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Nosvinēta kordziedāšanas 
simtgade Alojā

Alojas kultūras nama jauktais koris Ale diriģenta Aivara Tomiņa vadībā izpilda tautasdziesmu Es uzkāpu 
kalniņā novadnieka Indriķa Zīles apdarē

	 Novembra	beigās	Alojas	kultū-
ras	namā	notika	pirmais	no	cikla	
Muzikālā advente	svinīgajiem	pa-
sākumiem	-	Kordziedāšanai Alo-
jā 100.	Pasākuma	apmeklētājiem	
atskatīties	kordziedāšanas	vēsturē	
Alojā	 palīdzēja	 ne	 vien	 skaists	
koncerts,	 bet	 arī	 kultūras	 nama	
mazajā	zālē	izvietotā	fotoizstāde.	
	 Pasākuma	 vadītāja	 Inga	 Nei-
mane	 sarīkojuma	 laikā	 pastāstīja	
par	alojiešu	Indriķa	Zīles	un	dzej-
nieka	Ausekļa	dalību	I	Vispārējos	

dziesmu	 svētkos,	 dziedāšanas	
biedrību	veidošanos,	koriem	un	to	
diriģentiem.	 Vēsturiskos	 stāstus	
papildināja	Alojas	 kultūras	 nama	
jauktā	kora	Ale	dziedājums,	zēnu	
ansambļa	 un	 vokālā	 ansambļa	
Asniņi	 jaunākās	 grupas	 uzstāša-
nās,	kā	arī	Alojas	Ausekļa	vidus-
skolas	skolēnu	ģitāristu	un	Alojas	
mūzikas	 un	mākslas	 skolas	 kora	
priekšnesumi.
	 Tuvojoties	 koncerta	 izskaņai,	
dziedātājiem	 uz	 skatuves	 pie-

vienojās	 arī	 vairāki	 zālē	 sēdo-
šie.	 I.	 Neimane	 lūdza	 visus,	 kas	
jebkad	dziedājuši	kādā	korī,	kopā	
ar	koncerta	dalībniekiem	nodzie-
dāt	Lai sasaucamies, lai dziedam,	
bet	 pēc	 tam	 par	 ieguldīto	 darbu	
paldies	 teica	 bijušajiem	 un	 eso-
šajiem	 Alojas	 koru	 diriģentiem:	
Anitai	Āriņai,	Marutai	Gaugerei,	
Anitai	 Roļskijai,	 Dainai	Mūrnie-
cei	un	Aivaram	Tomiņam.

Zanes Šlendakas 
teksts un foto

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli,
Un tici – tas ir tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara…
Gaišus un brīnumainus Ziemassvētkus!
Panākumiem bagātu jauno - 2015. gadu!
Alojas pilsētas un pagasta pārvalde

Ziemassvētku miers lai katrā namā, 
Laimi, veselību jaunais gads lai nes! 
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada, 
Panākumiem bagāts lai ir jaunais gads!

Braslavas pagasta pārvalde

Lai visi būtu laimīgi
Kā Ziemassvētku rūķīši,
Lai katram staro eglīte
Kā Ziemassvētku saulīte.
Lai visiem jaukas dāvanas,
Kas iepriecina sirsniņas,
Lai svētkos uzklāts bagāts galds
Un visiem tiek kas gards un salds.
Lai katram miers un gaišums mājās,
Lai svētku svētums pāri klājas!

Dūc sniega bites sirmā ozolā
Un sarmas spīguļi gar logu rūtīm palo,
Tik paskaties: pār taviem sapņiem, darbiem
Dievs dāsni debess svecēm mirdzēt liek, 
Lai tici tu, ka jaunā gada takās
Tev spēks un cerība, un mīlestība būs. 

Gaišu, siltuma un mīlestības pilnu 
Ziemassvētku noskaņu un sirdsmieru svētkos!

Brīvzemnieku pagasta pārvalde

Priecīgus un mīļus Ziemassvētkus!
Lai 2015. gadā ikvienu pavada gaišas domas un 
darbotiesprieks!

Staiceles pilsētas un pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētkos un nākamajā gadā 
katrā ģimenē valda miers un mīlestība! 
Lai ikvienam stipra veselība, ikdiena 
piepildīta gaišām domām un radošu 
sparu mērķu īstenošanai!

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un
Centrālās administrācijas darbinieki

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet. Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
    (I. Ziedonis)
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No 10. decembra mainījies kases darba laiks 
Alojas novada domē, 2. stāvā.
Pirmdienās	8.30	-	17.30	
Otrdienās	8.30	-	16.30	
Trešdienās	8.30	-	16.30	
Ceturtdienās	8.30	-	16.30	
Piektdienās	8.30	-	15.30
	 Pusdienas	pārtraukums	12.00	-	12.30

Alojas kultūras nama darba laiks no 1. decembra.
Pirmdienās	9.00	–	16.30
Otrdienās	9.00	–	21.00
Trešdienās	9.00	–	16.30
Ceturtdienās	9.00	–	16.30
Piektdienās	9.00	–	16.30
	 Pusdienas	pārtraukums	12.00	-	12.30

	 Balstoties	uz	Alojas	novada	domes	darbinieku	ierosinājumu	un	
Finanšu	un	attīstības	komitejas	atzinumu,	kopš	novembra	Alojas	
novada	domes	centrālā	administrācija,	Sociālais	dienests,	Bāriņtie-
sa	un	pagastu	pārvaldes	strādā	citos	darba	laikos.

