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 APSTIPRINĀTI 

ar Kocēnu novada domes 
2013. gada 10. oktobra 

sēdes lēmumu, 
protokols Nr. 14 (28.§) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22/2013 

 
Groz ījumi 2012. gada 11. apr īļa Saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 

“Par materi ālo atbalstu Koc ēnu novada iedz īvot ājiem”  
 

Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas 

likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Ministru Kabineta 2006. gada 19. decembra 

noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 
43. punktu un 2013. gada 1. marta  

Euro ieviešanas kārtības likuma 6. un 31. pantu. 
 

1. Izdarīt Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 
12/2012 „Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem” (apstiprināti ar Kocēnu 
novada domes 2012. gada 11. aprīļa sēdes lēmumu, protokols Nr. 5, 28.§) šādus 
grozījumus: 
1.1. aizstāt 7. punktā skaitli un vārdu „Ls 60,00” ar skaitli un vārdu „85,37 euro”, 
1.2. aizstāt 12. punktā skaitli un vārdu „Ls 100,00” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”, 
1.3. aizstāt 13. punktā skaitli un vārdu „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”, 
1.4. aizstāt 15. punktā skaitli un vārdu „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”, 
1.5. aizstāt 19. punktā skaitli un vārdu „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”, 
1.6. aizstāt 20. punktā skaitli un vārdu „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”, 
1.7. aizstāt V. nodaļas 21. punktā skaitli un vārdu „Ls 100,00” ar skaitli un vārdu 

„142,29 euro”, 
1.8. aizstāt VI. nodaļas 21. punktā skaitli un vārdu „Ls 200,00” ar skaitli un vārdu 

„284,57 euro”, 
1.9. aizstāt 22. punktā skaitli un vārdu „Ls 400,00” ar skaitli un vārdu „569,15 euro”. 

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