juta spriedzi un pielāgojās
turnīra notikumiem, jo ārā plosījās vētra. Pēdējo kārtu nācās
pabeigt mazā tumsiņā un apbalvošanu arī, jo pazuda elektrība.

Un tā vietu sadalījums
turnīra beigās sekojoša: 14 vietā Gints Kvante, 13 vietā
Raitis Kleimasts, 12
vietā Normunds Liecis, 11 vietā Zane Kristīne Mūrniece, 10
vietā Ingus Štelcs,
9 vietā Vilnis Andersons, 8 vietā Sergejs Fiļipovs, 7 vietā
Jānis Brencis, 6
vietā Juris Ozols, 5 vietā Imants Smiļģis un tieši pirms
godalgām 4 vieta
Sandija Eglīte. Medaļnieki: 3 vietā Inga Konrāde, 2 vietā Udo
Gustavsons un 1

vietu izcīnija Dainārs Konrāds. No 4 vietas līdz 14 vietai
tika pie mazām
piemiņas balviņām, bet no 1 vietas līdz 3 vietai ieguva
diplomus, medaļas,
balviņas un 1 vieta papildus ieguva uzvarētāja kausu .

Paldies visiem, kas ieradās un cīnījās! Tiekamies pavasarī uz
kārtējo turnīru!

Informāciju sagatavoja:

Dainārs Konrāds

Cenu aptauja Nr. CA/2019/42
“Būvniecības ieceres izstrāde
pandusa izbūvei”
Publicēts 31.10.2019. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz
2019. gada 7. novembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt
iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru,
adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas
novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē,

Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome
@aloja.lv
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Demokrātijas
sargi
no
Strasbūras
vērtēs
demokrātijas
principu
ievērošanu ATR gaitā
Eiropas Padomes
(EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa
komiteja,
pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vēstuli,
lēmusi rīkot faktu
noskaidrošanas vizīti Latvijā, lai gūtu padziļinātu
priekšstatu par Eiropas vietējo
pašvaldību hartas pārkāpumiem Latvijā, uz kuriem norāda LPS.

29. oktobrī EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa
37. plenārsesijā
Strasbūrā notika Monitoringa komitejas sēde, kurā LPS

priekšsēdis Gints
Kaminskis, pamatojoties uz LPS Domes lēmumu, Monitoringa
komitejas locekļus
informēja par situāciju Latvijā saistībā ar administratīvi
teritoriālo reformu
(ATR) un hartas pārkāpumiem. Monitoringa komitejas
priekšsēdētājs Lēnderts Ferbēks
(Leendert Verbeek) informēja, ka, tā kā kongresa uzraudzības
ziņojums par situāciju ar vietējo un reģionālo demokrātiju
Latvijā 2018. gada martā bija pozitīvs, tad nolemts
uz šībrīža situāciju reaģēt nekavējoties. Kongress
sūtīs vēstuli vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram Jurim
Pūcem ar lūgumu sniegt paskaidrojumus par vēstulē minētajām
bažām. Nolemts arī
rīkot kongresa delegācijas vizīti Latvijā faktu noskaidrošanai
jau decembra
sākumā.

“Eiropas vietējo pašvaldību harta, ko ir ratificējusi
arī Latvija, nosaka, ka jāievēro vietējo kopienu, proti,
sabiedrības, tiesības
lemt arī pašiem par savas teritorijas robežām. Demokrātiskā
valstī nevar būt
diskusijas, vai iedzīvotājiem ir vai nav tiesības izteikt
viedokli. Iedzīvotājiem
novados un valstī kopumā ir tiesības lemt, izteikt viedokli,
un šis viedoklis
ir jāņem vērā. Harta arī runā par iedzīvotāju interešu
nodrošināšanu, taču
saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu Latvijā šobrīd
tiek iets pavisam
pretējs ceļš: konsultācijas ar iedzīvotājiem no ministrijas
puses tika
organizētas formālas, tā arī nesniedzot konkrētas atbildes uz
pavisam

konkrētiem jautājumiem. Virzot jautājumus steidzamības kārtā,
bieži iedzīvotāju
intereses ir aizmirstas. Ar šādu attieksmi tiek pārkāpti
demokrātijas
pamatprincipi, uz ko vēstulē arī norāda Pašvaldību savienība,”
pauž G. Kaminskis.

