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2015.gada 25.februārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Saulkrastos 

Nr. SN 3/2015 

Izdoti 
Saulkrastu novada domes 

2015.gada 25.februāra sēdē 
 (prot. Nr.2/2015§31) 

 
PAR SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS  

SIMBOLIKAS LIETOŠANU 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 7.punktu un 16.punktu,  

43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
likuma "Par nodokļiem un nodevām"  

12.panta pirmās daļas 9.punktu 
 

I Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi „Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu” (turpmāk – 

noteikumi) nosaka Saulkrastu novada pašvaldības simboliku un kārtību, kādā tā lietojama, 
saņemama atļauja simbolikas lietošanai, nodevu par simbolikas izmantošanu un atbildību 
par noteikumu neievērošanu. 

2. Standartus un kvalitātes prasības komerciāliem mērķiem radītai produkcijai, uz kuras 
drīkst atveidot Saulkrastu novada pašvaldības simboliku, nosaka ar Saulkrastu novada 
domes lēmumu izveidota komisija (turpmāk – komisija). 

 
II Simbolikas apraksts 

3. Saulkrastu novada pašvaldības simbolika ir Saulkrastu novada pašvaldības ģerbonis, 
Saulkrastu novada pašvaldības karogs, Saulkrastu novada pašvaldības logotips un devīze 
(turpmāk – simbolika).  

4. Saulkrastu novada pašvaldības ģerboņa apraksts: 

4.1. ģerbonī ir atspoguļots vēsturiskais aspekts – pieci senie ciemi, kas vēlāk apvienojās 
pilsētā, mijas ar četrām novada upēm; 

4.2. ģerboņa augšpusē ir zila jūra, Latvijas debesis, kam pāri zelta saule. Ciemus - 
Bātciemu, Katrīnbādi, Pēterupi, Neibādi un Zvejniekciemu – simbolizē piecas zaļas 
joslas, upes – Inčupi, Pēterupi, Ķīšupi un Aģi – simbolizē četras sudraba joslas 
(1.pielikums). 

5. Saulkrastu novada pašvaldības karoga apraksts: 

5.1. karoga platuma un garuma attiecība ir 2:1; 

5.2. karogs ir divpusējs, uz tā attēlota zila jūra, debesis un zaļas kāpas, kam pāri zelta 
saule; 



 

5.3. karogs ir ar divām joslām: augšējā – zila, apakšējā – zaļa, joslu attiecības ir 1:1 
(2.pielikums). 

6. Saulkrastu novada pašvaldības logotipa apraksts:  

6.1. logotips sastāv no nosaukuma “Saulkrasti”, stilizētas saules, saulrieta stara, stilizētas 
jūras, kuras kreisā mala simbolizē pludmales krasta līniju, bet taisna labā mala 
simbolizē ekonomiski nozīmīgo maģistrāli VIA Baltica; 

6.2. logotipa nosaukuma “Saulkrasti” burtu fonti ir Harabara. Pamatkrāsas ir dzeltens pēc 
Pantone 7406 C, zils pēc Pantone 2935 C, zaļš pēc Pantone 2276 C (3.pielikums); 

6.3. Saulkrastu novada pašvaldības logotips ietver devīzi – TUVĀK SAULEI, atbilstoši 
noteikumu pielikumā esošajam vizuālajam attēlojumam. Devīzes burtu fonti ir Passing 
Notes, burtu pamatkrāsa ir zila pēc Pantone 2935 C (4.pielikums); 

6.4. visi logotipa elementi ir tā neatņemamas sastāvdaļas un lietojami kopā ar devīzi vai 
bez tās. Logotips izmantojams, lai veicinātu Saulkrastu novada atpazīstamību; 

6.5. saskaņā ar komisijas lēmumu, logotipa lietošana ir pieļaujama uz dažādiem krāsu 
foniem mainot krāsu salikumu, bet nemainot pamatkrāsu toņus (5.pielikums). 
Logotipa melnbaltajam variantam pamatkrāsas ir Pantone black C un Pantone black C 
40%. 

 
III Simbolikas izmantošana un lietošanas kārtība 

7. Simboliku drīkst lietot fiziskas un juridiskas personas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, 
pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, izdevumos, 
drukas materiālos, publikācijās un prezentācijās, dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, 
ielu gājienu, ēku fasāžu, iekštelpu noformēšanai un publisko pasākumu norises vietās tikai 
ar komisijas atļauju, izņemot gadījumus, kad simboliku izmanto ierobežotā apjomā 
bezpeļņas nolūkos vai personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un 
arhīvos, Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrībās un iestādēs.  

8. Saskaņā ar komisijas lēmumu var atļaut lietot simboliku arī citos gadījumos, kas nav 
paredzēti šajos noteikumos.  

9. Lietojot simboliku, neatkarīgi no izmēriem, tai jāatbilst apstiprinātajiem paraugiem un to 
proporcijām. 

10. Aizliegts lietot simboliku komerciāliem mērķiem, bez iepriekšējas saskaņošanas ar 
komisiju. 

 
IV Atļaujas saņemšana simbolikas izmantošanai 

11. Lai saņemtu atļauju simbolikas izmantošanai komerciāliem mērķiem, fiziska un juridiska 
persona Saulkrastu novada domē iesniedz: 

11.1. iesniegumu (6.pielikums); 

11.2. produkta (izstrādājuma) skici vai etalona paraugu; 

11.3. ziņas par plānoto ražošanas (izgatavošanas) apjomu un ziņas par laika periodu, kurā 
plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu; 

11.4. fiziskām personām – Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu saimnieciskās darbības 
reģistrācijas apliecību, ja persona reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs; 

11.5. pašvaldības nodevas par simbolikas izmantošanu samaksu apliecinošu dokumentu. 

