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Darba kārtībā: 

 

1.  Par 26.04.2018. Domes sēdes lēmumu izpildes gaitu un domes iestāžu darbu. 

2.  Par Alojas novada domes 2017. gada budžeta izpildi. 

3.  Par 2017. gada bilances kopsummas apstirināšanu. 

4.  Par budžeta izpildi. 

5.  Par  pamatkapitāla veidošanai paredzēto izdevumu palielināšanu un pamatlīdzekļu iegādi 

6.  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. 

7.  Par Saistošo noteikumu Nr. “Par grozījumiem Alojas novada pašvaldības 2013.gada 

27.decembra Saistošajos noteikumos Nr.24 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību Alojas 

novadā”” apstiprināšanu. 

8.  Par saistošo noteikumu Nr. “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alojas novadā” 

apstiprināšanu. 

9.  Par saistošo noteikumu Nr.. “Par Alojas novada pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu. 

10.  „Par grozījumiem Alojas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra Saistošajos 

noteikumos Nr. 4 “Par Alojas novada domes finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām 

garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”” precizēšanu. 

11.  Par Saistošo noteikumu Nr. “Par grozījumiem Alojas novada pašvaldības 2017.gada 

28.septembra Saistošajos noteikumos Nr.10 “Par sociālā pakalpojuma-aprūpe mājās darba 

organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Alojas novadā”” apstiprināšanu. 

12.  Par sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi Alojas novadā Rīgas plānošanas reģiona 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. 

13.  Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2. 

redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu. 

14.  Par Staiceles pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

15.  Par noteikumu"Alojas novada interešu izglītības pulciņu, tautas mākslas kolektīvu un 

amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas kārtība" apstiprināšanu. 



 

 

16.  Par noteikumu “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība Alojas novadā” apstiprināšanu. 

17.  Par aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases “Valsts reģionālā autoceļa P15 

Ainaži-Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijai”3. un 4. kārtas 

īstenošanai 

18.  Par aizņēmumu no Valsts kases prioritārā investīciju projekta “Pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšana Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši no 27,549 līdz 

29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijai” 3. un 4. kārtas īstenošanai. 

19.  Par aizņēmumu no Valsts kases Igaunijas – Latvijas programmas 2014. – 2020. gadam 

prioritārā projekta “Zaļie dzelzceļi – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā 

tūrisma maršrutā”  papildus tilta būvdarbu izmaksu segšanai. 

20.  Par aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases prioritārā investīciju projekta - 

Valsts Zivju fonda projektu īstenošanai. 

21.  Par finansējuma piešķiršanu Alojas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā. 

22.  Par dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. 

23.  Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

24.  Par  nedzīvojamo  telpu  nomu  VAS “Latvijas Pasts”. 

25.  Par nomas maksas noteikšanu un telpu izmantošanas kārtības noteikšanu. 

26.  Par  ārtelpas Rīgas ielā 4, Alojā nodošanu nomā. 

27.  Par vidi degradējošo ēku nojaukšanu. 

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

bezstrīda kārtībā. 

29.  Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Dzelzceļš, Braslavas pagastā. 

30.  Par grozījumiem lēmumā par ceļa servitūta nodibināšanu meža autoceļa Braņču ceļš 

būvniecībai. 

31.  Par grozījumiem lēmumā par ceļa servitūta nodibināšanu meža autoceļa “Mīlēnu ceļš” 

būvniecībai. 

32.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Līčievas, Staiceles 

pagastā. 

33.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Upes, Brīvzemnieku 

pagastā. 

34.  Par dzīvokļa Urdzēni 3, Alojas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

35.  Par dzīvokļa Urdzēni 4, Alojas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

36.  Par nekustamā īpašuma Lidlauka Buktes, Alojas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

37.  Par nekustamā īpašuma Limšēnu klēts, Staiceles pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

38.  Par nekustamā īpašuma Rūpniecības centrs, Brīvzemnieku pagastā izsoles atzīšanu par 

nenotikušu. 

39.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma - “Putniņi”, Staiceles pagastā, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu. 

40.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības centrs, Brīvzemnieku pagastā,  cenas un 

trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

41.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Cepļu iela 9-5,, Staicelē  nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu. 

42.  Par nekustamā īpašuma “Šalkas”-9, Ozolmuižā atsavināšanas uzsākšanu. 

43.  Par nekustamā īpašuma “Melderi”, Braslavas pagastā sadalīšanu un nosaukumu 

piešķiršanu. 



 

 

44.  Par zemes nomu. 

45.  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 


