
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2018.gada 23.augustā          

 

APSTIPRINĀTI 

Rucavas novada domes 

2018. gada 23.augusta 

sēdē (protokols Nr.15; 3.1.) 

 

PRECIZĒTI 

 Rucavas novada domes 

2018. gada 27.septembra 

sēdē (protokols Nr.16; 3.2.)  

 

  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3/2018 

 

Par Rucavas novada simboliku 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi "Par Rucavas novada simboliku" (turpmāk – Noteikumi) nosaka 

Rucavas novada simboliku, tās lietošanu un kārtību, kādā saskaņojama atļauja simbolikas 

lietošanai. 

2. Rucavas novada pašvaldības noteiktā simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie 

noteikumi, ir: 

2.1. Rucavas novada ģerbonis (1.pielikums); 

2.2. Rucavas novada karogs (2.pielikums). 

 

 

II. Simbolikas apraksts 

 

3. Rucavas novada ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā zelta dzintara kniepķens, tādā 

pašā vairoga galvā, sķērskrusta veidā liktas, divas zaļas augšupvērstas dižskābarža lapas.  

4. Rucavas novada ģerboņa krāsas: zelta – PANTONE 873C (PANTONE 131C), zilā – 

PANTONE 286C, zaļā – PANTINE 341C, melna – PANTONE black. 
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5. Rucavas novada karogs ir taisnstūra audums ar divām horizontālām krāsu joslām: augšējā 

josla ir zilā krāsā un apakšējā josla – zelta krāsā. Karoga labajā apakšējā stūrī ir izvietots 

Rucavas novada ģerbonis.  

6. Rucavas novada karogam ir taisnstūra forma ar platuma un augstuma attiecību 2:1. 

Rucavas novada karogs ir abpusējs, kura horizontālais dalījums krāsās ir 2:1. Karoga 

izmēri – 1,0 x 2,0 m. Lietojot reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, saglabā noteiktās 

garuma, platuma un krāsu proporcijas.  

7. Karoga krāsas: zelta – PANTONE 131C, zilā – PANTONE 286C, zaļā – PANTINE 341C, 

melna – PANTONE black. 

 

III. Simbolikas lietošanas nosacījumi 

 

8. Rucavas novada pašvaldības noteikto simboliku lieto šajos noteikumos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

9. Lietojot ģerboņu attēlus, neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi proporcionāli jāatbilst 

apstiprinātajiem ģerboņu etalonparaugiem, nodrošinot, ka ģerbonis ir skaidri uztverams 

un nav mainītas tajā atveidoto objektu proporcijas un novietojums. 

10. Rucavas novada ģerbonis var tikt attēlots arī kontūrlīnijās vai reljefnospiedumā. 

11. Lietot izmainītu ģerboņu un karogu grafisko attēlu ir aizliegts. 

12. Šajos noteikumos noteikto simboliku aizliegts lietot, reklamējot alkoholisko dzērienu, 

tabakas izstrādājumu un citu apreibinošu vielu lietošanu, azartspēļu vietās, ar erotiku un 

pornogrāfiju saistītos pasākumos un izdevumos, kā arī darbībās, kas saistītas ar 

vardarbību, nacionāla, etniska, rasu naida vai nesaticības kurināšanu. 

13. Personām, kuras izgatavo šajos noteikumos noteikto simboliku komerciāliem mērķiem, 

jāsaņem Rucavas novada pašvaldības izsniegta atļauja par simbolikas izgatavošanu. 

14. Bez saskaņošanas ar Rucavas novada pašvaldību simboliku var lietot gadījumos, kad to 

atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, mācību 

nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, informatīviem mērķiem, gadījumos, kad 

simboliku atveido saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, kā arī citos šeit neminētos 

gadījumos, kad simboliku atveido teritoriju reprezentējošiem nolūkiem. 

15. Ar domes lēmumu var noteikt, ka Rucavas novada simboliku var lietot arī citos 

gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos. 

16. Rucavas novada pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām ir izņēmuma tiesības 

lietot Rucavas novada ģerboni. 

17. Rucavas novada ģerboni lieto pašvaldības struktūrvienību rekvizītos (uz veidlapām, 

zīmogā), izņemot gadījumus, kad ārējs normatīvais akts paredz lietot Latvijas valsts 

ģerboni, ģerboni drīkst lietot pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas 

tērpa un žetonos), deputāta krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz 

izdevumu vākiem un titullapām, Rucavas novada pašvaldības apbalvojumos, diplomos un 

citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos un priekšmetos, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis”, Rucavas novada pašvaldības interneta mājas 

lapā un tās profilos sociālajos medijos, kā arī izvietot pie pašvaldības iestāžu ēkām, 

dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem u.c. 

18. Rucavas novada pašvaldība un tās iestādes drīkst lietot Rucavas novada ģerboni to 

rīkotajos pasākumos, sarīkojumos, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu 

noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās. 

19. Rucavas novada ģerboni drīkst lietot citu novadā esošo publisko un privāto institūciju un 

privātpersonu svinīgu pasākumu, ēku fasāžu un iekštelpu noformēšanai un to teritorijās. 

