No 21. decembra kultūrvietas
un
kultūras
pakalpojumi
iedzīvotājiem pieejami tikai
attālināti
Lai mērķtiecīgi cīnītos ar Covid-19 pandēmijas izplatību
Latvijā un kopīgiem spēkiem radītu apstākļus, kuros vīrusa
izplatība sabiedrībā tiek apturēta, valdība lēmusi no š.g. 21.
decembra visas kultūrvietas klātienes apmeklējumam slēgt un
kultūras pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošināt tikai
attālināti. Apmeklētājiem būs slēgtas arī muzeju telpas,
bibliotēkas pārtrauks grāmatu izsniegšanu.

Tomēr tāpat kā brīvdabas takas apmeklējumiem aizvien būs
atvērtas muzeju ārtelpu ekspozīcijas.

! Arī amatiermākslas kolektīvi darbību varēs turpināt tikai
attālināti – kultūras centros u.c. kultūrvietās individuālo
klātienes mēģinājumu norise ir pārtraucama.

! Arī kultūrizglītības process būs pilnībā organizējams
attālināti – klātienē pārtraucama arī individuālo stundu
noturēšana.

Profesionālajos darba kolektīvos kultūras jomā – teātros,
koncertorganizācijās, muzejos, bibliotēkās, arhīvos, kultūras
centros u.c. – darbu klātienē varēs turpināt tie darbinieki,
kas iesaistīti tiešraižu translāciju vai ierakstu
sagatavošanas nodrošināšanā; pārējiem darbiniekiem rekomendēts

strādāt attālināti.

Vienlaikus Kultūras ministrija (KM) un tās iestādes atgādina
par vienuviet apkopota un atjaunota #Ēkultūra resursa
pieejamību, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā
visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt
kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti,
iestādes klātienē neapmeklējot.

Lai informētu par #Ēkultūra piedāvājumu Ziemassvētku laikam,
mediji aicināti uz kultūras digitālo resursu turētāju
tiešsaistes preses konferenci Zoom platformā piektdien, 18.
decembrī, plkst. 10:00

#Ēkultūra resurss vienuviet pieejams KM tīmekļvietnē
– https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-di
gitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0

Informāciju sagatavoja:
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Alojas novada
iedzīvotājus

dome aicina
izvērtēt

nepieciešamību
iestādes klātienē

apmeklēt

Pēdējās nedēļās valstī kopumā un atsevišķās pilsētās strauji
saasinājusies situācija ar koronavīrusa Covid-19 izplatību.
Alojas novada dome aktīvi sekot līdzi Covid-19 izplatībai
valstī un Ministru kabineta izstrādātajiem vīrusa
ierobežošanas pasākumiem.

Alojas novada dome aicina iedzīvotājus ļoti rūpīgi izvērtēt
nepieciešamību apmeklēt domi un pašvaldības iestādes klātienē,
un, ja iespējams, izmantot iespēju jautājumus nokārtot/
pakalpojumus saņemt attālināti – telefoniski vai elektroniski.

Ja pakalpojumu nepieciešams saņemt klātienē vai nav iespējams
to veikt elektroniski, rekomendējam, ienākot telpā, izmantot
sejas maskas. Tāpat aicinām ievērot divu metru distanci un
veikt roku dezinfekciju.

! Ja Jums ir kāda no akūtām elpošanas ceļu infekcijas
pazīmēm (klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, elpošanas traucējumi, iesnas vai kaulu laušana),
aicinām apmeklējumu atlikt.

Aktuālākie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” apskatāmi šeit

Sagatavoja:

Regīna Grosa

Alojas novada pašvaldības
iestādēs
apmeklētājiem
OBLIGĀTI jālieto sejas maskas
No 24. oktobra sejas maskas jālieto ne tikai tikai
sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, muzejos,
bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī
apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas,
ja tur netiek organizēts pasākums. Maskas nepieciešamas arī
pakalpojumu sniegšanas vietās.

Arī ierodoties Alojas novada domes ēkā un pašvaldības
iestādēs, apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maskas.

