Uzsāk lapsu un jenotsuņu
vakcināciju pret trakumsērgu
Vēlamies Jūs informēt, ka Pārtikas un veterinārais dienests uzsāk
savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu.
Vakcinācijai izmantosim dzīvu novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN
MSV Bio 10 celmu saturošu vakcīnu „Lysvulpen por.a.u.v.”. Vakcīna
šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā.
Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu
kastīti. Vakcīnas tiks izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 19
245 km2 platībā, uz 1km2 izsviežot 20 – 25 vakcīnas ēsmas ar 500 metru
atstarpi starp lidojumu joslām.

Vakcinācijas teritorija

Avots: Pārtikas un veterinārais dienests

Latvijas iedzīvotājus aicina
noteikt
10
skaistākos
Vidzemes ainavu dārgumus
No 15. augusta līdz 15. oktobrim vietnē www.ainavudargumi.lv ikvienam
Latvijas iedzīvotājam būs iespēja elektroniski balsot, izvēloties 10
skaistākās Vidzemes ainavas, tādējādi vienlaikus iesaistoties Latvijas
ainavu dārgumu krātuves veidošanā. Balsotāji savas balsis varēs atdot
vienu reizi, taču izvēlēties drīkstēs līdz pat 10, viņuprāt,
skaistākos objektus katrā no reģioniem, tādējādi katra persona kopumā
var nobalsot līdz pat 50 skaistākajām Latvijas ainavām. Pavisam

iedzīvotāju vērtējumam nodotas 243 Latvijas ainavas, no kurām 50 ir
Vidzemes pusei raksturīgas.

Aktivitātes

koordinatore

Vidzemē

Dace

Laiva

norāda:

“Aicinu

iedzīvotājus balsojot mazāk pievērst uzmanību fotogrāfijas kvalitātei,
bet vairāk pārdomāt konkrētas ainavas nozīmi un vērtību latvieša
dzīvē, cik ļoti konkrētā vieta vai objekts katrā no mums no jauna
atdzīvina

nacionālo

identitātes

sajūtu!

Vietnē

atradīsiet

fotogrāfijas, kuras iesnieguši mūsu pašu iedzīvotāji, kuri pieteikuši
savus ainavu dārgumu – kāds objektu iemūžinājis ar fotoaparātu, kāds
ar mobilā telefona palīdzību. Šis nav fotokonkurss, šis ir brīdis, kad
nosakām Latvijas kanoniskās vērtības!”

No katra reģiona 10 objekti, kas būs guvuši visvairāk balsojuma
punktu, tiks ievietoti Latvijas ainavu dārgumu krātuvē, un par katru
no šiem objektiem tiks apkopota papildus informācija, vāktas vēstures
liecības,

atmiņu

stāsti

un

senas

fotogrāfijas.

Tādējādi

tiks

atspoguļota ainavas mainība vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas
jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot
profesionālus fotogrāfus.

Jāpiebilst, ka par objektiem balsos arī īpaša ekspertu padome, kuras
sastāvā ir zinoši ainavu eksperti un organizāciju pārstāvji, kas
saistīti ar latviešu kultūras vērtību saglabāšanu un aktualizēšanu –
piemēram, Latvijas Arhitektu savienība, Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Dabas aizsardzības departaments, u.c.

Līdzīgi, kā katra saņemtā balsotāja balss pārvērtīsies par vienu
punktu, arī katrs no padomes locekļiem sniegs savu vērtējumu, un
saņemtie punkti par katru objektu tiks summēti, lai noteiktu katra

reģiona vērtīgākos 10 ainavu dārgumus. Paredzams, ka kopīgais
vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs
zināms novembra vidū.

Jau iepriekš ziņojām, ka Vidzemē mēneša laikā tika pieteiktas 333
ainavas vai to elementi, atspoguļojot Latvijas iedzīvotāju sajūtu par
tipisku Vidzemes ainavu. Nepārprotami, liels darbs veikts, lai visus
pieteikumus izvērtētu, veiktu apkopojumu un noteiktu 50 vērtīgākās
Vidzemes ainavas. Kā stāsta D. Laiva: “Tā kā Vidzemes sarakstā varējām
piedāvāt ne vairāk kā 50 ainavas, liels un rūpīgs darbs tika veikts,
klasificējot un apvienojot kādā konkrētā teritorijā pieteiktos ainavu
elementus. Piemēram, tika apvienoti vairāki pieteiktie ieži Amatas
upes krastos, tos ainavu dārgumu sarakstā nosaucot par Amatas upes
ieleju – tādējādi ikviens iedzīvotāja norādītais ainavu dārgums tiek
ņemts vērā, saglabājot informāciju par katru pieteicēju, kā arī
apvienojot pieteikumā rakstīto informāciju par to, kāpēc šis ir
unikāls Vidzemes ainavu dārgums.”