Centrālā administrācija, Sociālais dienests, 
Bāriņtiesa un Alojas pilsētas un pagasta pārvalde
Pirmdienās	no	8.30	līdz	18.00
Otrdienās	no	8.30	līdz	17.00
Trešdienās	no	8.30	līdz	17.00
Ceturtdienās	no	8.30	līdz	17.00
Piektdienās	no	8.30	līdz	16.00
Pusdienas	pārtraukums	no	12.00	līdz	12.30

Staiceles pilsētas un pagasta pārvalde un 
Brīvzemnieku pagasta pārvalde
Pirmdienās	no	8.00	līdz	18.00	
Otrdienās	no	8.00	līdz	17.00
Trešdienās	no	8.00	līdz	17.00
Ceturtdienās	no	8.00	līdz	17.00
Piektdienās	no	8.00	līdz	16.00
Pusdienas	pārtraukums	no	12.00	līdz	13.00

Braslavas pagasta pārvalde
Katru	darbdienu	no	8.30	līdz	17.00
Pusdienas	pārtraukums	no	12.30	līdz	13.00

 Aicinām pieteikties nekustamo īpa-
šumu īpašniekus, kam pieder ēkas, ze-
mes un telpas, kuras vēlaties iznomāt 
vai pārdot investoriem uzņēmējdarbī-
bas veikšanai. 
 Lūdzam sazināties ar Alojas novada 
domes komercdarbības speciālisti Bai-
bu Birzgali pa t. 25749131 vai rakstot 
uz baiba.birzgale@aloja.lv.

Mainījušies Alojas novada domes 
administrācijas, pagasta pārvalžu 

un iestāžu darba laiki

Tiek veidota Alojas 
novada Investīciju 
objektu datubāze

 oktobrī
	 Domes	 sēdē	 30.	 oktobrī	
darba	 kārtībā	 bija	 75	 jautāju-
mi,	 kuru	 izskatīšanā	 piedalījās	 
14	 deputātu.	 Sēdi	 atklāja	 do-
mes	 priekšsēdētājs	 Valdis	 Bār-
da,	ierosinot	kā	pirmo	uzklausīt	
nodibinājuma	 Limbažu fonds 
valdes	 priekšsēdētāju	 Spīdolu	
Lielmani	 jautājumā	 par	 finan-
siāla	 atbalsta	 sniegšanu.	 Viņa	
deputātus	iepazīstināja	ar	fonda	
darbību	 un	 vairākos	 novados	
līdz	 šim	 veiktajām	 aktivitātēm.	
Pēc	 ziņojuma	 uzklausīšanas	
deputāti	 lēma	 atbalstīt	 nodibi-
nājumu,	 nākamā	 gada	 budžetā	
ieplānojot	 līdzekļus	 -	 700	 eiro.	
Sēdes	 turpinājumā	 izpilddirek- 
tors	Mārtiņš	Kļaviņš	atskaitījās	
par	25.	septembra	sēdē	pieņem-
to	lēmumu	un	budžeta	izpildi.	

■	■	■
	 Tika	 pieņemts	 lēmums	 par	
transporta	 līdzekļu	 iegādi.	 Ņe-
mot	 ilgtermiņa	 kredītu	 Valsts	
kasē	 līdz	 62	 000	 eiro,	 varēs	
iegādāties	 jaunus	 transportlī-
dzekļus	 visu	 novada	 pārvalžu	
vajadzībām.	Atbalstīja	arī	jauna	
mikroautobusa	un	vieglās	auto-
mašīnas	 iegādi	 domes	 vajadzī-
bām,	 Valsts	 kasē	 ņemot	 ilgter-
miņa	 kredītu	 mikroautobusam	
līdz	32	000	eiro,	bet	 automašī-
nai	-	līdz	22	000	eiro.

■	■	■
	 Deputāti	vienbalsīgi	lēma	par	
Alojas	 novada	 Bāriņtiesas	 lo-
cekli	uz	pieciem	gadiem	ievēlēt	
Laumu	Melderi.	Tika	 pieņemts	
lēmums	arī	par	domes	adminis-
trācijas,	Sociālā	dienesta,	Bāriņ-
tiesas	un	pagasta	pārvalžu	darba	
laiku	 noteikšanu,	 apstiprināja	
grozījumus	pašvaldības	komisi-
ju	un	komiteju	darbībā,	kā	arī	iz-
skatīja	vairākus	nekustamo	īpa-
šumu	un	sociālos	jautājumus.

novembrī
	 Domes	 sēdē	 27.	 novembrī	
par	49	jautājumiem	lēma	10	de-
putātu.	Kā	ierasts,	tā	sākās	ar	in-
formāciju	par	iepriekšējā	domes	
sēdē	pieņemto	lēmumu	izpildes	
gaitu	un	atskaiti	par	Alojas	no-
vada	 domes	 iestāžu	 darbu	 un	
budžeta	 izpildi.	 Izpilddirektors	

Mārtiņš	 Kļaviņš	 sēdes	 ievadā	
lūdza	 deputātus	 uzklausīt	 arī	
Būvvaldes	 vadītājas,	 -	 arhitek-
tes	Inetas	Cīrules	ziņojumu	par	
deleģēto	uzdevumu	izpildi.	Pēc	
tam	M.	Kļaviņš	prezentēja	jaun-
izstrādātās	 novada	 mājaslapas	
pirmo	versiju,	bet	domes	priekš-
sēdētājs	Valdis	Bārda	pastāstīja	
par	 pašvaldības	 dalību	 dažādos	
starpvalstu	projektos.	

■	■	■
	 Deputāti	 lēma	par	finansiālu	
atbalstu	Alojas	novada	bērnu	un	
jauniešu	karatē	treniņu	darbības	
nodrošināšanai	tiem,	kuri	finan-
siālu	 apsvērumu	 dēļ	 to	 nevar	
atļauties.	 Biedrībai	 Vidzemes 
karatē klubs	 kopumā	 tika	 pie-
šķirti	 4000	 eiro	Alojas	 novada	
audzēkņu	 atbalstam	 ikmēneša	
dalības	maksas	daļējai	segšanai.	
Savukārt	 800	 eiro	 šai	 biedrībai	
piešķīra,	lai	atbalstītu	mūsu	ka-
ratē	grupas	dalību	nākamā	gada	
sacensībās	un	turnīros.

■	■	■
	 Lēma	 par	 dažādiem	 jautā-
jumiem	 saistībā	 ar	 finanšu	 lī-
dzekļu	pārkārtošanu,	piemēram,	
atļāva	Braslavas	pagasta	pārval-
dei	pasūtīt	tehnisko	projektu	un	
izbūvēt	 elektrības	 pieslēgumu	
objektam	 Katlumāja	 Vilzēnos	
(līdz	 1400	 eiro),	 pārkārtojot	 fi-
nansējumu	no	komunālās	saim-
niecības	pamatbudžeta	 ieņēmu-
mu	un	izdevumu	tāmes.	

