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Aucē 

2013.gada 30.oktobrī                Saistošie noteikumi Nr.15 

 

APSTIPRINĀTI 

         ar Auces novada domes 

2013.gada 30.oktobra  

lēmumu Nr.316 (prot. Nr.11, 27.§) 

 

 

 

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra  

saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Auces novada simboliku” 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21. panta pirmās daļas 7.punktu,  

12. pantu, 43.panta trešo un ceturto daļu 

 

 

1. Izdarīt Auces novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos nr.5 „Par 

Auces novada simboliku” grozījumus, aizstājot saistošo noteikumu 11.2.punktā 

apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 143,00”. 

 

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

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          Gints Kaminskis 



 

 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AUCES NOVADA DOME 
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,  

tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv 

 

 

2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 

“Par grozījumiem Auces novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Auces novada simboliku”” 

paskaidrojuma raksts 
Aucē 

 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā daļa 

nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai 

nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu 

grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai 

kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro 

ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne vēlāk kā 

piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi 

maiņas kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu 

grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru 

sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto 

maiņas kursu. 

Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr. 5 „Par Auces novada simboliku”. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana euro 

ieviešanai. Latos izteikto skaitlisko vērtību 

konvertācija uz euro veikta saskaņā ar Euro ieviešanas 

kārtības likuma 6.pantu, ievērojot šā likuma 32.pantā 

noteikto.  

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms 

 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          G.Kaminskis 

 


