Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 18/13
(protokols Nr.15, p.4.3)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

„Grozījumi 2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr.13/10
„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks”
sniegtie pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās
daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta
ceturto daļu

1. Izdarīt pašvaldības 15.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 13/10 „Stopiņu novada
pašvaldības aģentūras „Saimnieks” sniegtie pakalpojumi” šādus grozījumus:
1.1.
Izteikt Pielikuma Nr. 1. „Komunālo pakalpojumu cenrādis” tabulu šādā redakcijā:
Komunālo pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojums
1 Ūdensapgāde- atdzelžots ūdens
2 Ūdensapgāde- atdzelžots ūdens

Mērvienība
EUR/m3
EUR /cilv

Maksa
bez
PVN
0,306
2.339

Maksa
ieskaitot
PVN
PVN
21%
0,37
21%
2.83

3 Svītrots/Izslēgts
4
5
6
7
8

Svītrots/Izslēgts
Kanalizācijas tīkla pakalpojumi
Kanalizācijas tīkla pakalpojumi
Svītrots/Izslēgts
Svītrots/Izslēgts

Siltumenerģijas realizācijas maksa
9 (pastāvīgā daļa)

EUR/m3
EUR /cilv

EUR /MWh

0,2149
1,620

21%
21%

0,26
1,96

10.30

12%

11.54

Siltumenerģijas realizācijas maksa
10 Cekules katlumājai (pastāvīgā daļa)
11 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
12 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Kanalizācijas notekūdeņu izvešanas
13 pakalpojumu maksa iedzīvotājiem
Kanalizācijas notekūdeņu izvešanas
pakalpojumu maksa juridiskām
14 personām
15 Ēku uzturēšana un apsaimniekošana
1.2.

7.10
0.80
3.95

12%
21%
21%

7.95
0.97
4.78

EUR /1muca

31.45

21%

38.05

EUR /1muca

71.14

21%

86.08

EUR / m2

0,28

Izteikt Pielikuma Nr. 2. 1.1. p. „Transports skolēnu pārvadājumiem” tabulu šādā
redakcijā:
1. 1. Transports skolēnu pārvadājumiem
Transporta pakalpojumu maksa (EUR /1 st.)
Transporta veids

Mercedes Benz GV 8911
Mercedes Benz HA 4705
Mercedes-Benz FM 2938
VOLVO B 10M EN 4581
Mercedes-Benz (Sprinter) 413
1.3.

EUR /MWh
EUR /cilv
EUR /m3

Maksa 1 *
ieskaitot
PVN (21%)
27.72
35.12
35.12
41.36
27.72

Maksa 2 **
ieskaitot
PVN (21%)

Maksa Stopiņu
novada funkciju
nodrošināšanai

12.11
11.81
11.81
15.27
12.11

Izteikt Pielikuma Nr. 2. 1.2. p. „Ceļa un labiekārtošanas transports” tabulu šādā
redakcijā:
1.2. Ceļu un labiekārtošanu transports
Transporta pakalpojumu maksa (EUR /1 st.)
Transporta veids

T 5725 LL Kubota
T-5091 LL Greideris
BZ 9794 GAZ
T 1580 LR, Belarus 920.3
Frontalais iekrāvējs JSB
AV 4672 UAZ santehniķi
BZ 9793 ZIL
GAZ-53 CV 9466 Ugunsdzēs.
Traktors MULTIONE SL320 T 6836 LT
VW Trasporter FR 4930
Autopacēlājs (celtniecības nodaļa)
Mercedes Benz 1314 (ceļi) HD 513

Maksa 1 *
ieskaitot
PVN (21%)
27.06
48.15
20.79
24.22
31.96
22.91
23.19
18.24
21.67
18.17
17.22
37.49

Maksa Stopiņu
novada funkciju
nodrosināšanai
25.64
46.73
19.37
22.79
30.53
21.49
21.77
16.82
20.25
16.75
15.79
36.07

26.29
33.69
33.69
39.94
26.29

Transporta veids

Volvo FM 64R

1.4.

Mērvienība

Maksa Stopiņu
novada funkciju
nodrošināšanai

Maksa,
ieskaitot
PVN (21%)

EUR /1st.

