
 

       PROJEKTS 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Valmieras novada pašvaldības 2023.gada __._________ saistošajiem noteikumiem Nr.__ 
“Par Valmieras novada simboliku” 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļa 

Norādāmā informācija  

1. Mērķis un 
nepieciešamības 
pamatojums  

1.1. Saistošie noteikumi "Par Valmieras novada simboliku" aizstās 
spēkā esošos 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 362 
(protokols Nr. 2, 16. §) "Par Valmieras pilsētas simboliku" atbilstoši 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 
17.punktam, kuri bija spēkā līdz 31.12.2022. 

1.2. Jauni noteikumi ir nepieciešami, lai vienotos noteikumos iekļautu 
visus spēkā esošos Valmieras novada un Valmieras novada pilsētu 
un pagastu oficiālos simbolus, simbolu adekvātu lietošanas un 
izmantošanas kārtību. 

1.3. Kamēr nav skaidri noteikumi par simbolikas lietojumu, to iespējams 
lietot neatbilstoši to mērķim, pārkāpjot gan dizaina, gan heraldikas, 
gan arī ētikas noteikumus, iespējams atstājot nevēlamu ietekmi uz 
vietas tēlu. 

2. Fiskālā ietekme 
uz pašvaldības 
budžetu  

2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz 
pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus: 

2.1.1. palielina izdevumu daļu attiecībā uz nepieciešamību 
nodrošināt simbolikas lietošanu pašvaldības iestādēs; 

3. Sociālā ietekme, 
ietekme uz vidi, 
iedzīvotāju 
veselību, 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā, kā arī 
plānotā 
regulējuma 
ietekme uz 
konkurenci  

3.1. sociālā ietekme – nav 
3.2. ietekme uz vidi – nav 
3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību - nav 
3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi - lai veicinātu uzņēmēju interesi par 

Valmieras novada un novadā ietilpstošo pilsētu, pagastu simbolikas 
– logotipu, simbolu, saukļu un saukļu logotipu izmantošanu, 
kvalitatīvu un daudzveidīgu izstrādājumu ražošanai un 
noformēšanai, kas savukārt veicinās Valmieras novada un konkrētu 
novada vietu atpazīstamību, paredzēta simbolikas atvieglota 
saskaņošana un netiek noteikta nodeva, tādējādi sekmējot 
uzņēmēju interesi par kvalitatīvu un daudzveidīgu izstrādājumu 
ražošanu. 

3.5. ietekme uz konkurenci – nav 

4. Ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām un 
to izmaksām  

4.1. nav 

5. Ietekme uz 
pašvaldības 
funkcijām un 
cilvēkresursiem  

5.1. Pašvaldības pārziņā ir noteikt pašvaldības un tās teritoriālā 
iedalījuma vienību simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts 
heraldikas komisiju; 

5.2. saistošo noteikumu izpildē un uzraudzībā tiks iesaistīti Valmieras 
novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas 
darbinieki.  

6. Informācija par 
izpildes 
nodrošināšanu  

6.1. saistošo noteikumu izpildē un uzraudzībā tiks iesaistīti Valmieras 
novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas 
darbinieki. 

6.2. Jaunu institūciju izveide nav nepieciešama. 



 

7. Prasību un 
izmaksu 
samērīgums pret 
ieguvumiem, ko 
sniedz mērķa 
sasniegšana  

7.1. Saistošie noteikumi pilnībā reglamentē novada kopējās un konkrētu 
pilsētu, pagastu simbolikas lietojumu, tādējādi sasniedzot saistošo 
noteikumu mērķi.  

7.2. Izraudzītie līdzekļi ir piemēroti mērķa sasniegšanai. 

8. Izstrādes gaitā 
veiktās 
konsultācijas ar 
privātpersonām 
un institūcijām  

8.1. Veiktas konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Pašvaldību pārraudzības nodaļu.  

 
 
 
 

  


