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APSTIPRINĀTI 
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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.11 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo,  

ceturto un piekto daļu  

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, 

turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi: 

1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „40,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „56,91 euro”. 

1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 4.1.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „45,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „64,03 euro”. 

1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 4.1.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „50,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „71,14 euro”. 

1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 4.1.4.apakšpunktā skaitli un vārdu „55,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „78,26 euro”. 

1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.4.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „130,00 latus” ar 

skaitli un vārdu „184,97 euro”. 

1.6. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.4.3.apakšpunktā skaitli un vārdu„120,00 latus” ar 

skaitli un vārdu „170,74 euro”. 

1.7. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.5.punktā skaitli un vārdu „70,00 lati” ar skaitli un 

vārdu „99,60 euro”. 

1.8. Aizstāt Saistošo noteikumu 6.3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „140,00 lati” ar 

skaitli un vārdu „199,20 euro”. 

1.9. Aizstāt Saistošo noteikumu 6.3.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „60,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „85,37 euro”. 

1.10. Aizstāt Saistošo noteikumu 7.3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „90,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „128,06 euro”. 

1.11. Aizstāt Saistošo noteikumu 7.3.2.apakšpunktā skaitli un vārdu„180,00 lati” ar 

skaitli un vārdu „256,12 euro”. 

1.12. Aizstāt Saistošo noteikumu 8.1.punktā skaitli un vārdu „350,00 latiem” ar skaitli un 

vārdu „498,01 euro”. 

1.13. Aizstāt Saistošo noteikumu 8.5.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „100,00 lati” ar 

skaitli un vārdu „142,29 euro”. 

1.14. Aizstāt Saistošo noteikumu 8.6.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „20,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „28,46 euro”. 
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1.15. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „20,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „28,46 euro”. 

1.16. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „25,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „35,57 euro”. 

1.17. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „30,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „42,69 euro”. 

1.18. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.4.4.apakšpunktā skaitli un vārdu „40,00 lati” ar skaitli 

un vārdu „56,91 euro”. 

1.19. Aizstāt Saistošo noteikumu 10.2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „120,00 lati” ar 

skaitli un vārdu „170,74 euro”. 

1.20. Aizstāt Saistošo noteikumu 14.2.3.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli 

un vārdus „Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati)” ar skaitli un vārdu „2845,74 euro”. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 M.Švarcs 
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