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Darba kārtībā: 

 

1.  Par 27.09.2018.Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu. 

2.  Par budžeta izpildi. 

3.  Par  pamatkapitāla veidošanai paredzēto izdevumu palielināšanu un pamatlīdzekļu 

iegādi. 

4.  Par saistošo noteikumu Nr. „Par grozījumiem Alojas novada domes  2018. gada 31. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Alojas novada domes budžets  laikā no 2018. 

gada 1. janvāra līdz  31. decembrim” apstiprināšanu. 

5.  Par  Igaunijas – Latvijas programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Zaļie dzelzceļi 

– bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā”  (id. Green 

Railway, Est – Lat 24) info stendu izmaksu segšanu. 

6.  Par prioritāro aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases „Audēju ielas (945 m 

garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži - Matīši) pārbūvei”. 

7.  Par aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases  ELFLA projekta “Alojas 

novada grants ceļu pārbūve” (ID.Nr.18-29-A00702-000060)  īstenošanai. 

8.  Par finansējuma piešķiršanu Vilzēnu tautas nama ārdurvju nomaiņai. 

9.  Par fotocilindra bloka maiņu kopētājam - Alojas Ausekļa vidusskolā. 

10.  Par papildus piešķirtā finansējuma sadali. 

11.  Par Staiceles pilsētas un pagasta labāko iedzīvotāju apbalvošanu. 

12.  Par Alojas muzeja nosaukuma maiņu un nolikuma  apstiprināšanu jaunā redakcijā. 

13.  Par telpu nomas maksas izcenojumu apstiprināšanu Vilzēnu tautas nama  telpām. 

14.  Par apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras izmantošanas tiesību otrās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu. 



15.  Par apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras izmantošanas tiesību trešās  

izsoles noteikumiem. 

16.  Par nekustamā īpašuma “Rūpniecības centrs”, Brīvzemnieku pagastā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

17.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Dzirnavu iela 12A-, Staicelē, nosacītās cenas 

un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu. 

18.  Par nekustamā īpašuma “Kalnāres” -9, Braslavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu. 

19.  Par nekustamā īpašuma “Šalkas”-17, Ozolmuižā atsavināšanas uzsākšanu. 

20.  Par zemes vienības “Kaktiņi”, Staiceles pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

21.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Blankas, Braslavas 

pagastā. 

22.  Par zemes nomu. 

23.  Par apdzīvojamās platības izīrēšanu. 

24.  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

25.  Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 

26.  Par Sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim  “Vairogi 2” dz.1  Ungurpilī, 

Alojas pagastā un īres līguma noslēgšanu. 

27.  Par Alojas novada domes 2019.gada  un vidēja termiņa budžeta prioritātēm. 

28.  Par saistošo noteikumu Nr.  “Grozījumi Alojas novada pašvaldības 2013.gada 

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

apstiprināšanu. 

 