99.15

97.01

EUR /1km

1.18

1.14

Izteikt Pielikuma Nr. 2. 1.3. p. „Automazgātavas pakalpojumu (roku darbs) maksa”
tabulu šādā redakcijā:
1.3. Automazgātavas pakalpojumu (roku darbs) maksa

(EUR /1 vienības izmaksa)

5.83
7.30
18.97
8.75
1.47

Maksa
Stopiņu
novada
funkciju
nodrošināšana
i
5.32
6.77
18.45
8.24
1.37

Automašīnas skalošana (tikai ar augstspiediena mazgāšanas
ierīci)

2.19

2.05

Salona tīrīšana ar putekļsūcēju (ieskaitot: paneļus un paklājus)
Bagāžnieku tīrīšana
Stiklu tīrīšana
Dzinēja mazgāšana
Paklāju noskalošana (komplekts līdz 5 gb.)

5.83
1.47
2.19
7.30
1.47

5.32
1.37
2.05
6.77
1.37

Maksa,
ieskaito
t PVN
(21%)

Pakalpojumu veids

Vieglās automašīnas virsbūves mazgāšana
Džipa virsbūves mazgāšana
Smagās automašīnas un autobusa virsbūves mazgāšana
Mikroautobusa virsbūves mazgāšana
Vaskošana

1.5. Izteikt Pielikuma Nr. 2. 1.4. p. „Remontdarbnīcu un ceļu strādnieku darba izmaksas”
tabulu šādā redakcijā:
1.4.Remontdarbnīcu un ceļu strādnieku darba izmaksas

Pakalpojumu veids
Autoatslēdznieks
Metinātājs
Virpotājs
Ceļmalu izpļaušana ar trimmeri
Ceļmalu un grāvju izzāģēšana no
krūmiem un bīstamiem kokiem
Ceļu, ielu kaisīšana ziemas periodā ar
smiltīm (roku darbs)

Vienības

Maksa,
ieskaitot
PVN
(21%)

Maksa Stopiņu
novada funkciju
nodrošināšanai

1 stunda
1 stunda
1 stunda
1 stunda*

13.77
13.77
13.77
7.94

13.43
13.43
13.43
7.63

1 stunda*

7.94

7.63

1 stunda*

8.61

7.33

1.6. Izteikt Pielikuma Nr. 2. 2. p. „Stopiņu novada administratīvās teritorijas laukuma nomas
maksa” tabulu šādā redakcijā:

Pakalpojumu veids

Maksa,
ieskaitot
PVN (21%)

Par Institūta iela 1 laukuma izmantošanu
Par Institūta iela 7 laukuma izmantošanu
Par laukuma izmantošanu Kravas
autotransportam

21.88 EUR
21.88 EUR
36.48 EUR

P/A „Saimnieks” darbinieku īpašumā esošo
automašīnu novietošana stāvlaukumos 50
% (no maksas)
Stopiņu novada domes īpašumā esošo
automašīnu novietošana stāvlaukumos

10.96 EUR

bezmaksas

1.7. Aizstāt 3. pielikumā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar euro simbolisko apzīmējumu
„EUR”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1. janvārī.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 19/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

„Grozījumi Stopiņu novada domes 2012. gada 28. novembra Saistošajos
noteikumos Nr. 27/12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Stopiņu novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu, 28.06.2005.
MK noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas„ 16.¹
punktu.

Izdarīt Stopiņu novada domes 2012. gada 28. novembra Saistošajos

noteikumos Nr. 27/12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Stopiņu novadā” (Publicēti Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā
„Tēvzemīte“ 05.04.2013) šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu tekstā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar euro simbolisko
apzīmējumu „EUR”.
2. Aizstāt noteikumu tekstā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli, kas nosaka
skaitlisko vērtību nodevas likmei:
2.1. „Ls 1,50” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 2,00”
2.2. „Ls 2,50” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 3,00”
2.3.„Ls 3,00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 4,00”
2.4.„Ls 3,50” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 4,00”
2.5.„Ls 5,00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 7,00”
2.6.„Ls 8,00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 11,00”
2.7.„Ls 10,00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 14,00”
2.8.„Ls 15,00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 21,00”
2.9.„Ls 20,00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 28,00”
2.10. „Ls 25,00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 35,00”
2.11. „Ls 30,00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 42,00”
3. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 20/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 25. marta Saistošajos
noteikumos Nr. 06/09 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZMANTOJAMI UN
APSAIMNIEKOJAMI STOPIŅU NOVADA PUBLISKIE ŪDEŅI UN TO
KRASTI””
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām", 15.panta pirmās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 41.panta pirmās daļas
1.punktu, 43.panta pirmās daļas
1.punktu, trešo daļu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2009. gada 25. marta Saistošajos
noteikumos Nr. 06/09 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZMANTOJAMI UN
APSAIMNIEKOJAMI STOPIŅU NOVADA PUBLISKIE ŪDEŅI UN
TO KRASTI” šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3.punktā vārdus un skaitļus
„no 20 līdz 200 latiem” ar vārdiem un skaitļiem „no 29 līdz 285
euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

