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 APSTIPRINĀTI 

ar Kocēnu novada domes 
2013. gada 10. oktobra 

sēdes lēmumu, 
protokols Nr. 14 (29.§) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/2013 

 
Groz ījumi 2012. gada 11. apr īļa Saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 

“Par soci ālās pal īdzības pabalstiem Koc ēnu novad ā”    
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, 
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 

“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 13. 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. 
13/2012 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā” (apstiprināti ar Kocēnu 
novada domes 2012. gada 11. aprīļa sēdes lēmumu, protokols Nr. 5, 29.§) šādus 
grozījumus: 
1.1. aizstāt 7.2. punktā skaitli un vārdu „Ls 180,00” ar skaitli un vārdu „256,12 euro”, 
1.2. aizstāt 7.3. punktā skaitli un vārdu „Ls 125,00” ar skaitli un vārdu „177,86 euro”, 
1.3. aizstāt 33. punktā skaitli un vārdu „Ls 180,00” ar skaitli un vārdu „256,12 euro”, 

skaitli un vārdu „Ls 125,00” ar skaitli un vārdu „177,86 euro” 
1.4. aizstāt 35. punktā skaitli un vārdu „Ls 80,00” ar skaitli un vārdu „113,83 euro”, 
1.5. aizstāt 36. punktā skaitli un vārdu „Ls 90,00” ar skaitli un vārdu „128,06 euro”, 
1.6. aizstāt 42. punktā skaitli un vārdu „0,70 Ls” ar skaitli un vārdu „1,00 euro”, 
1.7. aizstāt 55. punktā skaitli un vārdu „Ls 25.-” ar skaitli un vārdu „35,57 euro”, 

skaitli un vārdu „Ls 180,00” ar skaitli un vārdu „256,12 euro”, 
1.8. aizstāt 61. punktā skaitli un vārdu „Ls 180,00” ar skaitli un vārdu „256,12 euro”, 
1.9. aizstāt 64. punktā skaitli un vārdu „Ls 150,00” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”. 

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