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APSTIPRINĀTI  

ar Pārgaujas  novada domes 

2016.gada 21.jūlija lēmumu  

  (protokols Nr.7, 13.§) 

 

Publicēti: 

 Pārgaujas novada pašvaldības informatīvajā  izdevumā  

 „Pārgaujas novada  vēstis” Nr. 85,   

2016. gada 26.augustā 

         

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6 

PAR PĀRGAUJAS NOVADA SIMBOLIKU 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi “Par Pārgaujas novada simboliku”, turpmāk – Noteikumi, nosaka 

Pārgaujas novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, simboliku un tās lietošanas, 

izgatavošanas un saskaņošanas kārtību un kontroli.   

 

II. Simbolika un  apraksts 

 

2. Pašvaldības simbolika (Pielikums Nr.1), kuras lietošanai saistoši ir šie noteikumi: 

2.1.Pārgaujas novada ģerbonis; 

2.2.Straupes pagasts ģerbonis; 

2.3.Stalbes  pagasta ģerbonis; 

2.4.Raiskuma pagasta ģerbonis; 

2.5.Straupes pagasta karogs; 

2.6.Stalbes pagasta karogs; 

2.7.Raiskuma pagasta karogs; 

2.8.Pārgaujas novada karogs; 

2.9.Pārgaujas novada logo. 

3. Pārgaujas novada ģerboņa heraldiskais apraksts:  
3.1. Sudraba laukā divas zaļas kreisās spāres veidā liktas ozola lapas ar kātiem viena pret 

otru; augšā sarkana roze ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu, lejā – melns dzērvenes 

kātiņš ar zaļām lapām un sarkanu ogu. 

4. Straupes pagasta  ģerboņa heraldiskais apraksts: 

4.1. Zelta laukā divas sarkanas rozes ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu, zem tām zils 

sešlapu zieds ar zelta auglenīcu. 

5. Stalbes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: 



5.1. Sudraba lauks dalīts ar melnu siju; augšā melns labais šaurpālis un zaļš dzērveņu zars 

ar sarkanu ogu; lejā melns šaurpālis pa labi. 

6. Raiskuma pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: 
6.1. Sudraba laukā sešas zaļas ar zeltu ozola lapas spirālrozetes veidā. 

7. Pārgaujas novada logo apraksts: 
7.1. Oriģināls logo sastāv no emblēmas un teksta “Pārgaujas novads” labajā pusē. Logo 

emblēmu veido stilizēti novada visu pagastu ģerboņos attēloti elementi – sešlapu zieds, 

dzērveņu zars ar sarkanu ogu, ozola lapa, kas visi kopā savijas apļveida laukumā. Oriģinālie 

logo krāsu kodi (pilnkrāsu logo): zaļš - #016836, sarkans - #B82631, burtu šrifts tekstam:  

Trajan Pro. Logo var tikt izmantots arī bez teksta – tikai emblēmas veidā, vai arī ar centrētu 

tekstu, kas izvietots zem emblēmas. 

 

III. Simbolikas lietošanas nosacījumi 

8. Pašvaldības noteikto simboliku lieto šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā, 

izturoties pret to ar pienācīgu cieņu. 

9. Lietojot ģerboņu attēlus, neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi proporcionāli jāatbilst 

apstiprinātajiem ģerboņu etalonparaugiem, nodrošinot, ka ģerbonis ir skaidri uztverams un 

nav mainītas tajā atveidoto objektu proporcijas un novietojums, un tas precīzi atbilst 

heraldiskajam aprakstam. 

10. Lietot izmainītus Pašvaldības ģerboņu, karogu un logo grafiskos attēlus ir  aizliegts. 

11. Šajos noteikumos noteikto simboliku aizliegts lietot, reklamējot alkoholisko dzērienu, 

tabakas izstrādājumu un citu apreibinošu vielu lietošanu, azartspēļu vietās, ar erotiku un 

pornogrāfiju saistītos pasākumos un izdevumos, kā arī darbībās, kas saistītas ar vardarbību, 

nacionāla, etniska, rasu naida vai nesaticības kurināšanu. 

12. Fiziskām un juridiskām personām jāsaņem Pašvaldības  Simbolikas  komisijas izsniegta 

atļauja Pašvaldības simbolikas izmantošanai. 

