Alojas novada domē darbu
uzsāk jauns deputāts Dainis
Silājs

Sakarā ar Alojas novada domes deputāta Māra Možvillo stāšanos
LR Saeimas deputāta amatā ar 2020. gada 22. oktobri, Alojas
novada domes vēlēšanu komisija izvērtējot 2017. gada 3. jūnija
Alojas novada pašvaldības Domes vēlēšanu rezultātus
konstatējusi, ka politiskās partijas “KPLV LV” sarakstā kā
nākamais deputāta kandidāts, kurš ieguvis visvairāk balstu ir

Nils Lamberts. Pēc oficiālās vēstules nosūtīšanas, tika
saņemts Nila Lamberta atteikums.

2020. gada 17. novembrī Alojas novada domes vēlēšanu komisija
pieņēma lēmumu, ar kuru Dainis Silājs tika nozīmēts par
deputāta kandidātu politiskās partijas “KPLV LV” saraksta. Pēc
Daiņa Silāja piekrišanas, 26. novembra domes sēdē viņš tika
apstiprināts deputāta amatā.

Dainis šobrīd strādā algotu darbu uzņēmumā SIA “Aloja –
Starkelsen”, kā arī Alojas pagastā ir z/s “Rideņi” īpašnieks.
Brīvajā laikā deputātam patīk nodarboties ar moto sportu un
aktīvi atpūsties pie dabas.

Pēc savas pirmās domes sēdes, kurā tika izskatīti 48
jautājumi, jaunais deputāts izteicās šādi: “Informācija, ar
kuru ir jāiepazīstas ir patiešām daudz. Iepriekšējā dienā
pirms domes sēdes veltīju laiku, lai iepazītos ar visiem
izskatāmajiem jautājumiem, lai zinātu visu, kas nepieciešams
balsojuma veikšanai. Par spīti nelielajam uztraukumam, esmu
noskaņots optimistiski.”

Daiņa partijas biedrs Nils Lamberts norādīja: “ Dainis spēs
pārstāvēt politiskās partijas vērtības un uzskatus, kā arī
ētikas un morāles principus, kas nozīmīgi katram novada
iedzīvotājam.”

Alojas novada domes vadība un kolektīvs sveic Daini un vēl
izturību darbos!

Ievietoja: Monta Meldere

26. novembrī notikusi Alojas
novada domes sēde
26. novembrī plkst. 10.00 notika Alojas novada domes sēde.
Sēde notika elektroniski tiešsaistē.

Darba kārtībā:

1. Par 29.10.2020. Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu
darbu

2. Par Alojas novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms
termiņa

3. Par Saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Alojas novada
pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9
„Alojas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

4. Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par
pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas
novada domes Būvvaldei uz laiku no 01.01.2021. līdz
31.01.2021.

5. Par Alojas novada domei piederošo Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu
centrs “Staicele”” kapitāla daļu atsavināšanu

6. Par attīstības programmas 2013. – 2021. gadam investīciju
plāna aktualizēšanas uzsākšanu

7. Par SIA “Aprūpes nams “Urga”” klientu uzturēšanās izdevumu
tāmes 2021.gadam apstiprināšanu

8. Par SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” klientu uzturēšanās
izmaksu 2021.gadā apstiprināšanu

9. Par SIA “Alojas veselības aprūpes centrs”
uzturēšanās tāmes 2021.gadā apstiprināšanu

klientu

10. Par bērnu rotaļu laukuma pārbūves darbiem Ozolmuižā

11. Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu Brīvzemnieku pagasta
pārvaldes fasādes atjaunošanai un cokola siltināšanai

12. Par logu nomaiņu Brīvzemnieku pagasta kopienas centra
telpām Ozolmuižā

13. Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu Brīvzemnieku pagasta
Puikules tautas nama skatuves ugunsdrošo aizskaru sistēmas
iegādei

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Staiceles pamatskolai –
dalībai Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātajā
LEADER projektu konkursa IX. kārtā

15. Par finansējuma piešķiršanu Staiceles pagasta pārvaldes
ieejas mezgla atjaunošanai Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas
novadā