■	■	■
	 Tika	nolemts,	ka	valsts	reģio-
nālā	autoceļa	P15	Ainaži	–	Ma-
tīši	27,549.	 līdz	29,919.	km	un	
tilta	pār	Salacu	rekonstrukcija	ir	
pašvaldības	prioritāro	investīci-
ju	projekts.	Tālab	tiks	 iesniegts	
pieprasījums	 Latvijas	 Republi-
kas	Pašvaldības	aizņēmumu	un	
galvojumu	kontroles	un	pārrau-
dzības	 padomē	 23	 131,57	 eiro	
aizņēmuma	 saņemšanai	 uz	 5	
gadiem	tehniskā	projekta	izstrā-
dei.	

■	■	■
	 Tāpat	 izskatīja	 jautājumus	
par	telpu	nomu	un	zemes	gaba-
lu	iznomāšanu,	kā	arī	palīdzības	
sniegšanu	 dzīvokļu	 jautājumu	
risināšanā.
	 Vairāk	 par	 sēdēs	 pieņemta-
jiem	lēmumiem	-	www.aloja.lv.

	 Aizvadītās	 nedēļas	 nogalē	
pašvaldība	 jau	piekto	 reizi	 svinī-
gi	 godināja	 Alojas	 novada	 zelta	
pārus,	 kuri	 laulībā	 nodzīvojuši	

50	 gadu.	 Šoreiz	 Alojas	 kultūras	
namā	ar	 skaisto	notikumu	sveica	
alojiešus	Viju	un	Jāni	Berginus	un	
Brīvzemnieku	 pagasta	 iedzīvotā-

Piekto gadu sveikti Alojas 
novada zelta pāri

1964. gadā jāvārdu viens otram teica šī gada Alojas novada zelta pāri 
Vija un Jānis Bergini (no kreisās) un Ingrīda un Gunārs Šķērstiņi

Domes sēdēs

	 Novembra	 beigās	 Alojas	
novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Valdis	 Bārda	 devās	 komandē-
jumā	 uz	 Norvēģiju.	 Tā	 laikā	
notika	 pieredzes	 apmaiņa,	 tie-
koties	 ar	 Bergenas,	 Fjellas	 un	
Askejas	 (Askøy)	 pašvaldības	
pārstāvjiem.	 Pasākums	 notika	
Norvēģijas	 finanšu	 instrumenta	
Norway Grants	projektā	Lietpra-
tīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana. 
Latvijas	delegāciju	šoreiz	pārstā-
vēja	 vairāki	 pašvaldību	 vadītāji	
un	 vietnieki	 no	 Kārsavas,	 Āda-
žiem,	 Ogres,	 Priekules,	 Talsiem	
un	Dundagas,	kā	arī	projekta	va-
dība	un	speciālisti.	
 - Norvēģu pašvaldībām tīklo-
šanā ir jau 15 gadu pieredze, tā-
pēc semināru laikā bija ļoti vēr-
tīgi ieklausīties viņu stāstos par 
pieredzi dažādās pārvaldības jo-
mās gan pašvaldībās, gan dažā-
du nozaru iestādēs. Tagad ir ļoti 
daudz vielas pārdomām, kā ie-

gūtās atziņas izmantot. Skaidrs, 
ka dalība šajā projektā būs liels 
un ilgstošs papildu darbs, tāpēc 
svarīgi, lai tam apvienotos gan 
deputāti, gan administrācijas 
darbinieki. Būs rezultāti, ko no-
vērosim jau pēc 2 gadiem, un 
tādi ieguvumi, kas par sevi liks 
manīt tikai pēc 12 un vairāk gadu 
darba. Tai pašā laikā tīklošana ir 
visefektīvākais un lētākais veids, 
kā uzlabot pašvaldības darba 
kvalitāti,	-	skaidro	V.	Bārda.		
	 Minētā	projekta	laikā	tiek	vei-
dots	sistēmas	Mācīties salīdzinot 
Latvijas	modelis.	Tas	 balstās	 uz	
datubāzē	 apkopotas	 informā-
cijas,	 pašvaldību	 pieredzes	 un	
zināšanu	 analīzi,	 lai	 meklētu	
katrai	 pašvaldībai	 piemērotu	 ri-
sinājumu	 konkrētā	 nozarē	 un	
pilnveidotu	 savas	 pašvaldības	
stratēģisko	 vadīšanu.	 Latvijas	
pašvaldībām	 bija	 iespēja	 pie-
teikties	 dalībai	 pilotpašvaldības	
statusā	trijos	tematiskajos	tīklos:	

Sociālā darba un veselības ap-
rūpes pieejamības nodrošināša-
na,	Sabiedrisko pakalpojumu un 
mājokļu politika	un	Izglītības	un	
kultūras	 tīklā.	 Mūsu	 pašvaldība	
piedalās	visos.
	 Līdz	 šim	 apmeklēta	 tikšanās	
par	 izglītības	 jautājumiem	Rīgā,	
tur	 novadu	pārstāvēja	 Izglītības,	
kultūras	un	sporta	nodaļas	vadī-
tāja	 Dace	 Lāce,	Alojas	Ausekļa	
vidusskolas	direktore	Inese	Mēt-
riņa	un	V.	Bārda.	Oktobra	beigās	
notika	vizīte	Poznaņā	Polijā,	 tā-
pat	priekšsēdētājs	kopā	ar	Alojas	
novada	Sociālā	dienesta	vadītāju	
Ingu	 Brenti-Miezi	 galvaspilsē-
tā	 apmeklēja	 pašvaldību	 sociālā	
darba	 un	 veselības	 aprūpes	 pie-
ejamības	 nodrošināšanas	 tīkla	
pirmo	 apvienoto	 sanāksmi.	 Sa-
vukārt	novembra	vidū	notika	da-
lība	arī	tīkla	semināros	par	dažā-
diem	tehniskajiem	jautājumiem.

