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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.50/2013 

                     

apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

       19.12.2013. lēmumu Nr.585 

        (protokols Nr.22,  17.punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos  

Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu  

un Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu 

 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 

„Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„10.1. veic pašvaldības ielu uzturēšanu”. 

 

2. Izteikt 19.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„19.5. Alūksnes novada domes noteiktā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba 

Aģentūras darbiniekus”. 

 

3. Aizstāt 25.punktā vārdus „Finanšu nodaļa” ar „Grāmatvedība”. 

 

4. Aizstāt 29.punktā vārdus „apstiprināto Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības 

uzskaites kārtību” ar vārdiem „Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības politiku”. 

 

5. Svītrot Noslēguma jautājumu 2. un 3.punktu. 
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Alūksnes novada domes saistošo noteikumu  

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos 

Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums”  
paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Publisko aģentūru likuma 16.panta otrā daļa nosaka, ka 

pašvaldības aģentūras darbību regulē pašvaldības domes 

apstiprināts nolikums, kas saskaņā ar šī likuma 2.panta otro 

daļu ir saistošie noteikumi. 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

„SPODRA” nolikumā nepieciešami, lai tajā iekļauto 

regulējumu saskaņotu ar citu nozaru regulējumam vēlāk 

izdotiem Alūksnes novada domes saistošiem noteikumiem.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Grozījums aģentūras nolikuma 10.1.apakšpunktā izslēdz 

termina „iela” paskaidrojumu, kas jau ir definēts augstāka 

spēka normatīvajā aktā – Ceļu satiksmes likuma 1.panta 

3.punktā. Savukārt aizstājot terminu „ikdienas kopšana” ar 

„uzturēšana” tiek precizēts uzdevuma apjoms, ar to saprotot ne 

tikai ikdienas kopšanu, bet arī periodisko uzturēšanu un ar to 

saistītos darbus. No apakšpunkta izslēdzot „ielas” definējumu, 

tiek novērsta arī nesaskaņa ar Alūksnes novada domes 

2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.44/2013 

„Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 

noteikumi” paredzēto personas pienākuma apmēru īpašumam 

piegulošā publiskā lietošanā esošos zālienos. 

Grozījums aģentūras nolikuma 19.5.apakšpunktā un 

Noslēguma jautājumu 2. un 3.punkta svītrošana saskaņo 

regulējumu ar Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra 

Noteikumos Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” noteikto iestādes vadītāja kompetenci jaunu darba 

vietu veidošanā un mēnešalgas noteikšanā darbiniekiem.  

Grozījums aģentūras nolikuma 25.punktā izdarīts atbilstoši 

Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.48/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 

2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 

„Alūksnes novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar kuriem 

pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas sadalīšanas 

rezultātā ir izveidota atsevišķa nodaļa – Grāmatvedība.   

Grozījums aģentūras nolikuma 29.punktā precizē 

piemērojamo grāmatvedības dokumentu nosaukumu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumi neparedz ietekmi uz 

pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
Projekts šo jomu neskar. 



uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar 

privātpersonām nav veiktas.  

 

7. Cita informācija Nav. 
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