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Aktuālā redakcija 

 

2011.gada  12. maijā 

  

Saistošie noteikumi Nr.13      

1   

Daugavpilī  (protokols Nr.10., 36. &, lēmums Nr. 751)   
 

Par Daugavpils novada simboliku 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo 

daļu likuma, „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu 

daļu  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 29, stājas spēkā 

01.01.2014.) 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada simboliku un kārtību, kādā tā 

izgatavojama un lietojama. 
 

2. Daugavpils novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, 

ir Daugavpils novada ģerbonis, logo, Daugavpils novada karogs, Demenes pagasta 

ģerbonis, Kalupes pagasta ģerbonis, Medumu pagasta ģerbonis, Naujenes pagasta 
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ģerbonis, Višķu pagasta ģerbonis, Sventes pagasta ģerbonis un Skrudalienas pagasta 

ģerbonis. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.20, stājas 

spēkā 30.11.2012., ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39, stājas spēkā 

31.01.2014. un ar 30.01.2014. saistošiem noteikumiem Nr.4, stājas spēkā 28.03.2014.). 

 

II. Daugavpils novada simbolikas apraksts 

 

3. Daugavpils novada ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam -  sarkanā 

laukā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz 

karogiem centrā savīts sarkans krusts ar melnu punktu rindām zaros (krāsas pēc 

PANTONE kataloga : Sarkanā – 186C; Sudraba – 877C; Melnā - Black) (1.pielikums). 

 

4. Demenes pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – zelta laukā 

divi melni stārķi dabīgās krāsās (krāsas pēc PANTONE kataloga: Zelta – 873C; 

Sarkanā – 186C; Melnā – Black) (2.pielikums). 

 

5. Kalupes pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam -  zelta laukā 

trīs zaļas sijas; sudraba vidus vairogā sarkans ritenis (krāsas pēc PANTONE kataloga: 

Zelta – 873C; Sudraba – 877C; Zaļā – 340C; Sarkanā – 186C) (3.pielikums). 

 

6. Medumu pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – zaļā laukā 

sudraba ozols ar divdesmit četrām lapām uz zelta četrkaļņa (krāsas pēc PANTONE 

kataloga: Zelta – 873C (dz.124C); Sudraba – 877C (pel.4C); Zaļā – 340C)  

(4.pielikums). 

7. Naujenes pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – no kreisās 

šķelts ar mākoņu griezumu; sudrabs un zils: divas gaiļpieša lapas – no viena uz otru 

(krāsas pēc PANTONE kataloga: Sudraba – 877C; Zila – 286C)  (5.pielikums). 

 

8. Višķu pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – sarkanā laukā 

pāļa veidā 3 melni kurmji ar zelta ķepām un sudraba nagiem (krāsas pēc PANTONE 

kataloga: Zelta – 873C; Sarkanā – 186C; Sudraba – 877C)   (6.pielikums). 

 

9. Daugavpils novada logo ir attēlota oranža saule  - iezīme  Daugavpils novadu  

kā Latvijas tālāko dienvidu punktu; ornamentālā josla (tumši zilā un gaiši zilā krāsā ar 

sarkaniem punktiem zem otrās līklīnijas) - veido simbolisku  Daugavas  plūdumu 

etniska raksta  atveidojumā, uzraksts apakšējā labajā pusē: „…kur saule rotājas”   

turpina  logo simbolos ietverto nozīmju skaidrojumu un  aicina  saskatīt Daugavpils  

novadu kā  atvērtu, saulainu lauku vidi  ar skaistām  dabas un kultūras  vērtībām 

(krāsas pēc PANTONE kataloga: Oranžā – 1665C; Gaiši zilā – Process Blue C; Tumši 

zilā – 2736C; Sarkanā – 186C) (7.pielikums). 

 

9.
1 

Daugavpils novada karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma 

attiecību 2:1, karogs ir divpusējs, tas ir dalīts divās vertikālās joslās – kreisā sarkanā 

krāsā, labā baltā krāsā. Baltās krāsas joslā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi 

šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts ar melnu 

punktu rindām zaros (krāsas pēc PANTONE kataloga: Sarkanā – 186C, Sudraba – 

877C, Melnā – Black) (8.pielikums). 