Zane Šlendaka

Projektā «Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas 

uzlabošana» aizvadīta vizīte 
Norvēģijā

jus	Ingrīdu	un	Gunāru	Šķērstiņus.	
	 Sirsnīgus	 vēlējumus	 zelta	 pā-
riem	izteica	novada	domes	priekš-
sēdētājs	Valdis	Bārda,	pasniedzot	
arī	nelielu	prēmiju,	bet	par	muzi-
kālu	sveicienu	parūpējās	kultūras	
nama	 koklētāju	 ansamblis	 Mā-
riņa.	 Gaviļnieki	 parakstījās	 arī	
Goda	 grāmatā.	 Svinību	 noslēgu-
mā,	 kavējoties	 atmiņās	 par	 kopā	
pavadītajiem	gadiem,	zelta	pāri	ar	
sanākušajiem	 saskandināja	 šam-
panieša	glāzes	un	nobaudīja	svēt-
ku	torti.
	 Alojas	 novada	 Dzimtsarakstu	
nodaļas	 vadītājas	 pienākumu	 iz-
pildītāja	Inga	Neimane	pastāstīja,	
ka	sākotnēji	svinībām	bija	pietei-
kušies	 astoņi	 pāri,	 taču	 veselības	
problēmu	dēļ	seši	no	tiem	pasāku-
mu	neapmeklēja.	Nikolaju	un	Vil-
mu	 Mališevus	 no	 Brīvzemnieku	
pagasta,	Arvīdu	un	Ernu	Krogze-
mus,	Regīnu	un	Valdi	Zariņus	no	
Staiceles	pagasta,	staiceliešus	Juri	
un	 Viju	 Sānus,	 Arvīdu	 un	 Mar-
grietu	 Grāverus,	 kā	 arī	 alojiešus	
Nikolaju	 un	 Alīdu	 Larionovus	
pašvaldības	 pārstāvji	 sveica,	 ap-
ciemojot	mājās.

Zane Šlendaka
Aivara Drāznieka	foto

http://admin.aloja.lv/blog/2014/11/03/main%C4%ABju%C5%A1ies-alojas-novada-domes-administr%C4%81cijas-pagasta-p%C4%81rval%C5%BEu-un-iest%C4%81%C5%BEu-darba-laiki
http://admin.aloja.lv/blog/2014/11/03/main%C4%ABju%C5%A1ies-alojas-novada-domes-administr%C4%81cijas-pagasta-p%C4%81rval%C5%BEu-un-iest%C4%81%C5%BEu-darba-laiki
http://admin.aloja.lv/blog/2014/11/03/main%C4%ABju%C5%A1ies-alojas-novada-domes-administr%C4%81cijas-pagasta-p%C4%81rval%C5%BEu-un-iest%C4%81%C5%BEu-darba-laiki
http://admin.aloja.lv/blog/2014/12/05/tiek-veidota-alojas-novada-invest%C4%ABciju-objektu-datub%C4%81ze
http://admin.aloja.lv/blog/2014/12/05/tiek-veidota-alojas-novada-invest%C4%ABciju-objektu-datub%C4%81ze
http://admin.aloja.lv/blog/2014/12/05/tiek-veidota-alojas-novada-invest%C4%ABciju-objektu-datub%C4%81ze
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Ņemot vērā iedzīvotāju 
ieteikumus, no 
2015. gada janvāra 
būvvaldes speciālisti 
Alojas novadā 
iedzīvotājus pieņems 
ceturtdienās 
no plkst. 15 līdz 17 
Limbažu ielā 8, Alojā.

Būvvaldes vadītāja 
Ineta Cīrule 
(t. 29343086, 

ineta.cirule@salacgriva.lv)

Būvinspektors 
Artis Ukass 
(t. 29457785, 

artis.ukass@salacgriva.lv)

	 Šogad,	 atzīmējot	 Lāčplēša	
dienu	un	Latvijas	jubileju,	valsts	
svētku	 laikā	ne	vien	 tūkstošiem	
aizdegto	 svecīšu,	 bet	 arī	 labas	
domas	un	vārdi	vienoja	iedzīvo-
tājus	 un	 izgaismoja	 visu	Alojas	
novadu.
	 Lāčplēša	dienas	vakars	Alojā,	
par	spīti	lietum,	pulcēja	iedzīvo-
tājus	ar	svecītēm	rokās,	lai	kopī-
gi	 pieminētu	 kritušos	 tautiešus,	
kuriem	 mūžam	 būsim	 pateicīgi	
par	to,	ka	šobrīd	dzīvojam	brīvā	
valstī.	Skanot	maršam,	 lāpu	gā-
jienā	 pa	 Jūras	 ielu	 uz	 laukumu	
pie	Latvijas	 karoga	 iesoļoja	 ze-
messargi,	 jaunsargi	 un	 skolēni.	
Pasākumu	 atklāja	 Alojas	 jaun-
sargu	 vienības	 instruktors	 Jānis	
Voicišs,	 iedzīvotājus	 uzrunāja	
arī	 Zemessardzes	 27.	 kājnieku	
bataljona	 pulkvežleitnants	 Ro-
lands	 Moļņiks.	 Vīri,	 salutējot	
Latvijas	 karogam,	 un	 sanākušie	
ar	asarām	acīs	kopīgi	nodziedāja	
valsts	 himnu.	 Piemiņas	 pasāku-
mā	uzrunu	 teica	 arī	Alojas	mu-
zeja	 vadītāja	 Līga	 Moderniece	
un	Alojas	novada	domes	priekš-
sēdētājs	 Valdis	 Bārda.	 -	 Poli-
tiskā situācija pasaulē un tepat 
kaimiņos atgādina, cik svarīgi 
nepakļauties meliem, būt apņē-
mības pilniem, gataviem strā-
dāt un sasniegto neuztvert par 
pašsaprotamu. Īpaši svarīgi, lai 
jauniešiem būtu izpratne par 
vēstures notikumiem un nākot-
nē netiktu pieļautas iepriekšējās 
kļūdas. Arī pārbaudījumu brīžos 
mums jābūt vienotiem un jāat-
ceras, ka tautas spēks vienmēr 
slēpies cilvēku gara stiprumā 
un neizsīkstošajā mīlestībā pret 
dzimteni,	 -	 uzsvēra	 priekšsēdē-
tājs.	 Kritušos	 pieminēja	 ar	 klu-
suma	brīdi,	bet	īpaši	tika	godinā-
ti	Alojas	 novada	Lāčplēša	Kara	
ordeņa	 kavalieri	 Jānis	Anšmits,	
Voldemārs	Liepiņš,	Jānis	Palma-
nis	un	Ernests	Virsis.
	 Pasākuma	dalībnieki,	dziedot	
Es karā(i) aiziedams	 un	 Zibsnī 
zvaigznes aiz Daugavas,	 nolika	
ziedus	 un	 svecītes	 pie	 piemi-

