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Par precizējumiem Cēsu novada domes  
2022. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Cēsu novada simboliku”  

Ziņo A.Citoviča, Juridiskās pārvaldes juriste 
 

Cēsu novada dome 2022. gada 11. augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.32 „Par Cēsu 
novada simboliku”, turpmāk - Saistošie noteikumi.  

Cēsu novada pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, 2022. gada 22. augustā saņēma Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinumu Nr. 1-18/5885 
(Pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 6.2-5/2022/6662) par Saistošajiem noteikumiem, kurā lūgts  precizēt saistošo 
noteikumu 19. punktu, kurā paredzēta administratīvā atbildība par pārkāpumiem, kas saistīti ar 
pašvaldības simbolikas lietošanas noteikumu pārkāpumu. Likuma “Par pašvaldībām” 43. pants nepiešķir 
pašvaldībām pilnvarojumu izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu, jautājumos par pilsētas, novada vai pagasta simboliku. 

Par ģērboņa lietošanas noteikumu pārkāpšanu administratīvā atbildība jau ir paredzēta Ģērboņa 
likuma 11. pantā, kā arī  VARAM pauž viedokli, ka par pārkāpumiem, kas saistīti ar šādas vizuālās 
identitātes elementiem (karogs, grafiskā zīme, logotips un preču zīme), pašvaldība nevar paredzēt 
administratīvo atbildību, jo ne likums “Par pašvaldībām”, ne citi normatīvie akti neietver pašvaldībām šādu 
pilnvarojumu un visi strīdi, kas izriet no rīcības ar pašvaldības karogu, grafisko zīmi, logotipu un preču zīmi 
risināmi civiltiesiskā kārtībā, līdz ar to nav nepieciešams to dublēt saistošajos noteikumos.  

Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 22. augusta  atzinumu 
Nr. 1-18/5885 un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta 
trešo daļu, Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, 
Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, Hardijs Vents balsojumā nepiedalās, nolemj: 
1. Precizēt Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošos noteikumus Nr. 11 “Par Cēsu novada 

simboliku”: 
1.1. Izslēgt V. nodaļu  Saistošo noteikumu izpildes kontrole. 

2. Precizētus Saistošos noteikumus un lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.   
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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