Latvijas
Pašvaldību savienība kongresa prezidentam Andešam Knapem
(Anders
Knape) oktobra sākumā nosūtīja vēstuli “Par draudiem vietējai
un reģionālajai
demokrātijai Latvijā”, uz kuru kongress tūlīt reaģēja,
iekļaujot to kongresa
biroja un Monitoringa komitejas sēžu darba kārtībā. Vēstulē
astoņās lapās izklāstīti konkrēti hartas pārkāpumi
gan attiecībā uz ATR, gan citiem jautājumiem, pamatojot tos ar
faktiem un
skaitļiem.

Jāpiebilst, ka Latvijā
kongresa pārstāvju iepriekšējā vizīte notika 2017. gada
septembrī, kad, tiekoties
ar LPS, pašvaldību, Saeimas, ministriju u.c. pārstāvjiem, tika
skatīta un
analizēta hartā iekļauto principu ievērošana Latvijā kopumā
(šādas vizītes notiek
reizi piecos gados). Jāuzsver, ka toreiz kongresa uzraudzības
ziņojums par
situāciju ar vietējo un reģionālo demokrātiju Latvijā bija
pozitīvs.

Papildu
informācija:

Eiropas
Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress ir viena no
EP institūcijām,
kas apvieno 47 dalībvalstis. Kongresa galvenie uzdevumi ir dot
iespēju
pašvaldību politiķiem diskutēt par kopīgām problēmām,
apspriest pieredzi un
izteikt priekšlikumus valdībām; pārstāvēt Eiropas vietējo un
reģionālo
pašvaldību viedokli Eiropas Padomē; būt padomdevējam Ministru
komitejai un Parlamentārajai
asamblejai par visiem Eiropas vietējās un reģionālas politikas
aspektiem;
sadarboties ar nacionālajām un starptautiskajām pašvaldību
organizācijām;
organizēt dažādus pasākumus, lai iesaistītu pēc iespējas
lielāku iedzīvotāju
daļu demokrātijas veidošanas procesos; gatavot ziņojumus par
Eiropas vietējo
pašvaldību hartas principu ieviešanu EP dalībvalstīs, regulāri
sekojot
vietējās demokrātijas attīstības procesiem; praktiski palīdzēt
jaunajām
dalībvalstīm, veidojot efektīvas vietējās un reģionālās
pašvaldības. Kongresam bija būtiska loma visaugstākā juridiskā
spēka
starptautiskā likuma – Eiropas vietējo pašvaldību hartas –
sagatavošanā
un pieņemšanā.

No 28. līdz 31.
oktobrim notiek Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību
kongresa kārtējā (37.)
plenārsesija, kuras vadmotīvs šoreiz ir “Mēri demokrātijas
sardzē”. Latviju pārstāv
LPS priekšsēdis Gints

Kaminskis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš un
Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra
Silicka.

Eiropas vietējo
pašvaldību
harta
pieejama
https://m.likumi.lv/doc.php?id=39149.

šeit:

Vēstules
teksts
pieejams
LPS
mājaslapā
šeit:
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5165-demokratijas-sargi-no-str
asburas-vertes-demokratijas-principu-ieverosanu-atr-gaita.

Plašāka
informācija:

Gints
Kaminskis,

LPS
priekšsēdis

SALĀ

notiks

“Pasīvo

ēku

Atvērto Durvju Dienas”
Biedrība “Passive House Latvija” aicina piedalīties
tematiskajā pasākumā “PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENAS”,
kas veltīts izpratnes veicināšanai par pasīvo ēku iespējām
Latvijā, klātienē izrādot un daloties ar būvniecības,
praktiskās izmantošanas un dzīvošanas pieredzi reālos
objektos. Līdzšinējā prakse rāda, ka Latvijas sabiedrībā valda
daudzums mītu par pasīvo ēku izbūves dārdzību, sarežģītību un
šo projektu sekmīgas īstenošanas problemātiku.

Pasākuma uzdevums ir sniegt iespēju ikvienam interesentam
klātienē apskatīties un iepazīties ar pasīvajām ēkām un uzdot
sev interesējošus jautājumus speciālistiem. Pasākuma mērķis ir
gūt priekšstatu par pasīvo ēku koncepciju un to, ka nākotnes
ēku formula – zemas izmaksas, komforts un ilgtspēja – ir
pieejama jau tagad. Pasīvo ēku atvērto durvju dienas notiek
vienlaicīgi visā pasaulē – apskatei visā pasaulē tiks atvērti
vairāki simti ēku. Eksperti demonstrēs, kā šīs ēkas funkcionē,
un to iedzīvotāji stāstīs par savu pieredzi.

