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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                            Nr.  /2020 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

26.11.2020. lēmumu Nr.  

           (protokols Nr. 18, . punkts) 

 

Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

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

sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”  

  

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu 

  

Izdarīt Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un 

kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” grozījumu, papildinot ar 1.1 punktu šādā redakcijā:  

 

“1.1 Pašvaldības finansējums par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā ir katra budžeta gadā 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos apstiprinātajā pašvaldības budžetā paredzētie 

līdzekļi”. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                       A.DUKULIS  

  
  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu  

“Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

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

sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”  

paskaidrojuma raksts  
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  
Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošo noteikumu projekts “Grozījums Alūksnes novada 

domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

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

izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība 

un apmērs”, turpmāk – saistošie noteikumi, ir sagatavots, lai 

iekļautu normu par saistošo noteikumu izpildes avotu – 

pašvaldības budžetu, kas ik gadu var atšķirties, ņemot vērā šim 

mērķim atvēlēto finansējumu.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts  

Saistošie noteikumi papildināti ar 1.1 punktu, kas nosaka, 

ka  pašvaldības finansējums par izciliem sasniegumiem sportā 

un kultūrā ir katra budžeta gadā Alūksnes novada domes 

saistošajos noteikumos apstiprinātajā pašvaldības budžetā 

paredzētie līdzekļi. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Saistošo noteikumu grozījums nepiedāvā citas izmaiņas 

attiecībā uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpilde 

tiks nodrošināta esošo institūciju ietvaros.  

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.  
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