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APSTIPRINĀTI 

                                                                                     Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada 17.oktobra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.26, 7.§) 

 

ar precizējumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada 7.novembra sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.27, 72.§) 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.14 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”, turpmāk tekstā 

– Saistošie noteikumi: 

1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.1.punktā vārdus „desmit latiem” ar skaitli un vārdu 

„14,23 euro”. 

1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.2.punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un 

vārdu „71,14 euro”. 

1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.5.punktā vārdus „simt latiem” ar skaitli un vārdu 

„142,29 euro”. 

1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.6.punktā: 

1.4.1. vārdus „simt latiem” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”; 

1.4.2. vārdus „piecsimt latiem” ar skaitli un vārdu „711,44 euro”; 

1.4.3. vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”; 

1.4.4. vārdus „simt piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”; 

1.4.5. vārdus „divsimt latiem” ar skaitli un vārdu „284,57 euro”; 

1.4.6. vārdus „sešsimt latiem” ar skaitli un vārdu „853,72 euro”; 

1.4.7. vārdus „no simt līdz divsimt piecdesmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „no 

142,29 līdz 350,00 euro”; 

1.4.8. vārdus „no piecsimt līdz tūkstoš latiem” ar skaitļiem un vārdiem „no 711,44 

līdz 1400,00 euro”. 

1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.7.punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un 

vārdu „71,14 euro”. 

1.6. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.8.punktā vārdus „no divsimt latiem līdz tūkstoš 

latiem” ar skaitļiem un vārdiem „no 284,57 euro līdz 1400,00 euro”. 

1.7. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.9.punktā vārdus „no divsimt latiem līdz tūkstoš 

latiem” ar skaitļiem un vārdiem „no 284,57 euro līdz 1400,00 euro”. 
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2. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
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