
Saistošie noteikumi Nr.74 

Apstiprināti ar novada domes 

2015. gada 14.maijā sēdes 

lēmumu (prot. Nr.7 § 20) 

 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.74 „Par Viļānu novada 

simboliku” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 7. punktu 

 un 43. panta trešo daļu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka Viļānu novada simboliku un 

kārtību, kādā tā izgatavojama un lietojama. 

2. Viļānu novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir Viļānu pilsētas 

ģerbonis, Viļānu pilsētas karogs, Viļānu novada ģerbonis, Viļānu novada karogs un 

Viļānu pilsētas himna. 

3. Viļānu novada simbolikas attēliem jāatbilst simbolu heraldiskajam aprakstam, kas 

apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā, kā arī pamatā jāsakrīt ar attēliem noteikumu 

pielikumos.  

4. Nodevas noteikšana par Viļānu novada simbolikas izmantošanu netiek paredzēta, lai 

veicinātu Viļānu novada simbolikas popularitāti. 

 

II. Viļānu novada simbolikas apraksts 

5. Viļānu pilsētas ģerboņa heraldiskais apraksts (1. pielikums) 

5.1. Zilā laukā zelta šūnu tīkls, apakšā tāda pati bite. 

5.2. Krāsu kodi: zils – PANTONE 286C, zelts – PANTONE 873C vai PANTONE 131C, 

melns – PANTONE BLACK. 

6. Viļānu pilsētas karoga apraksts 

6.1. Karoga proporcija 1:2. Šūnu forma analoga Viļānu pilsētas ģerbonī esošo šūnu 

formai. Šūnas izkārtotas četrās rindās, atrodas karoga augšējā daļā un aizņem 1/3 

daļu no karoga augstuma. Bites forma analoga Viļānu pilsētas ģerboņa bites formai. 

Bite izvietota karoga labajā pusē (2. pielikums). 

6.2. Krāsu kodi: Viļānu pilsētas karoga elementu krāsu kodi ir analogi Viļānu pilsētas 

ģerboņa elementu krāsu kodiem. Zils – PANTONE 286C, melns – PANTONE 

BLACK, zelts – PANTONE 873C vai PANTONE 131C. 

7. Viļānu novada ģerboņa heraldiskais apraksts (3. pielikums) 

7.1. Dalīts pēdā ar viļņu griezumu: zaļš un sudrabs. Augšējā laukā zelta lakstīgala tur 

knābī virs galvas tādu pašu ievas zaru ar sudraba ziedkopu, ziediem zelta auglenīcas. 

7.2. Krāsu kodi: zaļš – PANTONE 341C, zelts – PANTONE 873C vai PANTONE 131C, 

sudrabs – PANTONE 877C (ja nav iespējams, tad PANTONE 4C), melns – 

PANTONE BLACK.  

8. Viļānu novada karoga heraldiskais apraksts (3. pielikums): 

8.1. Viļānu novada karogs ir taisnstūra audums ar platuma un garuma attiecību 1:2 



8.2. Viļānu novada ģerbonī attēlota zelta lakstīgala ar sudraba ievas zaru knābī zaļā laukā. 

Ģerboņa lejas daļā attēlota sudraba upe ar četriem viļņiem, kas simbolizē visas četras 

novada teritoriālās vienības. Lakstīgala ir dziedātājputns, mīlestība uz dziesmu 

raksturo arī Viļānu novadu, jo novadā darbojas daudz dziedošu kolektīvu un atzītu 

solistu. Zelta krāsa liecina par dzīves uzlabošanos, tā palīdz sasniegt vērtības, kā arī 

simbolizē sauli – gaismas avotu, mūžību. Viens no novadu raksturojošiem 

elementiem ir arī Lakstīgalu sala, kā arī teritorijas atpazīstamības tradīcija ir 

ikmēneša amatnieku tirgus, kas pulcina kopā novada ļaudis un sasaucas ar lakstīgalas 

dziedāšanu latviešu tautas folklorā: Kur bij’, kur bij;? Tirgū, tirgū! Cauri visam 

novadam plūst Maltas upe, kas ģerbonī attēlota sudraba krāsā. Sudrabs simbolizē 

attīstību, plūstošā sudraba upe – rūpes par nemitīgu attīstību. Zaļais lauks un krāsa 

simbolizē auglību un dabas bagātības, jo Viļānu novadam raksturīgi auglīgi lauki un 

darbīgi zemnieki. Ar ievziediem pārkaisīti lauki dod bagātīgu ražu un veiksmi 

nākamajos sējas darbos. 

