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APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 

26.04.2012.g. lēmumu Nr. 123 (prot.Nr.4., 29.§) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa 

Saistošie noteikumi Nr.12 

 

Grozījumi Dundagas novada Domes  

2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par Dundagas novada simboliku” 
 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 7.punktu 

 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par Dundagas novada simboliku” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā 

 

“3. Dundagas novada simbolika ir Dundagas novada ģerbonis un Dundagas novada logo. 

Dundagas novada ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – dalīts ar sudraba 

šaurševronu: zils un zaļš; apakšā dziedošs zelta mednis (krāsas pēc PANTONE kataloga: 

sudraba – 877C, zelta – 873C, zilā – 286C, zaļā – 341C, melnā – black). Dundagas novada 

ģerboņa etalons pievienots noteikumu pielikumā Nr.1.  

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

 

“ 4. Dundagas pagasta simbolika ir Dundagas pagasta ģerbonis. Dundagas pagasta ģerbonis 

atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – sarkanā laukā zelta dziedošs mednis. Dundagas 

pagasta ģerboņa etalons pievienots noteikumu pielikumā Nr.2.” 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

 

“5. Kolkas pagasta simbolika ir Kolkas pagasta ģerbonis. Kolkas pagasta ģerbonis atbilstoši tā 

heraldiskajam aprakstam – zelta laukā zelta smaile, uz tās pazemināts vairodziņš; zaļš, 

sudrabs, zils, valsts karoga krāsu samēros. Kolkas pagasta ģerboņa etalons pievienots 

noteikumu pielikumā Nr.3.” 



 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā: 

 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā: 

 

 

 

 

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja G.Abaja 

 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada Domes 2011.gada 26.aprīļa 

 saistošajiem noteikumiem Nr.12 

 

Grozījumi Dundagas novada Domes  

2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 

„ Par Dundagas novada simboliku” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Tiek papildināti Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.19 

“Par Dundagas novada simboliku”. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

 

Saistošie noteikumi tiek precizēti, jo Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kolkas pagasta 

pārvalde” vadītājs un Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors izteica priekšlikumu, ka 

novadā ietilpstošajiem pagastiem nepieciešams noteikt simboliku. Līdz šim simbolika bija 

noteikta novadam. 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

Nemainās. 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Nemainās. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Nemainās. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja G.Abaja 

 

 








