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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2021. gada 23. septembrī        

Nr. 27/2021 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

23.09.2021. lēmumu Nr.282 

           (protokols Nr.15, 22. punkts)  

Grozījumi: Saistošie noteikumi Nr.3/2022 
apstiprināti ar Alūksnes novada  

domes 27.01.2022. lēmumu Nr.17 

(protokols Nr. 2, 17.p.) 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”  

maksas pakalpojumiem 
Izdoti saskaņā ar 

Publisko aģentūru likuma  

17. panta otro un ceturto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA”, turpmāk – 

Aģentūra, sniegtos maksas pakalpojumus, to cenrādi, maksāšanas kārtību. 

2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums): 

2.1. cenrāža 1.-3., 15.-17. punktos un 22. punktā noteiktos pakalpojumus – Alūksnes 

novada teritorijā, 

2.2. cenrāža 1.-21. punktos noteiktos pakalpojumus – Alūksnes pilsētas teritorijā. 
(Grozīts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022) 

3. Aprēķinot samaksu par Aģentūras sniegto pakalpojumu, ņem vērā vismaz vienu cenrādī 

norādīto mērvienību un norēķinos papildus aprēķina pievienotās vērtības nodokli 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā. 

4. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras vai bezskaidras 

naudas norēķinu veidā: 

4.1. cenrāža 1.-17. punktos un 22.punktā noteiktajos gadījumos – pēc pakalpojuma 

saņemšanas, ievērojot rēķinā norādīto samaksas termiņu, 

4.2. cenrāža 18.-20. punktos noteiktajos gadījumos – pirms pakalpojuma sniegšanas, 

4.3. cenrāža 21. punktā noteiktajā gadījumā – tiek piešķirts atvieglojums visiem publiskās 

tualetes apmeklētājiem. 
(Grozīts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022) 

5. Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Alūksnes novada pašvaldības budžetā un izlietota 

Aģentūras darbības nodrošināšanai. 

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī. 

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošos 

noteikumus Nr. 11/2016 “Par pašvaldības aģentūras “SPODRA” sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem”. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 



Pielikums 

Alūksnes novada domes 2021. gada 23.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.27/2021 

“Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” maksas pakalpojumiem” 

(Pielikums grozīts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2022 

 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 

 sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 

 

Nr.p. 

k. 
Pakalpojuma nosaukums Mērvienība 

Cena bez PVN 

(EUR) 

1.  
Kravas automašīnas MAN 8.163 ar kravas 

kasti pakalpojums 
1 stunda 38,05 EUR 

2. Kravas automašīnas VW LT46 pakalpojums 1 stunda 31,33 EUR 

3. 
Vieglās automašīnas VW TRANSPORTER ar 

kravas kasti pakalpojums 
1 stunda 16,24 EUR 

4. 
Traktora KIOTI DK 451C (ar sniega lāpstu) 

pakalpojums 
1 stunda 18,51 EUR 

5. 
Traktora ANTONIO CARRARO 

TTR4400HST (ar sniega lāpstu) pakalpojums 
1 stunda 16,73 EUR 

6. 
Traktora AVANT 750 (ar sniega lāpstu) 

pakalpojums 
1 stunda 21,70 EUR 

7. 
Traktora AVANT 750 (ar sniega kausu) 

pakalpojums 
1 stunda 21,61 EUR 

8. 

Komunālās mašīnas RASCO HOLDER 

MUVO (ar slotu un savācējkasti) 

pakalpojums 

1 stunda 36,71 EUR 

9. 

Zālienu pļaušanas pakalpojums ar universālo 

pašgājējmašīnu KUBOTA G23-2HD (ar 

savācējkasti) 

100 m2 

 
0,97 EUR 

10. 
Mazu kombinētu zālienu pļaušana ar 

stumjamo pļaujmašīnu 

100 m2 

 
1,92 EUR 

11. 
Zāles un sīku krūmu pļaušana nelīdzenās 

vietās ar krūmgriezi - trimmeri 

100 m2 

 
2,28 EUR 

12. 

Muižas parka teritorijas (pie Jaunās 

pils)1200 m2 platībā sakopšanas pirms un pēc 

kāzu, kristību un citiem pasākumiem 

pakalpojums 

1200 m2 

 
50,32 EUR 

13. 

Muižas parka teritorijas (pie Aleksandra 

paviljona) 700 m2 platībā sakopšanas pirms un 

pēc kāzu, kristību un citiem pasākumiem 

pakalpojums 

700 m 2 

 
29,35 EUR 

14. 

Tempļakalna mežaparka teritorijas (pie 101 

pakāpiena) 200 m2 platībā sakopšanas pirms 

un pēc kāzu, kristību un citiem pasākumiem 

pakalpojums 

200 m 2 

 
8,39 EUR 

15. 
Dažādas cietības koku zāģēšanas un vainaga 

veidošanas pakalpojumi (divi darbinieki) 
1 stunda 12,51 EUR 

16. 

Ilggadīgo dekoratīvo kokaugu stādījumu 

apgriešanas vai formēšanas (ar dzīvžoga 

šķērēm) pakalpojumi 

1 stunda 9,66 EUR 

17. 
Celmu frēzēšanas pakalpojumi (divi 

darbinieki) 
1 stunda 14,46 EUR 



18. Kapsētas pārziņa pakalpojumi 
viens 

apbedījums 
41,32 EUR 

19. 
Kapličas ēkas sagatavošanas pakalpojums bēru 

ceremonijai (apbedīšanas dienā)  
viena reize 8,30 EUR 

20. Zvanītāja pakalpojumi kapličā 20 minūtes 3,00 EUR 

21. 
Maksa par Alūksnes pilsētas publiskās tualetes 

izmantošanu (Pils ielā 72A, Alūksnē) 
viena reize 0,41 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 
(Alūksnes novada pašvaldības domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr.3/2022 redakcijā) 

*- tiek piešķirts atvieglojums visiem publiskās tualetes apmeklētājiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 