Stopiņu novada domes 2013.gada 13. novembra Saistošo noteikumu Nr.
20/13
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 25. marta Saistošajos
noteikumos Nr. 06/09 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZMANTOJAMI UN
APSAIMNIEKOJAMI STOPIŅU NOVADA PUBLISKIE ŪDEŅI UN TO
KRASTI””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības
likuma” nosacījumiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi groza piemērojamos sodus, ievērojot „Euro
ieviešanas kārtības likuma” 32.panta nosacījumus par soda apmēru
apaļošanu.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi būtiski neietekmēs.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi
būtiski neietekmēs

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi nemainīs esošās administratīvās procedūras.

Nav attiecināms.

Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 21/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

„Grozījumi Stopiņu novada domes 2012.gada 14.novembra
Saistošajos noteikumos Nr. 25/12 „Par koku ciršanu ārpus meža
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2012.gada 14.novembra Saistošajos noteikumos
Nr. 25/12 „Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada administratīvajā
teritorijā” (Publicēti Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā
„Tēvzemīte“ 05.04.2013) šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu tekstā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar euro
simbolisko apzīmējumu „EUR”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 22/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

„Grozījumi Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra Saistošajos
noteikumos Nr. 19/12 „Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu
novadā””
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra Saistošajos
noteikumos Nr. 19/12 „Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu
novadā” šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu tekstā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar euro
simbolisko apzīmējumu „EUR”.
1.2.Aizstāt noteikumu 5.1.punktā, 8.punktā vārdus un skaitli „Ls 150 (viens
simts piecdesmit lati)” ar vārdiem un skaitli „EUR 215 (divi simti
piecpadsmit euro)”;
1.3.Aizstāt noteikumu 5.2.punktā vārdus un skaitli „Ls 75 (septiņdesmit pieci
lati)” ar vārdiem un skaitli „EUR 110 (viens simts desmit euro)”;
1.4.Aizstāt noteikumu 12.1.punktā skaitli „80” ar skaitli „115”; skaitli „70” ar
skaitli „100”; skaitli „60” ar skaitli „90”;
1.5.Aizstāt noteikumu 12.2.punktā skaitli „20” ar skaitli „30”; skaitli „15” ar
skaitli „25”; skaitli „10” ar skaitli „15”;
1.6.Aizstāt noteikumu 12.3.punktā skaitli „120” ar skaitli „175”; skaitli „100”
ar skaitli „145”; skaitli „90” ar skaitli „130”;
1.7.Aizstāt noteikumu 12.4.punktā skaitli „300” ar skaitli „430”; skaitli „250”
ar skaitli „360”; skaitli „200” ar skaitli „285”;
1.8.Aizstāt noteikumu 12.5.punktā skaitli „500” ar skaitli „715”; skaitli „400”
ar skaitli „570”; skaitli „300” ar skaitli „430”
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 23/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

„Grozījumi Stopiņu novada domes 2012.gada 27.jūnija Saistošajos
noteikumos Nr. 17/12 „Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības
iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 14.panta trešo daļu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu
un Izglītības likuma 12.panta 21. daļu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2012.gada 27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.
17/12 „Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 2.1.1., 2.1.2.punktos vārdus un skaitli „Ls 5.00 (pieci
lati)” ar vārdiem un skaitli „EUR 7 (septiņi euro)”;
1.2.Aizstāt noteikumu 2.1.3.punktā vārdus un skaitli „7.50 (septiņi lati,
piecdesmit santīmu)” ar vārdiem un skaitli „EUR 10 (desmit euro)”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
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2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 24/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2012.gada 27.jūnija Saistošajos
noteikumos Nr. 16/12 „Stopiņu novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
Stopiņu novada domes 2012.gada 27.jūnija Saistošajos
noteikumos Nr. 16/12 „Stopiņu novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ” šādus grozījumus:

