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Salas novada pašvaldības
2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.10
“Par Salas novada simboliku”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 7.punktu un
43.panta trešo daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi “Par Salas novada simboliku” (turpmāk – Noteikumi) nosaka Salas novada
pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) simboliku, tās lietošanas kārtību un kārtību, kādā saņemama atļauja
Pašvaldības simbolikas lietošanai.
2. Pašvaldības simbolika ir Salas novada karogs, Salas novada ģerbonis un Salas novada logotips
(turpmāk – Simbolika).
3. Standartus un kvalitātes prasības izstrādājumiem, kura paredzēta komerciāliem mērķiem un uz kuras
plānots izvietot Pašvaldības Simboliku, nosaka Pašvaldības domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta
komiteja (turpmāk – Komiteja).
4. Pašvaldības Simbolikas lietošanas atļaujas (turpmāk - Atļauja) saņemšanai privātpersonai ir jāiesniedz
iesniegums un dokumenti, kas norādīti Noteikumos.
5. Privātpersonai, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumu ar Pašvaldības Simboliku, tās attēlu
vai elementiem, jāpieprasa no ražotāja Atļaujas kopija. Atļaujas kopijai ir jāatrodas šo izstrādājumu
realizēšanas vietās.
6. Pašvaldības nodeva par Pašvaldības Simbolikas lietošanu nav paredzēta.
II. Pašvaldības Simbolikas apraksts
7. Salas novada karoga (1.pielikums) apraksts:
7.1. karogs ir taisnstūra audums ar garuma un platuma attiecību 2:1;
7.2. karoga krāsu joslu attiecība (sarkana, balta, zaļa) ir 2:1:2;
7.3. karoga lauka centrā izvietots Salas novada pašvaldības ģerbonis, kura izmērs plaknē ir 1/5 no
karoga platuma līdz ģerboņa augšējai malai, 1/5 no karoga platuma līdz ģerboņa apakšējai malai.
Ģerboņa augstums ir 3/5 no karoga platuma;
7.4. karoga poligrāfiskai attēlošanai izmanto šādus krāsu toņus: sarkanā krāsa – PANTONE 186C, zaļā
krāsa – PANTONE 341C, baltā krāsa – PANTONE White, sudraba krāsa– PANTONE 877C, melnā
krāsa – PANTONE Black;
7.5. galda karodziņa izmērs ir 14cm x 28cm. Tā proporcijas atbilst Salas novada karoga proporcijām un
aprakstam.
8. Salas novada ģerboņa (2.pielikums) apraksts:
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8.1. ģerbonis ir dalīts ar apvērstu sudraba smaili: sarkans un zaļš. Smailei uzlikts meža zemeņu zars ar
ziedu un ogām;
8.2. ģerboņa poligrāfiskai attēlošanai izmanto šādus krāsu toņus: sarkanā krāsa - PANTONE 186C, zaļā
krāsa - PANTONE 341C, baltā krāsa - PANTONE White, sudraba krāsa - PANTONE 877C, melnā
krāsa - PANTONE Black un dzeltenā krāsa - PANTONE 109 C;
8.3. ģerbonis var tikt attēlots arī kontūrlīnijās vai reljefspiedumā.
9. Salas novada logotipa (3.pielikums) apraksts:
9.1. svītrots
9.2. logotipā iestrādāts Salas novada sauklis – devīze “Salas novads Sēlijas atslēga”;
9.3. logotipā vārds “Salas novads” ir sarkanā krāsā, vārds “Sēlijas atslēga” ir melnā krāsā, atslēgas
plūdlīnija ir sarkanā un zaļā krāsā;
9.4. logotipa poligrāfiskai attēlošanai izmanto šādus krāsu toņus: sarkanā krāsa – PANTONE 186C, zaļā
krāsa – PANTONE 341C, melnā krāsa – PANTONE Black.
III. Pašvaldības Simbolikas lietošanas kārtība
10. Salas novada karogs paceļams:
10.1.
pie Pašvaldības administrācijas ēkas un Sēlpils pagasta pārvaldes ēkas – pastāvīgi;
10.1. pie pārējām ēkām, kurās atrodas Pašvaldības iestādes, to struktūrvienības - saskaņā ar Pašvaldības
domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumu;
10.2. pēc brīvas gribas pie ēkām vēlēšanu un tautas nobalsošanas dienās, kur izvietoti balsošanas iecirkņi.
11. Salas novada karogu bez Atļaujas privātpersona var lietot, garantējot tam cieņu, paceļot:
11.1.1. pie Salas novada administratīvajā teritorijā esošajām ēkām;
11.1.2. novada svētkos vai valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to valsts karoga
labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi;
11.1.3. tautas, Salas novada, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos
ikdienā;
11.1.4. reprezentācijas nolūkos.
12. Atbilstoši Komitejas atzinumam un Pašvaldības domes lēmumam, Salas novada karogu var lietot arī
citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumos.
13. Salas novada karogu aizliegts pacelt:
13.1.
virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, būvniecība vai kuras ir avārijas
stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde;
13.2.
citās nepiemērotās vietās (kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās).
14. Ja tiek pacelts Salas novada karogs valsts sēru dienās, tas paceļams sēru noformējumā, kārtībā, kāda
noteikta valsts karogam.
15. Vietās, kur Salas 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.
16. Aizliegts lietot bojātu vai izbalējušu Salas novada karogu, kā arī izmantot Salas novada karoga krāsu
salikumu ar citu atribūtiku.
17. Salas novada karogam un tā attēlam neatkarīgi no izmēriem precīzi proporcionāli jāatbilst
apstiprinātajam etalonparaugam.
18. Izmantotā karoga kāta garuma un diametra izmēriem jāatbilst izmēriem kādi noteikti noteikumos par
valsts karoga izmantošanu.
19. Privātpersonai, kura Salas novada karogu izgatavo vai izplata komerciāliem mērķiem, jāsaņem Atļauja.
20. Salas novada ģerboni lieto:
20.1.
Pašvaldības dome;
20.2.
Pašvaldības iestādes, to struktūrvienības;
20.3.
Pašvaldības komisijas;
20.4.
kapitālsabiedrība, kur 100% kapitāla daļas pieder Pašvaldībai.
21. Noteikumu 20.punktā minētās institūcijas Salas novada ģerboni lieto uz dokumenta veidlapas rekvizītu
zonā.
22. Noteikumu 20.punktā minētās institūcijas Salas novada ģerboni var lietot iespieddarbos, goda un
atzinības rakstos, apbalvojumos, diplomos, interneta vietnēs, uz tām piederošajiem transportlīdzekļiem,
uz darbinieku vizītkartēm, spiedogos, zīmogos, reprezentācijas materiālos, rīkotajos pasākumos, pie
institūciju ēkām un iekštelpās.
23. Salas novada ģerboni bez Atļaujas privātpersona var lietot pasākumos, pasākumu informatīvajos un
reklāmas materiālos:
23.1.
kurus organizē Pašvaldība;
23.2.
kurus finansiāli vai informatīvi atbalsta Pašvaldība;
23.3.
kuru organizatoriem ar Pašvaldību ir noslēgts sadarbības līgums.
24. Salas novada ģerboni Noteikumu 23.punktā minētajā gadījuma Privātpersona var lietot, ja:
24.1.
ģerboņu lietošana nemaldina par lietotāja juridisko statusu;
24.2.
lietojot ģerboni, tam tiek garantēta cieņa.
25. Salas novada ģerboni, saņemot Atļauju, privātpersona var lietot:
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26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

