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 PAR GROZĪJUMIEM LUDZAS NOVADA DOMES 2012.GADA 
26.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2  

„PAR LUDZAS NOVADA SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU”  
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 7.punktu 
 

 

Izdarīt šādus grozījumus Ludzas novada 2012.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu”: 

 

 1. Izteikt saistošo noteikumu 1.2.punktu šādā redakcijā: 

„1.2. Ludzas novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir 

novada ģerbonis un karogs.” 

 

2.  Izteikt saistošo noteikumu 1.3.punktu šādā redakcijā: 

„1.3. Ludzas novada karogu, ģerboni, tā attēlus vai elementus drīkst izmantot 

komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, 

rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, 

nosaukumos vai noformējumos tikai ar Ludzas novada pašvaldības atļauju, izņemot 

gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i. personiskām 

vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem 

mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika.” 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2.nodaļu šādā redakcijā: 

 „2. Ludzas novada ģerboņa un novada karoga apraksts, to izmantošana 

 2.1. Ģerboņa heraldiskais apraksts- skaldīts ar viļņotu griezumu: zils ar sudrabu; 

1.-zilā laukā augšupvērsts sudraba zobens ar zelta rokturi, 2.-sudraba laukā melna 

augšupvērsta atslēga (Pielikums Nr.1). Novada karoga apraksts- Ludzas novada ģerboņa 

attēls uz balta un tumši zila horizontāli dalīta fona (Pielikums Nr.2). 

 2.2. Ludzas novada pašvaldībai ir novada simbolikas lietošanas ekskluzīvās 

tiesības uz veidlapām, zīmogā, deputāta krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, 
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iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, Ludzas novada pašvaldības atzinības 

un goda rakstos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, 

laikrakstā “Ludzas Novada Vēstis”, iestāžu un struktūrvienību dokumentos (arī 

veidlapās), kā arī izvietot pie Ludzas novada pašvaldības iestāžu ēkām, dienesta telpām 

un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem. 

 2.3. Lietojot novada ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli 

jāatbilst apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam. 

 2.4. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors izskata fizisko un juridisko 

personu iesniegumus par atļauju piešķiršanu lietot Ludzas novada simboliku dažādu 

svinīgu  pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu 

noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās. 

 2.5. Novada simboliku atļauts izmantot dekoratīvos nolūkos kā novada simbolu 

tādā veidā un tādos apstākļos, kas nepieļauj necieņas izrādīšanu pret to, un tikai ar 

pašvaldības atļauju. 

 2.6. Pirms atļaujas lietot Ludzas novada simboliku fiziskām un juridiskām 

personām jāiesniedz pašvaldībā maksājuma uzdevums par pašvaldības nodevas samaksu.  

 2.7. Aizliegts izgatavot Ludzas novada ģerboņa attēlu vai karogu bez pašvaldības 

atļaujas un  pašvaldības nodevas samaksas.  

 

4. Izteikt saistošo noteikumu 3.1. un 3.2.punktu šādā redakcijā: 

 „3.1. Par Ludzas novada ģerboņa izmantošanu bez pašvaldības atļaujas tiek 

noteikta atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Par novada 

karoga izmantošanu neatbilstoši saistošo noteikumu prasībām, par novada ģerboņa attēla 

vai karoga izmantošanu neatbilstoši noteiktajiem standartiem administratīvais sods – 

brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 20. 

 3.2. Administratīvā soda uzlikšanas pamats ir dokumentāli noformēts protokols 

par Ludzas novada simbolikas izmantošanu bez atļaujas vai noteikto standarta prasību 

neievērošanu.” 

 

 

 

 

 

Ludzas novada domes priekšsēdētāja                            A.Gendele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

28.03.2013. saistošiem noteikumiem Nr.10 

„Par grozījumiem Ludzas novada domes  

2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  

„Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu””  

 

 

 

Ludzas novada ģerbonis 

 

 

 
 

 

 

Krāsas: sudrabs – Pantone 877C, zelts - Pantone 873C, zilā - Pantone 286C, melnā - 

Pantone black 

 

 

 

Ludzas novada domes priekšsēdētāja                               A.Gendele 



 

 

Pielikums Nr.2 

28.03.2013. saistošiem noteikumiem Nr.10 

„Par grozījumiem Ludzas novada domes  

2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  

„Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu””  

 

 

 

Ludzas novada karogs 

 

 

 
 

 

 

 

 

Krāsas: zilā – Pantone 295C un baltā – WhiteC; ģerbonis – heraldiskajās krāsās 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludzas novada domes priekšsēdētāja                            A.Gendele 

 

 