12. Iesniegumus par simbolikas izmantošanu komerciāliem mērķiem un lēmumu izsniegt vai 
atteikt izsniegt atļauju izskata komisija, kuras lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 



 

13. Gadījumos, kad atļauja netiek izsniegta, nodeva tiek atmaksāta atpakaļ pēc attiecīga 
iesnieguma saņemšanas. 

14. Juridiska un fiziska persona, pieņemot realizēšanai jebkura veida produktus 
(izstrādājumus) ar simboliku, pieprasa no ražotāja simbolikas izmantošanas atļaujas 
kopiju. Atļaujas kopija atrodas šo produktu (izstrādājumu) realizēšanas vietās.  

15. Ražotājam vai tirgotājam ir pienākums uzrādīt komisijas atļauju (vai tās kopiju) 
simbolikas lietošanai pēc Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas, deputāta vai 
pašvaldības administrācijas darbinieka lūguma. 

16. Par simbolikas lietošanu komerciāliem mērķiem ir maksājama pašvaldības nodeva, 
atbilstoši Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem, kas nosaka nodevu apmēru 
un samaksas kārtību. 

17. Atļauju izmantot simboliku komerciālos mērķos, komisija izsniedz pēc pašvaldības 
nodevas samaksas. 
 

V Atbildība un kontrole 
18. Kontroli par noteikumu izpildi nodrošina: 

18.1. Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas;  

18.2. komisija. 

19. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona tiek sodīta administratīvi – ar naudas sodu: 

19.1. fiziska persona līdz 350 euro; 

19.2. juridiska persona līdz 1400 euro.  

20. Par šo noteikumu pārkāpumiem administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumus 
pieņem Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvā komisija. 

21. Protokolu par nesaskaņotu simbolikas izmantošanu ir tiesīgas sastādīt Saulkrastu 
pašvaldības policijas amatpersonas. 

22. Amatpersonas, izskatot lietas par šo noteikumu pārkāpšanu, var uzlikt naudas sodu 
pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) 
– līdz 30 euro, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. 

23. Administratīvā soda uzlikšana un tā samaksāšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu 
pildīšanas, pārkāpumu novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu 
atlīdzības. 

24. Komisija ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju personai, kura pēdējā 
gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu.  

25. Administratīvās komisijas pieņemtos lēmums var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā. 

 
VI Noslēguma jautājumi 

26. Ar noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 
2008.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr.6 „Par Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 
domes logo lietošanu”. 

27. Saulkrastu novada pašvaldības logotipa saturošus priekšmetus, kuri izgatavoti līdz 
noteikumu spēkā stāšanās dienai bez saskaņošanas ar komisiju, atļauts realizēt līdz 
2015.gada 31.martam. 

 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 



 

                     
1.pielikums 

25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015 
Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 

 
Saulkrastu novada pašvaldības ģerboņa paraugs 

 
 

 
 
 



 

2.pielikums 
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015 

Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 
 

Saulkrastu novada pašvaldības karoga paraugs 
 

 
 



 

3.pielikums 
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015 

Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 
 

Saulkrastu novada pašvaldības logotipa paraugs 
 
 



 

 
4.pielikums 

25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015 
Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 

 
Saulkrastu novada pašvaldības logotips ar devīzi paraugs 

 

 



 

5.pielikums 
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015 

Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 
 

Saulkrastu novada pašvaldības logotipa lietošanas krāsu foni 

 



 

6.pielikums 
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015 

Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 
 

Iesniegums 
 

 
 
 

 



 

 

25.02.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 3/2015 
“Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu”  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums. 

Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi nostiprināt 
Saulkrastu novada pašvaldības identitāti un sekmēt 
Saulkrastu novada pašvaldības atpazīstamību pēc tās 
simbolikas. 

2. Īss noteikumu projekta satura 
izklāsts. 

Saistošo noteikumu projekts nosaka Saulkrastu novada 
pašvaldības simboliku, kas ir ģerbonis, karogs un 
logotips, kā arī kārtību, kādā tā lietojama, saņemama 
atļauja, nodevu par simbolikas lietošanu un atbildību par 
noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 
noteikumu projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības budžets tiks papildināts ar nodevām par 
Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 
(maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras lieto 
Saulkrastu novada pašvaldības simboliku komerciāliem 
mērķiem). 
Saistošajos noteikumos paredzēts naudas sods, kas var 
tikt piemērots par šo saistošo noteikumu neievērošanu un 
kas pašvaldības budžetā var radīt papildus ieņēmumus. 

4. Informācija par plānoto 
noteikumu projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā. 

Nav. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Fiziskajai vai juridiskajai personai, lai saņemtu atļauju 
Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas izmantošanai 
komerciāliem mērķiem, jāvēršas Saulkrastu novada domē 
ar iesniegumu, pievienojot noteikumos norādītos 
dokumentus. Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas 
izmantošanas atļauju sniedz Saulkrastu novada domes 
Atļauju komisija. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
 