34.

25.1.
suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem;
25.2.
pasākumos, pasākumu informatīvajos un reklāmas materiālos, kuri neatbilst 23.punktā
minētajiem kritērijiem.
Atbilstoši Komitejas atzinumam un Pašvaldības domes lēmumam, Salas novada ģerboni var lietot arī
citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumos.
Salas novada ģerboņa attēlu var lietot heraldiskajās krāsās, reljefspiedumā vai kontūrlīnijās.
Salas novada ģerboni aizliegts lietot:
28.1.
reklamējot alkoholiskus dzērienus, alu, tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes, augu
smēķēšanas produktus un citas apreibinošas vielas, azartspēles, ar erotiku un/vai pornogrāfiju
saistītos pasākumos un izdevumos;
28.2.
uz izstrādājumiem un/vai pasākumos, kas saistīti ar vardarbību, nacionālā, rasu naida vai
nesaticības veicināšanu, var radīt negatīvu Salas novada tēlu.
28.3.
maldinot par tā lietotāja juridisko statusu;
28.4.
ja tam netiek garantēta cieņa;
28.5.
izmainot tā grafisko attēlu.
Salas novada logotips ir Pašvaldības īpašums, ko lieto, lai veicinātu Salas novada atpazīstamību Latvijā
un ārvalstīs.
Salas novada logotipu bez Atļaujas lieto Pašvaldības dome, tās dibinātās iestādes, struktūrvienības,
komisijas un kapitālsabiedrība, kur 100% kapitāla daļas pieder Pašvaldībai.
Salas novada logotipu bez Atļaujas var lietot privātpersona pasākumos/projektos, garantējot tam cieņu,
ja Pašvaldība ir oficiālais pasākuma/projekta atbalstītājs. Logotipa attēlošanas veidu, atrašanās vietu
nosaka ar Pašvaldību noslēgtā līgumā.
Noteikumu 31.punktā neminētos gadījumos Salas novada logotipa lietošanai privātpersonai jāsaņem
Atļauja. Logotipa attēlošanas veidu, atrašanās vietu nosaka ar Pašvaldību noslēgtā līgumā.
Salas novada logotipu var lietot interneta vietnēs, iespieddarbos, uz vizītkartēm, uz reprezentācijas
materiāliem, reklamējot Salas novadā organizētus pasākumus, preces vai pakalpojumus un citiem
izstrādājumiem.
Salas novada logotipu aizliegts lietot:
34.1.
reklamējot alkoholiskus dzērienus, alu, tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes, augu
smēķēšanas produktus un citas apreibinošas vielas, azartspēles, ar erotiku un/vai pornogrāfiju
saistītos pasākumos un izdevumos;
34.2.
uz izstrādājumiem un/vai pasākumos, kas saistīti ar vardarbību, nacionālā, rasu naida vai
nesaticības veicināšanu, var radīt negatīvu Salas novada tēlu;
34.3.
ja tam netiek garantēta cieņa;
34.4.
izmainot tā grafisko attēlu.
IV. Atļaujas saņemšanas kārtība

