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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 

 
Grozījumi ar:  SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 21/2015 

  SND 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 9/2020 , kas precizēti 03.06.2020 

 

 

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.pielikums0). 

5. Saulkrastu novada pašvaldības karoga apraksts: 

mailto:dome@saulkrasti.lv


 

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. novada logo (Pielikums Nr. 3) apvieno saules rita (ritma) atainojumu uz stabilas, 

līdzsvarā esošas pamatnes (līnija – horizonts, krasta līnija), veidojot mierīgu un 

sabalansētu, darbīgu noskaņu.  

6.2. Logo burtveidols ir GT Eesti. To vienmēr nepieciešams rakstīt ar lielo pirmo burtu un 

pārējiem mazajiem burtiem. Logo pamattonis ir Saulkrasti sunrise sky: Pantone 7540 

C. Zīmola lietošanas pamatprincipi -Pielikums Nr. 4. 

(grozīts ar Saulkrastu novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 9/2020, kas precizēti 

03.06.2020) 

 

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. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem (izņemot 

novada logo lietošanu) līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu 

pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu 

novada pašvaldības Administratīvā komisija. 
(grozīts ar Saulkrastu novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 9/2020, kas precizēti 

03.06.2020) 
19. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai 

personai līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskai personai - līdz 300 naudas soda 

vienībām..  
(grozīts ar Saulkrastu novada domes 30.09.2015.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 21/2015; 29.04.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr.SN 9/2020, kas precizēti 03.06.2020) 

20. (svītrots  ar Saulkrastu novada domes 30.09.2015.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 21/2015). 

21. (svītrots ar Saulkrastu novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 9/2020, kas precizēti 

03.06.2020). 

22. (svītrots  ar Saulkrastu novada domes 30.09.2015.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 21/2015). 

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 
(redakcijā, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 9/2020, 

kas precizēti 03.06.2020) 

 

Saulkrastu novada pašvaldības logotipa paraugs 

 

 



 

 

4.pielikums 

25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015 

Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 
(redakcijā, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 9/2020, 

kas precizēti 03.06.2020) 

 

 

Zīmola lietošanas pamatprincipi 

1. Logo lietošanas pamatprincipi: 

1.1. Konstrukcija: ņemt vērā visas attiecības starp tekstiem, līnijām un formām. 

Logo vienmēr jāizmanto konstruktīvās proporcijās, lai tas būtu identisks visos 

dizaina materiālos. 

1.2. Atstarpe: apkārt logo atstarpe ir S burta augstumā. 

1.3. Izmērs: Saulkrastu logo ir veidots, lai to varētu izmantot gan lielā, gan mazā 

izmērā. Mazākais pieļaujamais izmērs drukas materiāliem ir 7mm.  

1.4. Sociālo tīklu profila attēls uzskatāms par izņēmumu – lai to varētu saskatīt uz 

mazām ierīcēm, tajā līnijas ir padarītas biezākas. 

1.5. Nosaukums tekstā: gadījumos, kad zīmola nosaukums tiek rakstīts tekstā, to 

vienmēr nepieciešams rakstīt ar lielo pirmo burtu un pārējiem mazajiem burtiem. 

Nedrīkst izmantot visus lielos burtus, slīprakstu, treknrakstu. 

1.6. Logo nav atļauts mainīt. Zīmola un logo efektivitāte sakņojas regulārā, pareizā 

logo lietojumā. 

1.7. Logo drīkst stilizēt dažādiem notikumiem saskaņā ar notikuma tematiku. 

Būtiskākais, ko ņemt vērā – paturēt norādīto līniju platumu, izmēru un proporcijas. 

2. Zīmolam ir divas galvenās krāsas, septiņas sekundārās krāsas un trīs akcentu krāsas.  

2.1. Galvenās krāsas Saulkrasti beach sand un Saulkrasti sunrise sky drīkst plaši 

izmantot dažādos dizaina produktos.  

