IZRAKSTS

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlija
lēmumu Nr.11 (prot.Nr.8)
PRECIZĒTI
ar Rundāles novada domes
2012.gada 28.decembra
lēmumu Nr.17 (prot.Nr.13)
GROZĪTI
ar Rundāles novada domes
2013.gada 31.oktobra
lēmumu Nr.10 (Prot.Nr.13)

RUNDĀLES NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9
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7 un 9, otro un trešo daļu,

1. Vispārīgie jautājumi
1. Rundāles novada domes administratīvās atbildības noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi)
nosaka, kāda darbība vai bezdarbība Rundāles novadā atzīstama par administratīvo pārkāpumu,
kādu administratīvo sodu, kāda institūcija (amatpersona) un kādā kārtībā var uzlikt.
2. Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1. ielu tirdzniecība – preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās
publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
2.2. izklaides vieta – kafejnīca, bārs, klubs, spēļu un deju zāle, brīvdabas estrāde, stadions,
halle un cita ar pašvaldības atļauju noteiktiem publiskiem pasākumiem paredzēta vieta;
2.3. īpašumam pieguļošā publiskā lietošanā esošā teritorija - gājēju ietves (izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai;
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3.

4.

5.

6.

2.4. koplietošanas telpa – kopīpašumā esošu ēku kāpņu telpa, gaitenis, pagrabs, bēniņi vai
cita palīgtelpa;
2.5. mazdārziņš – ciemu teritorijā esošs, publiskai lietošanai neparedzēts zemes gabals, kurš
tiek lietots lauksaimniecības vajadzībām vai kurā ierīkoti zaļumstādījumi, ar vai bez
īslaicīgas apbūves (dārza mājiņas, dārza inventāra noliktavas, siltumnīcas vai citas
īslaicīgas būves).
2.6. pirotehniskais izstrādājums — izstrādājums, kas satur sprādzienbīstamas vielas vai
sprādzienbīstamus vielu maisījumus un paredzēts karstuma, gaismas, skaņas, gāzes, dūmu
vai šādu efektu kombinācijas radīšanai ar pašpietiekamu eksotermisku ķīmisku reakciju.
2.7. publiska (sabiedriska) vieta — jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās
izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu
nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai,
kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita
persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma
organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata;
2.8. publisks pasākums — fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai
pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi
no īpašuma piederības;
2.9. zaļumstādījumi – sabiedrības ērtībām, veselības un estētiskuma labā ar zālienu vai
dekoratīviem augiem (puķēm, krūmiem, kokiem u.c.) apaudzēta un kopta publiski
pieejama teritorija. Zaļumstādījumi ietver parku, skvēru, dārzu, košumdārzu, kapsētu,
nogāžu nostiprinājumu un citas teritorijas.
Atbildība par Noteikumu neievērošanu.
3.1. Administratīvā atbildība par Noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja par šiem
pārkāpumiem pēc to rakstura saskaņā ar spēkā esošiem likumiem atbildība nav paredzēta
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk tekstā - LAPK) un Krimināllikumā;
3.2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai visā Rundāles novada
administratīvajā teritorijā;
3.3. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu tiek piemērota, ievērojot LAPK
normas un šos Noteikumus;
3.4. Nepilngadīgo izdarīto pārkāpumu rezultātā nodarīto mantisko zaudējumu atlīdzina vecāki
vai personas, kas viņus aizstāj.
Sodu veidi un tā piemērošana.
4.1. Par Noteikumos noteikto administratīvo pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas
sodu.
4.2. Par Noteikumos noteikto administratīvo pārkāpumu, kuru persona izdarījusi pirmo reizi
gada laikā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50% no maksimāli noteiktā.
4.3. Par atkārtoti gada laikā izdarītu Noteikumos noteikto administratīvo pārkāpumu piemēro
naudas sodu.
4.4. Ja izdarītais pārkāpums ir maznozīmīgs, pārkāpēju var atbrīvot no administratīvā soda un
aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.
4.5. Izsakot mutvārdu aizrādījumu, personai var tikt noteikts termiņš, līdz kuram pārkāpums