35. Privātpersona, kura vēlas saņemt Atļauju, iesniedz Pašvaldībā iesniegumu, norādot Pašvaldības
Simbolikas izmantošanas mērķi un aprakstu, pievienojot izstrādājuma nosaukumu, aprakstu, skices vai
etalona paraugu, ziņas par plānotajiem ražošanas apjomiem un citus dokumentus, ja nepieciešams.
36. Iesniegumu par Atļaujas izsniegšanu izskata Pašvaldības Komiteja.
37. Nepieciešamības gadījumā Komiteja var sazināties ar iesniedzēju, lai aicinātu iesniegt papildu
dokumentus.
38. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu lietot Pašvaldības Simboliku vai atteikumu izsniegt atļauju
Pašvaldības Simbolikas lietošanai pieņem Pašvaldības dome, pamatojoties uz Pašvaldības Komitejas
atzinumu.
39. Pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
40. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu atteikt izsniegt Atļauju, ja:
40.1.
Pašvaldības Simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst Noteikumiem;
40.2.
izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs un nepiemērots Pašvaldības Simbolikas
izvietošanai;
40.3.
Pašvaldības Simbolikas lietošana iesniedzēja piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu
par Salas novada tēlu;
40.4.
ja iesniedzējs pēdējā gada laikā ir saukts pie administratīvās atbildības par šo Noteikumu
neievērošanu.
41. Atļauja apliecina privātpersonas tiesības lietot Pašvaldības Simboliku Pašvaldības domes noteiktajā
laikā un veidā.
42. Pašvaldības domes izsniegtās Atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi.
V.

Atbildība un kontrole

43. Noteikumu izpildi kontrolē un ir tiesīgs sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izņemot protokolus
par logotipa lietošanas noteikumu pārkāpumiem, Pašvaldības izpilddirektors.
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44. Pēc Pašvaldības izpilddirektora pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam jāuzrāda Atļauja un ražojamā vai
pārdodamā produkcija.
45. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu pārkāpumiem, izņemot par logotipa lietošanas
noteikumu pārkāpumiem, un uzlikt administratīvos sodus ir tiesīga Pašvaldības Administratīvā komisija.
46. Par Noteikumos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz Salas novada karogu un Salas novada
ģerboni, par ko administratīvā atbildība nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai līdz simts euro, bet juridiskajai personai —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieci simti euro.
47. svītrots
VI.

Noslēguma jautājums

48. Noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

I.Sproģe

/personiskais paraksts/

1. pielikums
Salas novada pašvaldības
2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.10
Salas novada karogs
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2.pielikums
Salas novada pašvaldības
2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.10
Salas novada ģerbonis
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3. pielikums
Salas novada pašvaldības
2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.10
Salas novada logotips
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Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra
saistošo noteikumu Nr. 10
“Par Salas novada simboliku”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu. Saistošie noteikumi
nepieciešami, lai veicināt vienotu pieeju Salas novada simbolikas
lietošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Salas novada pašvaldības simbolikas -Salas
novada karogs, Salas novada ģerbonis un Salas novada logotips –
lietošanas kārtību un kārtību, kādā saņemama atļauja pašvaldības
simbolikas lietošanai.

3.Informācija par plānoto ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, jo nav
iespējams noteikt administratīvo sodu iekasēšanas apmērus.

4. Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētāja

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Salas novada Sociālā, izglītības,
kultūras un sporta komitejas sēdē. Saistošo noteikumu izpildes kontroli
nodrošinās Salas novada pašvaldības izpilddirektors.

/personiskais paraksts/

I.Sproģe
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