ņas	 akmens	 ievērojamiem	 alo-
jiešiem,	 bet	 pēcāk	 devās	 arī	 uz	
Lāčplēša	Kara	ordeņa	kavalieru	
atdusas	vietām	Alojas	kapsētā.
	 Skaists	 gājiens	 izvērtās	 arī	
Puikulē.	 Lāpu	 gaismiņām	 plī-
vojot	 un	 dziesmām	 skanot,	 da-
lībnieki	 devās	 cauri	 visam	 cie-
matam	 līdz	 piemiņas	 akmenim	
skolas	 pagalmā.	 Sanākušo	 ie-
dzīvotāju	 kuplo	 pulku	 uzrunāja	
Ilona	Lūdiņa,	iepazīstinot	ar	tālo	
gadu	 notikumiem	 Brīvzemnie-
ku	pagastā.	Spēcinājuma	vārdus	
teica	 evaņģēlists	 Jānis	 Šmits,	
bet	 pasākumu	 ar	 skanīgām	
dziesmām	 kuplināja	 Madara	
Bērziņa	un	Edgars	Roļskijs.
	 Svinīgajā	 valsts	 svētku	 sarī-
kojumā	Puikules	tautas	namā	sa-
nākušos	priecēja	koncerts	Tu esi 
Latvija.	 Pasākumā	 tika	 sveikti	
11	Brīvzemnieku	pagasta	ļaudis,	
kuriem	pateicās	par	ilggadēju	un	
godprātīgu	 darbu,	 mērķtiecību,	
radošumu,	sabiedrisko	aktivitāti	
un	ne	vien	pagasta	daudzpusīgu	
attīstīšanu,	bet	arī	tā	vārda	popu-
larizēšanu	 novadā	 un	 ārpus	 tā.	
Pagasta	 pārvaldes	 vadītājs	 Ar-
vīds	Bērziņš	atzina,	ka	lielākais	
lepnums	 un	 bagātība	 ir	 darbīgi	
cilvēki,	kuri	 tic	savas	valsts	nā-
kotnei.
	 Alojas	 kultūras	 namā	 pul-
cējās	 visa	 novada	 iedzīvotāji,	
lai	 baudītu	 aizraujošo	 kon-
certizrādi	 Mariss Vētra. Rīga 
toreiz	 Jura	 Jopes	 un	 orķestra	
Bellaccord	 izpildījumā.	 Svētku	
reizē	iedzīvotājus	uzrunāja	Alo-
jas	novada	domes	priekšsēdētājs	 
V.	Bārda.	-	Valsts dzimšanas die-
na vienmēr ir brīdis, kad izvēr-
tējam līdz šim paveikto. Atska-
toties uz aizvadīto gadu, varu 
būt patiesi gandarīts un lepns 
par mūsu novadu un iedzīvo-
tājiem, - atzina	 priekšsēdētājs.	
Viņš	 izteica	arī	 īpašu	pateicību,	
ar	 AS Swedbank	 balvu	 sveicot	
ģitārspēles	skolotāju	Aleksandru	
Jasjukeviču	par	ilggadēju	iegul-
dījumu	Alojas	novada	jaunatnes	
muzikālajā	 izglītošanā.	 Savu	

pateicību	 par	 saņemto	 atzinību	
A.	 Jasjukevičs	 kopā	 ar	 audzēk-
ņiem	 izteica	 ar	 paša	 kompo-
nēto	 dziesmu	 Es mīlu Latviju 
savu	 (Astras	 Tomsones	 vārdi).	
Pēc	 koncerta	 V.	 Bārda	 atnāku-
šos	lūdza	kopīgi	nobaudīt	svētku	
torti.
	 Valsts	 proklamēšanas	 gada-
dienas	 priekšvakarā	 svētkus	 at-
zīmēja	 arī	 Braslavas	 iedzīvotā-
ji.	 Vilzēnu	 tautas	 namā	 vietējie	
pašdarbnieki	 priecēja	 ar	 svētku	
koncertu	 Skaista mana tēvu 
zeme.	Vakara	gaitā	pagasta	pār-
valdnieks	 Normunds	 Šķepasts	
arī	 braslaviešiem	 teica	 paldies	
par	 ikdienas	 darbu	 līdzcilvēku	
un	pagasta	labā.
	 18.	novembrī	Latvijas	jubile-
ju	svinēja	Staicelē.	 Iedzīvotājus	
uzrunāja	 Staiceles	 pagasta	 pār-
valdnieks	Einārs	Bērziņš,	Alojas	
novada	 domes	 priekšsēdētāja	
vietnieks	 Māris	 Možvillo	 un	
Kultūras,	izglītības	un	sporta	no-
daļas	vadītāja	Dace	Lāce.	Šogad	
sarīkojumā	tika	sveikti	10	Gada 
staicelieši	un	atzinību	saņēma	arī	
pilsētas	un	pagasta	16	sakoptāko	
sētu	 īpašnieki.	 Kultūras	 nama	
vadītāja	Aira	Lapkovska	atzina,	
ka	 ir	 patiess	 prieks	 pateikties	
tiem,	 kuri	 ar	 savu	 darbu,	 ticību	
un	 atbildību	 pierādījuši	 dziļu	
pieķeršanos	savai	ģimenei,	sētai,	
pilsētai	 un	 valstij.	 Svinīgā	 kon-
certa	noslēgumā	tā	dalībnieki	un	
sanākušie	 vienojās	 emocionālā	
dziesmas	 Svētvakars skanēju-
mā,	bet	pēc	tam	jau	tradicionāli	
ikviens	bija	aicināts	 iedegt	 sve-
cīti	Latvijas	kontūrā	pie	kultūras	
nama.
	 Patriotiskā	nedēļa	novadā	no-
slēdzās	ar	svētbrīdi	Alojas	evaņ-
ģēliski	 luteriskajā	 baznīcā	 un	
sadziedāšanos	pie	valsts	karoga,	
kur	 tumsu	 kliedēja	 alojiešu	 no	
svecītēm	 izveidotā	 saules	 zīme	
-	 mūžīgās	 kustības	 un	 dzīvības	
simbols	 kā	 spēcinošs	 vēlējums	
Latvijai	un	pašiem	sev.