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar aktivitātes
koordinatori Vidzemē – Dace Laiva (dace.laiva@vidzeme.lv; mob.t.
26566680) vai arī interesēties vietējā pašvaldības bibliotēkā.

Par aktivitāti
Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku,
pašvaldību publiskajām bibliotēkām un

plānošanas reģioniem organizē

aktivitāti “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””.

Tās

mērķis

–

sekmēt

kvalitatīvu

un

daudzfunkcionālu

ainavu

saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina

vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.

Aktivitātes

gaitā,

iesaistot

visas

Latvijas

iedzīvotājus,

tiks

apzināti Latvijas ainavu dārgumi – vietas un teritorijas laukos,
ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās
reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un
saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās
ainavas, notiks arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras
kanonā – ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums.

www.ainavudargumi.lv

Informāciju

sagatavoja:

Anita

Āboliņa,

sabiedrisko

attiecību

speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv;
mob.t. +371 29454752

Staiceles kapos uzstādītas
piemiņas zīmes Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem
Piektdien Staiceles kapos par godu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas
97. gadadienai

atklātas un mācītāja Māra Sarmas iesvētītas piemiņas

zīmes četriem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Staicelē apglabāti šo
ordeni ieguvušie Roberts Kalniņš, Jānis Ozoliņš, Rihards Katlaps,

Pēteris Ārenss. Biedrība Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļas
vadītājs Gunārs Grīnbergs uzskata, ka bez šiem četriem kavalieriem
Staiceles kapos varētu būt vēl kāds, jo vairāk nekā tūkstotim karavīru
un virsnieku apbedījumu vietas nav zināmas. – Pirms diviem gadiem
Skultē bija trīs piemiņas plāksnes, vēlāk atklājās, ka
apbedījums, –

ir vēl viens

sacīja G. Grīnbergs.

Staiceles vidusskolas vēstures pulciņa vārdā Indra Jaunzeme savā
uzrunā pauda prieku – vairs nebūs tāda situācija, ka 11. novembrī,
atzīmējot Lāčplēša dienu, skolēniem nav zināms, kur apglabāti vietējie
Latvijas varoņi. Tagad tos varēs sameklēt pēc piemiņas zīmēm. Pasākuma
dienā

tuvinieki,

paziņas

bija

ieradušies

godināt

un

pieminēt

kavalierus, noliekot ziedus viņu kapuvietās. J. Ozoliņa mazdēls
Ilgonis atzina, ka ne katru gadu dodas 11. augustā uz kapiem, bet
mājās kopā ar ģimeni pārrunā un piemin vēsturiskos notikumus un
vectēvu.

Staiceles kapos noslēdzās 17 gadu ilgušais Daugavas Vanagi Latvijā
Limbažu nodaļas projekts. Tā laikā apzināti cīnītāji, kuru apbedījumu
vietas ir zināmas un uzstādītas piemiņas plāksnes. Bijušajā Limbažu
rajonā šādas zīmes iepriekš atklātas arī Limbažu pilsētas, Alojas,
Liepupes, Skultes, Salacgrīvas, Pāles un Stienūžu kapos. Idejai par
varoņu apzināšanu aizsākās Limbažos, kad blakus Latvijas himnas autora
Kārļa Baumaņa kapavietai pirms vairāk nekā 17 gadiem restaurēja pirmo
Brīvības cīņu kareivja pieminekli un turpināja plāksnīšu uzstādīšanu
arī pārējiem zināmajiem karavīriem.