1. Izdarīt

1.1.Aizstāt noteikumu 2.4.punktā vārdus un skaitli „2000.00 Ls (divi tūkstoši
latu, 00 sant.)” ar vārdiem un skaitli „2846.00 EUR (divi tūkstoši astoņi
simti četrdesmit seši euro, 00 centi)”;
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 25/13
(protokols Nr.15, p.4.3)
Ar precizējumu: 11.12.2013., prot.Nr.17, p.4.2.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi 2012.gada 16.maija Saistošajos noteikumos Nr. 12/12 „PAR
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKUMA ATSEVIŠĶU NORMU
PIEMĒROŠANU STOPIŅU NOVADĀ””
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”45. pantu un
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu

Izdarīt Stopiņu novada domes 2012.gada 16.maija Saistošajos noteikumos Nr.

12/12 „PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKUMA ATSEVIŠĶU
NORMU PIEMĒROŠANU STOPIŅU NOVADĀ” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 3.punktā vārdus un skaitli „Ls 500 (pieciem simtiem
latiem)” ar vārdiem un skaitli „EUR 711.44 (septiņiem simtiem vienpadsmit euro, 44
centiem)”; vārdu un skaitli „500 latus” ar vārdu un skaitli „711.44 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
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2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 26/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra Saistošajos
noteikumos Nr.13 „Stopiņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi“”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.pantu un 43.panta pirmās daļas 4.punktu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra Saistošajos noteikumos
Nr.13 „Stopiņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu tekstā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar euro
simbolisko apzīmējumu „EUR”.
1.2.Aizstāt noteikumu tekstā skaitli, kas nosaka naudas sodu:
1.2.1. „2” ar skaitli „3”
1.2.2. „3” ar skaitli „5”
1.2.3. „5” ar skaitli „8”;
1.2.4. „10” ar skaitli „15”
1.2.5. „15” ar skaitli „22”
1.2.6. „20” ar skaitli „29”
1.2.7. „25” ar skaitli „36”
1.2.8. „30” ar skaitli „43”
1.2.9. „35” ar skaitli „50”
1.2.10. „45” ar skaitli „65”
1.2.11. „50” ar skaitli „72”
1.2.12. „75” ar skaitli „107”
1.2.13. „100” ar skaitli „143”
1.2.14. „150” ar skaitli „214”
1.2.15. „200” ar skaitli „285”
1.2.16. „250” ar skaitli „356”
1.2.17. „300” ar skaitli „427”
1.2.18. „450” ar skaitli „641”
1.2.19. „500” ar skaitli „712”
1.2.20. „750” ar skaitli „1068”
1.2.21. „900” ar skaitli „1281”

2. Aizstāt noteikumu 3.3., 3.12., 3.27., 3.31., 3.37., 3.39.punktos naudas sodu
lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „250 Ls” ar euro simbolisko
apzīmējumu un skaitli „350 EUR”.
3. Aizstāt noteikumu 3.1.4., 3.35.punktos naudas sodu lata simbolisko
apzīmējumu un skaitli „300 Ls” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli
„350 EUR”.
4. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Stopiņu novada domes 2013.gada 13. novembra Saistošo noteikumu Nr.
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra Saistošajos
noteikumos Nr.13 „Stopiņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi“”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības
likuma” nosacījumiem.
Saistošie noteikumi groza piemērojamos sodus, ievērojot „Euro
ieviešanas kārtības likuma” 32.panta nosacījumus par soda apmēru
apaļošanu un grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 26.panta trešajā daļā (spēkā no 01.01.2014.), kas nosaka, ka
pašvaldību domes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to
pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz
trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz tūkstoš
četrsimt euro.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi būtiski neietekmēs.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi
būtiski neietekmēs

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi nemainīs esošās administratīvās procedūras.