16. Par finansējuma piešķiršanu gājēju celiņu uzbēršanai
Alojas kapos, Miera ielā 2, Alojā un Staiceles kapos, Lielā
ielā, Staicelē, Alojas novadā

17. Par pamatlīdzekļa-kafijas automāta iegādi Brīvzemnieku
pagasta pārvaldes vajadzībām

18. Par pamatlīdzekļa-kafijas
pagasta pārvaldes vajadzībām

automāta

iegādi

Braslavas

19. Par kafijas automāta iegādi Uzņēmējdarbības atbalsta
centrs SALA vajadzībām

20. Par šaubīgo debitoru parādu norakstīšanu

21. Par papildus darbiem Vilzēnu tautas namā

22. Par sadarbības līguma par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu slēgšanu

23. Par finansējuma piešķiršanu remonta darbiem dzelzsbetona
tiltam posmā Rēciemi – Megras 2,49 km, Staiceles pagasta,
Alojas novadā

24. Par finansējuma piešķiršanu remonta darbiem dzelzsbetona
tiltam posmā Ūciemi – Saliņas 0,604 km, Staiceles pagasta,
Alojas novadā

25. Par nekustamā īpašuma Augļi, Staiceles pagastā sadalīšanu

26. Par nekustamā īpašuma
atsavināšanas uzsākšanu

Cepļu

iela

5-2,

Staicelē

27. Par telpu Rīgas ielā 5, Alojā nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma zemes vienību apvienošanu

29. Par nekustamā īpašuma Pūces, Alojas pagastā sadalīšanu

30. Par nekustamā
sadalīšanu

īpašuma

Lielnoras,

Staiceles

31. Par nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 4, Alojā nomu

32. Par apbūves tiesību izsoles noteikumiem

pagastā

33. Par nekustamā īpašuma Zelmeņi, Brīvzemnieku pagastā
nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 5A 2, Alojā nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma Avenes,
nosacītās cenas apstiprināšanu

Brīvzemnieku

pagastā

36. Par zemes nomu

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu

39. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu

40. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

41. Par dzīvojamās platības piešķiršanu

42. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alojas radošais klubs
“Liepale” projekta īstenošanai

43. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma
naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA Energy
Solutions

44. Par grozījumiem 10.07.2020. līgumā Nr.AND/5-28-5/20/344

45. Par grozījumiem Alojas novada domes 2017.gada 21. jūnija
lēmumā Nr.280 (protokols Nr.10 8#) “Par Alojas novada domes
administratīvās komisijas apstiprināšanu”

46. Par Saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Alojas novada
pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.6
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā (Posms
Salaca II) Alojas novada administratīvajā teritorijā
2018.-2020. gadā”

47. Par pamatlīdzekļa – tehniskā aprīkojuma iegādi Staiceles
kultūras namam

Informāciju ievietoja:

Monta Meldere

Jaunākais
pašvaldības
informatīvā izdevuma “Alojas

Novada Vēstis” numurs
30.novembrī iznāks jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma
“Alojas Novada Vēstis” numurs. Šoreiz izdevumā lasiet:

kā Alojas novadā tika atzīmēti Latvijas Valsts svētki;
par uzstādīto Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
Vīķos;
par rekonstrukcijas darbu veikšanu Kalēju un Ausekļa
ielā;
par ekspluatācijā nodoto Alojas katlu māju;
par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem;
par Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanu
Alojas novadā;
par Alojas novada Uzņēmēju kopsapulci;
par aktualitātēm saistībā ar Covid – 19;
informāciju cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties no ārzemēm
u.c.

Izdevums ir pieejams pagasta pārvaldēs, tirdzniecības vietās
un
novada
bibliotēkās.
To
iespējams
lasīt
arī
elektroniski šeit

Alojas novada domes sēdes
darba kārtība (26/11/2020)
Alojas novada domes novembra sēde notiks 26.11.2020., plkst.

10.00, tiešsaistē.