13. Personas, kuras pasākuma organizēšanai  saņēmušas Pašvaldības finansējumu vai 

pasākumam ir piesaistīts Pašvaldības līdzfinansējums, vai jeb kādā citādā veidā saņemts 

pašvaldības atbalsts, reklamējot vai prezentējot pasākumu izmanto Pašvaldības simboliku 

reprezentējošos nolūkos.  

14. Noteikumu 17.punkta nosacījumus piemēro sporta pasākumu aktivitātēs, kā arī Pašvaldības 

simboliku atļauts izmantot Pašvaldības sportistu un sporta komandu sporta tērpu dizainā. 

15. Pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām ir izņēmuma tiesības lietot Pašvaldības 

noteikto simboliku. 

16. Pārgaujas novada un pagastu ģerboņu lietošana: 

16.1. Pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām, ir izņēmuma tiesības lietot 

Pārgaujas novada, Straupes pagasta, Stalbes pagasta un Raiskuma pagasta, ģerboņus. 

16.2. Pārgaujas novada ģerboni Pašvaldība un pašvaldības iestādes  lieto tās rekvizītos (uz 

veidlapām, zīmogā), izņemot gadījumus, kad ārējs normatīvais akts paredz lietot 

Latvijas valsts ģerboni. Ģerboni drīkst lietot Pašvaldības policijas zīmotnēs 

(atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos un automašīnas 

trafarēšanai/marķēšanai), deputāta krūšu nozīmē,  sociālā dienesta darbinieku darba 

apliecībā, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, pašvaldības 

apbalvojumos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, dažādos reprezentācijas 

materiālos un priekšmetos, Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pārgaujas Novada 

Vēstis”, Pašvaldības mājas lapā un  sociālajos  tīklos, kā arī izvietot pie Pašvaldības 

iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta 

līdzekļiem. 

16.3. Pašvaldība un tās iestādes drīkst lietot ģerboni/ņus to rīkotajos pasākumos, ēku  

fasāžu, iekštelpu, kā arī ielu gājienu noformēšanā sabiedrisko pasākumu norises 

vietās. 

17. Pārgaujas novada un pagastu karogu lietošana: 



17.1. Pastāvīgi Pārgaujas novada karogs ir pacelts pie Pašvaldības administratīvās ēkas – 

“Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. 

17.2. Straupes pagasta karogs un Raiskuma pagasta karogs  pastāvīgi ir pacels pie 

attiecīgās pagasta pārvaldes ēkas.  

17.3. Saskaņā ar Pārgaujas novada priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu Pārgaujas 

novada karogs ir paceļams pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, -

pašvaldību vēlēšanu dienās , kā arī tautas nobalsošanas dienās. 

17.4. Pēc brīvas gribas Pārgaujas novada, Stalbes pagasta, Straupes pagasta vai Raiskuma 

pagasta karogs, kurš atbilst šo noteikumu prasībām, paceļams: 

17.4.1. tautas, novada, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos 

gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret karogu; 

17.4.2. valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to valsts karoga 

labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi. 

17.5.  Karoga masta un kāta izgatavošanai piemērojamas tādas pašas prasības, kādas 

attiecas uz masta vai kāta izgatavošanu Latvijas valsts karogam saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

17.6. Telpās karogu lieto tam īpaši paredzētā goda vietā. Lietojot to kopā ar Latvijas valsts 

karogu,  karogs novietojams pa labi no tā, saskaņā ar Latvijas valsts karoga likuma 

noteikumiem.  

17.7. Karogu aizliegts pacelt: 

17.7.1. virs un pie ēkām – kas ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais 

remonts, vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot pašvaldības administratīvo ēku); 

17.7.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās) 

un apstākļos; 

17.7.3. ja tas ir nekvalitatīvi izgatavots, izbalējis vai bojāts vai neatbilst šajos 

noteikumos noteiktajām prasībām. 

17.8. Proporcionāli samazinātu galda karogu – sarunu, konferenču, oficiālo pieņemšanu, 

svinīgo ceremoniju un citu reprezentācijas pasākumu laikā, novieto uz galda pa labi 

tās Pašvaldības amatpersonas priekšā, kas vada sarunas. 

17.9. Pašvaldībai un tās iestādēm ir īpašas tiesības  karogu vai galda karogu izmantot kā 

apbalvojumu vai suvenīru. 