Pasākuma norises
laiks: 2019. gada 8.-10. novembris

Pasākums ir bezmaksas

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – BIBLIOTĒKA
„SALA”
Apskates laiks:

8. novembris pl. 11:00 – 20:00,
9. novembris pl. 9:00 – 17:00
Vīzītei jāpiesakās: sala@aloja.lv
Vizīti vadīs Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītāja Ieva Prauliņa

Sīkāka informācija:
www.passivehouse.lv

Passive

House

Latvia

mājas

lapā:

Projekta diena Alojas Ausekļa
vidusskolā “Lāčplēša dienai
100”
Ik gadu 11. novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek
iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts uzvaru
pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta
karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Pieminot šos notikumus,
Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji. 11.
novembris Lāčplēša dienas nosaukumu ieguvis par godu latviešu
tautas mitoloģiskajam varonim Lāčplēsim – ar lāča ausīm un
lāča spēku apveltītais stiprinieks kļuvis par simbolu
varonībai un valsts mīlestībai.

Šogad atzīmējam 100. dzimšanas dienu Lāčplēša dienai, tāpēc
arī Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni projekta dienas
ietvaros iepazinās ar vēstures notikumiem, pārrunāja tos ar
skolotājiem, vecākiem. 12. klases skolēni gatavo interaktīvas
spēles un klases stundas par tēmu “Lāčplēša dienai 100”, kuras

tiks novadītas sākumskolas klasēs. Trīs vārdi – padomā,
pajautā un piedāvā – katram Alojas Ausekļa vidusskolas
skolēnam bija kā atslēgas vārdi šīs tēmas analizēšanā un
parādīšanā. Mazie skolēni ilustrēja dzejoļus par Latviju un
Lāčplēša dienu, bet lielākie rādīja savu jaunradi dzejoļos un
plakātos, kas tika veltīti Latvijas brīvības cīnītājiem.

Šobrīd darbi ir apkopoti un izvietoti Alojas Ausekļa
vidusskolas mazās skolas 2.stāva vestibilā. To, cik dažādi
izprotam šo svētku dienu, varat redzēt darbos. Īpaši uzteicami
ir 10.klases skolnieks Edgars Irbe, 9.a klases skolniece Tīna
Rudzīte un 8.a klases skolniece Amanda Dene par rūpīgi
pārdomātiem un kvalitatīviem darbiem.

Uzaicinu visus 11. novembra pasākumā paņemt svecītes, aizdegt
tās, šādi godinot Latvijas brīvības cīnītājus.

Informāciju sagatavoja:

Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas MG vadītāja Inatra
Vaļicka

Vērtīgs dāvinājums Alojas
novadpētniecības centram
Alojas novadpētniecības centrs tikko
saņēma vērtīgu dāvinājumu – Ināra Kļaviņa grāmatu “Rīgas
radiorūpnīca laikmeta
griežos”- kā pateicību par sadarbību grāmatas tapšanā. Grāmata
ir apjomīgs
pētījums ne tikai par radiorūpnīcas vēsturi, bet arī par
radiotehnikas
pirmsākumiem un attīstību Latvijā 80 gadu garumā.
Grāmata
atspoguļo gan radio rūpniecības
nozares attīstību, gan arī daudzu tajā iesaistīto cilvēku
ieguldījumu un
likteņus. Pētījumā zināma vieta ierādīta arī alojietim,
inženierim – elektriķim
Jānim Lamsteram, kurš bija vācu firmas “Siemens”
pārstāvniecības Latvijā
tehniskais direktors un 1933. gadā no personīgiem līdzekļiem
aizdeva 4000 latu
pirmās radio rūpnīcas “Foto-radio centrāle A. Leibovic”
darbiniekam Aleksandram
Apsītim, lai pēc nesaskaņām ar A. Leibovicu un aiziešanas no
rūpnīcas varētu
izveidot savu uzņēmumu. Tādēļ var apgalvot, ka Lamsters bija
ne tikai
tālredzīgs inženieris, bet arī Latvijas valsts patriots,
veicināja un
atbalstīja Apsīša un Žukovska privātās firmas dibināšanu. Gan
ar personīgo
atbalstu, gan ar “Siemens” firmas interešu realizēšanu Latvijā
J. Lamstres

sekmēja labvēlīgus priekšnoteikumus Rīgas radio rūpnīcas
izveidošanai.

