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                                     APSTIPRINĀTI 
ar Kocēnu novada domes 

2013. gada 12. decembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 17 (9.§) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 34/2013  

 
Par groz ījumiem Koc ēnu novada domes 2010. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 14/2010 “Par rekl āmas un citas vizu ālās inform ācijas izvietošanu publisk ās viet ās 
Koc ēnu novada teritorij ā”  

                                                                     
 Izdoti saskaņā ar 

Latvijas Republikas 
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 

7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu un 
2013. gada 1. marta Euro ieviešanas 

kārtības likuma 6. un 31. pantu 
 

1. Izdarīt Kocēnu novada domes 2010. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 
14/2010 “Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Kocēnu 
novada teritorijā” (apstiprināti ar Kocēnu novada domes 2010. gada 14. oktobra sēdes 
lēmumu, protokols Nr. 17, 6.§)  šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt  saistošo noteikumu 4.2. punktu jaunā redakcijā, papildinot 4.2.1. punktu ar 

apakšpunktiem 4.2.1.1., 4.2.1.2., papildinot 4.2.2. punktu ar apakšpunktiem 4.2.2.1., 
4.2.2.2. un papildinot 4.2.3. punktu ar apakšpunktiem 4.2.3.1. un 4.2.3.2. šādā 
redakcijā: 

“4.2. Par saistošo noteikumu neievērošanu vainīgai personai var tikt piemērots naudas 
sods: 

4.2.1. par reklāmas uzstādīšanu nesaskaņojot ar pašvaldību: 
4.2.1.1. fiziskām personām līdz trīssimt piecdesmit euro; 
4.2.1.2. juridiskām personām līdz tūkstoš četrsimt euro. 

4.2.2. par reklāmas nenoņemšanu pēc atļautā termiņa beigām; 
4.2.2.1. fiziskām personām līdz astoņdesmit euro; 
4.2.1.2. juridiskām personām līdz divsimt euro. 

4.2.3. par īslaicīgās reklāmas izvietošanu šim nolūkam neatļautās vietās: 
4.2.3.1. fiziskām personām līdz četrdesmit euro; 
4.2.3.2. juridiskām personām līdz simts euro.” 

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi  spēku zaudē Kocēnu novada domes 2013. gada 
10. oktobra saistošie noteikumi Nr. 18/2013. “Grozījumi 2010. gada 14. oktobra 
Saistošajos noteikumos Nr. 14/2012 “Par reklāmas un citas vizuālās informācijas 
izvietošanu publiskās vietās Kocēnu novada teritorijā””. 

3. Noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                              Jānis Olmanis 
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