Nav attiecināms.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
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STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 27/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

„Grozījumi Stopiņu novada dome 2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 9/10 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 3.daļu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.1, 3., 4.d.
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 9/10 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā” šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu tekstā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar euro
simbolisko apzīmējumu „EUR”.
1.2.Aizstāt noteikumu 3.3.2.1.punktā vārdus un skaitli „LVL 20 (divdesmit
lati)” ar vārdiem un skaitli „EUR 28 (divdesmit astoņi euro)”.
1.3.Aizstāt noteikumu 3.3.2.1.punktā vārdus un skaitli „LVL 500 (pieci simti
lati)” ar vārdiem un skaitli „EUR 711 (septiņi simti vienpadsmit euro)”.
1.4.Svītrot noteikumu 3.3.1 punktu.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
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Nr. 28/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

„Grozījumi 2010. gada 24. marta Saistošajos noteikumos Nr. 7/10
„Stopiņu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 15.panta
pirmās
daļas1.punktu
un
43.panta pirmās daļas 11.punktu,
43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2010. gada 24. marta Saistošajos
noteikumos Nr. 7/10 „Stopiņu novada ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
noteikumi” šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu 7.2.punktā vārdus un skaitli „Ls 100 (simts latu)” ar
vārdiem un skaitli „EUR 350 (trīs simti piecdesmit euro)”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Stopiņu novadā

Nr. 29/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi 2010. gada 24. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 5/10 „Par
pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā””
Izstrādāti saskaņā ar likumiem „Par pašvaldībām”21.pantu
un 43.panta 3.daļu,"Par zemes reformu LR lauku apvidos",
MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība",
MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”18.punktu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2010. gada 24. februāra Saistošajos noteikumos
Nr. 5/10 „Par pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā” šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu 4.1.1.punktā vārdus un skaitli „1 sant. (viens santīms)”
ar vārdiem un skaitli „0.01 EUR (nulle euro, 1 cents)”.
1.2.Aizstāt noteikumu 4.1.2.punktā vārdus un skaitli „0,5 sant. (nulle komats
pieci santīmi)” ar vārdiem un skaitli „0.7 (0.7 centi)”.
1.3.Aizstāt noteikumu 4.2.punktā vārdus un skaitli „Ls 1 (viens lats)” ar
vārdiem un skaitli „1.40 EUR (viens euro, 40 centi)”.
1.4.Aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu" ar vārdiem „”Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.punktu”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Nr. 30/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 16. decembra Saistošajos
noteikumos Nr. 28/09 „Par suņu turēšanas nodevu Stopiņu novadā””
Izdoti pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām’’
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
Likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 5.punktu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2009. gada 16. decembra Saistošajos
noteikumos Nr. 28/09 „Par suņu turēšanas nodevu Stopiņu novadā” šādus
grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu 3.1.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „6,LVL” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „8,50 EUR”.
1.2.Aizstāt noteikumu 3.2.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „10,LVL” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „14,00 EUR”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Nr. 31/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 2. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 25/09 „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un
bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām"
43.panta ceturto daļu un Latvijas Republikas
Autopārvadājumu likuma 35.panta 1. daļu, 39. panta 5 daļu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2009. gada 2. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 25/09 „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Stopiņu novada administratīvajā
teritorijā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 1.3.1.1.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „LVL
0,50” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „0.70 EUR”.
1.2. Aizstāt noteikumu 1.3.1.2.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „LVL
1,50” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „ 2.10 EUR”.
1.3. Aizstāt noteikumu 1.3.1.3.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „LVL