Liela loma uztvērēju starpfrekvences traktu izstrādē bija
matemātikas zinātņu maģistra Emanuela Grinberga darbiem. E.
Grinbergs nāk no Grosvaldu dzimtas, kurai no 19.gadsimta
vidus līdz 20.gadsimta pirmajai pusei bija liela ietekme
Latvijas kultūras un sabiedriskās domas veidošanā. Emanuela
māsa Mērija Grinberga, izglāba daudzus unikālus Latvijas
Valsts mākslas muzeja priekšmetus un dokumentus. Viņai veltīta
arī Kristīnes Želves dokumentālā filma “Mērijas ceļojums”

Radio rūpnīcai bija labi attīstīta infrastruktūra ,t.sk. savs
sporta klubs un kultūras nams
Daudzi droši vien atceras
volejbola komanda “Radiotehniķis”. Kultūras namā mājvietu rada
Tautas kori “Līga” un “Auseklis”, vokāli instrumentālais
ansamblis “Menuets”, sporta deju studija, kinoamatieru studija
u.c.

Rūpnīcā ir strādājusi arī dzejniece Ilga Rismane. Līdz 1974.
gadam rūpnīcā strādāja inženiere ekonomiste Herta Kalniņa, kas
pēc tam pārcēlās uz dzīvi Alojā. H. Kalniņa rakstīja arī
dzejoļus. Varbūt kāds atceras šo kundzi?

Grāmatā ir bagātīgs ilustratīvais materiāls: fotogrāfijas,
dokumentu kopijas, ražošanas rādītāju tabulas un diagrammas.
Šī grāmata ir papildināts grāmatas “Rīgas radiorūpnīcas
tapšana un izaugsme” izdevums.

Ar grāmatām var iepazīties Alojas novadpētniecības centrā
darba laikā.

Informāciju sagatavoja:

Alojas novadpētniecības centra vadītāja

Līga Moderniece

Latvijas Pasta Klientu centrs
pagarina darbalaiku un uz
klientu zvaniem atbild arī
sestdienās
Uzlabojot Latvijas Pasta vienotā
informatīvā tālruņa darbību,
darbalaiks – tagad darbdienās

pagarināts

Klientu

centra

centrs strādā divas stundas ilgāk un uz klientu zvaniem atbild
arī sestdienās.
Klientu centrs nodrošina visas valsts pasta nodaļu klientu
apkalpošanu
vienuviet ērtākajā saziņas veidā – pa tālruni, ar mobilo
īsziņu, e-pasta

vēstulē vai sociālajos tīklos. Latvijas
Pasta Klientu centru nākotnē plānots
virtuālajiem
asistentiem.

aprīkot

arī

ar

Izveidojot mūsdienīgu un klientiem draudzīgu
Klientu centra modeli, Latvijas Pasts
pārņēmis visu pasta nodaļu klientu zvanu apkalpošanu
vienuviet, nodrošinot identiskus
apkalpošanas standartus, klientu problēmu un jautājumu
apzināšanu, kā arī to
analīzi un uzkaiti. Klients tādējādi iegūst vienotu un precīzu
informāciju par
viena un tā paša pakalpojuma saņemšanas iespējām neatkarīgi no
pasta nodaļas
atrašanās vietas.

Latvijas Pasta Klientu centra vadītājs Kārlis Udrass uzsver:
“Klientu centra darbalaika pielāgošana ilgāk strādājošo pasta
nodaļu
darbalaikam ir vēl viens solis komunikācijas uzlabošanā ar
klientiem. Mūsu
klienti jau šobrīd atzinīgi novērtē plašo saziņas iespēju
kāstu ar Latvijas Pastu – tālruņa zvans, mobilā īsziņa,
e-pasta vēstule vai ziņa sociālajos tīklos. Turpinot klientu
apkalpošanas
modernizāciju un saziņas dažādošanu, Klientu centru plānojam
aprīkot arī ar
virtuālajiem asistentiem.”

Latvijas Pasta Klientu centrs pasta nodaļu ienākošo zvanu
pakāpenisku
pārņemšanu sāka 2018.gada nogalē, un šobrīd centralizēta
attālinātā

komunikācija tiek nodrošināta visās 377 pilna spektra pasta
nodaļās.

Latvijas Pasta Klientu centra kontakti – tālrunis 27008001
vai 67008001, e‑pasta adrese info@pasts.lv, darbdienās no
plkst.8 līdz 19 un sestdienās no plkst.9 līdz 15.

Latvijas Pasts pēdējos gados aktīvi īsteno dažādus klientu
ērtību un kvalitātes uzlabošanas projektus.

