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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                               Nr. 18/2020 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

   25.06.2020. lēmumu Nr. 174 

           (protokols Nr. 9, 20. punkts) 

 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošajos  

noteikumos Nr.3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 
  

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 

2.panta otro daļu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 

“Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” šādus grozījumus:  

 

1. Papildināt 8. punktu aiz vārda “apsaimniekošanu” ar vārdiem “un uzraudzību”; 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā: 

“9.1 9.7.punktā minētās darbības tiesīgas veikt pašvaldības vides kontroles 

amatpersonas - Aģentūras inspektori, direktors un Alūksnes novada domes 

pilnvarotās personas”. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” nolikums” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošie noteikumi precizēti pamatojoties uz Administratīvās atbildības 

likuma 115.pantu un Zvejniecības likuma 18.pantu. 

 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Mērķis ir noteikt pašvaldības aģentūras “ALJA” (turpmāk – Aģentūras) 

amatpersonu un pašvaldības pilnvaroto personu tiesības veikt 

administratīvo pārkāpumu procesu un saskaņot terminoloģiju ar 

Administratīvas atbildības likumu un Zvejniecības likumu. 

Saistošie noteikumi precizē līdzšinējos Aģentūras uzdevumus, nosakot, ka 

Aģentūra ne tikai nodrošina Alūksnes novada ezeru un upju, izņemot 

ūdenstilpes, kuras ir privātā īpašumā un kurās zvejas tiesības nepieder 

valstij, apsaimniekošanu, bet arī uzraudzību. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu  

 

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Ar saistošajiem noteikumiem apstiprinātā Aģentūras kompetence ir vērsta uz 

pašvaldības funkciju realizēšanu, tādēļ to izdošana uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā būtiski neietekmēs. 

 

 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Aģentūrā vai 

Alūksnes novada pašvaldībā pie izpilddirektora. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav 

veiktas.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 

 

 