Elektrifikācijas
Alojā

pirmsākumi

Elektrības ražošana aizsākās Urgas dzirnavās. Elektrību ražoja
nelielas jaudas zemsprieguma ģenerators. Elektrības ražošana
bija neregulāra, tikai dažas stundas diennaktī, jo bija
atkarīga no ūdens daudzuma Īģes upē. Tika apgaismotas Urgas
dzirnavas, Urgas muiža un dažas mājas. Gaismas avots -127
voltu kvēlspuldzes. Aloja pirmo elektrisko strāvu no Urgas
dzirnavām saņēma pirms 100 gadiem – 1920. gada 18. novembrī.

1922./23.gadu Urgas dzirnavās
uzstādīja nelielas jaudas zemsprieguma ģeneratoru, darbināmu
ar tvaika
lokomobili, kuru 1920.g. atveda no Dikļiem, taču šis pasākums
neizdevās, un
elektrību turpina ražot dzirnavas. Elektrisko strāvu saņēma ne
tikai Aloja, bet
elektrolīnijas izbūvēja arī līdz turīgo saimnieku Dreimaņu
mājām (Jaundreimaņi, Vecdreimaņi) 8 km no
Alojas. Tā kā ģeneratora jauda bija maza un sprieguma
svārstības lielas, akciju
sabiedrību finansiālu apsvērumu dēļ likvidēja.

Ap 1924./25. gadu galdniecības īpašnieks Tenis Rudzītis Alojā
savā galdniecībā Jūras ielā uzstādīja jaudīgu zemsprieguma
ģeneratoru, darbināmu ar dīzeļmotoru. 1931.gada
20.
septembrī Alojā sāka darboties kokrūpnieka Teņa Rudzīša labi
izbūvēta elektriskā spēkstacija. Maiņstrāvu T. Rudzītis
piegādāja par Ls 0,50 kilovatstundā, par ko viņš bija
noslēdzis līgumu ar pagasta sabiedrību uz vairākiem gadiem.
Saražoto elektrību izmantoja ne tikai galdniecības vajadzībām

un labības malšanai dzirnavās, bet elektrisko strāvu saņēma
arī pagasta valdes ēka, biedrību nams sarīkojumu laikā,
pamatskola, dažas ciemata mājas un lauku saimniecības pat 4 km
attālumā no Alojas.

Ap 1932./ 33.gadu izbūvēja 0.4 kV
elektrolīniju Aloja – Ungurpils skola . Patērētāji bija
nodrošināti ar stabilu
un kvalitatīvu elektrību. Ģenerators tika uzstādīts arī Alojas
pienotavā, bet
tur ražotā elektrība tiek izmantota tikai pienotavas
vajadzībām.

Zviedru firma 1939. gadā no Valmieras
apakšstacijas izbūvēja pirmo 20 kV elektrolīniju Valmiera –
Matīši – Aloja 42
km garumā ar 2 apakšstacijām Urgā un Alojā, bet 1942./ 43.gadā
tika izbūvēta augstsprieguma elektropārvades
līnija Aloja – Pāle – Korģene – Salacgrīva 57 km garumā ar
vairākiem
transformatoru punktiem. Tomēr lielākā daļa
lauku teritorijas lauku mājās
par galveno apgaismošanas

līdzekli

Alojas pagasta

joprojām

izmantoja

petrolejas, vēlāk arī
karbīda un gāzes lampas, kara laikā arī aitu taukus.

Pēc otrā pasaules kara no 1946. līdz
1948.gadam dažās lauku saimniecībās elektriskās strāvas
ražošanai uzstādīja vēja
ģeneratorus ar spriegumu 20V. Vēja padevi regulēja, un pie
stipra vēja atslēdza.
1947.gadā Krogzemju dzirnavās uzstādīja maiņstrāvas ģeneratoru
ar 10 kW lielu jaudu,
kas apgaismoja dzirnavas un tuvākās mājas. Tās darbojās līdz

pat pagājušā
gadsimta 70. gadu vidum.

Strauji elektrifikācijas darbi
izvērtās 20.gs. 50.-60. gados. Paplašinoties elektriskajam
tīklam, elektrība
sāka pietrūkt, jo Latvijā esošo elektrostaciju jauda bija par
mazu, lai pilnībā
nodrošinātu elektropatēriņu. Tāpēc arvien pieaugušo
rūpniecības un
lauksaimniecības pieprasījumu pēc elektroenerģijas Alojā
nodrošināja, izbūvējot
apakšstaciju, kas savu darbību sāka 1961. gadā, bet 1967. gadā
izveidota ZET
Alojas elektrisko tīklu rajona bāze.