6,00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „ 8.50 EUR”.
1.4. Aizstāt noteikumu 2.9.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „LVL
25” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „ 35.50 EUR”.
1.5. Aizstāt noteikumu 2.9.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „LVL
12,50” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „ 17.70 EUR”.
1.6. Aizstāt noteikumu 2.9.punktā vārdus un skaitli „Ls 5,- (pieci lati)” ar euro
simbolisko apzīmējumu un skaitli „ 7.10 EUR”.
1.7. Aizstāt noteikumu 2.9.punktā vārdus un skaitli „Ls 2,50 (divi lati piecdesmit
santīmu)” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „ 3.50 EUR”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Nr. 32/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 11. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 24/09 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu,
sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Stopiņu novada
teritorijā””
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas
7.punktu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2009. gada 11. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 24/09 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu,
sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Stopiņu novada
teritorijā” šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu 16.punktā vārdus un skaitli „LVL 2 (divi lati)” ar euro
simbolisko apzīmējumu un skaitli „ 2.80 EUR”.
1.2.Aizstāt noteikumu 18.1.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „2
LVL” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „ 2.80 EUR”.
1.3.Aizstāt noteikumu 22.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „LVL
25” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „ 35.50 EUR”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
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Nr. 33/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 11. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 23/09 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada
teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta
1. daļas 7. punktu un Reklāmas likuma 7. panta
3. daļu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2009. gada 11. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 23/09 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada
teritorijā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 53.1.punktā vārdus un skaitli „100 (viens simts) latiem”
ar vārdiem un skaitli „ 143.00 (Viens simts četrdesmit trīs) EUR”
1.2. Aizstāt noteikumu 53.2.punktā vārdus un skaitli „250 (divi simti piecdesmit)
latiem” ar vārdiem un skaitli „ 350 (trīs simti piecdesmit) EUR
1.3. Aizstāt noteikumu 53.3.punktā vārdus un skaitli „50 (piecdesmit) latiem” ar
vārdiem un skaitli „72(Septiņdesmit divi) EUR”
1.4. Aizstāt noteikumu 53.4.punktā vārdus un skaitli „100 (viens simts) latiem” ar
vārdiem un skaitli „ 143(Viens simts četrdesmit trīs) EUR”
1.5. Aizstāt noteikumu 53.5.punktā vārdus un skaitli „100 (viens simts) latiem” ar
vārdiem un skaitli „143(Viens simts četrdesmit trīs) EUR”
1.6. Aizstāt noteikumu 53.6.punktā vārdus un skaitli „250 (divi simti piecdesmit)
latiem” ar vārdiem un 350(Trīs simti piecdesmit) EUR”
1.7. Aizstāt noteikumu 53.7.punktā vārdus un skaitli „100 (viens simts) latiem” ar
vārdiem un skaitli „ 143(Viens simts četrdesmit trīs) EUR”
1.8. Aizstāt noteikumu 53.8.punktā vārdus un skaitli „100 (viens simts) latiem” ar
vārdiem un skaitli „143(Viens simts četrdesmit trīs) EUR
1.9. Aizstāt noteikumu 53.9.punktā vārdus un skaitli „200 (divi simti) latiem” ar
vārdiem un skaitli „285( Divi simti astoņdesmit pieci) EUR”
1.10.
Aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus un skaitli
„2.daļu" ar vārdiem un skaitli „3.daļu”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Nr. 34/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 3. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 08/09 „Kārtība, kādā Stopiņu novada dome līdzfinansē
bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības
iestādē”“
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta 3.daļu un 15.panta 1.daļas 4.punktu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2009. gada 3. jūnija saistošajos noteikumos Nr.
08/09 „Kārtība, kādā Stopiņu novada dome līdzfinansē bērna pirmsskolas
izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 4.punktā vārdus un skaitli „Ls 100,00 (viens simts lati 00
santīmi)” ar vārdiem un skaitli „143(Viens simts četrdesmit trīs) EUR”
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Nr. 35/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 25. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 04/09 „Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada
teritorijā”“
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu,14.panta trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,9.,10.punktiem
1.