Zanes Šlendakas
teksts un foto

Valsts svētkus novadā 
aizvadīja gaiši un sirsnīgi

	 1.	Nekustamā	īpašuma	nodok-
li	 par	 daudzdzīvokļu	 dzīvojamo	
māju	 (tās	 daļu),	 kas	 ierakstīta	
Zemesgrāmatā	 uz	 pašvaldības	
vārda,	 un	 pašvaldībai	 piederošo	
vai	 piekritīgo	 zemi,	 uz	 kuras	 šī	
māja	atrodas,	maksā	pašvaldības	
daudzdzīvokļu	 dzīvojamās	 mā-
jas	(tās	daļu)	 īrnieki	un	nomnie-
ki,	kuriem	īres	un	nomas	 līgumi	
slēgti	 ar	 pašvaldību,	 vai	 perso-
nas,	 kuras	 īpašuma	 tiesības	 uz	
dzīvojamo	māju	 (tās	 daļu)	 iegu-
vušas	līdz	dzīvojamās	mājas	pri-
vatizācijai,	vai	dzīvokļu	īpašumu	
tiesiskie	valdītāji	(līdz	nekustamā	
īpašuma	reģistrēšanai	Zemesgrā-
matā).
	 2.	Nekustamā	īpašuma	nodok-
li	 par	 pašvaldībai	 piederošo	 vai	
piekritīgo	 nekustamo	 īpašumu	
maksā	persona,	kurai	ar	pašvaldī-
bas	institūcijas	lēmumu	nekusta-
mais	 īpašums	 nodots	 valdījumā.	
Ja	 pašvaldībai	 piederošais	 vai	
piekritīgais	nekustamais	īpašums	
nav	nodots	valdījumā,	bet	uz	 li-
kuma	vai	cita	pamata	atrodas	ci-
tas	 personas	 lietošanā	 (faktiskā	
lietošanā),	 nekustamā	 īpašuma	
nodokļa	 maksātājs	 ir	 attiecī-
gā	 nekustamā	 īpašuma	 lietotājs	
(faktiskais	lietotājs).
	 3.	Ar	nekustamā	 īpašuma	no-
dokli	 neapliek	 dzīvojamo	 māju	
palīgēkas,	 ja	 palīgēkas	 platība	
pārsniedz	 25	 m2,	 izņemot	 garā-
žas.
	 4.	Būvi,	kas	klasificēta	kā	vidi	
degradējoša,	sagruvusi	vai	cilvē-
ku	drošību	apdraudoša,	apliek	ar	
nekustamā	īpašuma	nodokļa	 lik-
mi	 3%	 apmērā	 no	 lielākās	 turp-
māk	 minētās	 kadastrālās	 vērtī-
bas:

4.1.	 būvei	 piekritīgās	 zemes	 ka-
dastrālās	vērtības;
4.2.	būves	kadastrālās	vērtības.
	 5.	Šo	noteikumu	4.	punktā	no-
teikto	 paaugstināto	 nodokļa	 lik-
mi	 piemēro	 būvēm,	 kas	 atrodas	
Alojas	 novada	 pilsētu	 un	 ciemu	
teritorijās.
	 6.	 Lēmumu	 par	 būves	 kla-
sificēšanu	 kā	 vidi	 degradējošu,	
sagruvušu	 vai	 cilvēku	 drošību	
apdraudošu	būvi	vai	attiecīgā	sta-
tusa	atcelšanu	pieņem	būvvalde.	
	 7.	 Maksāšanas	 paziņojumu	
par	 būvi,	 kas	 klasificēta	 kā	 vidi	
degradējoša,	sagruvusi	vai	cilvē-
ku	 drošību	 apdraudoša,	 nodokļu	
administrācija	 nosūta	 nodokļa	
maksātājam	 viena	 mēneša	 laikā	
no	 dienas,	 kad	 administratīvais	
akts	 par	 būves	 klasificēšanu	 at-
tiecīgajā	 kategorijā	 ir	 kļuvis	 ne-
apstrīdams	 vai	 beidzies	 termiņš	
augstākās	 iestādes	 izdotā	 admi-
nistratīvā	 akta,	 ar	 kuru	 atstāts	
spēkā	 sākotnējais	 lēmums,	 pār-
sūdzēšanai	un	tas	nav	pārsūdzēts.
	 8.	 Nekustamā	 īpašuma	 no-
dokļa	pārrēķinu	par	būvi	 likumā	
Par nekustamā īpašuma nodokli 
noteiktajā	 kārtībā	 veic,	 sākot	 ar	
nākamo	mēnesi	pēc	 lēmuma	par	
šo	 saistošo	noteikumu	4.	punktā	
minētā	 būves	 statusa	 atcelšanu	
stāšanās	spēkā.
	 9.	 Saistošie	 noteikumi	 stājas	
spēkā	2015.	gada	1.	janvārī.
	 10.	 Ar	 2015.	 gada	 1.	 jan-
vāri	 spēku	 zaudē	 2013.	 gada	 
23.	 oktobrī	 pieņemtie	 saistošie	
noteikumi	Nr.	21	Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu  
2014. gadā Alojas novadā.

