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                                   APSTIPRINĀTI 
ar Kocēnu novada domes 

2013. gada 12. decembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 17 (8.§) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 33/2013 

 
Par groz ījumiem Koc ēnu novada domes 2012. gada 19. septembra  

saistošajos noteikumos Nr. 20/2012 “Par Koc ēnu novada simbolikas izmantošanu” 
 

                                                                                               Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
7. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu 

un 2013. gada 1. marta Euro ieviešanas 
kārtības likuma 6. un 31. pantu 

 
1. Izdarīt Kocēnu novada domes 2012. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 

21/2012 “Par Kocēnu novada simbolikas izmantošanu” (apstiprināti ar Kocēnu novada 
domes 2012. gada 19. septembra sēdes lēmumu, protokols Nr. 13, 28.§)  šādus 
grozījumus: 
1.1. Izteikt  saistošo noteikumu 9. punktu jaunā redakcijā: 

“9.  Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskā persona tiek sodīta administratīvi – ar rakstisku 
brīdinājumu. Par gada laikā atkārtotu šo noteikumu pārkāpšanu vainīgajai fiziskai personai 
uzliek administratīvo naudas sodu no desmit euro līdz trīssimt piecdesmit euro.” 

1.2. Papildināt saistošo noteikumu V. nodaļu ar  punktu 9.1 un izteikt to šādā redakcijā: 
“ 9.1    Par šo noteikumu pārkāpšanu juridiskā persona tiek sodīta administratīvi – ar rakstisku 
brīdinājumu. Par gada laikā atkārtotu šo noteikumu pārkāpšanu vainīgajai juridiskai personai 
uzliek administratīvo naudas sodu no desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.” 

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi  spēku zaudē: 
2.1. Kocēnu novada domes 2013. gada 10. oktobra saistošie noteikumi Nr. 26/2013 

“Grozījumi 2012. gada 19. septembra Saistošajos noteikumos Nr. 20/2012 “Par 
Kocēnu novada simbolikas izmantošanu””. 

2.2. Kocēnu novada domes 2012. gada 31. oktobra saistošo noteikumu Nr.27/2012 
“Grozījumi 2012. gada 19. septembra Saistošajos noteikumos Nr. 20/2012 “Par 
Kocēnu novada simbolikas izmantošanu”” punkts 1.1. 

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