20. Citas publiskās institūcijas un privātpersonas Rucavas novada ģerboni savā simbolikā 

drīkst lietot, nodrošinot šo noteikumu II. un III.nodaļā noteikto prasību ievērošanu un 

saskaņojot institūcijas vai privātpersonas simbolikas paraugu ar Rucavas novada 

pašvaldību. 
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21. Rucavas novada karogu lieto pie Rucavas novada teritorijā esošo pašvaldības iestāžu un 

kapitālsabiedrību ēkām – Rucavas novada svētkos, pēc brīvas gribas – ikdienā. 

22. Personas Rucavas novadā pēc brīvas gribas Rucavas novada karogu var lietot valsts 

svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to valsts karoga 

labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas fasādi, Rucavas novada svētkos un citos 

nozīmīgos pašvaldības publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, 

kā arī citos gadījumos. 

23. Rucavas novada karoga masta un kāta izgatavošanai piemērojamas tādas pašas 

prasības, kādas attiecas uz masta vai kāta izgatavošanu Latvijas valsts karogam. 

24. Telpās Rucavas novada karogu lieto tam īpaši paredzētā goda vietā. Lietojot to kopā ar 

Latvijas valsts karogu, Rucavas novada karogs novietojams pa labi no tā.  

25. Rucavas novada karogu aizliegts lietot: 

25.1. virs un pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, vai 

kurām tiek remontēta fasāde (izņemot pašvaldības administratīvo ēku), citās 

nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās) un apstākļos; 

25.2. ja tas ir nekvalitatīvi izgatavots, izbalējis vai bojāts. 

26. Proporcionāli samazinātu Rucavas novada galda karogu Rucavas novadā atrodošās 

pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās sarunu, konferenču oficiālo pieņemšanu, 

svinīgo ceremoniju un citu reprezentācijas pasākumu laikā novieto uz galda pa labi tās 

iestādes amatpersonas priekšā, kas vada sarunas. 

27. Rucavas novada pašvaldībai ir īpašas tiesības Rucavas novada karogu un galda 

karodziņu izmantot kā apbalvojumu vai suvenīru. 

28. Rucavas novada karogu vai galda karogu drīkst izvietot novadā esošu publisko un 

privāto institūciju un privātpersonu telpās un teritorijās, svinīgās ceremonijās, oficiālās 

pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos. 

 

IV. Simbolikas lietošana komerciāliem nolūkiem 

 

29. Šajos noteikumos noteikto simboliku komerciāliem nolūkiem drīkst izmantot fiziskas 

un juridiskas personas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. 

priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos, kā 

arī internetā tikai ar Rucavas novada pašvaldības izsniegtu atļauju. 

30. Pieteikumus par simbolikas izmantošanu izskata Rucavas novada domē. 

31. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot šajos 

noteikumos noteikto simboliku un tās elementus, nosaka Rucavas novada dome. 

32. Atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām jāiesniedz: iesniegums, kurā 

norādīts izmantošanas mērķis un formas apraksts, izstrādājumu skaits un pievienota 

izstrādājuma skice vai etalonparaugs; 

33. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar 

šajos noteikumos noteikto simboliku, jāpieprasa no ražotāja Rucavas novada 

pašvaldības izsniegtās atļaujas kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo 

izstrādājumu realizēšanas periodā. Aizliegts iekļaut tirdzniecībā priekšmetus ar šajos 

noteikumos noteikto simboliku, kas Rucavas novadu vai tā teritoriālās vienības ataino 

negatīvi. 

 

 

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība 
 

34. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību 

administratīvā pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus 

atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Rucavas novada pašvaldības policijas 

amatpersonas. 
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35. Atbildība par šajos saistošajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu paredzēta 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. 

36. Saistošo noteikumu 22.punktā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto 

amatpersonu sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu 

administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Rucavas novada pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

37. Rucavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.  

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs       Jānis Veits



5 

 

1.pielikums 

Rucavas novada pašvaldības  

2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018 

Par Rucavas novada simboliku 

 

 

 

Rucavas novada ģerbonis 

 

 
 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs       Jānis Veits
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2.pielikums 

Rucavas novada pašvaldības  

2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018 

Par Rucavas novada simboliku 

 

Rucavas novada karogs 

 

 
 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs       Jānis Veits
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Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.3/2018 

Par Rucavas novada simboliku 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punkts 

paredz, ka dome var noteikt novada, novada vai pagasta 

simboliku, saskaņot to ar Latvijas valsts heraldikas 

komisiju. 

Saistošo noteikumu mērķis – stiprināt Rucavas novada 

atpazīstamību pēc simbolikas, noteikt tās lietošanas kārtību, 

lai veicinātu kvalitatīvu izstrādājumu izgatavošanu un 

lietošanu, tādējādi uzlabojot novada vizuālo tēlu un veicinot 

iedzīvotāju patriotismu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikta Rucavas novada simbolika, 

tās heraldiskais apraksts un krāsas, nosacījumi simbolikas 

lietošanai, kā arī atļaujas saņemšanas kārtība simbolikas 

lietošanai. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Nav.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ražotājiem, kas vēlas izgatavot izstrādājumus ar novada 

simboliku, noteikta kārtība atļaujas saņemšanai.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi nosaka veicamās darbības, lai saņemtu 

atļauju simbolikas lietošanai. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Ir notikušas konsultācijas ar Rucavas novada iedzīvotājiem. 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs       Jānis Veits 
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