18. Pārgaujas novada logo lietošana 

18.1. Pārgaujas novada logo lieto kā Pašvaldības vizuālo identitāti, lai veicinātu 

Pārgaujas novada atpazīstamību Latvijā un ārpus tās. Pašvaldības logo lieto dažādos 

Pašvaldības reprezentācijas materiālos, Pašvaldības informatīvā izdevuma 

“Pārgaujas Novada Vēstis” vizualizācijai, Pašvaldības  mājas lapas un Pašvaldības 

sociālo tīklu vizualizācijai, kā arī noteiktos objektos, ja Pašvaldība ir oficiālais 

pasākuma atbalstītājs. 

 

IV. Atļaujas saņemšana Pašvaldības simbolikas izmantošanai komerciāliem 

nolūkiem 

19. Šajos noteikumos II. nodaļā noteikto simboliku komerciāliem nolūkiem drīkst izmantot 

fiziskas un juridiskas personas atribūtikas, suvenīru,  utml. priekšmetu noformēšanā un 

ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, kā arī sociālajos tīklos tikai ar Pašvaldības 

Simbolikas komisijas izsniegtu atļauju (Pielikums Nr.2). Atļauja tiek izsniegta uz vienu 

gadu. 

20. Pieteikumus par simbolikas izmantošanu izskata Pašvaldības Simbolikas komisija (5 

Pašvaldības darbinieku  (attīstības nodaļas vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists, jurists, 

tūrisma organizators un kultūras pasākumu organizators) sastāvā), kuras lēmums ir 

apstrīdams Pārgaujas novada domē.  

21. Atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām,  izņemot Noteikumu 17.punktā 

minētajos gadījumos,  komisijā jāiesniedz: 



21.1. Iesniegums (Pielikums Nr.3); 

21.2. izstrādājuma skice vai etalonparaugs; 

21.3. izmantošanas mērķis un formas apraksts, plānotais izstrādājumu skaits. 

22. Par šajos Noteikumos noteiktās simbolikas lietošanu komerciāliem nolūkiem, tostarp 

reklāmā, suvenīru ražošanā, u.c.gadījumos, izņemot Noteikumu 13., 14. un 15. punktā 

minētajos gadījumos,  ir maksājama nodeva saskaņā ar Pašvaldības Saistošajiem 

noteikumiem Nr.25 “Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldībās izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša 

rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās”.  

23. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar šajos 

noteikumos noteikto simboliku, jāpieprasa  ražotājam/piegādātājam  Pašvaldības 

Simbolikas  komisijas izsniegtās atļaujas kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo 

izstrādājumu realizēšanas periodā. Aizliegts iekļaut tirdzniecībā priekšmetus ar šajos 

noteikumos noteikto simboliku, kas Pašvaldību vai tās teritoriālās vienības ataino negatīvi. 

 

V. Saistošo noteikumu izpildes,  kontrole un administratīvā atbildība 
24. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvā 

pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei 

ir tiesīga Pašvaldības policijas amatpersona. 

25. Atbildība par šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu paredzēta Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā. 

26. Saistošo noteikumu neievērošanas vai pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Pašvaldības 

policijas amatpersona sastāda administratīvo protokolu. Sastādītos administratīvā 

pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem  

Pašvaldības Administratīvā komisija. 

27. Par necienīgām darbībām pret Pašvaldības simboliku, vai bez atļaujas lietojot Pašvaldības 

simboliku piemērojams  naudas sodu no 50.00 euro līdz 150.00 euro apmērā. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Pārgaujas Novada Vēstis”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                             PIELIKUMS Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straupes pagasta ģerbonis 

 
 

Stalbes pagasta  
 

 
Raiskuma pagasta ģerbonis 



 

 

 

 
 

Pārgaujas novada ģerbonis 
 
 
 

 
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LOGO 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pielikums Nr.2 
PARAUGS 

 
 
 

   LATVIJAS REPUBLIKA 
   PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

   Reģistrācijas Nr. 90009116276 
   „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 

                Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 
   AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758 

         AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV85HABA0551019936546 

 
 

 

Novada simbolikas izmantošanas atļauja 

2016.gada     Pārgaujas novada Stalbē   Nr.  

 

Uzņēmumam/personai       _____________________ 

Reģ.Nr.        

Adrese           ______

             

 

Atļauts izmantot  Pārgaujas novada simboliku        

Uz šādiem izstrādājumiem:  1.         

    2.         

    3.         