Par VAS
Latvijas Pasts

Latvijas
Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu
pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600
pasta pakalpojumu
sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta
pakalpojuma
sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu,
eksprespasta, maksājumu,
preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus.
Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā
strādā
ap 3800 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes
kvalitātes mērījumus
veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju
pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu
piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti
Starptautiskās pasta

korporācijas (International Post
Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos
un Quotas starpniecību.

Sīkākai informācijai:

Vineta Danielsone | Vecākā sabiedrisko attiecību projektu
vadītāja

Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585

E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv

twitter.com/latvijas_pasts|

facebook.com/latvijas.pasts|

instagram.com/latvijas_pasts

ZAAO apmāca pedagogus vides
zinību integrēšanai mācību
saturā
SIA “ZAAO” (ZAAO) jau padsmit gadus
paralēli pamatdarbībai – atkritumu apsaimniekošanai, lielu
nozīmi velta
sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos.

Šobrīd ir izveidotas licencētas mācību programmas
dažādu vecumgrupu izglītības iestāžu izglītojamo apmācībai
Dabas un tehnoloģiju
parkā “URDA”. Saturu palīdz veidot sadarbības partneri no
Latvijas vadošajām
augstākās izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām,
valsts iestādēm,
uzņēmumiem. 2018./2019. mācību gadā URDĀ apmācīti 2850
vispārizglītojošo skolu
audzēkņi, izbraukumu nodarbības notikušas pie 1835 pirmsskolu
izglītības
iestāžu audzēkņiem. Izziņas braucienā par Reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas
centru “Daibe” devušies 1372 interesenti no mācību iestādēm,
uzņēmumiem,
biedrībām, kā arī ģimenes dažādu pasākumu ietvaros.

URDA vadītāja Arita Smalkā – Boriseviča
norāda: “Šobrīd aktīvi
aktivitātēs piedalītos

strādājam,

lai

vides

izglītības

un vides tēmas spētu veiksmīgi integrēt mācību saturā visas
ZAAO darbības
reģiona izglītības iestādes, arī tās, kas līdz šim mazāk
izmantoja mūsu
piedāvājumu. Tāpēc esam uzsākuši darbu ar ZAAO Vēstnešiem –
pedagogiem, kuri ir
atsaukušiem aicinājumam informēt savus kolēģus par URDAS
piedāvājumu un citām
iespējām, kā interaktīvā veidā, ar kompetencēs balstītu
izglītību dabaszinātņu,
sociālajās un citās mācību jomās, runāt ar pirmsskolēniem un
skolēniem par
mijiedarbību ar dabu, panākot paradumu un rīcības maiņu vides
saudzēšanai.
25.oktobrī URDĀ pulcējās pedagogi no Skujenes, Stalbes,
Smiltenes, Valmieras,

Raunas, Vecpiebalgas, Cēsīm, Apes, Rugājiem, Trikātas,
Vidrižiem, Umurgas,
Liepupes, Rūjienas, Mazsalacas, Salacgrīvas, Rekavas, Matīšu,
Trapenes, Limbažu
izglītības iestādēm, lai apgūtu jaunas prasmes un iedvesmu
darbam dabā.”

Pirmajā tikšanās reizē pedagogu
izglītības semināru “Esi dabā!” URDAS dabas takā vadīja Jāzeps
Logins – ķīmijas
zinātņu doktors, Latvijas Universitātes docents un nometņu
vadītājs.
Praktiskajās nodarbībās dalībnieki iepazīstināti ar dabas
izziņas un empātijas
veicināšanas metodēm saskarsmē ar dabu, kā arī apguvuši plašu
vides spēļu
klāstu.

Mācību iestāžu pārstāvji regulāri tiks
informēti par vides izglītības aktualitātēm – jaunākajiem
mācību piedāvājumiem
URDĀ, konkursiem, aktivitātēm un akcijām. Tāpat pedagogiem
tiks iesūtīti
jaunākie informatīvie un mācību izdevumi, norādes uz
elektroniskajiem
informācijas avotiem, tiks organizēti izglītojoši semināri un
pieredzes
apmaiņas braucieni par vides tēmām.