Sagatavoja Līga Moderniece,

Alojas Novadpētniecības centra vadītāja

Alojas
Novadpētniecības
centrā radīts austs Gaismas
ceļš
Mēs savā dzīvē ne reizi vien piesaucam gaismu, domājam par
gaismu. Mēs alkstam pēc gaismas ,jo tajā saskatām pretmetu
tumsai, ļaunumam, visam, kas mūs nomāc. Tādēļ arī pagājušā

gada rudenī Alojas Novadpētniecības centrā radās iecere radīt
savu Gaismas ceļu , kas būtu dāvana dzejniekam Auseklim 170.
dzimšanas dienā. Tika izsludināta akcija “Ieaud savu gaismas
staru Gaismas ceļā”. Tā norisinājās no 2019.gada 1. novembra
līdz 2020. gada 4. septembrim.

Tajā
iesaistījās 187 audēji, kopā noaužot 8 metrus garu, 65
centimetrus platu un
vairāk kā 6 kilogramus smagu paklāju – simbolisku gaismas
ceļu. Pie katra
audēja ieaustās rindiņas – gaismas stara, ir piestiprināta
lapiņa ar audēja
vārdu.

No
Alojas novada iesaistījās visvairāk audēju – 132, tajā skaitā
no Alojas
pilsētas 105 dalībnieku, no Puikules – 8, no Staiceles – 7, no
Braslavas un
Ungurpils pa 3 audējiem, no Vilzēniem, Ozolmuižas, Urgas

pa 2

dalībniekiem.

Savu
gaismas staru staru ieauda arī 52 citu Latvijas apdzīvoto
vietu pārstāvji – no
Valmieras, Cēsīm, Rīgas, Limbažiem, Pāles, Ventspils,
Salaspils, Rāmavas,
Jūrmalas, Ķirbižiem, Allažmuižas, Valles, Vecumniekiem. Pie
mums ir viesojušās
arī 2 audējas no Īrijas pilsētas Droghedas un 1 no Bielefeldas
Vācijā.

Visčaklākie
audēji bija vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem – 58 dalībnieki,
2.vietā vecuma
grupa no 50 līdz 59 gadiem – 33 audēji, bet trešie čaklākie
audēji bija vecuma
grupā no 1 līdz 9 gadiem – 29 dalībnieki. Tālāk seko seko
vecuma grupa 40 līdz
49 gadi – 19 dalībnieku, 60 līdz 69 gadi – 14 audēji, 20 līdz
29 gadi – 12
dalībnieku, 9 audēji bija vecuma grupās 30 līdz 39 gadi un 70
līdz 79 gadi, un
cienījamajā vecuma grupā 80 gadi – 89 gadi – 4 audējas. Savus
gaismas
starus ieauda 123 audējas – sievietes un
64 audēji – vīrieši.

No Krogzemu – Dreimaņu dzimtas akcijā iesaistījās 10
pārstāvju.
Viens dzimtas audējs bija ar vārdu Miķelis un
viena audēja ar uzvārdu Krogzeme. Miķelim tika tas gods būt
170.audējam.

Savus
gaismas starus gaismas ceļā ieauda arī komponista Alfrēda
Vintera dzimtas
pārstāvji – mazmeita Stella ar savu ģimeni.

Pie
mums viesojās un akcijā iesaistījās Latvijas Televīzijas
raidījums “Province”,
filmēja audējus, auda paši un to visu parādīja 15.marta
televīzijas pārraidē ar
nosaukumu “Gaismas saucēji”.