(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

9.
2
 Sventes pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstsm – zilā laukā 

sudraba zvans (krāsas pēc PANTONE kataloga: Zilā – 286C, Sudraba – 877C, Melnā – 

Black) (9.pielikums). 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr.39, stājas spēkā 31.01.2014.). 

 

9.
3
 Skrudalienas pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam – dalīts 

pēdā ar viļņotu griezumu: sudrabs un zils. Augšējā laukā čemurziežu dižtaurenis 

dabiskās krāsās (krāsas pēc PANTONE kataloga: Zilā – 286C, Sarkanā – 186C, 

Sudraba – 877C, Melnā – Black) (10.pielikums). 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 30.01.2014. saistošiem noteikumiem Nr.4, 

stājas spēkā 28.03.2014.). 

 

III. Daugavpils novada simbolikas lietošana 

 

10.  Daugavpils novada simboliku, tās attēlus vai elementus drīkst lietot: 

10.1. komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, 

suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, 

preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos (nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika, kā 

arī dažādi suvenīri un sadzīves priekšmeti) tikai ar Daugavpils novada domes atļauju; 

10.2. gadījumos, 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. 

 

11. Par Daugavpils novada simbolikas vai to elementu izmantošanu 

komercdarbībā, izņemot 10.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos, ir maksājama 

pašvaldības nodeva saskaņā ar Daugavpils novada domes 2010.gada 11.februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām”. 

 

12. Aizliegts lietot Daugavpils novada simboliku bez iepriekšējas saskaņošanas 

ar Daugavpils novada domes izveidoto Daugavpils novada Simbolikas komisiju. 

 

IV. Ģerboņu attēla lietošana 

 

13.  Daugavpils novada pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības lietot Daugavpils 

novada ģerboni. 

 

14. Daugavpils novada ģerboni lieto Daugavpils novada dome, Daugavpils 

novada pašvaldības iestādes, un drīkst lietot kapitālsabiedrības, kur 51 % un vairāk 

daļas pieder Daugavpils novada domei. 

 

15. Daugavpils novada ģerboni drīkst lietot pašvaldības iestāžu zīmogos, uz 

pašvaldības iestāžu veidlapām, pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku dienesta 

apliecībām un vizītkartēm, amata zīmēm un zīmotnēm, Daugavpils novada pašvaldības 



(domes) apbalvojumiem, pašvaldības iestāžu iespieddarbiem uz vāka un titullapas, kā 

arī uz to izdotajām apliecībām, pašvaldības informatīvā izdevuma titullapas, pie 

pašvaldības iestāžu ēkām un dienesta telpām, uz pašvaldībai piederošiem 

transportlīdzekļiem, pašvaldības reprezentācijas aksesuāriem un citos pašvaldības 

atļautos gadījumos. 

 

16.  Daugavpils novada ģerboni uz pašvaldības izdotajiem dokumentiem drīkst 

lietot, ja to paraksta amatpersona, kura ir pilnvarota pārstāvēt iestādi. 

 

17. Lēmumu par Daugavpils novada ģerboņa lietošanu šajos noteikumos 

neparedzētajos gadījumos pieņem Daugavpils novada Simbolikas komisija. 

 

18. Demenes pagasta ģerboni var lietot Demenes pagasta pārvalde, Demenes 

pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestādes Demenes pagasta 

reprezentācijas nolūkos. Citas fiziskas vai juridiskas personas Demenes pagasta 

ģerboni var lietot, ja pirms Demenes pagasta ģerboņa lietošanas saņemts Daugavpils 

novada Simbolikas komisijas saskaņojums. 

 

19. Kalupes pagasta ģerboni var lietot Kalupes pagasta pārvalde, Kalupes 

pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestādes Kalupes pagasta 

reprezentācijas nolūkos. Citas fiziskas vai juridiskas personas Kalupes pagasta ģerboni 

var lietot, ja pirms Kalupes pagasta ģerboņa lietošanas saņemts Daugavpils novada 

Simbolikas komisijas saskaņojums. 