Lai gadu gaitā uzstādītu piemiņas zīmes, finansējums gādāts dažādos
veidos. G. Grīnbergs atzina: – Par laimi, pēdējos trīs gadus esam
saņēmuši finansējumu no politiskās partijas “Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””, ko iedalīja no valsts
budžeta. Tas ļāva uzstādīt plāksnītes Staiceles un Skultes kapos.
Sākotnēji organizācija piemiņas zīmes veidoja par saviem līdzekļiem un

savāktajiem ziedojumiem, taču Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis
Dombrava pauda viedokli, ka finanšu lietas šādiem gadījumiem vajadzētu
risināt valstiskā līmenī, un tas arī izdevās. Neskatoties uz visām
grūtībām, organizācijai izdevies atgādināt iedzīvotājiem par Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieriem.
Pasākums turpinājās Staiceles Lībiešu muzejā Pivälind, kur kavalieru
tuvinieki bija aicināti uz kopīgu pasēdēšanu pie tējas tases un
mielastu.

Dita Kažoka
E.Bērziņa foto

Alojas Ausekļa
iesaistījusies
projektā

vidusskola
Erasmus+

Alojas Ausekļa vidusskola saņēmusi apstiprinājumu no Valsts izglītības
attīstības

aģentūras

pavasarī

iesniegtajam

Erasmus+

projekta

pieteikumam. Tas turpmākos 2 mācību gadus veicinās skolas sadarbību ar
skolām Itālijā, Grieķijā un Igaunijā.

Projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” mērķis ir ne
tikai veicināt svešvalodu mācīšanos un lietošanu, bet arī izzināt
tādas būtiskas tēmas kā jauniešu uzņēmējdarbības iespējas dažādos
Eiropas reģionos, tai skaitā arī pārtikas ražošana, atkritumos
izmestās pārtikas daudzuma samazināšana. Tā kā Alojas Ausekļa
vidusskola ir partneru koordinators, tad skolēni gūs arī priekšstatu
par ES projekta vadību. Eiropas Savienība piešķīrusi 100% finansējumu
– 33065,00 euro apmērā tā īstenošanai.

Projekts galvenokārt vērsts uz skolēnu sadarbību, daloties savā
pieredzē un mācoties no citiem. Tas dos iespēju ne tikai paralēli
strādāt pie tēmām 2 gadus, bet arī apmeklēt skolas Kremonā, Patrā un
Rakverē, kā arī uzņemt viesus pie sevis.

Ceru, ka projekts dos skolai jaunas zināšanas, iespējas, draugus un
interesantus nākamos divus gadus.

Vineta Tiltiņa, projekta koordinatore Alojas Ausekļa vidusskolā

Aicina

atzīmēt

vasaras

noslēgumu
Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervātā
Tuvojoties Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) dibināšanas 20
gadu

jubilejai,

Dabas

aizsardzības

pārvalde

sadarbībā

ar

ZBR

teritorijas pašvaldībām 26.-27. augustā organizē ZBR Ceļotāju dienas.

Ceļotāju dienu tradīcija aizsākusies Slīteres Nacionālajā parkā 2010.
gadā, vēlāk šo pasākumu pārņēma arī Ķemeru Nacionālais parks, savukārt
šogad pirmo gadu tā tiek organizēta arī Rāznas Nacionālajā parkā un
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, par godu šo teritoriju apaļajām
jubilejām. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts šī gada decembrī atzīmēs
savu 20. gadadienu kopš iekļaušanas starptautiskajā UNESCO programmā
“Cilvēks un biosfēra”.

Ziemeļvidzemes Ceļotāju dienu laikā interesenti tiks aicināti apmeklēt
un iepazīt astoņus no ZBR novadiem, dodoties pārgājienos gan pa
marķētām dabas takām, gan līdz šim mazāk zināmām teritorijām,
piedalīties velobraucienos, iepazīt mājražotāju piedāvājumu, apmeklēt
novadpētniecības muzejus, izstāžu zāles, muižas, u.tml. Apmeklētājiem
būs iespēja izzināt Kārķu, Sedas, Zilākalna un Ziemeļu purvu
noslēpumus, ielūkoties Rūjas upes senlejas un palienes dabas vērtībās,
izbaudīt ūdenspriekus Burtniekā, nobraukt ar plostu pa Salacu, kā arī
apskatīt, aptaustīt un nogaršot vietējos labumus dažādās lauku
saimniecībās. Lielākā daļa pasākumu būs apmeklējami bez maksas,
izņemot vietas, kur tiks piedāvātas produktu degustācijas, savukārt
vairāki iesaistītie tūrisma pakalpojumu sniedzēji šajā laikā savus
produktus piedāvās ar īpašām Ceļotāju dienu atlaidēm.

