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LĒMUMS 

Smiltenē 
2021.gada 31. martā                                                 Nr. 193 

                         (protokols Nr.5, 67.§.) 

 

Par Smiltenes novada domes 2021. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 4/21 ”Par 

Smiltenes novada simboliku”  precizēšanu 

2021.gada 24. februārī Smiltenes novada dome izdeva (lēmums Nr.73; sēdes protokols Nr.4, 

3.§) saistošos noteikumus Nr.4/21 “Par Smiltenes novada simboliku” (turpmāk – saistošie 

noteikumi).  

2021.gada 22. martā Smiltenes novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas rakstu Nr. 1-18/2812 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4/21”, kurā tā norāda, 

ka vizuālās identitātes elements - pašvaldības logotips un novada karogs, nav uzskatāmi par 

pašvaldības simboliku likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punkta izpratnē, un 

pašvaldība nevar paredzēt administratīvo atbildību par to, un lūdz precizēt saistošos noteikumus, 

lai nodrošinātu to atbilstību normatīvo aktu prasībām, veicot atbilstošus grozījumus saistošo 

noteikumu VI. nodaļā. 

Saistošo noteikumu VI. nodaļā ir noteikta administratīvā atbildība par pārkāpumiem, kas 

saistīti arī ar tās simbolikas elementu lietošanu vai atveidošanu.  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam, gadījumā, ja dome nepiekrīt ministrijas 

atzinumam, tad tā savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.  

Izvērtējot ministrijas norādītos iebildumus, dome piekrīt tiem, un precizē saistošos noteikumus  

atbilstoši ministrijas norādītajam.   

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45. panta trešo, ceturto un piekto daļu, atklāti balsojot 

ar 15 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, 

Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis 

Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,   

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Precizēt Smiltenes novada domes 2021. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 4/21 

”Par Smiltenes novada simboliku”: 

1.2. grozīt 26. punkta apakšpunktu 27.1. un 27.2. numerāciju attiecīgi uz 26.1. un 26.2. 

apakšpunktu, precizējot tam sekojošo noteikumu punktu numerāciju; 

1.3. izteikt 26.1. un 26.2. apakšpunktus šādā redakcijā: 

 “26.1. par necieņas izrādīšanu Smiltenes novada Simbolikai, kas saskaņota Latvijas valsts 

heraldikas komisijā, piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām, 

bet juridiskajām personām līdz 120 naudas soda vienībām; 

 26.2. par Smiltenes novada Simbolikas, kas saskaņota Latvijas valsts heraldikas komisijā, 

izgatavošanu, izplatīšanu un lietošanu komerciāliem nolūkiem bez Pašvaldības atļaujas 

piemēro naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām.”; 
1.4. svītrot 27.3. apakšpunktu. 



2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.4/21 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

3. Saistošos noteikumus Nr. 4/21 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.4/21 publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Smiltenes novada Domes Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un 

pagastu pārvaldēs. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                               E. Avotiņš 

 