 

20. Medumu pagasta ģerboni var lietot Medumu pagasta pārvalde, Medumu 

pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestādes Medumu pagasta 

reprezentācijas nolūkos. Citas fiziskas vai juridiskas personas Medumu pagasta ģerboni 

var lietot, ja pirms Medumu pagasta ģerboņa lietošanas saņemts Daugavpils novada 

Simbolikas komisijas saskaņojums. 

 

21. Naujenes pagasta ģerboni var lietot Naujenes pagasta pārvalde,  Naujenes 

pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestādes Naujenes pagasta 

reprezentācijas nolūkos. Citas fiziskas vai juridiskas personas Naujenes pagasta 

ģerboni var lietot, ja pirms Naujenes pagasta ģerboņa lietošanas saņemts Daugavpils 

novada Simbolikas komisijas saskaņojums. 

 

22. Višķu pagasta ģerboni var lietot Višķu pagasta pārvalde,  Višķu pagastā 

atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestādes Višķu pagasta reprezentācijas 

nolūkos. Citas fiziskas vai juridiskas personas Višķu pagasta ģerboni var lietot, ja 

pirms Višķu pagasta ģerboņa lietošanas saņemts Daugavpils novada Simbolikas 

komisijas saskaņojums. 

 

22.
1 

Sventes pagasta ģerboni var lietot Sventes pagasta pārvalde, Sventes 

pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestādes Sventes pagasta 

reprezentācijas nolūkos. Citas fiziskas vai juridiskas personas Sventes pagasta ģerboni 

var lietot, ja pirms Sventes pagasta ģerboņa lietošanas saņemts Daugavpils novada 

Simbolikas komisijas saskaņojums. 



(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr.39, stājas spēkā 31.01.2014.). 

 

22.
2 

Skrudalienas pagasta ģerboni var lietot Skrudalienas pagasta pārvalde, 

Skrudalienas pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestādes Skrudalienas 

pagasta reprezentācijas nolūkos. Citas fiziskas vai juridiskas personas Skrudalienas 

pagasta ģerboni var lietot, ja pirms Skrudalienas pagasta ģerboņa lietošanas saņemts 

Daugavpils novada Simbolikas komisijas saskaņojums. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 30.01.2014. saistošiem noteikumiem Nr.4, 

stājas spēkā 28.03.2014.). 

 

23. Aizliegts vienlaicīgi lietot Daugavpils  novada ģerboni kopā ar Demenes 

pagasta ģerboni, Kalupes pagasta ģerboni, Medumu pagasta ģerboni, Naujenes pagasta 

ģerboni, Višķu pagasta ģerboni, Sventes pagasta ģerboni vai Skrudalienas pagasta 

ģerboni, izņemot: 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39, stājas 

spēkā 31.01.2014. un ar 30.01.2014. saistošiem noteikumiem Nr.4, stājas spēkā 

28.03.2014.). 

23.1. informatīvajos materiālos, kur tiek skaidrota Daugavpils novada 

simbolika; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39, stājas 

spēkā 31.01.2014. un ar 30.01.2014. saistošiem noteikumiem Nr.4, stājas spēkā 

28.03.2014.). 

23.2. pasākumos, kuros piedalās pārstāvji gan no Demenes pagasta, gan no 

Kalupes pagasta, gan no Medumu pagasta, gan no Naujenes pagasta, gan no Višķu 

pagasta, gan no Sventes pagasta, gan no Skrudalienas pagasta, uzsverot, ka kopumā 

tiek pārstāvēts Daugavpils novads. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39, stājas 

spēkā 31.01.2014. un ar 30.01.2014. saistošiem noteikumiem Nr.4, stājas spēkā 

28.03.2014.). 

 

24. Lietojot ģerboņus, neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi proporcionāli 

jāatbilst apstiprinātajiem ģerboņu paraugiem. 