8.3. Viļānu novada karoga viļņotais dalījums aizņem ¼ no karoga augstuma. 

8.4. Viļānu novada karoga poligrāfiskai attēlošanai izmanto šādus krāsu toņus: zaļš lauks 

- PANTONE 356C, viļņi - PANTONE Cool Gray 1, lakstīgala - zelts PANTONE 

873C, aizvietotājs dzeltenā krāsa - PANTONE 131C, ievu ziedi - PANTONE Cool 

Gray 1, ziedu vidiņi - zelts PANTONE 873C, aizvietotājs dzeltenā krāsa - 

PANTONE 131C 

8.5. Viļānu novada karogs, kā arī karoga platuma un garuma attiecības, neatkarīgi no 

karoga izmēriem, atbilst šo noteikumu 4. pielikumā norādītajam paraugam.  

8.6. Viļānu pilsētas himna:  

 

Tik balta kā ieva plaukumā, 

Tik čakla kā bite skrējā 

Stāv pilsēta Maltas krastā 

Un skan kā vistīrākā dzeja. 

 

Paveries, paskaties, paklanies 

Tās ļaudīm starp vēstures griežiem! 

Cik atmiņa stipra, tik stipri mēs- 

Rada viscietākiem iežiem. 

 

Te mūsu tēvi un vectēvi, 

Te baltā dievnama balsts, 

Te mēs visīstāk apjaušam- 

Esam daļa no valsts. 

 

Paveries, paskaties, paklanies 

Tās ļaudīm starp vēstures griežiem! 

Cik atmiņa stipra, tik stipri mēs- 

Rada viscietākiem iežiem. 

 

Aizšūpo ūdeņus Malta 

Nomainās paaudžu raksts 

Sirdī uz mūžu ierakstīts 

Viļāni – ievziedu krasts 



Teksts – Vija Strode, mūzika – Juris Dervanovs 

 

III. Viļānu novada un Viļānu pilsētas simbolikas lietošana 

9. Viļānu novada simboliku lieto šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā, garantējot pienācīgu cieņu pret tiem. 

10. Viļānu pilsētas ģerboņa lietošana 

10.1. Viļānu novada pašvaldībai, Viļānu pilsētas teritorijā esošajām pašvaldības 

iestādēm un kapitālsabiedrībām ir izņēmuma tiesības lietot Viļānu pilsētas ģerboni. 

10.2. Viļānu novada pašvaldība un tās iestādes var lietot Viļānu pilsētas ģerboni to 

rīkotajos pasākumos, ēku fasāžu un iekštelpu noformēšanai, iespieddarbos, 

reprezentācijas materiālos un priekšmetos, kā arī iestāžu simbolikā.  

11. Viļānu novada ģerboņa attēla lietošana: 

11.1. Viļānu novada pašvaldībai ir izņēmuma tiesības izmantot Viļānu novada 

ģerboni, kā arī tā atsevišķu elementu attēlus; 

11.2. Viļānu novada ģerboni attēlo uz Pašvaldības, Domes un iestāžu veidlapām un 

zīmogos, izņemot gadījumus, kad ārējs normatīvais akts paredz lietot Latvijas valsts 

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

formas tērpa, žetonos, transporta), vizītkartēm, deputātu un darbinieku krūšu 

nozīmītēm, pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma „Viļānu Novada Vēstnesis” 

titullapas, pašvaldības domes apbalvojumiem, pateicības un atzinības rakstiem un 

reprezentācijas materiāliem un priekšmetiem, Viļānu novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē un pašvaldības profilos sociālajos medijos, kā arī var izvietot pie pašvaldības 

iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta 

līdzekļiem.  