Valdis Bārda,
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 12
Par nekustamā īpašuma nodokļa

piemērošanu Alojas novadā
 PIEŅEMTI ar Alojas novada domes 2014. gada 30. oktobra sēdes 
lēmumu Nr. 517 (protokols Nr. 17, 30.§). 
 Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas  
13. punktu, likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1. panta otrās daļas  
91. punktu, 2. panta 81. daļu, 3. panta 14. daļu.

VJFC «Staicele» direktora 
amata vakance

 Alojas novada dome izsludina konkursu uz vakanto 
Vidzemes Jaunatnes futbola centra Staicele direktora amatu.
Prasības pretendentiem:
 atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība;
 pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā sporta jomā;
 par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze sporta izglītības iestādes 
vadības darbā;
 valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas 
svešvalodas prasme;
	spēja pieņemt lēmumus, prasme reaģēt un rīkoties ārkārtējās 
nestandarta situācijās un citos gadījumos;
 labas zināšanas psiholoģijā, ļoti labas komunikācijas, sadarbības 
un motivēšanas prasmes;
 prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas un administrācijas 
jautājumos;
 B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju ap-
liecinošu dokumentu kopijas un vīziju par VJFC Staicele at-
tīstības virzieniem iesniegt Alojas novada domē līdz 5. janvā-
rim, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada 
domei - Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi ar norādi  
Pieteikums vakancei VJFC «Staicele» direktora amats.

Ziedi Latvijai! 
Alojieši iededza 
liesmiņas pie Jura 
un Zigrīdas Rapu 
veidotā piemiņas
akmens izcilajiem 
novadniekiem

 Alojas novada dome mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu Kalte 
Brīvzemnieku pagastā. 

 Izsole notiks 2015. gada 9. janvārī. 
 Sīkāka informācija www.aloja.lv 
sadaļā Izsoles un konkursi un pa tālruni 64023927. 

Braslavas pagasta ie-
dzīvotājiem, kuriem ne-
pieciešams attīrīt ceļus 
no sniega, lūgums 
zvanīt 
pa tālr. 
29456928

http://admin.aloja.lv/blog/2014/12/15/vjfc-staicele-direktora-amata-vakance
http://admin.aloja.lv/blog/2014/12/15/vjfc-staicele-direktora-amata-vakance
mailto:dome@aloja.lv
http://www.aloja.lv
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«Alojas Novada Vēstis»
Iznāk vienu reizi mēnesī, 2166 eksemplāri.

Izdevējs - Alojas novada pašvaldība sadarbībā ar
laikraksta Auseklis redakciju.

Iz de vēj dar bī bas at ļau ja Nr. 1449.
Atbildīgā par izdevumu - Zane Šlendaka,

tālr. 29339917, 64020499, e-pasts: prese@aloja.lv,
Jūras iela 13, Aloja, Alo jas no vads, LV-4064.

www.aloja.lv
Ie spiests SI A Latgales druka ti po grā fi jā Rēzeknē, Baznīcas ie lā 28.

Alojas Novada Vēstis
Afi

ša

20. XII 13.00	 Ziemassvētku	sarīkojums	bērniem	Alojas	kultūras	namā
   13.30 Alojas	novada	čempionāts	galda	tenisā	(skolēniem	un	pieaugušajiem)	
	 	 	 	 Alojas	sporta	hallē
   20.00	 gada	noslēguma	koncerts	un	balle	kopā	ar	grupu	The Quinters 
	 	 	 	 Vilzēnu	tautas	namā
21. XII 11.00	 Ziemassvētku	pasākums	bērniem	Brīnumu laiks	Puikules	tautas	namā
   16.00 koncertu	cikla	Muzikālā advente	4.	koncerts	Alojas	kultūras	namā
22. XII 13.00 Ziemassvētku	pasākums	senioriem	Reiz Ziemassvētkos	Puikules	tautas	namā	
23. XII 17.00 Ziemassvētku	sarīkojums	Alojas	novada	senioriem	Alojas	kultūras	namā
   18.00	 Ziemassvētku	koncerts	Vilzēnu	tautas	namā.	Bērnus,	
	 	 	 	 kuri	neapmeklē	pirmsskolas	izglītības	iestādes,	
	 	 	 	 apciemos	Ziemassvētku	vecītis
27. XII  10.00 Jāņa	Mangulsona	kausa	izcīņa	novusā	Vilzēnu	tautas	namā
   10.00	 Latvijas	Galda	tenisa	federācijas	Mazās	balvas	izcīņas	II	kārta	
	 	 	 	 Alojas	sporta	hallē	
   19.00	 pašdarbnieku	koncerts	Gada balle	Staiceles	kultūras	namā
   20.00	 gada	noslēguma	balle	Alojas	kultūras	namā
30. XII 16.00	 eglīte	Staiceles	pārvaldes	bērniem	
	 	 	 	 (kuri	neapmeklē	pirmsskolas	izglītības	iestādes)	Staiceles	kultūras	namā	
31. XII  00.00		Jaungada	nakts	diskotēka	Staiceles	kultūras	namā

 Biedrība	 saka	 mīļu	 paldies	
visiem,	 kuri	 piepildījuši	 novadā	
izvietotās	 ziedojumu	 kastītes	 uz-
ņēmumā	 DK	 Apsītes,	 veikalos	
Vilzēnos,	 Ungurpilī,	 Rozēnos,	
Vīķos,	 Staicelē	 un	 Rūjienā,	 ve-
terinārajā	 servisā	 Būsi vesels un	
veikalā	Smaidas	Puikulē.	Par	 sa-
ziedoto	 naudu	 izdevies	 uzstādīt	
papildu	sētu	ap	patversmes	terito-
riju,	taču	tagad	pietrūkst	līdzekļu,	
lai	uzbūvētu	jumtu	pār	voljeriem.	 
SIA	Draugu dārzs	par	saviem	lī-
dzekļiem	uzcēla	jumta	koka	kons-
trukcijas	karkasu,	 taču	metāla	ie-

gāde	jumta	izbūvei	ir	visai	dārga	– 
tam	 vēl	 nepieciešami	 aptuveni	
300	eiro.
	 Lai	 noskaidrotu	 par	 iespējām	
palīdzēt,	 sazinieties	 ar	 biedrī-
bas	 pārstāvjiem	 pa	 t.	 29456928	
vai	29430123.

