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APSTIPRINĀTI 

Priekuļu novada pašvaldības domes 

2013.gada.17.oktobra sēdē 

protokols Nr.15, p.19 

 

 

Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17 

„Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

 
Izdoti saskaņā ar likumu  "Par pašvaldībām"14.panta trešo daļu,  

43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

 

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu  ”1 lats ”ar ciparu un vārdu ”2 euro”; 

1.2. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu  ”2 latiem” ar ciparu un vārdu ”3 euro”; 

1.3. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu ”5 latiem” ar ciparu un vārdu ”8 euro”; 

1.4. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu ”10 latiem” ar ciparu un vārdu ”15 euro”; 

1.5. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu ”15 latiem” ar ciparu un vārdiem ”20 euro”; 

1.6. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu ”20 latiem” ar ciparu un vārdiem ” 30 euro”; 

1.7. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu ”25 latiem” ar ciparu un vārdiem ‘’35 euro”; 

1.8. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu ” 30 latiem” ar ciparu un vārdu ” 40 euro”; 

1.9. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu ” 50 latiem” ar ciparu un vārdu ” 70 euro”; 

1.10. aizstāt visā tekstā ciparu un vārdu ” 100 latiem” ar ciparu un vārdu ” 140 euro”. 

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

Domes priekšsēdētāja          M.Juzupa 
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Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 

 ”Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1”Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”  

paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.pantam,pašvaldību saistošie noteikumi ir 

pielāgojumi euro ieviešanai. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Euro ieviešanai izstrādāti grozījumi saistošajos 

noteikumos. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 
Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 
Nav attiecināms. 

 

Domes priekšsēdētāja         M.Juzupa 
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