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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2017. gada 24. augustā             Nr. 17/2017 

    

                                                                     apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

     24.08.2017.  lēmumu Nr. 285 

(protokols Nr.12, 10.punkts) 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra  

saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu  

speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”  

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei 

Alūksnes novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) un turpmāk:  

 

1. izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:  

“9. Pretendentu izvērtēšanu veic stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk tekstā – 

Komisija), kuru ievēl dome un kura darbojas līdz jaunas komisijas ievēlēšanai”;  

 

2. saistošo noteikumu 13.2.2.punktā svītrot vārdus “un mācību maksai”; 

 

3. saistošo noteikumu 18. punktā svītrot vārdus “vai mācību maksas”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Alūksnes novada domes 



24.08.2017. lēmumu Nr. 285 

(protokols Nr.12, 10.punkts) 
 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta 

 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra  

saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu  

speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojumu 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

        Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10.punkts 

nosaka, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par 

iedzīvotāju izglītību, kā arī sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu. No 

minētajām funkcijām izriet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu 

atbalstu studentiem, kas studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas 

pašvaldībai tās iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai.  

Saistošo noteikumu “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par 

pašvaldības stipendijas piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes 

novadā”” (turpmāk - saistošie noteikumi) mērķis ir nodrošināt komisijas, 

kas izvērtē stipendiju piešķiršanas nepieciešamību un pamatotību, darba 

operativitāti un darbību ilgtermiņā, neierobežojot to tikai ar viena gada 

darbības termiņu. 
      

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Grozījumi saistošajos noteikumos pagarina komisijas, kas izvērtē 

stipendiju piešķiršanas nepieciešamību un pamatotību, darbības ilgumu – 

līdz jaunas komisijas ievēlēšanai, neierobežojot to ar viena gada termiņu, 

kā arī izslēdz formulējumu “mācību maksa” šajos saistošajos noteikumos, 

tā kā pašvaldība ir atteikusies no šādas maksas piešķiršanas.      

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 
 

     Neietekmē.  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 
 

     Neietekmē. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

     Grozījumi saistošajos noteikumos tiek pieņemti un stājas spēkā 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā   

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 
 

     Konsultācijas nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS  

 

    


