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Darba kārtībā: 

 

1.  Par 27.10.2017.Domes sēdes lēmumu izpildes gaitu un domes iestāžu darbu. 

2.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. 

3.  Par elektroniskās dokumentu vadības sistēmas “Lietvaris” ieviešanu Alojas novada domē. 

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  01.01.2018. līdz 31.12.2018. 

5.  Par dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna saskaņošanu. 

6.  Par budžeta izpildi. 

7.  Par  pamatkapitāla veidošanai paredzēto izdevumu palielināšanu un pamatlīdzekļu iegād. 

8.  Par vadības automatizācijas sistēmas nepieciešamību SALAI. 

9.  Par veļas mazgājamās mašīnas iegādi. 

10.  Par pamatlīdzekļa – portatīvā datora iegādi. 

11.  Par saistošo noteikumu Nr. .. „Par grozījumiem Alojas novada domes  2017. gada 14. 

februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Alojas novada domes budžets  laikā no 2017. gada 1. 

janvāra līdz  31. decembrim” apstiprināšanu. 

12.  Par Alojas novada izglītības attīstības koncepcijas 2015. – 2020. gadam rīcības plāna 

īstenošanu. 

13.  Par izmaiņām  no pašvaldības budžeta finansēto Alojas novada izglītības iestāžu 

pedagogu amata vienību sarakstā Staiceles vidusskolā. 

14.  Par grozījumiem Alojas novada domes 2017.gada 21.jūnija lēmumā Nr.281 (protokols 

Nr.10 9#) “Par Alojas novada domes administratīvo aktu strīdu komisijas apstiprināšanu. 

15.  Par grozījumiem Alojas novada domes 2014.gada 23.decembra lēmumā Nr.692 

(protokols Nr.19 42#) “Par komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanai 

izveidošanu”. 

16.  Par izmaiņām Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā. 

17.  Par grozījumiem Alojas novada domes 2013.gada 27.februāra lēmumā Nr.46 (protokols 

Nr.5 19#) “Par apstādījumu aizsardzības komisijas izveidošanu”. 



18.  Par grozījumiem Alojas novada domes 2017.gada 21. jūnija lēmumā Nr.280 (protokols 

Nr.10 8#) “Par Alojas novada domes administratīvās komisijas apstiprināšanu”. 

19.  Par Alojas novada domes Ētikas komisijas sastāva apstiprināšanu. 

20.  Par nekustamā īpašuma Sermūkši, Staiceles pagastā sadalīšanu. 

21.  Par rezerves zemes fondā un zemēs zemes reformas pabeigšanai ieskaitīto zemes vienību 

piekritību Alojas novada pašvaldībai. 

22.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma -“Šalkas” -33, Ozolmuižā, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu. 

23.  Par nekustamā īpašuma “Rīgas ielā 5, Alojā nedzīvojamās telpas un zemes nomu. 

24.  Par nekustamā īpašuma Sunīši, Alojas pagastā sadalīšanu un atsavināšanas uzsākšanu. 

25.  Par grozījumiem zemes ierīcības projektā nekustamam īpašumam „Purleimaņi”, 

Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā. 

26.  Par zemes nomu. 

27.  Par zemes īpašuma “Meža avotiņi”, Braslavas pagastā sadalīšanu. 

28.  Par nekustamā īpašuma “Bāliņi”, Brīvzemnieku pagastā sadalīšanu un nosaukumu 

piešķiršanu. 

29.  Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 

30.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. 

31.  Par 2016. gada 31. oktobra Alojas novada domes lēmuma Nr. 527 ( protokols Nr. 16 29#) 

“Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi” atcelšanu. 

32.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājuma piedziņu 

bezstrīda kārtībā. 

33.  Par projekta “Atpūtas parks “Stārķu zeme”” atbalstu. 

34.  Par grozījumiem 2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.417 (protokols Nr.16 23#) “Par 

līguma slēgšanu ar SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele” par 

sporta bāzes izmantošanu”. 

35.  Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Par sociālā pakalpojuma – aprūpe mājās darba 

organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Alojas novadā” precizēšanu. 

36.  Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas 

kārtību un apmēru Alojas novada pašvaldībā” precizēšanu. 

37.  Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Alojas novada sporta skolas direktori. 

38.  Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar  Alojas PII “Auseklītis” vadītāju. 

39.  Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar  Alojas Ausekļa vidusskolas direktori.  

40.  Par  Alojas PII “Auseklītis” vadītājas apstiprināšanu amatā. 

41.  Par apdzīvojamās platības izīrēšanu. 

42.  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 


