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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2021. gada 29. jūlijā        

Nr. 19/2021 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

29.07.2021. lēmumu Nr.197 

           (protokols Nr.13, 10. punkts  

 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos 

Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 
 

Izdoti saskaņā ar 

 likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un  

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

 2. panta pirmo daļu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” šādus grozījumus: 

1. Papildināt 5.2. punktu aiz vārda “apvieno” ar vārdiem “politiski represētas personas vai”. 

  

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.2. punktu šādā redakcijā: 

“6.2. politiski represēto personu biedrības darbības nodrošināšanai 2021. gadā nepieciešamā 

pašvaldības līdzfinansējuma pieprasījums ir jāiesniedz līdz 2021. gada 1. oktobrim.” 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

 

  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu  

Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos 

Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos 

Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem”, turpmāk – saistošie noteikumi, ir sagatavots, lai 

paplašinātu biedrību, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības 

līdzfinansējumu to darbības nodrošināšanai, uzskaitījumu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka biedrība, tās 

struktūrvienība vai nodaļa, kas apvieno politiski represētas 

personas, turpmāk būs tiesīga saņemt pašvaldības 

līdzfinansējumu tās darbības nodrošināšanai. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumu ietekmē paredzēts palielināt 

pašvaldības budžeta izdevumus par 430 EUR gadā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 


