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APSTIPRINĀTI 
ar RiebiĦu novada domes  2013. gada 15. oktobra  

lēmumu Nr. 3 /prot. Nr.19/ 
 

Grozījums 2011.gada 12.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr. 5 „Zemes, meža un ēku 
novērt ēšanas kritēriji, nosakot atbilst ību trūcīgas ăimenes (personas) statusam 

RiebiĦu novada iedzīvotājiem” 
 

Izdoti saskaĦā ar  
EURO ieviešanas kārtības likuma 31.pantu 

 
1. Izdarīt RiebiĦu novada domes 2011.gada 12.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.5 

„ Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes 

(personas) statusam RiebiĦu novada iedzīvotājiem” šādu grozījumu: 

2.3.apakšpunktā aizstāt vārdus „ir mazāks par 2000,00 latiem” ar vārdiem „ir mazāks 

par  2846 EUR  (2846 EUR)”; vārdus „tiek palielināts par Ls 1000” ar vārdiem „tiek 

palielināts par 1423 EUR”. 

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījums 2011.gada 12.aprīĜa saistošajos 

noteikumos Nr. 5 „Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību 

trūcīgas ăimenes (personas) statusam RiebiĦu novada iedzīvotājiem” stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri. 

 
 
Domes priekšsēdētājs         I.Meluškāns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RiebiĦu novada domes 2013.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi 
2011.gada 12.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.5 „ Zemes, meža un ēku novērt ēšanas 

krit ēriji, nosakot atbilst ību trūcīgas ăimenes (personas)  
statusam RiebiĦu novada iedzīvotājiem” 

 paskaidrojuma raksts 
 

I. Normat īvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 

Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 12.aprīĜa saistošajos 
noteikumos Nr.5 „ Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, 
nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam RiebiĦu 
novada iedzīvotājiem”” projekts (turpmāk - projekts) izstrādāts, 
pamatojoties uzr Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu. 

2. Pašreizējā situācija un 
problēmas 

RiebiĦu novada domes 2011.gada 12.aprīĜa saistošajos noteikumos 
Nr.5 „ Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot 
atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam RiebiĦu novada 
iedzīvotājiem” kritēriji  ir   norādīti latos.  ĥemot vērā to, ka ar 
2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, minētajos 
saistošajos noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot 
nekustamā īpašuma kadastra novērtējumu euro.  Lai saistošajos 
noteikumos kadastra vērtība nebūtu jānorāda ar centiem, RiebiĦu 
novada dome, veicot pārrēėinu no latiem uz euro, noapaĜoja 
summas līdz pilniem euro  par labu iedzīvotājiem.  

3. Normatīvā akta projekta 
mērėis un būtība 

Projekta mērėis ir pielāgot RiebiĦu novada domes 2011.gada 
12.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.5 „ Zemes, meža un ēku 
novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes 
(personas) statusam RiebiĦu novada iedzīvotājiem” euro 
ieviešanai.  
Aprēėins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami fiksētu euro 
maiĦas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 = LVL 0,702804), pēc 
tam kadastra vērtības tika noapaĜotas līdz pilniem euro (uz augšu) 
par labu iedzīvotājiem. Aprēėina rezultāti pašvaldības budžetu 
neietekmēs.  

 II. K ā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā akta 
izpilde no pašvaldības puses – vai 
tiek radītas jaunas institūcijas vai 
paplašinātas esošo institūciju 
funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.  
 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par 
normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts informatīvajā izdevumā 
“RiebiĦu Novada ZiĦas”, Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijas mājaslapā internetā un pašvaldības 
mājaslapā internetā. 

III. Cita inform ācija 
Nav 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs         Ilmārs Meluškāns 

 
 