Ikviens
no mums gaismu izprot un novērtē
tās nozīmi atšķirīgi. Krogzemju Mikus tiecās pēc gara gaismas.
Fiziķi
saka, ka gaisma ir elektromagnētiskais starojums, kuram ir
dažādi viļņa garumi.
Līdz ar to ir neredzamā un redzamā gaisma. Dažādās redzamās
gaismas frekvences
cilvēka smadzenes interpretē kā krāsas- no violetās
augstākajām frekvencēm,
caur zilu, gaiši zilu, zaļu, dzeltenu un oranžu līdz
sarkanajai zemākajām
frekvencēm. Bet mūsu galvenais gaismas
avots Saule, kas nosaka cilvēku dzīves, kā arī dzīvās un
nedzīvās dabas norises uz Zemes, vienmēr izstaro dzelteni
zaļganos toņus. Un
visus šos toņus var redzēt

kopīgajā

Gaismas ceļā

Katra dalībnieka ceļš līdz savam gaismas staram bija
atšķirīgs. Daži nāca jau pa zināmu ceļu, citi nedroši spēra
pirmos soļus, jo Novadpētniecības centrā ieradās pirmo reizi.
Svešinieki pie sava gaismas stara nonāca nejauši, jo gribēja
vienkārši iepazīties ar Aloju , tās vēsturi un cilvēkiem. Lai
nu kāds arī bija katra dalībnieka ceļš līdz gaismas staram,
mūsu kopējais gaismas ceļš ir tapis. Mēs tajā esam saaudušies
vienā lielā kopējā gaismas starā.

Sagatavoja:

Līga
Moderniece,

Alojas Novadpētniecības centra vadītāja

Inese Timermane,

Staiceles lībiešu muzeja “Pivālind” Alojas Novadpētniecības
centra krājuma glabātāja

Fonds
“Sibīrijas
bērni”
aicina piedalīties ikgadējā
zīmējumu
un
sacerējumu
konkursā
Aicinām
līdz š.g. 17.maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam
“SIBĪRIJAS BĒRNI
1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam
“SIBĪRIJAS BĒRNI
1941/1949”.

Konkursos
darbus vērtēsim trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs
vietu ieguvējus
apbalvosim ar naudas balvām un diplomiem. Abu konkursu
laureātu darbi vai darbu
fragmenti tiks publicēti interneta portālos.

Sacerējumu un zīmējumu konkursu
nolikumi meklējami fonda “Sibīrijas bērni” mājas lapā:

Sacerējumu konkursa nolikums
2020

Zīmējumu konkursa nolikums
2020

Ar
konkursiem vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un
savas ģimenes
vēsturi, stiprināt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un
piederības sajūtu
Latvijai.

Daudziem
skolēniem ģimenē ir gan Sibīrijas, gan Trimdas stāsti.
Vēlamies mudināt bērnus
interesēties par šiem stāstiem. Katru gadu 14.jūnijā konkursu
uzvarētāji tiek aicināti uz
konferenci “Aizvestajiem”, tiek izstādīti zīmējumi, lasīti
fragmenti no
sacerējumu konkursa uzvarētāju darbiem. Šogad, sakarā ar
ārkārtas stāvokli

valstī, konference nenotiks, bet uzvarētāji tiks apbalvoti un
darbi publicēti
fonda mājas lapā, kā arī Latvijas medijos.

Sacerējumu
konkursa žūrijas darbā piedalīsies Ina Druviete, Nellija
Ločmele, Ligita
Kovtuna, Elita Veidemane, Liveta Sprūde, Inese Lūsiņa, Kaspars
Pūce un Dace
Terzena. Zīmējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Regīna
Deičmane, Ieva Jurjāne, Vilipsōns
(Aivars Vilipsons), Linda Lūse, Roberts Muzis, Giors Geks un
Vaira
Cīrule.

Galvenie
sacerējumu

konkursa

vērtēšanas

oriģinalitāte, emocionālais
vēstījums, literārais sniegums

un

kritēriji
valodas

būs

darba

izteiksmība.

Zīmējumu konkursā –
ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle
tēmas risinājumā,
izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Labāko
darbu autori tiks paziņoti š.g. 25.maijā.

Konkursu
atbalstītāji: LR Kultūras ministrija, Ilūkstes
novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas
pašvaldība, Kokneses novada dome, Krāslavas novada dome,
Līgatnes novada dome,
Mālpils novada dome, Priekuļu novada pašvaldība, Vaiņodes

novada dome.

Informācijai: sibirijasberni@gmail.com, tel.26598498

Muzeju
nakts
nenotiks

16.

maijā

Informējam, ka šogad akcija Muzeju nakts visā Eiropā 16. maijā
nenotiks. Akcijas koordinētāji Latvijā – Kultūras ministrija
un biedrība „Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā
komiteja” pievienojas Eiropas akcijas vadības lēmumam
izvairīties no kultūras pasākumu rīkošanas šajā pavasarī.
Taupīsim spēkus un krāsim idejas citiem brīnišķīgiem muzeju
notikumiem nākotnē!