novēršams. Par termiņā nenovērstu pārkāpumu piemēro sodu kā par atkārtoti izdarītu
administratīvo pārkāpumu.
Noteikumu izpildi kontrolēt un administratīvo pārkāpumu protokolus par šo noteikumu
pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt normatīvajos aktos pilnvarotas amatpersonas un Rundāles novada
pašvaldības pārvalžu vadītāji, iestāžu vadītāji un citas pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.
Amatpersonas, kas par Noteikumu pārkāpšanu pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu, ievērojot LAPK normas, ir tiesīgas:
6.1. Noteikumos paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem izdarīt personu, mantu un
administratīvā pārkāpuma vietas apskati;
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6.2. mantu un dokumentu, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks, un kuri atrasti
personas mantu vai vietas apskates laikā, kā arī pārkāpuma konstatēšanas brīdī,
izņemšanu.
7. Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumos noteikto administratīvo atbildību ir tiesīgas
izskatīt:
7.1. Normatīvos aktos noteiktas institūcijas un amatpersonas.
7.2. Pašvaldības policijas inspektors, par pārkāpumiem, kas izdarīti pirmo reizi gada laikā un
par kuriem paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz sešdesmit euro.
7.3. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas izskatīt lietas par Noteikumos noteikto administratīvo
atbildību, pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta
parauga kvīti) var uzlikt naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs to neapstrīd.
8. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana:
8.1. Citos normatīvajos aktos pilnvaroto institūciju un amatpersonu pieņemtos lēmumus var
pārsūdzēt likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
8.2. Pašvaldības policijas inspektora pieņemtos lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās var
pārsūdzēt Rundāles novada administratīvajai komisijai LAPK noteiktajā termiņā pēc
lēmuma paziņošanas. Sūdzību iesniedzot Rundāles novada domes priekšsēdētājam.
2. Par sabiedrisko kārtību
9. Par publiskas (sabiedriskas) vietas (t.sk. zaļumstādījumu, mežu, ūdenstilpņu) piegružošanu ar
sīkiem sadzīves atkritumiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz sešdesmit euro.
10. Par zaļumstādījumu bojāšanu (t.sk. mehāniskā transportlīdzekļa novietošanu publiski pieejamas
teritorijas zaļumstādījumos) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz sešdesmit euro.
11. Par spļaušanu sabiedriskā vietā vai dabisko vajadzību kārtošanu tam neparedzētās vietās –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz sešdesmit euro.
12. Par atrašanos publiskās (sabiedriskās) vietās, ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu,
izņemot vietas, kur atļauts lietot alkoholiskos dzērienus – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz simt piecdesmit euro.
13. Par nepilngadīgas personas, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu atrašanos publiskās
(sabiedriskās) vietās nakts laikā (no pulksten 22.00 līdz 6.00) bez vecāku, aizbildņa vai viņu
pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības.
Par šo pārkāpumu bērniem no vecumā no 11 gadiem piemēro audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļus, bet vecāki saucami pie likumā paredzētās atbildības.
14. Par uzmākšanos ar zīlēšanu, buršanu vai ubagošanu sabiedriskā vietā – izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz sešdesmit euro.
15. Par valsts un pašvaldības izvietoto informatīvo zīmju (brīdinājuma, aizlieguma, ierobežojuma,
u.c. zīmju) neievērošanu, ja par to nav paredzēta atbildība likumā, bojāšanu vai pārvietošanu –
uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz četrdesmit euro.
16. Par nesaskaņotu atkritumu konteineru, urnu pārvietošanu vai atkritumu tīšu dedzināšanu –
uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divsimt divdesmit euro.
17. Par sēdēšanu publiskās vietās uz brauktuvju norobežojošajām konstrukcijām, uz tirdzniecības
objektu letēm, veikalu palodzēm un trepēm, atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz soliņiem