 

IV. Logo attēla lietošana 

 

25. Daugavpils novada domei ir ekskluzīvas tiesības lietot logo iespieddarbos, uz 

izdevumu vākiem, reprezentācijas materiālos, pasākumos, sarīkojumos, ēku fasāžu, kā 

arī iekštelpu noformēšanai publisko pasākumu norises vietās un citos gadījumos. 

 

26. Fiziskās un juridiskās personas Daugavpils novada logo ar Daugavpils novada 

Simbolikas komisijas rakstisku saskaņojumu var lietot pasākumos, izdevumos un 

objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī atribūtikas, 

suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, 

preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos (nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika, kā 

arī dažādi suvenīri un sadzīves priekšmeti).  

 



27. Daugavpils novada logo attēlam ir jābūt kvalitatīvam un ievērojot šajos 

noteikumos noteikto aprakstu. 

 

28. Aizliegts izmantot izmainītu Daugavpils novada logo grafisko attēlu. 

 

 

IV.
1
 Daugavpils novada karoga lietošana 

(Papildināta ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

 

28.
1
 Daugavpils novada karogs paceļams: 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

28.
1
1. pie Daugavpils novada pašvaldības administratīvās ēkas Rīgas ielā 2, 

Daugavpilī – pastāvīgi. Pie pārējām ēkām, kurās atrodas pašvaldības iestādes, karogs 

paceļams saskaņā ar Daugavpils novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka 

vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu; 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

28.
1
2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, 

pašvaldību vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanās dienās; 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

28.
1
3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot 

to valsts karoga labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi; 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

28.
1
4. pēc brīvas gribas tautas, novada, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, 

kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret novada karogu. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

28.
2
 Daugavpils novada karogu aizliegts pacelt: 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

28.
2
1. virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, būvniecība vai kuras 

ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde; 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

28.
2
2. citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie 

saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos). 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

28.
3 

Ja Daugavpils novada karogs tiek pacelts valsts sēru dienās, tas paceļams 

sēru noformējumā, kārtībā, kāda noteikta valsts karogam. 



(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

28.
4 

Aizliegts lietot bojātu vai izbalējušu Daugavpils novada karogu, kā arī 

izmantot Daugavpils novada karoga krāsu salikumu ar citu atribūtiku. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

28.
5 

Izmantotā karoga kāta garuma un diametra izmēriem jāatbilst izmēriem, kādi 

noteikti noteikumos par valsts karoga izmantošanu. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

28.
6 

Daugavpils novada karogam un tā attēlam neatkarīgi no izmēriem precīzi 

proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam paraugam. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

28.
7 

Vietās, kur Daugavpils novada karogs nav pacelts pastāvīgi, to paceļ, saulei 

austot, un nolaiž, saulei rietot, vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības vai sēru 

ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

28.
8 

Daugavpils novada galda karodziņus lieto oficiālās pieņemšanās.”  

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 

 

V. Daugavpils novada simbolikas lietošanas atļauja 

 

29. Atļaujas saņemšanai par Daugavpils novada simbolikas, tās attēlu vai 

elementu izmantošanai šajos noteikumos noteiktajos gadījumos fiziskām un juridiskām 

personām Daugavpils novada domē jāiesniedz: 

29.1. iesniegums, kurā jānorāda: 

29.1.1. izmantošanas mērķa un formas apraksts; 

29.1.2. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par 

laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumus; 

29.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija vai fiziskām personām 

– Valsts izsniegta saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecība, ja persona 

reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs; 

29.3. izstrādājuma skice vai etalona paraugs; 

29.4. maksājuma kvīts par pašvaldības nodevas samaksu, kas iemaksājama 

Daugavpils novada domes budžetā. 

 

30. Atļauja vai atteikums simbolikas, tās attēlu vai elementu izmantošanai tiek 

izsniegti Daugavpils novada Simbolikas komisijas lēmuma veidā. 



 

31. Daugavpils novada Simbolikas komisijas izdotos administratīvos aktus vai 

faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils novada domē. 

