
APSTIPRINĀTI 

   ar Alūksnes novada domes  

                                                                                                         22.08.2013. lēmumu Nr.373     

protokols Nr.15,  22.punkts 

 

PRECIZĒTI 

   ar Alūksnes novada domes  

26.09.2013. lēmumu Nr.454     

protokols Nr.17,  58.punkts 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20/2013 

 

Grozījumi Alūksnes novada 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 izglītojamiem” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”12. un 13.punktiem 

   

1. Izdarīt Alūksnes novada 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 izglītojamiem” šādus grozījumus: 

 

1.1. aizstāt 2.4.apakšpunktā apzīmējumu un ciparu „Ls0,04/km” ar apzīmējumu un ciparu 

„EUR 0,06/km”; 

1.2. aizstāt 3.4.apakšpunktā apzīmējumu un ciparu „Ls0,02/km” ar apzīmējumu un ciparu 

„EUR 0,03/km”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu 

„Grozījumi Alūksnes novada 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 izglītojamiem” 

projektu 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā daļa, 

Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija noteikumu Nr.282 „Par 

„Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro 

ieviešanu Latvijā” 1.2.apakšpunkts. 



2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošie 

noteikumi Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada 

pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispērējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka:  

1) 2.4.apakšpunktā – kompensāciju Ls0,04/km apmērā; 

2) 3.4.apakšpunktā – kompensāciju Ls0,02/km apmērā. 

Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai 

daļai pašvaldībai ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad 

Eiropas Savienības Padome noteikusi maiņas kursu, ir jāizdod 

saistošo noteikumu grozījumi, kuri saistīti ar tajos minētu latos 

izteiktu naudas summu konvertēšanu uz euro.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma 

Nr.282 „Par ”Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu 

saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 1.1.2.apakšpunktam 

normatīvos aktus, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, 

kas jākonvertē uz euro, ir jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim.  

Līdz ar to nepieciešams saistošo noteikumu 2.4. un 

3.4.apašpunktos noteikto summu apmērus noteikt euro. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Grozījumi sagatavoti atbilstoši Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.panta otrajai daļai un 32.panta otrajai daļai. 

Aprēķins veikts, izmantojot kursu EUR 1 = LVL 0,702804. 

Vērā ņemama negatīva ietekme uz pašvaldības budžetu 

netiek plānota.  

Pašvaldības institūcijām normatīvā akta ieviešana 

jānodrošina piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Grozītā tiesību norma euro valūtā nav personām 

nelabvēlīgāka par sākotnējo tiesību normu latos.  

Norma ir attiecināma uz ceļa izdevumu kompensēšanu 

izglītojamajiem, tādēļ uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā neietekmē. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Par saistošo noteikumu piemērošanu persona var vērsties 

pašvaldībā.  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē netika nodrošināta, jo 

projekts nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības. 

7. Cita informācija Nav. 

 

 

 

 

 
 

 