11.3. Novada pašvaldības iestādes drīkst lietot ģerboņa attēlu to rīkotajos pasākumos. 

11.4. Ģerboņa attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos. Šādā gadījumā tam saglabājas 

Viļānu novada simbola statuss; 

11.5. Saskaņā ar Viļānu novada domes lēmumu var atļaut lietot ģerboņa attēlu arī 

citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos. 

 

12. Viļānu novada un Viļānu pilsētas karoga lietošana: 

12.1. Viļānu novada vai Viļānu pilsētas karogu lieto pastāvīgi mastā pie Viļānu novada 

domes ēkas; 

12.2. Viļānu novada vai Viļānu pilsētas karogu lieto pašvaldības izsludinātajos publiskos un 

citos svinīgos pasākumos pie Viļānu novada pašvaldības iestāžu ēkām; 

12.3. Pēc brīvas gribas – valsts svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam 

labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas fasādi. Tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, 

atceres dienās un citos gadījumos.  

12.4. Sēru dienā karogi lietojami tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam; 

12.5. Telpās karogus lieto tiem īpaši paredzētā goda vietā. Ja Viļānu novada vai Viļānu 

pilsētas karogu lieto kopā ar Latvijas valsts karogu, tas novietojams pa labi no Latvijas 

karoga. 

12.6. Aizliegta šāda Viļānu pilsētas un Viļānu novada karoga lietošanas kārtība: 

12.6.1. Karoga pacelšana virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai 

kuras ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot 

administrācijas un pašvaldības iestādes ēkas); 



12.6.2. Citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie 

saimniecības ēkām, nesakoptās vietās un tml.) 

12.6.3. Lietot bojātu, nekvalitatīvi izgatavotu un izbalējušu Viļānu novada vai Viļānu 

pilsētas karogu; 

12.7. Proporcionāli samazinātu Viļānu novada karogu sarunu, konferenču un citu oficiālu 

tikšanos laikā novieto uz galda pa labi no tās Viļānu novada amatpersonas priekšā, kura 

vada sarunas. Galda karogu var lietot arī Viļānu novada amatpersonu darba telpās, 

novietojot to amatpersonās priekšā pa labi.  

12.8. Viļānu novada un Viļānu pilsētas karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos, 

garantējot tam cieņu. Šajā gadījumā tam saglabājas Viļānu novada simbola statuss.  

13. Aizliegts lietot Viļānu pilsētas un novada ģerboņa un karoga attēlu kā preču vai 

pakalpojuma zīmi.  

 

IV. Simbolikas izmantošana komerciālos nolūkos 

14. Simbolikas izmantošanai komerciālos nolūkos jāsaņem Viļānu novada domes atļauja. 

15. Atļaujas saņemšanai par Viļānu novada simbolikas izmantošanu komerciālos nolūkos 

pašvaldībai jāiesniedz: 

15.1. Iesniegums, kurā norādīts izmantošanas mērķis un informācija par tiražēšanas 

apjomiem 

15.2. Izstrādājuma skice vai etalona paraugs. 

16. Lēmumu izsniegt vai atteikt izsniegt atļauju pieņem Viļānu novada dome. Domes lēmumu 

var pārsūdzēt normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.  

 

V. Noslēguma jautājums 

17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas 

informatīvajā izdevumā „Viļānu Novada Vēstnesis” 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                        J. Ivanova     

  



Pielikums Nr.1 

Viļānu pilsētas ģerbonis 

 

 

 

 

  



Pielikums Nr.2 

Viļānu pilsētas karogs 

 

 

 

  



Pielikums Nr. 3 

Viļānu novada ģerbonis 

 

 

 

 

 

  



Pielikums Nr.4 

Viļānu novada karogs 

 

 

 

 

 


