
  

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

reģistrācijas numurs  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 27.janvārī        

Nr.3/2022 

 

    APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

27.01.2022. lēmumu Nr. 17 

 (protokols Nr. 2, 17. punkts) 

 

 Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 

maksas pakalpojumiem” 

 

Izdoti saskaņā ar  

Publisko aģentūru likuma 

17. panta otro un ceturto daļu, 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas 

pakalpojumiem” šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt 2.1.apakšpunktu aiz skaitļiem un vārda “15.-17. punktos” ar vārdiem un 

skaitli “un 22. punktā”. 

 

2. Papildināt 4.1.punktu aiz skaitļiem un vārda “1.-17. punktos” ar vārdiem un skaitli “un 

22. punktā”. 

 

3. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” ar 22. punktu šādā redakcijā: 

 

Nr.p.k. 

 

Pakalpojuma nosaukums 

 

Mērvienība 

 

Cena bez 

PVN (EUR) 

22. Maksa pašvaldības izvēlētajam sadzīves atkritumu 

apsaimniekotājam par zaļo un dārza atkritumu 

ievešanu un pārstrādi zaļo un dārza atkritumu 

kompostēšanas laukumā “Iztekās”, Alsviķu pagastā, 

Alūksnes novadā, LV-4301: 

  

22.1. zāle, lapas 1 tonna 11,39 EUR 

22.2. zari   1 tonna 26,67 EUR 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 



Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Alūksnes 

novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27/2021 

“Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts sagatavots, izvērtējot zaļo un dārza 

atkritumu ievešanu un pārstrādi zaļo un dārza atkritumu 

kompostēšanas laukumā “Iztekās” Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4301.  

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi papildināti ar noteiktu maksas pakalpojuma 

izcenojumu par 1 tonnas zaļo un dārza (zāles un lapu vai zaru) 

atkritumu ievešanu laukumā un nodošanu pārstrādei. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Tiek plānots, ka zaļos un dārza atkritumus laukumā ievedīs 

pašvaldības izvēlētais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs un 

pašvaldības aģentūra “SPODRA”. Iedzīvotājiem šis pakalpojums 

tiks sniegts sadarbībā ar pašreizējo atkritumu apsaimniekotāju. 

 

 

 

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 oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis” un ievietoti Alūksnes novada pašvaldības interneta 

mājas lapā www.aluksne.lv 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

http://www.aluksne.lv/