Pilna pasākuma programma meklējama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas
lapā www.daba.gov.lv sadaļā “Aktualitātes”

Sīkāka informācija par pasākumu:
laura.taube@daba.gov.lv
+37128322436

Ceļotāju diena (PDF)

Uzsāks
bijušo
dzelzceļa
līniju
pārveidošanu
par
gājēju un velo takām

Alojas novada dome noslēgusi līgumu ar SIA “Ceļinieks 2010” par bijušo
platsliežu un šaursliežu dzelzceļa trašu pārveidošanu par gājēju un
velo takām. Piecu mēnešu laikā Alojas novadā pārbūvēs vēsturiskās
dzelzceļa brauktuves 40,35 km garumā, ietverot 7 tiltu izbūvi.
Iecerēts izveidot trīs atpūtas vietas pie Īģes tilta, Alojas un
Puikules dzelzceļa stacijām. Tūristu ērtībai tiks uzstādītas velo
novietnes, ceļa zīmes, informācijas stendi un norādes.

Būvdarbu kopējā summa būs 82 225,48 EUR. Līdzekļi šim mērķim tiks gūti
no Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas, ko līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds – 85%,

pašvaldība – 10% un valsts

finansējums – 5%.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko, Marika Kamale

Fotogrāfijās redzams, kā šobrīd izskatās daži no bijušā
dzelzceļa tiltiem

Uzsākta
ūdensvada
un
kanalizācijas
pieslēguma

izbūve
Alojas
“Auseklītis”

PII

Sākušies pilsētas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūves darbi
Alojas pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis”. Līdz šim iestādē
bija lokālā kanalizācijas sistēma, kuru bija nepieciešams bieži
izsūknēt un laika gaitā tā bija nolietojusies, radot draudus
apkārtējai

videi.

Šajā

projektā

paredzēts

uzstādīt

rūpnieciski

izgatavotu kanalizācijas sūkņu staciju, ar kuras palīdzību PII
“Auseklītis” sadzīves kanalizācijas notekūdeņi tiks pārsūknēti Alojas
pilsētas sadzīves kanalizācijas pašteces tīklā.

Spiedkanalizāciju

izbūvēsim ar horizontāli virzītās urbšanas metodi, nesagandējot jau
laika gaitā iekopto teritoriju. Ūdensapgāde līdz šim tika nodrošināta
no vietējā dziļurbuma, kur ūdens kvalitāte pēdējā laikā nebija
pietiekama. Ūdensvada tīklus pieslēgs esošajam ūdensvada tīklam Parka
un Brīvības ielas krustojumā. Darbus veic SIA “WOLTEC”. Pieslēguma
izbūve izmaksās 24 499.43 eiro.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko, Aivars Krūmiņš

Staiceles
modernizē
kabinetu

vidusskolā
dabaszinību

Lai uzlabotu mācību kvalitāti, Staiceles vidusskolā par 12 061,00 eiro
šovasar veic dabaszinību kabineta kosmētisko remontu. Klasē ierīkota
ventilācija, LED apgaismojums, izveidoti ūdens un kanalizācijas
pieslēgumi, pasniedzēja galds aprīkots ar akmens virsmu, kas ļaus
veikt dažādus eksperimentus, tāpat pie skolēnu galdiem izveidotas

elektrības pieslēgumu ligzdas. Jaunu izskatu ieguvuši arī telpas
griesti un grīdas. Mācību kabinetā paredzēta vieta arī vilkmes skapim
ar pieslēgumiem elektrībai, ūdenim, kanalizācijai un ventilācijai.
Jaunais kabineta aprīkojums vēl nav iegādāts, bet paredzēts, ka
tuvākajā domes sēdē par to lems deputāti. Staicelē darbus veic SIA
“Liepu nams”. Savukārt Alojas Ausekļa vidusskolā dabaszinību kabineti
remontu sagaidīs kopā ar skolas lielās ēkas pārbūvi.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko
A.Krūmiņa foto

Aicinām izteikt viedokli par
Kārļa
Zāles
veidotā
pieminekļa izvietošanu Alojā
Pirmās brīvvalsts laikā daudzi alojieši ziedoja savus līdzekļus, lai
taptu tēlnieciska pateicība Latvijas atbrīvošanas cīņās un karā
kritušajiem Alojas draudzes locekļiem, kuri izcīnīja Neatkarīgo
Latviju. Kā vēsta tālaika izdevums “Latvijas Kareivis” (05.11.1939.,
3.lpp), pieminekļa celšanai tika savākti 12 000 latu. To veidoja pēc
profesora, tēlnieka Kārļa Zāles meta, 5 metrus augstu, no Somijas
granīta. Piemineklī attēlots darbavīrs ar zobenu rokās. Tā priekšpusē
rakstīts “Darbs tēvzemes godam, dzīvība – brīvībai”, bet aizmugurē
“Brīvības cīnītājiem”.