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas
piedāvā kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus visās Ziemeļvidzemes reģiona
pašvaldībās, kā arī atsevišķos Malienas un Pierīgas reģiona
novados. ZAAO darbības virziens ir atkritumu savākšana,

šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana,
apglabāšana. Uzņēmums īsteno sabiedrības izglītošanas un
informēšanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane
SIA
“ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

SALĀ
viesojas
Latvijas
Universitātes zinātnieki
Alojas novada pašvaldība jau kopš 2017. gada sadarbojas ar
Latvijas Universitātes Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratoriju. Kopīgās intereses
saistās ar uzņēmējdarbības atbalsta centru “SALA” Ungurpilī,
kas jau 2016.gada būvēta kā pasīvā māja ar 14,12 kwh/m 2
enerģijas patēriņu. Šādu maza energopatēriņa ēku ar būtisku
atjaunojamo resursu izmantošanu būve no 2020.gada ir obligāts
nosacījums ES un, protams, arī Latvijā. “SALA” šajā ziņā ir
pateicīgs objekts pieredzes uzkrāšanai, jo tajā ir uzstādīti

gan zemes siltumsūkņi apkurei un dzesēšanai, gan solārie
kolektori siltam ūdenim, gan arī solārie paneļi elektrības
ražošanai. Ļoti svarīgi ir noskaidrot, kāda ir šo sistēmu
faktiskā efektivitāte esošā Latvijas klimata apstākļos. Te der
analoģija ar automobili – visi zinām, kādu degvielas patēriņu
norāda ražotājs uz 100 km, braucot dažādos režīmos, bet praksē
konstatējam, ka šie “normatīvie” skaitļi var būtiski
atšķirties no faktiskā patēriņa. Parasti, diemžēl, patēriņš ir
lielāks… Tā arī ar ēku sistēmām, piemēram, siltumsūknim
ražotājs sola, ka uz katru patērēto kWh varēs iegūt 6 – 7 kWh
enerģijas, bet realitāte ieguvums var būt mazāk…

Sadarbības un kopīgi
uzsāktā monitoringa mērķis ir, mērot un uzkrājot patēriņa
datus vairāku gadu
garumā, izstrādāt

risinājumus,

kā

panākt

papildus

energopatēriņa samazinājumu
šāda veida ēkās, vienlaicīgi nodrošinot termiskā komforta
apstākļus.
Svarīgi arī panākt, lai visas sistēmas
“sadarbotos” tā, kā iecerēts projektā. Tādēļ LU speciālisti
“SALĀ” izveidoja
bezvadu sensoru tīklu telpu temperatūru un mitruma attālinātam
monitoringam,
kas ļauj stāvokli kontrolēt un analizēt izmantojot arī
mobilās ierīces. Attālināti pieejami arī esošo
un papildus uzstādīto patēriņa skaitītāju dati izvēlētam laika
periodam, kas
nākotnē ļaus operatīvi konstatēt būtiskas patēriņa vai
apstākļu novirzes no
normas. Jāatzīst, ka ne visas viedās ēkas vadības sistēmas
(building
management system -BMS) pašreiz darbojas pilnvērtīgi.
Sasniegtā
novērtēšanai un turpmāk risināmo problēmu precizēšanai kārtējā
LU speciālistu
darba tikšanās ar pašvaldības speciālistiem “SALĀ”notika šī

gada 22. oktobrī.
Nākamgad pēc apkures sezonas beigām ir paredzēts apkopot
rezultātus un ar tiem
iepazīstināt arī plašu interesentu un nozares speciālistu
loku.

LU pētnieki šos darbus veic ERAF projekta Nr.1.1.1.1/16/A/192
„Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde,
optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos”
ietvaros.

Sirsnīgu pateicību, par šo iespēju sadarboties, pašvaldība
saka Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un
optometrijas fakultātes (LU FMOF) Elektrodinamikas un
nepārtrauktas vides mehānikas katedras (ENVMK) vadītājam
Andrim Jakovičam un viņa komandai.

Informāciju sagatavoja:

Aivars Krūmiņš,

Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Cenu aptauja Nr. 23-10/2019 –
Alojas pilsētas centralizētās
siltumapgādes
pārvades
sistēmas rekonstrukcija un
jaunu posmu izbūve
Publicēts 24.10.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Alojas novada saimniekserviss” veic cenu aptauju par
būvprojektu izstrādes pakalpojumiem un autoruzraudzību
projektam ”Alojas pilsētas centralizētās siltumapgādes
pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve”.

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 4. novembrī plkst.
10:00, nosūtot uz e-pastu: info@anss.lv (skenētus dokumentus),
vai iesniedzot personīgi SIA “Alojas novada saimniekserviss”
birojā, Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas n., LV-4064.

Pasūtītāja kontaktpersona – Pēteris Bojārs,
tālr.:26623238, e-pasts: peteris.bojars@aloja.lv
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