2.1.1. Saulkrasti beach sand: Pantone P 1-1 C   

2.1.2. Saulkrasti sunrise sky: Pantone 7540 C  

2.2. Sekundārās krāsas izceļ Saulkrastu dabas dažādību un palīdz veidot pilsētas 

zīmola unikālo noskaņojumu. Krāsas drīkst plaši izmantot lielos vai mazos 

laukumos.  

2.2.1. Sunny sky: Pantone 642 C   

2.2.2. Sunset sky: Pantone 7449 C   

2.2.3. Juniper: Pantone 5467 C   

2.2.4. Snowy forest: Pantone 7543 C   

2.2.5. Sunlight: Pantone 487 C   

2.2.6. Dunes: Pantone 4635 C   

2.2.7. Pine: Pantone 5763 C     

2.3. Akcentu krāsas palīdz izcelt elementus, uz kuriem ir vajadzība vērst īpašu 

uzmanību. Krāsas drīkst izmantot arī lielos laukumos, tomēr nepieciešams vienmēr 

apdomāt šādu vajadzību un noteikti nepieciešams ņemt vērā krāsu lietojuma 

proporcijas. 

2.3.1. Wild rose: Pantone 188 C   

2.3.2. Autumn leaves: Pantone 7626 C   

2.3.3. Sun Pantone: 1235 C 

2.4. Kā nelietot krāsu paleti: 

2.4.1. Neizmantot logo divās vai vairāk krāsās; 

2.4.2. Neizmantot un neveidot krāsu pārejas; 



 

2.4.3. Nekombinēt krāsas, kas kopā nestrādā; 

2.4.4. Neizmantot krāsu efektus uz fotogrāfijām. 

3. Zīmola burtveidols ir GT Eesti. Tas paredzēts lietošanai gan virsrakstiem, gan 

apakšvirsrakstiem, gan tekstam. Virsraksts nedrīkst būt garāks par piecām teksta 

rindiņām. Apakšvirsraksts ir ½ no virsraksta burtu izmēra, savukārt teksta burtu 

izmērs ir ½ no apakšvirsraksta burtu izmēra.  

4. Visām fotogrāfijām būtu jācenšas maksimāli izmantot dabisku apgaismojumu, sauli. 

Mākslīgais apgaismojums ir pieļaujams, tomēr tas nedrīkst būt pārāk uzkrītošs. 

Fotogrāfijas nedrīkst būt pārāk krāsainas un samākslotas. Nebūtu ieteicams izmantot 

pārāk apstrādātas fotogrāfijas, tām būtu jābūt maksimāli dabiskām: 

4.1. Ja nepieciešams izmantot fotogrāfiju ar cilvēkiem, izvairīties no fotogrāfijām 

ar mākslīgām un pārspīlētām emocijām. 

4.2. Izvairīties no melnbaltām fotogrāfijām. 

4.3. Neizmantot pārāk kontrastainas fotogrāfijas. 

4.4. Neizmantot mākslīgi radītas kompozīcijas. 

5. Galvenais vizuālās identitātes elements ir līnijas, kas simbolizē saules starus. Šis 

elements tiek izmantots visos grafiskajos risinājumos. Galvenokārt izmantojamas divu 

veidu grafikas: 

5.1. Uz logo balstītas grafikas: galvenais vizuālās identitātes elements ir līnijas, kas 

simbolizē saules starus. Šis elements tiek izmantots visos grafiskajos risinājumos. 

Tās var griezt un pārveidot, izvēloties piemērotāko leņķi. 

5.2. Pildītās grafikas: divu krāsu un krāsas + fotogrāfijas izmantošanai iespējams 

izmantot slīpas formas. 

Detalizētāka informācija par Saulkrastu novada zīmola vadlīnijām, kā arī vizuālo 

materiālu veidošanas principiem skatāma šajā saitē:  

https://guidelines.azaistudios.com/saulkrasti/ 

https://guidelines.azaistudios.com/saulkrasti/


 

 

5.pielikums 

25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015 

Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 
(pielikums svītrots ar Saulkrastu novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 9/2020, kas 

precizēti 03.06.2020) 



 

 

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 
 


