
 

 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.11 
Cesvainē, 2012.gada 19.jūlijā 
(sēdes protokols Nr.8, 12.#) 

Par Cesvaines novada ģerboņa un karoga lietošanu 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 16.punktu, 43.panta 
trešo daļu 

 
I. Vispārīgais jautājums 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka Cesvaines novada simbolikas – Cesvaines novada 

ģerboņa un Cesvaines novada karoga lietošanas kārtību. 
 

II. Cesvaines novada ģerboņa izmantošana 
 

2. Cesvaines novada ģerboni (turpmāk – ģerboni) drīkst lietot Cesvaines novada 
dome, Cesvaines novada domes iestādes, kapitālsabiedrības, kurās 51% un 
vairāk daļas pieder Cesvaines novada domei. 

3. Saistošo noteikumu 2.punktā minētās juridiskās personas ģerboņa attēlu drīkst 
lietot  
(ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) zīmogos, 
spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, 
pašvaldības apbalvojumos, diplomos, apliecībās, darbinieku vizītkartēs un citos 
oficiālos dokumentos, pašvaldības laikrakstā „Cesvaines Ziņas”, reprezentācijas 
izdevumos, kā arī izvietot pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta 
telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem.  

4. Cesvaines novada domes pakļautībā esošās iestādes drīkst lietot novada 
ģerboņa attēlu to rīkotajos pasākumos. 

5. Izmantojot ģerboni, tam jāatbilst ģerboņa heraldiskajam aprakstam.  
6. Noteikt, ka Cesvaines novada dome un tās iestādes Cesvaines novada ģerboni 

sāk izmantot ar 2012.gada 1.septembri. 
 

III. Cesvaines novada karoga izmantošana 
 

7. Cesvaines novada karogs paceļams: 
7.1. patstāvīgi pie Cesvaines novada domes ēkas.  
7.2. pie pārējām ēkām, kurās atrodas pašvaldības iestādes, karogs paceļams 

saskaņā ar Cesvaines novada domes priekšsēdētāja rīkojumu; 
7.3. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, 

novada domes vēlēšanu dienā, kā arī tautas nobalsošanas dienā;  
7.4. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to 

valsts karoga labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi; 
7.5. pēc brīvas gribas tautas, novada, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, 

kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret karogu.  
8. Cesvaines novada karogu aizliegts lietot vietās un apstākļos, kā tas noteikts 

Latvijas valsts karogam. 
 



IV. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu 
 
9. Par Cesvaines novada pašvaldības simbolikas izmantošanas un lietošanas 

noteikumu pārkāpšanu, necieņas izrādīšanu vai simbolikas zaimošanu vainīgās 
personas saucamas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
Cesvaines novada  
domes priekšsēdētāja vietnieks  J.Rozenbergs 
 

 

Cesvaines novada domes 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 
„Par Cesvaines novada ģerboņa un karoga lietošanu” 

paskaidrojuma raksts 
 

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Cesvaines novada 
simbolikas – ģerboņa un karoga lietošanu un 
atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.  

 
 
Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
7.punktā noteikts, ka tikai dome var noteikt  
pilsētas, novada  vai  pagasta  simboliku. Likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta trešajā daļā norādīts, 
ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai 
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ģerboņu likuma 8.panta 
pirmajā daļā norādīts, ka ģerboņa īpašniekam, uz 
kura vārda reģistrēts ģerbonis, ir tiesības to lietot un 
nodot lietošanas tiesības citām personām. 
Cesvaines novada dome ir apstiprinājusi Cesvaines 
novada ģerboni un Cesvaines novada karogu, līdz 
ar to ir to īpašnieki. Lai pašvaldības simboliku 
varētu lietot, jānosaka tās lietošanas kārtība, kas 
tiek noteikta šajos noteikumos. 
 

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība neietekmē 
pašvaldības budžetu. 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs 
uzņēmējdarbības vidi.  

Projekta ietekme uz admi-
nistratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai 
paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām 

Sabiedriskā apspriešana nav notikusi. 
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