Īpašie izmantošanas noteikumi:         

            

          

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Pārgaujas novada pašvaldības 2016.gada _________ Saistošo 

noteikumu Nr._______ „Par Pārgaujas novada simboliku” un spēkā esošo normatīvo aktu 

ievērošanu. 

 

 

Atļauja izsniegta:      

 

 

Atļauja derīga līdz:      

 

 

 

 

Izpilddirektore                                                                                             Maruta Drubiņa 

   

   
 

 

 

 

 



 
 

Pielikums Nr.3 
 

Iesniegums Pārgaujas  novada pašvaldībai  

Pārgaujas novada simbolikas izmantošanai 
  

___________________________ (pieprasītāja nosaukums/vārds, uzvārds)  

___________________________ (reģistrācijas numurs/personas kods)  

___________________________ (adrese)  

___________________________ (tālrunis)  

___________________________ (fakss)  

___________________________ (e-pasts)  

  

I E S N I E G U M S  

 

Lūdzu saskaņot Pārgaujas  novada simbolikas (atzīmēt  vajadzīgo):   
 Pārgaujas novada ģerbonis      Raiskuma pagasta ģerbonis  

 Straupes pagasta ģerbonis        Stalbes pagasta ģerbonis                Pārgaujas novada logo  

   

lietošanu uz  

Objekts uz kā tiks 

lietota simbolika  

Objekta, uz kā tiks 

lietota simbolika, īss 

apraksts (materiāls, 

forma u.tml.)  

Objektu, uz kā tiks 

lietota simbolika, 

daudzums  

Objektu ar simboliku 

ražošanas periods  

        

        

  

Simbolikas lietošanas pamatojums/mērķis (atzīmēt  vajadzīgo):   

 

 suvenīru apdruka, kas paredzēta komerciāliem mērķiem___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

 

 cits_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

  

Pēc saskaņojuma saņemšanas   
Objekti ar simboliku tiks izgatavoti _______________________________________  Objekti ar simboliku tiks 

uzglabāti ______________________________________________________  Objekti ar simboliku tiks realizēti 

_____________________________________________________________________________ (vieta, adrese). 

  

Ar Pārgaujas novada Saistošajiem noteikumiem Nr._____ „Par Pārgaujas novada simboliku” esmu iepazinies (-

usies) un ar savu parakstu apliecinu, ka apņemos ievērot šajos saistošajos noteikumos izvirzītās prasības 

simbolikas lietošanai.   

  

_________________________________________________________   

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)   

 

 

 

 

 



 

 

Paskaidrojuma raksts Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

“Par Pārgaujas novada simboliku”  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punkts 

paredz, ka dome var noteikt pilsētas, novada vai pagasta 

simboliku, saskaņot to ar Latvijas valsts heraldikas 

komisiju. 

Saistošo noteikumu mērķis – stiprināt Pārgaujas novada  

atpazīstamību pēc simbolikas, noteikt tās lietošanas 

kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu izstrādājumu 

izgatavošanu un lietošanu, tādējādi uzlabojot novada 

vizuālo tēlu un veicinot iedzīvotāju patriotismu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikta Pārgaujas novada un 

atsevišķu tā teritoriālo vienību simbolika, tās heraldiskais 

apraksts, nosacījumi simbolikas lietošanai dekoratīviem un 

komerciāliem mērķiem, kā arī atļaujas saņemšanas kārtība 

simbolikas lietošanai komerciāliem mērķiem. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Lietojot Pārgaujas novada simboliku komerciāliem 

mērķiem, personām jāmaksā pašvaldības noteiktā nodeva 

saskaņā ar pašvaldības izdotajiem saistošajiem 

noteikumiem, nav ietekmes uz budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ražotājiem, kas vēlas izgatavot izstrādājumus ar Pārgaujas 

novada simboliku, noteikta kārtība atļaujas saņemšanai. Uz 

noteikumu izstrādes brīdi nav zināma vai nojaušama 

komersantu/uzņēmēju interese par šāda veida ražojumu 

popularizēšanu.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi nosaka veicamās darbības, lai saņemtu 

atļauju simbolikas lietošanai komerciāliem nolūkiem, kā 

arī atbildība par noteikumu pārkāpšanu. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Pēc saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un publicēšanas 

Pašvaldības mājas lapā, kā arī pēc saņemto sabiedrības 

pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas 

un izvērtēšanas, paredzēts pārskatīt noteikumus. 

 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    H.Vents  

 

http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/
http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/

