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Kocēnu novada Kocēnu pagastā 

APSTIPRINĀTI 
ar Kocēnu novada domes 

2012. gada 19. septembra sēdes 
                                                             lēmumu ( protokols Nr. 13 (28. §)) 

 
APSTIPRINĀTI GROZĪJUMI 

ar Kocēnu novada domes 
2012. gada 31. oktobra sēdes 

lēmumu ( protokols Nr. 15 (12.§)) 
 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20/2012 

 
„Par Koc ēnu novada simbolikas izmantošanu” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 
43. panta pirmās daļas 13. punktu 

 
 

I. Vispārīgie jaut ājumi  

 
1. Noteikumi nosaka Kocēnu novada simbolikas aprakstu, izmantošanas kārtību, nodevu par 
simbolikas izmantošanu un atbildību par Noteikumu neievērošanu. 
2. Kocēnu novada simbolika ir Kocēnu novada karogs un Kocēnu novada ģerbonis. 
 

II. Simbolikas apraksts 
 
3. Karoga apraksts 

3.1. Kocēnu novada karogs ir taisnstūra formas ar platuma un augstuma attiecību 2 : 1. 
3.2. Karoga vidū abās pusēs attēlots Kocēnu novada ģerbonis (karoga vizuālais izskats 

Pielikumā Nr.1). 
3.3. Karogs izgatavojams šādos lielumos – mazais karogs 1500 mm x 750 mm (pie ēkām 

karogu kātos), lielais karogs 2000 mm x 1000 mm (karogu mastos). 
3.4. Galda karodziņa maksimālie izmēri – 14 x 28 cm, tā proporcijas un apraksts atbilst 

Kocēnu novada karoga proporcijām un aprakstam. 
 

4. Ģerboņa apraksts 
Dalīts galvā ševrona veidā: sudrabs un zils. Apakšējā laukā  - virsējā no 8 taisniem un 
apakšējā no 8 liektiem zariem, zem tās pāļa virzienā sudraba zobens – pa kreisi. Krāsas – 
Sudraba – PANTONE 877C (PANTONE Cool Gray 4); zelta – PANTONE 373C (PANTONE 
131C) zilā – PANTONE 286C; melnā – PANTONR black. 
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III. Simbolikas lietošana  

 
5. Karoga lietošana 

5.1. Kocēnu novada karogs paceļams: 
5.1.1. mastā pie Kocēnu novada domes ēkas un pagastu pārvalžu ēkām – pastāvīgi; 

 sēru dienās karogs lietojams kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam; 
5.1.2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas,  novada 

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

 labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi, bet Latvijas valsts karogu – 
 kreisajā pusē; 

5.2. Aizliegts: 
5.2.1. pacelt Kocēnu novada karogu virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais 

 remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde  (izņemot 
domes, pagasta pārvaldes un pašvaldības iestādes ēku); citās  nepiemērotās 
vietās un apstākļos; 

5.2.2. lietot bojātus, nekvalitatīvi izgatavotus un izbalējušus Kocēnu novada  karogus; 
5.2.3. izgatavot un lietot Kocēnu novada karogu dekoratīvos nolūkos kā novada  simbolu 

bez saskaņošanas Kocēnu novada domē; 
5.3. Galda karodziņu lieto oficiālās pieņemšanās, darījumu sarunās, amatpersonu darba 

telpās. 
5.4. Var izmantot: 

5.4.1. Kocēnu novada karogu citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos, 
 saskaņā ar Kocēnu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu; 

5.4.2. galda karodziņu fiziskas, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas, politiskās 
 partijas, uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas juridiskas personas oficiālās 
 pieņemšanās, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu; 

5.4.3. Kocēnu novada karogu Kocēnu novada pašvaldības iestādes un uzņēmumi 
 saskaņā ar šiem noteikumiem. 

5.5. Galda karodziņam neatkarīgi no izmēriem precīzi proporcionāli jāatbilst  apstiprinātajam 
paraugam. 

 
6. Ģerboņa attēla lietošana 

6.1. Kocēnu novada domei ir ekskluzīvas tiesības lietot Kocēnu novada ģerboni. 
6.2. Kocēnu novada ģerboni attēlo uz Kocēnu novada domes, pagastu pārvalžu un Kocēnu 

novada pašvaldības iestāžu veidlapām, deputātu un darbinieku krūšu nozīmēm, 
apliecībām, Kocēnu novada domes apbalvojumiem u.c. reprezentācijas materiāliem. 

6.3. Saskaņā ar Kocēnu novada domes lēmumu var atļaut lietot ģerboņa attēlu arī citos 
gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos. 

 
IV. Kocēnu novada simbolikas izmantošanu komerci āliem  

 un nekomerci āliem m ērķiem 
 

7. Nozīmes, vimpeļus un citu atribūtiku, kā arī dažādus suvenīrus un sadzīves priekšmetus 
ar Kocēnu novada ģerboņa attēliem vai to elementiem var izgatavot un pārdot fiziskas un 
juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas. 
8. Noteikumos minētajos gadījumos Kocēnu novada simbolikas izmantošanas atļaujas 
saņemšanai fiziskām un juridiskām personām, nevalstiskām organizācijām, politiskām partijām 
Kocēnu novada  domē jāiesniedz: 

8.1. iesniegums; 
8.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija; 
8.3. fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecības vai VID 

izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija; 
8.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs; 
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8.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts; 
8.6. ziņas (līguma kopija ar komercsabiedrību, kura ražos (izgatavos) izstrādājumu) vai 

apliecinājums par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem (ja izstrādājumu 
ražos (izgatavos) atļaujas saņēmējs), kā arī ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot 
(izgatavot) izstrādājumu. 

 
V. Atbild ība un kontrole 

 
9. Par Kocēnu novada karoga izmantošanas kārtības noteikumu pārkāpšanu vainīgā 
persona (fiziskā vai juridiskā) tiek sodīta administratīvi – ar rakstisku brīdinājumu. Par gada laikā 
atkārtotu šo noteikumu pārkāpšanu vainīgajai personai (fiziskai vai juridiskai) uzliek administratīvo 
naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 250. 
 (Kocēnu novada domes 2012. gada 31. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27/2012 redakcijā) 
10. Administratīvo protokolu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem ir tiesīgi sastādīt 
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, pagastu pārvalžu 
pārvaldnieki. 
 (Grozīts ar Kocēnu novada domes 2012. gada 31. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 27/2012) 
11. Administratīvo protokolu izskata un sodu piemēro Kocēnu novada domes Administratīvā 
komisija. 
12. Administratīvais sods Noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un ar savu 
darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem  
aktiem. 
13. Kocēnu novada domes administratīvās komisijas lēmumu saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 1. punktu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā  Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
termiņos. 
14. Kocēnu novada dome ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju personai, 
kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu. 
 

VI. Nosl ēguma jaut ājums 
(Kocēnu novada domes 2012. gada 31. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27/2012 redakcijā) 

 
15. Šie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                       Jānis Olmanis 
 