PAPILDINĀTS
(14.04.2020.):
Latvijā izsludināta ārkārtējā
situācija – Visi publiskie

pasākumi atcelti līdz 12.
maijam;
mācības
notiks
attālināti
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Ministru
kabinets (MK) izdevis rīkojumu, kas paredz ierobežot
iedzīvotāju pulcēšanos, kas varētu veicināt koronavīrusa
Covid- 19 izplatību, Alojas novada pašvaldības vadība uzdevusi
iestāžu vadītājiem ievērot MK izdoto rīkojumu un līdz 12.
maijam pārtraukt klātienes mācību procesu novada skolās,
nodrošinot iespēju mācību procesu nodrošināt attālināti. Par
to, kā tiks organizēts attālināts mācību process, tiks lemts
dienās.

Pirmsskolas izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas sniedz bērnu
uzraudzības pakalpojumu, nodrošina dežūrgrupu darbību, lai
nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu
sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu
pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi,
noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas
izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene
nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19
saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā un
vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Tāpat drošības nolūkos tiks slēgtas profesionālās ievirzes
skolas – novada mūzikas un mākslas skolas, sporta skola un
pašvaldības
iestādes: Alojas novada domes Dienas centrs, Staiceles jaunieš

u
klubs
“Čempiņš”
un novada bibliotēkas. Alojas novada kolektīviem mēģinājumi
šajā laika periodā nenotiek!

Alojas novada aprūpes nami šajā laika posmā apmeklētājiem
būs slēgti!

Visi kultūras, sporta un izklaides pasākumi tiek atcelti līdz
12. maijam!
Plašāka informācija par izsludināto ārkārtas situāciju
pieejama šeit.

Tiek ierobežota arī skaidras naudas pieņemšana (no
13.03.2020), aicinām iedzīvotājus maksājumus veikt attālināti
ar
pārskaitījumu!
No 14. aprīļa Alojas novada dome pārtrauc pieņemt skaidras nau
das maksājumus!

Alojas domes pagasta pārvaldes būs atvērtas, taču iedzīvotāji
ir aicināti tās apmeklēt tikai īpašas nepieciešamības
gadījumos! Pagasta pārvaldnieki būs sazvanāmi:

Alojas pilsēta un pagasts:
rihards.buda@aloja.lv

Staiceles pilsēta un
rihards.buda@aloja.lv

Braslavas
pagasts:
dace.skepaste@aloja.lv

pagasts:

Dace

Rihards

Rihards

Būda,

Būda,

Škepaste,

28652353,

28652353,

26670718,

Brīvzemnieku
pagasts:
brivzemnieki@aloja.lv

Dace

Tauriņa,

28684163,

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem, piesardzīgiem un
nepulcēties publiskās vietās, ievērot higiēnas normas un
saglabāt mieru!

Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai par valsts un
pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem!

Papildināts: 15.04.2020.

–

Latvijas Pašvaldību savienības apkopotā informācija par
Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem (16.03.2020., pdf)
latviski, in English, по русски.

PII
„Auseklītis”
grupas
„Mārītes”
bērni
viesojas
Alojas muzejā
Lai

labāk noskaidrotu to kādas ēkas ir redzamas Alojā, un no
kādiem materiāliem tās
ir celtas, tad 13. janvāra rītā PII „Auseklītis” grupas
„Mārītes” bērni kopā ar
audzinātājām un auklīti devās aplūkot Alojas sporta halles,
Alojas muzeja un
citas tuvumā esošas ēkas. Bērni no ārpuses aplūkoja un
mēģināja noteikt, kādi
materiāli tika izmantoti ēku celtniecībā.

Bērniem
lielu prieku sagādāja muzeja apmeklējums, kura laikā bērni
uzzināja, kurā gadā
muzeja ēka ir celta, aplūkoja briežu un aļņu izstādi, kā arī
vēroja, kā stellēs
esošajā audeklā pamazām tiek ieausti gaismas stari un top
gaismas ceļš
Auseklim.

Teksts un foto: Pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Ķirse

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

