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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 5. aprīlī        

Nr.7/2022 

 

    APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

05.04.2022. lēmumu Nr. 107 

 (protokols Nr. 8, 3. 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 noteikumi 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. Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu izteikt šādā redakcijā:  

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 

2021. gada 22. jūnija noteikumiem Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu 

noteikumi” 17. punktu”. 

2.  Aizstāt 2.4. un 3.4. punktā skaitli “0,09” ar skaitli “0,13”. 

3.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. maijā. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts par Alūksnes novada pašvaldības domes 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 

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”, lai precizētu saistošo 

noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un degvielas 

kompensācijas apmēru. 

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” grozījumos tiek precizēts saistošo 

noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums un degvielas 

kompensācijas apmērs gadījumos, kad skolēna vecāki veic 

skolēna pārvadājumus Alūksnes novada administratīvajā 

teritorijā, izmantojot personīgo transportu maršrutos, kuros 

sabiedriskais transports nekursē vai nekursē atbilstošajos 

laikos, un attālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta 

pieturai vai izglītības iestādei ir ne mazāks par 3 km. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Ņemot vērā šim atbalstam izlietoto finansējumu 2021. gadā, 

degvielas cenas sadārdzinājums kompensācijai nepieciešamo 

finansējumu palielinās līdz 500 EUR gadā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz 

vispārējās pamatizglītības un 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. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

http://www.aluksne.lv/

