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Simbolika
Saulkrastu novada ģerbonis

Saulkrastu novada ģerbonī ir atspoguļots vēsturiskais aspekts – pieci senie ciemi, kas vēlāk apvienojās pilsētā, mijās ar novada četrām upēm.
Augšpusē: zila jūra, Latvijas debesis, kam pāri zelta saule.
Ciemus – Bātciemu, Katrīnbādi, Pēterupi, Neibādi un Zvejniekciemu – simbolizē 5 zaļas joslas, 4 upes – Inčupi, Pēterupi, Ķīšupi un Aģi – simbolizē 4 sudraba joslas.
Ģerboni izstrādāja SIA”Baltijas Dizaina Aģentūra”.

Saulkrastu novada karogs

Ņemot vērā, ka Saulkrastu simbolikai jābūt vienotā stilistikā atbilstoši heraldikas principiem, izstrādāt Saulkrastu novada karogu tika uzticēts ģerboņa autoram – SIA ”Baltijas Dizaina
Aģentūra”.
Karogā attēlota zila jūra, ūdens, debesis un zaļas kāpas, kam pāri zelta saule.

Saulkrastu novada logo

Saulkrastu logotipa elementi ir vārds Saulkrasti, saule, jūra, pludmale un saulrieta zaļais stars.
Jūras horizonts ir pagriezts par 90 grādiem, veidojot vertikālu dienvidu-ziemeļu virzienu, kurā atpazīstams Saulkrastu novietojums uz ģeogrāfiskās kartes.
Jūras zilā laukuma viļņotā kreisā mala aptuveni kopē Saulkrastu pievilcīgākā atpūtas resursa, 17 km garās pludmales krasta līniju. Taisna labā mala reprezentē ekonomiski nozīmīgo
maģistrāli Via Baltica, pie kuras atrodas Saulkrasti.
Saules attēlojums veidots radošs un atšķirīgs. Pie šāda logotipa izkārtojuma Saule dabiski nonāk rietumos, atainojot Saulkrastiem raksturīgo saulrietu.
Jūras zilo laukumu šķērso saulrieta zaļais stars. Tā ir reta dabas parādība, kuru iespējams novērot uz īsu mirkli, Saulei norietot jūrā. Leģenda stāsta, ka ikviens, kurš ieraudzīs zaļo
staru, kļūs laimīgs.
Zaļais stars ir veidots silti olīvzaļš, ienesot logotipā dienvidu saules siltumu un pludmales priežu pumpuru aromātu. Tas aizvijas tālāk krastā, aicinot uz Saulkrastiem kā ekoloģiska
dzīvesveida un zaļā tūrisma kūrortpilsētu.
Logo izstrādāja reklāmas aģentūra SIA “Due”.

Saulkrastu himna
Kristapa Krievkalna mūzika, Dainas Miķelsones vārdi

Tuvāk saulei,
Kas spoguļojas tavās vaigu bedrītēs ikreiz, kad smaidi,
Dejojot liedaga karstajās smiltīs,
Tuvāk saulei,
Kas met septiņkrāsu varavīksnes tiltus pāri četrām upēm,
Kurās skumjas naktīs satiekas un aizpeld.
Saulkrasti, Saulkrasti!
Tuvāk saulei ietrīsas patiesās sirdis..
Saulkrasti, Saulkrasti!
Tuvāk saulei sakļaujas karstākās plaukstas..
Saulkrasti, Saulkrasti!
Tuvāk saulei izskalo brīnumu.
Tuvāk saulei,
Kas atstāj pēdu nospiedumus sirdīs,
un pat, ja raudi, spārnos paceļ smaržas un ilgas.
Tuvāk saulei,
Priežu galotnēm un putnu ceļiem
Dziesma kā sapnis
Atkal vienam otrā piepildīties liek.

