
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

 E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2016.gada 28.janvārī 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2016 
    

                                                                       

apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

28.01.2016.  lēmumu Nr.19 

(protokols Nr.1, 19.punkts) 

                                                                         

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos  

noteikumos Nr. 31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 

sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” 
  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 un 43.panta pirmās daļas 13.punktu,  

Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 

17.panta otro un ceturto daļu, 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem 

pakalpojumiem un to cenrādi” šādus grozījumus: 

 

1. aizstāt 3.6. punktā  skaitļus un vārdus “5,00 EUR (pieci euro)” ar skaitļiem un 

vārdiem “10,00 EUR (desmit euro)”; 

 

2. papildināt saistošos noteikumus ar 3.10.punktu šādā redakcijā: 

„3.10. Maksa par zušu zvejas procesa nodrošināšanu 15,00 EUR (piecpadsmit euro) 

par vienu nozvejoto zušu kilogramu”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

ar Alūksnes novada domes 

28.01.2016. Lēmumu Nr.19 

(protokols Nr.1, 19.punkts) 

 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta Nr.3/2016  

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos  

noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 

sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts sagatavots, ņemot vērā  

nepieciešamību noteikt dalības maksu makšķerēšanas 

sacensībām pēc sezonalitātes un papildus noteikt maksu par 

zušu zvejas procesa nodrošināšanu, sedzot p/a „ALJA” 

izmaksas šo pakalpojumu nodrošināšanā. 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi noteiks pakalpojumus, ko Aģentūra sniedz 

fiziskām un juridiskām personām un vienotu cenrādi par šo 

pakalpojumu apmaksu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Samazina pašvaldības finansējumu šādu pasākumu 

līdzfinansēšanā. 

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 un p/a 

„ALJA” mājas lapā www.aluksnesezers.lv . 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 

  

http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksnesezers.lv/