vai gulēšanu uz tiem, pulcēšanos pie sabiedrisko ēku ieejas durvīm, ja tas traucē iekļūt vai izkļūt
no ēkas, vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit euro.
18. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, mazo
arhitektūras formu, (soliņu, atkritumu urnu, ielu laternu, afišu dēļu u.c.), dekoratīvā
apgaismojuma, bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju maznozīmīgu bojāšanu (t.sk. ar dažādiem
uzrakstiem, zīmējumiem, skrāpējumiem), vainīgajai personai uzliek naudas sodu no piecpadsmit
līdz divsimt divdesmit euro.
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19. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu, maznozīmīgu bojāšanu (t.sk. ar dažādiem
uzrakstiem un zīmējumiem, skrāpējumiem) vainīgajai personai uzliek naudas sodu no četrdesmit
līdz trīssimt piecdesmit euro.
20. Par sistemātisku alkoholisko dzērienu lietošanu dzīvojamās telpās – žūpību, ja tas traucē
apkārtējiem iedzīvotājiem, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz simt
piecdesmit euro.
21. Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni vai bezdarbību pieļaujot trokšņa rašanos, ja tas
traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar
darbību vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Rundāles novada izpilddirektoru - uzliek naudas sodu
līdz simt piecdesmit euro. Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas
pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona
saucama pie likumā paredzētās atbildības.
22. Par transportlīdzekļu mazgāšanu šim nolūkam neparedzētā publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma
piederības (daudzdzīvokļu māju pagalmi, ceļi, ciematu laukumi, ūdenstilpnes), ja mazgāšanas
rezultātā netīrumi, ūdens un mazgāšanas līdzekļi nonāk apkārtējā vidē. Vainīgajai personai
uzliek naudas sodu līdz sešdesmit euro.
23. Par paklāja, segas, gultas veļas un citu lietu purināšanu pa logu vai balkona (lodžijas) malu
daudzdzīvokļu mājās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit euro.
24. Aizliegts izmantot (lietot) pirotehniskos izstrādājumus apdzīvotu vietu teritorijās laikā no plkst.
23.00 līdz plkst. 6.00, ja tas nav saskaņots ar Rundāles novada izpilddirektoru, izņemot valsts
noteiktajās svētku dienās. Par šo pārkāpumu personas saucamas pie likumā paredzētās
atbildības.
3. Par novada teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību,
īpašumiem pieguļošās publiskā lietošanā esošas teritorijas un mazdārziņu kopšanu
25. Īpašniekiem, nomniekam vai apsaimniekotājiem ir pienākums savos īpašumos esošās teritorijās
un īpašumiem pieguļošās teritorijās uzturēt tīrību un sakopt tajās esošos zaļumstādījumus.
26. Īpašniekiem, nomniekam vai apsaimniekotājiem publiskā lietošanā esošo īpašumu teritorijas un
īpašumiem pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas ir pienākums labiekārtot, ierīkot
tajās zaļumstādījumus un nodrošināt to uzturēšanu un kopšanu.
3.1. Par novada teritorijas labiekārtošanu
27. Par nepiedalīšanos tādas publiskā lietošanā esošas teritorijas labiekārtošanā (zaļumstādījumu,
velosipēdu turētāja, atkritumu urnas, reklāmnesēja un apgaismojuma ierīkošana), kas atrodas
pie pakalpujumu vai tirdzniecības vietas - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskai
personai līdz septiņdesmit pieci euro, juridiskai personai līdz simt piecdesmit euro.
3.2. Par novada teritorijas zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību
28. Par zaļumstādījumu neuzturēšanu tīrībā, pieļaujot atkritumu uzkrāšanos zaļumstādījumos –
izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskai personai līdz trīsdesmit euro, juridiskai
personai līdz septiņdesmit pieciem euro.
29. Par zaļumstādijumos esošā zāliena nepļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm) vai koku,
krūmu un dekoratīvo augu nekopšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskai
personai līdz trīsdesmit euro, juridiskai personai līdz septiņdesmit pieciem euro.
30. Par taras, apkures materiālu, būvmateriālu, metāllūžņu un citus priekšmetu glabāšanu
zaļumstādījumos (namos, kuros nav šķūņu un pagrabu, apkures materiālus atļauts glabāt
