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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.20 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos 

noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un  

Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi  

par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 

 un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos 

noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”, turpmāk tekstā – Saistošie 

noteikumi: 

1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.1.1.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „5,00 LVL” ar skaitli un vārdu „7,11 euro” un skaitli un lata 

simbolisko apzīmējumu „2,00 LVL” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”. 

1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.1.2.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „15,00 LVL” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”. 

1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.1.3.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „15,00 LVL” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”. 

1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.2.1.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „4,00 LVL” ar skaitli un vārdu „5,69 euro”. 

1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.2.2.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „5,00 LVL” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”. 

1.6. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.2.3.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „10,00 LVL” ar skaitli un vārdu „14,23 euro” 

1.7. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.3.1.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „1,00 LVL” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”. 

1.8. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.3.2.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „2,00 LVL” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”. 

1.9. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.3.3.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „5,00 LVL” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”. 

1.10. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.1.apakšpunktā: 

1.10.1. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „0,50 LVL” ar skaitli un vārdu 

„0,71 euro”; 

1.10.2. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „3,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„4,27 euro”; 
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1.10.3. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „15,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„21,34 euro”. 

1.11. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.2.apakšpunktā: 

1.11.1. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „0,50 LVL” ar skaitli un vārdu 

„0,71 euro”; 

1.11.2. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „3,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„4,27 euro”; 

1.11.3. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „15,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„21,34 euro”. 

1.12. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.3.apakšpunktā: 

1.12.1. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „0,50 LVL” ar skaitli un vārdu 

„0,71 euro”; 

1.12.2. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „3,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„4,27 euro”; 

1.12.3. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „15,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„21,34 euro”. 

1.13. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.4.apakšpunktā: 

1.13.1. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „0,50 LVL” ar skaitli un vārdu 

„0,71 euro”; 

1.13.2. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „3,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„4,27 euro”; 

1.13.3. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „15,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„21,34 euro”. 

1.14. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.5.apakšpunktā: 

1.14.1. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „0,50 LVL” ar skaitli un vārdu 

„0,71 euro”; 

1.14.2. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „3,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„4,27 euro”; 

1.14.3. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „15,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„21,34 euro”. 

1.15. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.6.apakšpunktā:  

1.15.1. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „1,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„1,42 euro”; 

1.15.2. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „5,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„7,11 euro”; 

1.15.3. skaitli un lata simbolisko apzīmējumu „20,00 LVL” ar skaitli un vārdu 

„28,46 euro”. 

1.16. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.5.1.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „20,00 LVL” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”. 

1.17. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.5.2.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „50,00 LVL” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”. 

1.18. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.6.1.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „5,00 LVL” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”. 

1.19. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.6.2.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „10,00 LVL” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”. 

1.20. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.6.3.apakšpunktā skaitli un lata simbolisko 

apzīmējumu „5,00 LVL” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 M.Švarcs 