Darba kārtībā:

1.
Par 29.10.2020. Domes sēdes lēmumu izpildi un domes
iestāžu darbu.

2.
Par
Alojas novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu
pirms termiņa.

3.

Par

Saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi Alojas

novada

pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9
„Alojas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

4.
Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par
pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas
novada domes Būvvaldei uz laiku no 01.01.2021. līdz
31.01.2021.

5. Par Alojas novada domei piederošo Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu
centrs “Staicele””
kapitāla daļu atsavināšanu.

6. Par attīstības programmas 2013. – 2021. gadam investīciju
plāna aktualizēšanas uzsākšanu.

7. Par SIA “Aprūpes nams “Urga”” klientu uzturēšanās izdevumu
tāmes 2021.gadam apstiprināšanu.

8. Par SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” klientu uzturēšanās
izmaksu 2021.gadā apstiprināšanu.

9.
Par SIA “Alojas veselības aprūpes centrs”
uzturēšanās tāmes
2021.gadā apstiprināšanu.

10.

Par bērnu rotaļu laukuma pārbūves

darbiem

klientu

Ozolmuižā.

11. Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu Brīvzemnieku pagasta
pārvaldes fasādes atjaunošanai un cokola siltināšanai.

12.
Par logu nomaiņu Brīvzemnieku pagasta kopienas centra
telpām Ozolmuižā.

13. Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu Brīvzemnieku pagasta
Puikules tautas nama skatuves ugunsdrošo aizskaru sistēmas
iegādei.

14.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Staiceles pamatskolai –

dalībai Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātajā
LEADER projektu konkursa IX. kārtā.

15. Par finansējuma piešķiršanu Staiceles pagasta pārvaldes
ieejas mezgla atjaunošanai Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas
novadā.

16.
Par finansējuma piešķiršanu gājēju celiņu uzbēršanai
Alojas kapos, Miera ielā 2, Alojā un Staiceles kapos, Lielā
ielā, Staicelē, Alojas novadā.

17. Par pamatlīdzekļa-kafijas automāta iegādi Brīvzemnieku
pagasta
pārvaldes vajadzībām.

18.
Par
pamatlīdzekļa-kafijas automāta iegādi Braslavas
pagasta
pārvaldes vajadzībām.

19.
Par kafijas automāta iegādi Uzņēmējdarbības atbalsta
centrs SALA vajadzībām.

20.

Par šaubīgo debitoru parādu norakstīšanu.

21.

Par papildus darbiem Vilzēnu tautas namā.

22.

Par sadarbības līguma par reģiona galvenās

bibliotēkas

funkciju veikšanu un finansēšanu slēgšanu.

23.

Par finansējuma piešķiršanu remonta darbiem dzelzsbetona

tiltam posmā Rēciemi – Megras 2,49 km, Staiceles pagasta,
Alojas novadā.

24. Par finansējuma piešķiršanu remonta darbiem dzelzsbetona
tiltam posmā Ūciemi – Saliņas 0,604 km, Staiceles pagasta,
Alojas novadā.

25.
Par nekustamā
sadalīšanu.

īpašuma

Augļi,

26.

īpašuma

Cepļu

Par

nekustamā

Staiceles

iela

5-2,

pagastā

Staicelē

atsavināšanas uzsākšanu.

27.
Par telpu Rīgas ielā 5, Alojā nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu.

28.

Par nekustamā īpašuma zemes vienību apvienošanu.

29.

Par nekustamā īpašuma Pūces, Alojas pagastā sadalīšanu.

30.
Par nekustamā īpašuma Lielnoras, Staiceles pagastā
sadalīšanu.

31.

Par nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 4, Alojā nomu.

32.

Par apbūves tiesību

izsoles noteikumiem.

33.
Par
nekustamā īpašuma Zelmeņi, Brīvzemnieku pagastā
nosacītās cenas apstiprināšanu.

34. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 5A 2, Alojā nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

35.
Par
nekustamā īpašuma Avenes, Brīvzemnieku pagastā
nosacītās cenas
apstiprināšanu.

36.

