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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                     Nr.1/2021 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

28.01.2021. lēmumu Nr. 18 

           (protokols Nr.1, 19.punkts) 

 

Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 47/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un 

kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu 

 

Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošos 

noteikumus Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”. 

  

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 

 



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu 

“Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 47/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un 

kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušiem”  

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ar saistošajiem noteikumiem par spēku zaudējušiem tiks 

atzīti Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra 

saistošie noteikumi Nr. 47/2013 “Alūksnes novada 

pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā 

un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 22.decembra 

vēstuli Nr. 1-18/11486 “Par saistošajiem noteikumiem”. 

Ņemot vērā ministrijas norādīto, Alūksnes novada domei 

jāatzīst par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes  

2013.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr. 47/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un 

apmērs”. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta līdzekļi netiks izlietoti naudas balvu 

izmaksai. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada 

Vēstis” un nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav. 

 

Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS 

 

 

 

 