 

32. Gadījumos, kad atļauja netiek izsniegta, nodeva tiek atmaksāta atpakaļ. 

 

33. Daugavpils novada simbolikas lietošanas atļauja komerciāliem mērķiem tiek 

izsniegta uz vienu gadu. 

 

 

VI. Atbildība un kontrole 

 

34. Par šo noteikumu 24., 28., 28.
2
, 28.
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 punktos noteikto prasību neievērošanu 

piemērojams administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods līdz 72 euro. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.20, stājas 

spēkā 30.11.2012., ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 29, stājas spēkā 

01.01.2014.). 

 

35. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un ir tiesīgi sastādīt administratīvo 

pārkāpumu protokolus Daugavpils novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 

vietnieks, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks, 

Daugavpils novada Būvvaldes vadītājs, būvinspektors, Daugavpils novada pagastu 

pārvalžu vadītāji un Valsts policijas darbinieki. 

 

36. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu 

pārkāpumiem un uzlikt administratīvos sodus ir tiesīga Daugavpils novada pašvaldības 

administratīvā komisija. 

 

37. Daugavpils novada Simbolikas komisija ir tiesīga atteikt izsniegt Daugavpils 

novada simbolikas lietošanas atļauju personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie 

administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu. 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

 

38. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 

izliekami Daugavpils novada domes ēkā un Daugavpils novada pārvalžu ēkās. 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

        Daugavpils novada domes 

        2011. gada 12. maija 

     saistošajiem noteikumiem Nr. 13 

                           (protokols Nr. 10., 36. &, lēmums Nr. 751) 
 

Daugavpils novada ģerbonis 

 

 

 
 
 
 
                       



 2.pielikums 

                Daugavpils novada domes 

         2011. gada 12. maija 

     saistošajiem noteikumiem Nr. 13 

                           (protokols Nr. 10., 36. &, lēmums Nr. 751) 

 

 

Demenes pagasta ģerbonis 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



              3.pielikums 

                           Daugavpils novada domes 

           2011. gada 12. maija 

      saistošajiem noteikumiem Nr. 13 

                           (protokols Nr. 10., 36. &, lēmums Nr. 751) 

 

Kalupes pagasta ģerbonis 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



            4.pielikums 

            Daugavpils novada domes 

            2011. gada 12. maija 

      saistošajiem noteikumiem Nr. 13 

                           (protokols Nr. 10., 36. &, lēmums Nr. 751) 

 

Medumu pagasta ģerbonis 
 

 

 
 

 

 

 
 

          



     5.pielikums 

                                                                       Daugavpils novada domes 

           2011. gada 12. maija 

      saistošajiem noteikumiem Nr. 13 

                           (protokols Nr. 10., 36. &, lēmums Nr.751) 

 

Naujenes pagasta ģerbonis 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



     6.pielikums 

                           Daugavpils novada domes 

         2011. gada 12. maija 

     saistošajiem noteikumiem Nr. 13 

                           (protokols Nr. 10., 36. &, lēmums Nr. 751) 

 

 

Višķu pagasta ģerbonis 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                     



                                                                       7.pielikums 

                Daugavpils novada domes 

                2011. gada 12. maija 

     saistošajiem noteikumiem Nr. 13 

                           (protokols Nr. 10., 36. &, lēmums Nr. 751) 

 

Daugavpils novada logo 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



8.pielikums 

Daugavpils novada domes 

2012. gada 11.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 20 (protokols  

Nr. 24., 43.&, lēmums Nr. 1166) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem 

Nr.20, stājas spēkā 30.11.2012.). 
 



9.pielikums 

Daugavpils novada domes 

2013. gada 14. novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 39 

(protokols Nr. 29., 3. &, lēmums Nr.1162) 

 

Sventes pagasta ģerbonis 

 
 

 

 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr.39, stājas spēkā 31.01.2014.). 
 

 

 



10.pielikums 

Daugavpils novada domes 

2014. gada 30.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

(protokols Nr. 2., 8. &, lēmums Nr. 36) 

 

Skrudalienas pagasta ģerbonis 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 30.01.2014. saistošiem noteikumiem Nr.4, 

stājas spēkā 28.03.2014.). 
 