 Tuvojas	 Ziemassvētki	 -	 la-
bestības,	 sirsnības	 un	 brīnumu	
laiks.	 Biedrības	 Dzīvnieku at-
balsts	Alojas	 novada	 dzīvnieku	
patversmē	 šobrīd	 mitinās	 de-

viņi	 lieliski	 suņi.	 Par	 spīti	 da-
žādajiem	 dzīves	 stāstiem,	 visi	
četrkājainie	draugi	 joprojām	 tic	
labajam	cilvēkos.	Šajos	svētkos	
ikvienu	 aicinām	 izdarīt	 sirds	

darbu	 un	 palīdzēt	 patversmes	
iemītniekiem,	jo	lielākā	dāvana,	
ko	kādam	varam	sniegt,	ir	laiks	
un	nesavtīga	mīlestība.

Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām,
Ir pirmā – labestība katrā vārdā, ko viens otram sakām,
Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp mums,
Un, ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem līdzi iet,
Tad šajā dienā citas laimes nevēliet...

Puika – 23. janvārī būs 
gads, kopš tas atrodas 

patversmē. Sava 
izmēra un īpašību dēļ 

skaistulis Puika ie-
saukts par lāčuku. Ļoti 

jauks un labsirdīgs, 
bet tikai viena saim-

nieka suns - jebkuram 
neklausīs. Suns būs 

piemērots lielas mājas 
un teritorijas sargā-

šanai, lai būtu iespēja 
brīvi pārvietoties un iz-

kustēties. Puiku kopā 
ar suņu meitenēm 

Grētu un Šēru (tās jau 
atradušas sev mājas) 

atņēma cilvēkiem 
Staicelē. Kad suni 

atveda uz patversmi, 
no tā bija atlikuši 

kauli un āda, svēra 
vien 38 kg, taču tagad 

pilnībā atkopies. Šķiet, 
Puika ir 5 gadus vecs. 
Izskatās pēc tīršķirnes 
Vidusāzijas aitu suņa, 
taču nav dokumentu, 

kas to pierādītu

Džeks – ļoti aktīvs un sirsnīgs aptuveni 2 
gadus vecs suns no Alojas. Šim dzīvniekam 
vajadzīgas plašas lauku mājas, kur var kārtīgi 
izskrieties, jo svarīga fiziskā slodze. Tas labi 
sadzīvos arī ar bērniem, būs labs rotaļu biedrs 

Fredis patversmē ieradies no Staiceles. Pavisam jauns 
suns, vien aptuveni gadu vecs. Būs ļoti labs draugs un arī 
mājas sargs. Lai gan salīdzinoši mazs, bet ar savu rakstu-
riņu. Šķiet, ka ir kādas medību suņu šķirnes iezīmes. Suns 
noteikti jāskolo, lai neizlaistos, bet ar to problēmu nebūs, jo 
Fredis ir gudrs, paklausīgs, ļoti ātri mācās komandas 

Rojs ir jauks un mīļš, tikai nesadzīvo ar citiem suņiem, tāpēc 
iederēsies ģimenē, kur būs vienīgais mājdzīvnieks. Suns 

varētu būt aptuveni 6 gadus vecs. Rojam šobrīd austiņā ir 
iekaisums, kas tuvākajā laikā jāizārstē, bet suns ir pacietīgs 

un ar problēmu ļoti labi sadzīvo

Rēzija ir 3 gadus veca, ļoti mīlīga, jautra un arī ļoti labs 
sargs, taču nekad neuzbruks bez brīdinājuma. Meitenei ir 
viens niķis - tā prot attaisīt durvis, tāpēc saimniekiem jābūt 
gataviem durvju kliņķus aplikt otrādi. Šis ieradums saistīts 
ar kucītes dzīvesstāstu. Rēzija dzīvoja kopā ar Rūdi, Roju un 
Ričiju. Brīdī, kad saimniece par suņiem pārstāja rūpēties un 
nebija, ko ēst, sunīte atrada iespēju, kā visiem tikt no mājas 
ārā. Suņi atrasti, kad tie klaiņoja pa Aloju. Pagaidām Rēzija 
vēl ir 2 kucēnu māmiņa, bet, tiklīdz tiem būs atrastas mājas, 
kucīti sterilizēsim. Šis suns būs ļoti labs draugs ģimenē Rēzijas kucēni - māsiņa un brālītis, dzimuši 15. oktobrī. Metienā bija 5 

kucēni. Trīs no tiem jau atraduši mājas (Mazsalacā un tepat Alojā), bet 
šie divi vēl gaida savus cilvēkus

Rūdis – Rēzijas dēls no pirmā metiena. Divus 
gadus vecs vilciņš no Alojas. Skaists, lustīgs, 
rotaļīgs un ļoti straujš. Ir tikai laika jautājums, 
lai tas labi iedzīvotos jaunās mājās. Suns 
varētu labi sadzīvot arī ar citiem dzīvniekiem

Ričijs arī ir Rēzijas dēls, taču no otrā metiena. Jauns suns – šī gada  
15. oktobrī tam apritēja gads. Tas piedzima kopā ar vēl 5 kucēniem, taču 
Rēzija bija mazo noslēpusi, citādi tam mājas jau sen būtu atrastas. Ričijs 
arī ir ļoti jautrs, mācās komandas un labi klausa. Tā kā pēc rakstura ir 
ļoti līdzīgs Rēzijai, būs no sargiem un uzpasēs savu teritoriju

Konts ziedojumiem:
Biedrība Dzīvnieku atbalsts
LV87HABA0551038375337

Reģistrācijas numurs – 
40008200316
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