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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 25. augustā        

Nr.21/2022 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

25.08.2022. lēmumu Nr. 328 

(protokols Nr.20, 22. punkts) 

 

 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu,  

Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414 

 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”17. punktu 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 18.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” šādus 

grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“Alūksnes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem vispārējās 

pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) skolēniem.” 

2. Svītrot 2.1.2. apakšpunktu  

3. Svītrot 3.1.2.1. apakšpunktu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu “Grozījumi Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 

“Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā 2023./2024. mācību gadā plānotās izglītības 

reformas, lai saglabātu iespēju izglītojamajiem 

2022./2023. mācību gadā turpināt mācības savā izvēlētajā 

izglītības iestādē, novēršot izglītības iestādes maiņu divus 

gadus pēc kārtas, nepieciešams aktualizēt Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošos 

noteikumus Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes novada 

pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 18. marta 

saistošo noteikumu Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes 

novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem” grozījumi dod iespēju saņemt 

kompensāciju par braukšanas izdevumiem skolēniem, kas 

dzīvo pilsētas teritorijā, bet apmeklē novada 

administratīvajā teritorijā esošas vispārējās pamatizglītības 

iestādes.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumi neietekmē Alūksnes novada 

pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu izglītojamajiem. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis” un ievietoti Alūksnes novada 

pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav. 
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