Pieminekļa atrašanās vieta sākotnēji bija izraudzīta toreizējā Alojas

ciema centrā, ceļu krustojumā pie Alojas dzelzceļa stacijas, kur zeme
šim mērķim bija iegūta no valsts zemes fonda, bet tā uzstādīšanu
izjauca padomju okupācija. Pēc Otrā pasaules kara mākslas darbs
nokļuva Grobiņas novada Medzē, Sarkanās armijas karavīru brāļu kapos
Kapsēdē. Tur tas tika uzstādīts 1975.gadā pēc pārvešanas no līdzīgas
karavīru kapsētas pie Priekules, sakarā ar tās rekonstrukciju.
Piemineklis Medzē atrodas vēl tagad. Tas iekļauts valsts aizsargājamo
valsts nozīmes mākslas pieminekļu sarakstā un kopš 2008.gadā noslēgtās
Latvijas un Krievijas Federācijas (KF) starpvalstu vienošanās Kapsēdes
brāļu kapi atrodas KF jurisdikcijā.

Šobrīd Alojas novada pašvaldība turpina pirms vairākiem gadiem uzsākto
darbu pie pieminekļa atgūšanas, tāpēc līdz 31. augustam aicinām
iedzīvotājus izteikt viedokli un sniegt savus ierosinājumus par tā
iespējamo atrašanās vietu Alojā.

Aptauja

Foto no www.vestnesis.lv, www.laikmetazimes.lv

Konkursā izvērtētas novada
sakoptākās ēkas, dārzi un
saimniecības
Jūlija vidū konkursa “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”
vērtēšanas komisija devās braucienā pa novadu, lai raudzītu sakoptas
sētas, dārzus un saimniecības. Ikvienā vietā mūs sagaidīja strādīgi,
atsaucīgi un laipni ļaudis. Konkursam bija pieteikti 13 objekti
vairākās kategorijās.

Individuālo māju kategorijā aplūkojām Ināras un Dzintara Spidānu
īpašumu Salacas ielā 11 un Sandras un Ziedoņa Viršu īpašumu Salacas
ielā 10 Staicelē. Devāmies lūkot arī alojieša Kārļa Maršāna īpašumu
Lidlauka ielā 1 un Ausmas Silmales dārzu Lidlauka ielā 3 Alojā.

Zemnieku saimniecību un lauku sētu kategorijā raudzījām Antras
Baslikas saimniecību “Lācīši” Brīvzemnieku pagastā. Braslavas pagastā
viesojāmies Dzintras Manikas “Pīlenģos”, Rūtas Onofrijčukas “Ielejās”
un mājās “Lapas”, kur saimnieko Gunas Grosmanes un Sandras Riņķes
ģimenes. Staiceles pagastā devāmies uz “Janīšu” mājām pie Druvja Sāna
ģimenes, apskatījām arī Intas Sergejevas “Kalniešus” un Ārijas Korpas
ģimenes koptos “Ķekarus”.

Iestāžu un uzņēmumu sektorā lūkojām uzņēmumu “Aloja Agro” jauno mītni
Braslavas pagasta Urgā un Puikules kopienas centru “Puikules muiža”
Brīvzemnieku pagastā.

Sabiedrisko vietu, atpūtas vietu un peldvietu kategorijā aplūkojām
Salacas krastā izveidoto atpūtas vietu pie “Ķekaru” mājām.

Sakām milzīgu paldies mūsu novada atsaucīgajiem un strādīgajiem
ļaudīm, kuri piekrita, ka ielūkojamies viņu sētās. Pateicamies, ka
ļāvāt priecāties par jūsu radīto skaistumu, novērtēt radošās idejas un
bagāto izdomu.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti novembrī valsts svētku pasākumos, kas
norisināsies katrā pagastu pārvaldē. Informācija būs pieejama arī
pašvaldības izdevumā “Alojas Novada Vēstis” rudenī.

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto

