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APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 

2013.gada 26. septembra lēmumu Nr.211. (prot.Nr.18,5.§.) 
 

Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 26.septembra 

Saistošie noteikumi Nr. 20 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes  
2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 

„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā” 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

2013.gada 26.septembrī 
Izdoti saskaņā ar 

likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,  

43.panta pirmās daļas 3.punktu; 

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu; 

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

"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,  

un tirdzniecības organizēšanas kārtību 9.punktu 

 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 

„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas pirmajā rinā apzīmējumu un skaitli "Ls 3,00" ar skaitli 

un vārdu "4 euro". 

 

2. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas otrajā rinā apzīmējumu un skaitli "Ls 5,00" ar skaitli 

un vārdu "7 euro". 

 

3. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas trešajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 3,00" ar 

skaitli un vārdu "4 euro". 

 

4. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas ceturtajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 7,00" ar 

skaitli un vārdu "9 euro". 

 

5. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas piektajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 1,00" ar 

skaitli un vārdu "1 euro". 

 

6. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas sestajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 1,00" ar 

skaitli un vārdu "1 euro". 

 



7. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas septītajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 3,00" ar 

skaitli un vārdu "4 euro". 

 

8. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas astotajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 10,00" ar 

skaitli un vārdu "14 euro". 

 

9. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas devītajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 10,00" ar 

skaitli un vārdu "14 euro". 

 

10. Aizstāt pielikuma Nr.3 tabulas desmitajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 3,00" ar 

skaitli un vārdu "4 euro". 

 

11. Aizstāt pielikuma Nr.4 tabulas pirmajā rindā skaitli "3,70" ar skaitli un vārdu "5 

euro" un skaitli "6,00" ar skaitli un vārdu "8 euro". 

 

12. Aizstāt pielikuma Nr.4 tabulas otrajā rindā skaitli "0,90" ar skaitli un vārdu "1 euro" 

un skaitli "1,30" ar skaitli un vārdu "1,50 euro". 

 

13. Aizstāt pielikuma Nr.4 tabulas trešajā rindā skaitli "1,30" ar skaitli un vārdu "1,50 

euro" un skaitli "1,50" ar skaitli un vārdu "2 euro". 

 

14. Aizstāt pielikuma Nr.4 tabulas ceturtajā rindā skaitli "1,90" ar skaitli un vārdu "2 

euro" un skaitli "2,50" ar skaitli un vārdu "3,50 euro". 

 

15. Aizstāt pielikuma Nr.4 tabulas piektajā rindā skaitli "3,10" ar skaitli un vārdu "4 

euro" un skaitli "4,90" ar skaitli un vārdu "6 euro". 

 

16. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas pirmajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 20,00" ar 

skaitli un vārdu "28 euro". 

 

17. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas otrajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 50,00" ar 

skaitli un vārdu "71 euro". 

 

18. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas trešajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 30,00" ar 

skaitli un vārdu "42 euro". 

 

19. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas ceturtajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 70,00" ar 

skaitli un vārdu "99 euro". 

 

20. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas piektajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 10,00" ar 

skaitli un vārdu "14 euro". 

 

21. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas sestajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 10,00" ar 

skaitli un vārdu "14 euro". 

 

22. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas septītajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 15,00" ar 

skaitli un vārdu "21 euro". 

 

23. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas astotajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 20,00" ar 

skaitli un vārdu "28 euro". 

 



24. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas devītajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 20,00" ar 

skaitli un vārdu "28 euro". 

 

25. Aizstāt pielikuma Nr.5 tabulas desmitajā rindā apzīmējumu un skaitli "Ls 20,00" ar 

skaitli un vārdu "28 euro". 

 

26. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 

 

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 26.septembra 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 20 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes  

2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 

„Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos lati aizstāti ar euro. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt 

grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro. 

Lati ar euro tiek aizstāti, ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 

2.punktā un ceturtajā daļā noteiktos noapaļošanas principus. 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
 

Neietekmē. 
 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Neietekmē. 
 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 
 
 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 


