
 

 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2013.gada 26.novembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.18§27.14)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013. gada 26.novembrī                Nr. 54 

 

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 „Saistošie 

noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības 

teritorijā”  
 

 

  Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14.panta 

otrās daļas 3. punktu un trešo daļu, likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. 

punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 

noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas 9. punktu, 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu    

   

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 

“Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā „    

(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Aizstāt Noteikumu 6. punktā apzīmējumu „LVL” ar  vārdu „ euro”.  

1.2. Aizstāt Noteikumu 6.1.1. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,50 Ls” ar skaitli un 

vārdu „0, 71 euro”, skaitli un apzīmējumu „6,00 Ls” ar skaitli un vārdu „8,54 euro” . 

1.3. Aizstāt Noteikumu 6.1.2. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,30 Ls” ar skaitli un 

vārdu „0, 43 euro”, skaitli un apzīmējumu „5,00 Ls” ar skaitli un vārdu „7,11 euro” . 

1.4. Aizstāt Noteikumu 6.1.3. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „2.00 Ls” ar skaitli un 

vārdu „2,85 euro”. 

1.5. Aizstāt Noteikumu 6.1.4. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „1,00 Ls” ar skaitli un 

vārdu „1,42 euro”, skaitli un apzīmējumu „15,00 Ls” ar skaitli un vārdu „21,34 euro” . 

1.6. Aizstāt Noteikumu 6.1.5. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „,5,00 Ls” ar skaitli un 

vārdu „7,11 euro”, skaitli un apzīmējumu „30,00 Ls” ar skaitli un vārdu „42,67 euro” . 

1.7. Aizstāt Noteikumu 6.2.1. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „3,00 Ls” ar skaitli un 

vārdu „4,27 euro”.  

1.8. Aizstāt Noteikumu 6.2.2. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „2,00 Ls” ar skaitli un 

vārdu „2,85 euro”.  

1.9. Aizstāt Noteikumu 6.2.3. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „5,00 Ls” ar skaitli un 

vārdu „7,11 euro”.  



1.10. Aizstāt Noteikumu 6.2.4. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „10,00 Ls” ar skaitli 

un vārdu „14,23 euro”. 

1.11. Aizstāt Noteikumu 6.2.5. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „3,00 Ls” ar skaitli un 

vārdu „4,27 euro”. 

1.12. Aizstāt Noteikumu 6.2.6. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „20,00 Ls” ar skaitli 

un vārdu „28,46 euro”. 

1.13. Aizstāt Noteikumu 6.2.7. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „10,00 Ls” ar skaitli 

un vārdu „14,23 euro”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  