īpašnieka vai valdītāja norādītajā teritorijā, bet būvmateriālus atļauts glabāt ar pašvaldības
atļauju) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskai personai līdz trīsdesmit euro,
juridiskai personai līdz septiņdesmit pieciem euro.
31. Veicot celtniecības un remonta darbus zaļumstādījumos vai to tuvumā, darbu veicējam ir
pienākums nodrošināt, lai netiktu bojāti koki, krūmi, dekoratīvie augi. Asfaltējot platības, ap
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kokiem jāveido dobes vismaz 1,5 m diametrā, aizliegts atrakt koku saknes tuvāk par 2,0m no
koka, aizliegts appbērt koku stumbru pamatnes ar zemi vai būvgružiem, izņemot gadījumus, kad
izstrādāts projekts. Par zaļumstādījumu bojāšanu celtniecības vai remonta darbu laikā izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskai personai līdz sešdesmit euro juridiskai personai līdz
simt piecdesmit euro.
3.3. Par īpašumiem pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu
32. Par īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nepļaušanu un neuzturēšanu tīrībā
no sadzīves atkritumiem, ietvju un trotuāru netīrīšanu no sniega un ledus – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu fiziskai personai līdz trīsdesmit euro, juridiskai personai līdz septiņdesmit
pieciem euro.
33. Par sniega un ledus tīrīšanu ar cirtņa palīdzību no gājēju ietvēm un ielām, ja tā rezultātā tiek
bojāts bruģa segums vai sniega un ledus izgāšanu zaļumstādījumos, ja tas apdraud
zaļumstādījumus – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz sešdesmit euro.
34. Mehānisko transportlīdzekļu īpašniekiem (turētājiem), kuri transportlīdzekli patstāvīgi tur
publiskā lietošanā esošā teritorijā ir pienākums nodrošināt atkritumu un sniega tīrīšanu divu
metru platā joslā ap transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam) uzliktā
pienākuma nepildīšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit euro.
3.4. Par mazdārziņu kopšanu
35. Par bioloģiski nesadalošu atkritumu uzkrāšanu mazdārziņā – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz trīsdesmit euro.
36. Par atkritumu dedzināšanu mazdārziņā, ja dūmi traucē citu mazdārziņu īpašniekiem (lietotājiem)
vai apkārtējo māju iedzīvotājiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit
euro.
37. Par mazdārziņam, publiskā lietošanā esošās, pieguļošās teritorijas nekopšanu (zāliena
nepļaušanu, atkritumu nesavākšanu) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit
euro.
38. Par servitūta ceļu apstādīšanu, aizkraušanu, apbūvēšanu un tam līdzīgām darbībām, kas traucē
vai ierobežo gājēju vai tehnikas pārvietošanos pa mazādziņu teritoriju – izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit euro.
4. Par namu, būvju un inženierkomunikāciju uzturēšanu
39. Ēkas, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciska darbība, ir
jānoslēdz (ieejas un pagrabu durvis jāaizslēdz, logi jāaizver vai jāaizsit) vai ēku teritorijas
jāiežogo, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajās. Minētās ēkās
jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšanās.
Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli blakus esošo ēku un zemes īpašniekiem, kā arī
iedzīvotājiem.
Par neapdzīvotu un neizmantotu ēku nenoslēgšanu vai neiežogošanu, vai par nepiederošu
personu iekļūšanu neapdzīvotās un neizmantotās ēkās, kuras ir noslēgtas vai iežogotas – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz simt piecdesmit euro, juridiskām
personām līdz trīs simt piecdesmit euro.
40. Par ēku fasādes žogu u.c. būvju neuzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā (netīrīšanu, žogu
un vārtu savlaicīgu neremontēšanu, bet stipri bojāto un neestētisko žogu un vārtu
nenovākšanu), mājas īpašniekam vai pārvaldniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz simt piecdesmit euro.
41. Par dzīvojamās ēkas, dzīvokļa un ēku koplietošanas telpu lietošanu neatbilstoši paredzētiem
mērķiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz sešdesmit euro,
juridiskām personām līdz simt piecdesmit euro.
42. Par ugunsnedrošu un sprādzienbīstamu priekšmetu glabāšanu koplietošanas telpās - izsaka
5

