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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 27. oktobrī        

Nr.22/2022 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

27.10.2022. lēmumu Nr. 392 

(protokols Nr.24, 15. punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” 
  

Izdoti pamatojoties uz 

Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” šādus 

grozījumus: 

 

1. Izteikt 12.2. punktu šādā redakcijā: 

“12.2. personas, kuras vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētās 

personas, Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi un personas no 

ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu 

ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība – cena 5,00 EUR.” 

 

2. Svītrot 17.2. un 17.4. apakšpunktu. 

 

3. Svītrot 30. un 33. punktā vārdu “www.epakalpojumi.lv”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Saistošo noteikumu projekta 

“Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti atbilstoši Ministru 

kabineta 2022. gada 12. aprīļa noteikumiem “Grozījumi Ministru 

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 

“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība””. 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Veikti grozījumi, kuri saistīti ar makšķerēšanas par samazinātu 

maksu licenču piemērošanu un makšķerēšanas licenču 

realizācijas vietām. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Būtiska ietekme netiek prognozēta. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Būtiska ietekme netiek prognozēta. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var 

vērsties Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA”, 

Pilssalas ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā vai Alūksnes novada 

pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti 

Alūksnes novada pašvaldības interneta mājas lapā 

www.aluksne.lv 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 
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