
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2015 
    

                                                                             apstiprināti ar Alūksnes novada domes

       29.01.2015. lēmumu Nr.18 

(protokols Nr.2, 15.punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos  

noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā 
  

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 

12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību” 9.punktu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos 

Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”  šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt 13.punktā vārdus un skaitļus „saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 

27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes 

novadā”” ar vārdiem „saskaņā ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem par 

pašvaldības nodevām Alūksnes novadā”. 

2. 28.punktā: 

2.1. aizstāt 28.1.apakšpunktā vārdus „desmit lati” ar skaitli un apzīmējumu „14,00 

EUR” un vārdus „piecdesmit lati” – ar skaitli un apzīmējumu „71,00 EUR”; 

2.2. aizstāt 28.2.apakšpunktā vārdus „divdesmit lati” ar skaitli un apzīmējumu „28,00 

EUR” un vārdus „viens simts lati” ar skaitli un apzīmējumu „140,00 EUR”. 

 

 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos  

Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā””  

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Precizēt saistošos noteikumus, aizstājot skaitliskās vērtības latos 

ar skaitliskajām vērtībām euro, kā arī grozīt atsauci uz 

saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām. 

 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz aizstāt tajos norādītās administratīvā 

soda skaitliskās vērtības latos ar euro, un 13.punktā iekļaut 

vispārīgu atsauci uz Alūksnes novada domes saistošajiem 

noteikumiem par pašvaldības nodevām.  

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

Nav ietekmes.  



budžetu  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti Alūksnes 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv . 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aluksne.lv/