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz sešdesmit euro, juridiskām
personām līdz simt piecdesmit euro.
43. Par mājsaimniecības un sadzīves priekšmetu glabāšanu vai antisanitāru apstākļu radīšanu
koplietošanas telpās - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz
trīsdesmit euro, juridiskām personām līdz sešdesmit euro.
44. Par patvaļīgu pieslēgšanos ūdensvadam vai kanalizācijai – uzliek naudas sodu fiziskām
personām līdz septiņdesmit pieciem euro, juridiskām personām līdz simt piecdesmit euro.
45. Par nenodrošināšanu apkalpojošo dienestu darbiniekiem piekļūt ūdensvadam, kanalizācijas
tīkliem, gāzes vadam, sakaru tīklam, elektrotīklam - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskām personām līdz sešdesmit euro, juridiskām personām līdz simt piecdesmit euro.
46. Par uzlikto aizzīmogojumu ūdens un siltumenerģijas skaitītājiem bojāšanu vai nevērīgu
lietošanu, kā rezultātā bojāts aizzīmogojums – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz
septiņdesmit pieciem euro, juridiskām personām līdz simt piecdesmit euro.
47. Par bīstamo vietu nenožogošanu, kad attīrot jumtus, karnīzes, notekcaurules tiek veikta sniega
un ledus nogāšana uz ielām un trotuāriem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
trīsdesmit euro.
5. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās
48. Reklāmu, izkārtnes, plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas un citus informatīvos materiālus,
ārpus īpaši šim nolūkam uzstādītiem reklāmu nesējiem un pašus reklāmu nesējus, neatkarīgi no
īpašuma piederības uz kura vai kurā reklāmu nesēji, reklāma, izkārtnes, plakāti, afišas,
sludinājumi, aģitācijas un citi informatīvie materiāli tiek izvietoti, drīkst uzstādīt, saskaņojot to
ar Rundāles novada domes izpilddirektoru. Privātpersona drīkst izvietot sludinājumus bez
saskaņošanas ar Rundāles novada domes izpilddirektoru, ārpus īpaši šim nolūkam uzstādītiem
reklāmu nesējiem, saņemot atļauju no īpašnieka, kura īpašumā sludinājums tiek izvietots, ja
sludinājuma saturs nav juridisku personu vai politisku organizāciju interesēs.
Par šo prasību neievērošanu vainīgā persona saucama pie likumā paredzētās atbildības.
49. Par reklāmnesēju, reklāmas, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu izvietoto
informatīvo materiālu tīšu bojāšanu vai noņemšanu pret tā izvietotāja gribu, ja ievēroti
izvietošanas noteikumi - uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit euro.
6. Noslēguma jautājumi
50. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rundāles novada domes 2009.gada
26.novembra saistošie noteikumi Nr.7 „Rundāles novada sabiedriskās kārtības un
administratīvās atbildības noteikumi”.
51. Noteikumi stājas spēkā no 2013.gada 1.februāra.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.11.2014

K.Kosoja
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