Par zemes nomu.

37.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
dzēšanu.

un nokavējuma naudas

38.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu.

39.

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

40.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

41.

Par dzīvojamās platības piešķiršanu.

42.

Par līdzfinansējumu biedrībai “Alojas

radošais klubs

“Liepale” projekta īstenošanai.

43.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma

naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA Energy
Solutions.

44.

Par grozījumiem 10.07.2020. līgumā Nr.AND/5-28-5/20/344.

45. Par grozījumiem Alojas novada domes 2017.gada 21. jūnija
lēmumā Nr.280 (protokols Nr.10 8#) “Par Alojas novada domes
administratīvās komisijas apstiprināšanu”.

46. Par Saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Alojas novada
pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.6
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā (Posms
Salaca II) Alojas novada administratīvajā teritorijā

2018.-2020. gadā”

Partijas “Latvijas Zemnieku
savienība”
Alojas
novada
deputāti rīko iedzīvotāju
pieņemšanu
Partijas “Latvijas Zemnieku savienība” Alojas novada deputāti Aira
Lapkovska, Ieva Kreišmane, Valdis Bārda, Valdis Možvillo rīkos
iedzīvotāju pieņemšanas katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.
14:00-16:00, informējot par konkrētu pieņemšanas vietu.
Tuvākā tikšanās notiks 5. septembrī Puikulē, Brīvzemnieku pagasta
pārvaldes telpās.

Ārkārtas
sēdē
ievēlēts
priekšsēdētājas vietnieks un
izveidotas
pastāvīgās

komitejas
21. jūnijā ārkārtas sēdē par Alojas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku ievēlēja deputātu Māri Možvillo. Vietnieka amatam tika
izvirzītas divas kandidatūras – M.Možvillo un Jānis Bakmanis.
J.Bakmanis savu kandidatūru atsauca. Par M.Možvillo balsoja 8
deputāti, bet 7 neatbalstīja viņa ievēlēšanu šajā amatā.

Sēdē deputāti lēma izveidot 3 pastāvīgās komitejas – Finanšu un
attīstības komiteja, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
un Sociālās, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu
komiteja. Katrā komitejā darbosies 7 deputāti, izņemot Finanšu un
attīstības komiteju, kurā būs 9 deputāti (par izmaiņām lemts 28.
jūnija sēdē). Komiteju vadītāji tiks izraudzīti pirmajā komiteju sēdē.

Finanšu un attīstības komiteja:
Dace Vilne, Jānis Bakmanis, Inese Bite, Valdis Možvillo, Valdis Bārda,
Baiba Siktāre, Arvīds Ozols, Māris Možvillo, Agris Rubenis

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja:
Jānis Bakmanis, Inese Bite, Ivars Ulmis, Ziedīte Jirgensone, Aira
Lapkovska, Inese Mētriņa, Inga Mauriņa-Kaļva

Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu
komiteja:
Māris Možvillo, Ilga Šmite, Ivars Ulmis, Agris Rubenis, Arvīds Ozols,
Valdis Možvillo, Aira Lapkovska

Sagatavoja
Liāna Lilenblate-Sipko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Par
pašvaldības
vadītāju
ievēlēta
Dace
Vilne
no
politiskās partijas “Reģionu
alianse”
20. jūnijā uz pirmo domes sēdi sanāca jaunievēlētie deputāti. Sēdes
sākumā Alojas novada vēlēšanu komisijas vadība sveica katru deputātu
un ierādīja vietu pie sēdes gala. Turpinot darbu, domes priekšsēdētāja
amatam tika izvirzīti divi kandidāti. Jānis Bakmanis (Vidzemes
partija) priekšsēdētāja amatam virzīja Daci Vilni (politiskā partija
“Reģionu alianse”), savukārt Arvīds Ozols (Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) vadītāja amatam nominēja Ingu
Mauriņu-Kaļvu (NA “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”).
Balsojumā par D.Vilni tika atdotas 8 balsis, bet I.Mauriņa-Kaļva
ieguva 7 deputātu atbalstu. Līdz ar to, par Alojas novada domes
priekšsēdētāju tika ievēlēta D.Vilne.

