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Darba kārtībā: 

 

 1. Informācija par 29.06.2016. Domes sēdes lēmumu izpildes gaitu un domes iestāžu darbu. 

 2. Par Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanu amatā.  

 3. Par budžeta izpildi.  

 4. Par grozījumiem 2016.gada 29.jūnija lēmumā Nr. 332 (protokols Nr.8 8#) “Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu uzbrauktuves - pandusa izbūvei Alojas Ausekļa vidusskolā”. 

 5. Par pamatkapitāla veidošanai paredzēto izdevumu palielināšanu un pamatlīdzekļu iegādi.  

 6. Par saistošo noteikumu Nr.„Par grozījumiem Alojas novada domes 2015. gada 29. 

decembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Alojas novada domes budžets laikā no 2016. gada 

1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim” apstiprināšanu.  

 7. Par saistošo noteikumu Nr. “Par grozījumiem Alojas novada pašvaldības 2014. gada 23. 

decembra Saistošajos noteikumos Nr. 14 “Alojas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtība”” apstiprināšanu.  

 8. Par grozījumiem 2016. gada 29. februāra lēmumā Nr.54 (protokols Nr. 2 4#) “Par Alojas 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” ar struktūrvienību Vilzēnos 

reorganizāciju”.  

 9. Par Alojas novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

algas likmes noteikšanu.  

 10. Par izmaiņām Alojas novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā.  

 11. Par līguma slēgšanu ar SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs 

“Staicele” par sporta bāzes Izmantošanu. 

 12. Par līguma slēgšanu ar SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs 

“Staicele” par telpu nomu internāta nodrošināšanai.  

 13. Par grozījumiem Alojas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā Nr.391 (protokols 

Nr.9 9#) “Par papildus finansējuma piešķiršanu „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs – bibliotēka „SALA”” būvniecībai”.  

 14. Par grozījumiem Alojas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā Nr.392 (protokols 

Nr.9 10#) “Par iepirkumu un līguma slēgšanu būvdarbiem „Alojas novada uzņēmējdarbības 

atbalsta centra – bibliotēkas „SALA”” āra teritorijas labiekārtošanai ( 2.kārta)”.  

 15. Par SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.  

 16. Par siltumapgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.  

 17. Par papildus finansējumu Staiceles pilsētas bibliotēkai.  



 18. Par grozījumiem 2016.gada 29.janvāra noteikumos lēmums Nr.20 (protokols Nr.2 20#) 

“Par kārtību, kādā Alojas novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 

mantu un finanšu līdzekļus”.  

 19. Par komandējumu uz Norvēģiju.  

 20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.  

 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Purleimaņi”, 

Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā.  

 22. Par atsavināšanai paredzētā Alojas novada pašvaldības zemes gabala - Liepu iela 1, 

Ungurpilī, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.  

 23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai kūts Nr.1, “Lazdu kūtis”, Braslavas pagastā.  

 24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.17 „Šalkas”, Brīvzemnieku pagastā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 25. Par nomas izsoles noteikumiem pašvaldības nekustamam īpašumam – “Kūts Nr.4”.  

 26. Par zemes īpašuma “Saulgrieži”, Brīvzemnieku pagastā sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu.  

 27. Par nekustamā īpašuma “Jaunaudzes”-4, Braslavas pagastā, atsavināšanas uzsākšanu.  

 28. par dzīvokļa Lazdas-18, Braslavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.  

 29. Par nekustamā īpašuma “Lazdas”-3, Braslavas pagastā, atsavināšanas uzsākšanu.  

 30. Par ceļa servitūta nodibināšanu.  

 31. Par zemes īpašumu Skrabuļi, Brīvzemnieku pagastā.  

 32. Par zemes iznomāšanu biedrībai Alojas novada attīstība.  

 33. Par zemes iznomāšanu.  

 34. Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.  

 35. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā S.U.  

 36. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

 37. Par darba grupas “Par sabiedrisko kārtību Alojas novadā” izveidošanu. 

 38. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Pavāri”, Alojas pagastā,  

Alojas novadā. 

 39. Par konkursa “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” rezultātu apstiprināšanu. 

 

 

 


