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APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 

29.09. 2011. lēmumu Nr. 284 (prot.Nr.15.,3.§.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra 

Saistošie noteikumi Nr.19 

 „Par Dundagas novada simboliku” 
ar grozījumiem: 

Dundagas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošie noteikumi Nr.12 

Dundagas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.23 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 7.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk arī – noteikumi) nosaka Dundagas novada simboliku 

un kārtību, kādā tā lietojama. 

 

2. Noteikumu mērķis ir sekmēt Dundagas novada atpazīstamību. 

 

3. Dundagas novada simbolika ir Dundagas novada ģerbonis un Dundagas novada logo. 

Dundagas novada ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – dalīts ar sudraba 

šaurševronu: zils un zaļš; apakšā dziedošs zelta mednis (krāsas pēc PANTONE kataloga: 

sudraba – 877C, zelta – 873C, zilā – 286C, zaļā – 341C, melnā – black). Dundagas novada 

ģerboņa etalons pievienots noteikumu pielikumā Nr.1 
(Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa  saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā) 

 

 

4. Dundagas pagasta simbolika ir Dundagas pagasta ģerbonis. Dundagas pagasta 

ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – sarkanā laukā zelta dziedošs mednis. 

Dundagas pagasta ģerboņa etalons pievienots noteikumu pielikumā Nr.2. 
(Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa  saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā) 

 

5. Kolkas pagasta simbolika ir Kolkas pagasta ģerbonis. Kolkas pagasta ģerbonis 

atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – zelta laukā zelta smaile, uz tās pazemināts vairodziņš; 

zaļš, sudrabs, zils, valsts karoga krāsu samēros. Kolkas pagasta ģerboņa etalons pievienots 

noteikumu pielikumā Nr.3. 
(Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa  saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā) 

 



II. Simbolikas lietošana 

 

6. Simboliku drīkst lietot ikviena persona, ja simbolikas lietošana nav pretrunā ar 

sabiedrisko kārtību, un sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem, un ir saņemta Dundagas 

novada pašvaldības atļauja. 

 

7. Simboliku drīkst lietot bez maksas. 

 

8. Simbolikas lietošanas atļauju sniedz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

9. Simboliku bez atļaujas saņemšanas var lietot Dundagas novada dome, tās  izveidotās 

komisijas, valdes un iestādes. Bez atļaujas saņemšanas simboliku var lietotot arī 

kapitālsabiedrības, kurās 51 procenti un vairāk pieder Dundagas novada pašvaldībai. 

 

10. Lēmumu par simbolikas lietošanu gadījumiem, kas nav paredzēti noteikumos, 

pieņem Dundagas novada dome. 

 

11. Lietojot simboliku, neatkarīgi no izmēra, tam precīzi proporcionāli jāatbilst simbola 

etalonam. 

 

 

 

III. Simbolikas lietošanas atļauja 

 

12. Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai personai jāiesniedz iesniegumu Dundagas 

novada pašvaldības Centrālajā administrācijā, kurā norādīts plānotais simbolikas lietošanas 

mērķis, veids un pielietošanas biežums. Iesniegumam pievienojama arī izstrādājuma skice vai 

etalons. 

 

13. Simbolikas lietošanas atļauja tiek izsniegta uz termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu. 

 

14. Simbolikas lietošanas atļauja tiek izsniegta lēmuma veidā. Simbolikas lietošanas 

atļauju jāglabā simbolikas lietošanas vietā un to jāuzrāda noteikumu izpildi kontrolējošai 

personai. 

 

15.  Lēmumu par simbolikas lietošanu var apstrīdēt Dundagas novada domē. Dundagas 

novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.  

 

IV. Atbildība un kontrole 

 

16. Par simbolikas lietošanu neatbilstoši noteikumiem piemērojams administratīvais sods 

– brīdinājums vai naudas sods līdz 70,00 eiro. 
(Dundagas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.23 redakcijā) 

 

17. Noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma protokolu noteikumu 

pārkāpšanas gadījumā sastāda Dundagas novada pašvaldības policists. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par administratīvā soda piemērošanu pieņem Dundagas 

novada pašvaldības Administratīvā komisija. 

 

18. Dundagas novada simbolikas lietošanas atļauju var neizsniegt 2 gadus, ja persona 

lietojusi simboliku neatbilstoši noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja G.Abaja 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.19 

„Par Dundagas novada simboliku” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Dundagas novada simboliku un kārtību, kādā tā lietojama. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

 

Līdz šim nebija noteikta ne Dundagas novada simbolika, ne kārtība, kādā tā lietojama. 

Simbolikas noteikšanas un lietošanas mērķis ir sekmēt Dundagas novada atpazīstamību. 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

Nemainās. 

 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

 

Nemainās. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Nemainās. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja G.Abaja 

 

 

 