Domē ievēlētie deputāti:

1. Jānis Bakmanis (Vidzemes partija);

2.
3.
4.
5.
6.

Valdis Bārda (Latvijas Zemnieku savienība);
Inese Bite (Vienotība);
Ziedīte Jirgensone (Reģionu alianse);
Aira Lapkovska (Latvijas Zemnieku savienība);
Inga Mauriņa-Kaļva (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”);

7.
8.
9.
10.

Inese Mētriņa (Latvijas Zemnieku savienība);
Māris Možvillo (KPV LV);
Valdis Možvillo (Latvijas Zemnieku savienība);
Arvīds Ozols ((Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”);

11. Antra Rudzīte (Vidzemes partija);
12. Baiba Siktāre (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”);

13. Ilga Šmite (Vidzemes partija);
14. Ivars Ulmis (KPV LV);
15. Dace Vilne (Reģionu alianse).

Sagatavoja
Liāna Lilenblate-Sipko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domē ievēlēto deputātu pirmā
sēde notiks 20. jūnijā
Pašvaldību vēlēšanās, kas norisinājās 3. jūnijā, Alojas novadā pie
vēlēšanu

urnām

devās

2062

iedzīvotāji

(49,87

%)

no

4135

balsstiesīgajiem.

Apkopojot vēlēšanu rezultātus 5 Alojas novada vēlēšanu iecirkņos,
noskaidrots, ka 4 deputātu vietas ieguvusi partija “LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA” (25,46 %), pa trim vietām sarakstiem “VIDZEMES PARTIJA”
(22,55 %) un “Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”” (18,14 %), divas deputātu vietas politiskajai partijai
“KPV LV” (11,45 %) un arī partijai “Reģionu alianse” (13,05 %),
savukārt viena vieta domē tikusi partijai “VIENOTĪBA” (7,76%).

Alojas novada vēlēšanu komisija paziņojusi, ka 20. jūnijā plkst.18
tiek sasaukta pirmā domes sēde, kurā piedalīsies 15 jaunievēlētie
deputāti.

Ar

Alojas

novada

iepazīties ŠEIT

domē

ievēlēto

deputātu

sarakstu

iespējams

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Alojas
novada
pašvaldību
turpmāk vadīs Dace Vilne
Piektdien, 30. septembrī, ārkārtas sēdē ievēlēja jaunu domes
priekšsēdētāju. Turpmāk Alojas novada pašvaldību vadīs līdzšinējā
domes priekšsēdētāja vietniece Dace Vilne. Domes sēdē piedalījās 14
deputātu, 8 no tiem balsoja par D.Vilni.

Par domes priekšsēdētājas vietnieku ievēlēja Māri Možvillo. Par viņa
kandidatūru tika nodotas 8 balsis. Vietnieks savus pienākumus veiks
bez atalgojuma.

Kā iepriekš tika ziņots, 20. septembrī ārkārtas domes sēdē no amata
atbrīvoja

līdzšinējo

domes

priekšsēdētāju

Valdi

Bārdu.

Viņa

atstādināšanu pieprasīja 9 domes deputāti, kuri arī ārkārtas sēdē
nobalsoja par šo lēmumu.

Liāna Lilenblate-Sipko, sabiedrisko attiecību speciāliste

No amata atstādināts domes
priekšsēdētājs Valdis Bārda
20.septembrī tika sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā izskatīja
jautājumu par domes

priekšsēdētāja Valda Bārdas atstādināšanu no

amata. Sēdes ierosinātāji bija 9 domes deputāti, kuri 6.septembrī domē
iesniedza

parakstītu

iesniegumu,

pieprasot

domes

priekšsēdētāja

atstādināšanu.
Uz sēdi ieradās 15 domes deputāti. Par lēmumu nobalsoja 9 deputāti,
pret bija 5, bet V.Bārda balsojumā nepiedalījās.
Sēdes ierakstu variet noklausīties šeit.