Izdarīt Stopiņu novada domes 2009. gada 25. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 04/09 „Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā” šādus
grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu tekstā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli, kas
nosaka skaitlisko vērtību nodevas likmei:
1.1.1. „Ls 1” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 1.40”
1.1.2. „Ls 2” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 2.80”
1.1.3. „Ls 25” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 35.50”
1.1.4. „Ls 50” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 71.00”
1.1.5. „Ls 100” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 142.00”
1.1.6. „0.10” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 0.14”;
1.1.7. „0.50” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 0.70”
1.1.8.
„Ls 10.00” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR
14.00”

2. Aizstāt noteikumu 4.pielikumā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli, kas nosaka
skaitlisko vērtību nodevas likmei:
2.1. „Ls” ar euro simbolisko apzīmējumu „EUR”
2.2. skaitli „2” ar skaitli „2.80”
2.3. skaitli „4” ar skaitli „5.60”
2.4. skaitli „6” ar skaitli „8.50”
2.5. skaitli „8” ar skaitli „11.30”

2.6. skaitli „10” ar skaitli „14.20”
2.7. skaitli „12” ar skaitli „17.00”
2.8. skaitli „14” ar skaitli „19.90”
2.9. skaitli „16” ar skaitli „22.70”
2.10. skaitli „18” ar skaitli „25.60”
2.11. skaitli „22” ar skaitli „31.30”
2.12. skaitli „24” ar skaitli „34.10”
2.13. skaitli „28” ar skaitli „39.80”
2.14. skaitli „32” ar skaitli „45.50”
2.15. skaitli „38” ar skaitli „54.00”
2.16. skaitli „44” ar skaitli „62.60”
2.17. skaitli „50” ar skaitli „71.10”
2.18. skaitli „56” ar skaitli „79.60”
2.19. skaitli „62” ar skaitli „88.20”
2.20. skaitli „70” ar skaitli „99.60”
2.21. skaitli „78” ar skaitli „110.90”
2.22. skaitli „88” ar skaitli „125.20”
2.23. skaitli „96” ar skaitli „136.60”
2.24. skaitli „106” ar skaitli „150.80”
2.25. skaitli „116” ar skaitli „165.00”
2.26. skaitli „130” ar skaitli „184.90”
2.27. skaitli „148” ar skaitli „210.50”
2.28. skaitli „166” ar skaitli „236.20”
3. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Stopiņu novada domes 2013.gada 13. novembra Saistošo noteikumu Nr.35/13
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 25. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 04/09 „Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”“
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības
likuma” nosacījumiem.

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos
euro ieviešanai.
Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās
daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro kursu EUR 1 =
LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz leju līdz veselam
skaitlim un centam.
Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetu saistošie
noteikumi būtiski neietekmēs. Nodevas likme noapaļošanas
rezultātā netiek paaugstināta, līdz ar to noapaļošanas
rezultāts nav personai nelabvēlīgāks.

Nav attiecināms.

Saistošie noteikumi nemainīs esošās administratīvās procedūras.

Nav attiecināms.
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Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 36/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2008. gada 23.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/08 „„Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem),
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei”“
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta
pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2008. gada 23.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/08 „„Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem),
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 3.punktā vārdus un skaitli „Ls 50” ar vārdiem un skaitli
„EUR 72”
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 37/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2005. gada 16.februāra saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Par personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību un pašvaldības palīdzības
sniegšanas kārtība”“
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 36.1pantu, Latvijas Republikas likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”5.,
9.,10.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2005. gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.
11 „Par personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā, reģistrācijas kārtību un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” šādus
grozījumus:
1.2.Aizstāt noteikumu tekstā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli, kas
nosaka skaitlisko vērtību:
1.2.1. „Ls 80” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 114”
1.2.2. „Ls 150” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „EUR 215”
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 13.novembrī
Stopiņu novadā

Nr. 38/13
(protokols Nr.15, p.4.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi 2004. gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7
„Stopiņu pagasta pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju
uzturēšanas noteikumi”“
Izdoti saskaņā ar likuma
‘’Par pašvaldībām’’43.pantu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2004. gada 30.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.7 „Stopiņu pagasta pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju
uzturēšanas noteikumi” šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu 5.punktā vārdus un skaitli „Ls 50,00” ar vārdiem un
skaitli „EUR 350”.
1.2.Svītrot noteikumu 6.3.punktu.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Stopiņu novada domes 2013.gada 13. novembra Saistošo noteikumu Nr. 37/13
„Grozījumi 2004. gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 „Stopiņu pagasta
pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”“
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības
likuma” nosacījumiem.
Saistošie noteikumi groza piemērojamos sodus, ievērojot „Euro
ieviešanas kārtības likuma” 32.panta nosacījumus par soda apmēru
apaļošanu un grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 26.panta trešajā daļā (spēkā no 01.01.2014.), kas nosaka, ka
pašvaldību domes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to
pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz
trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz tūkstoš
četrsimt euro.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi būtiski neietekmēs.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi
būtiski neietekmēs

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi nemainīs esošās administratīvās procedūras.

Nav attiecināms.
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Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518, fakss 67910532
novada.dome@stopini.lv

2013.gada 27.novembrī
Stopiņu novadā

Nr.39/13
(protokols Nr.16, p.3.3.1)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi 2012. gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.24/12 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu Stopiņu novadā””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
Ministru Kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.4.punktu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2012. gada 14.novembra saistošajos
noteikumos Nr.24/12 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Stopiņu novadā” šādus
grozījumus:
1.1.Aizstāt noteikumu 5.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „180.00
Ls” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli „257,00 EUR”.
1.2.Aizstāt noteikumu 6.1.3.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli
„1000.00 Ls” ar euro simbolisko apzīmējumu un skaitli 1423,00 EUR”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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