LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326
tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv
APSTIPRINĀTS
ar Skrundas novada domes
lēmumu no 25.10.2012.,
(prot. Nr. 14, 17.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2012

„Par Skrundas novada simboliku”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Skrundas novada simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un
lietojama.
1.2. Skrundas novada simboli, kuru izgatavošanas un lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir
Skrundas novada ģerbonis, Skrundas novadu veidojošo pilsētu un pagastu ģerboņi,
Skrundas pilsētas un Skrundas novada karogs. Skrundas novada pašvaldība skaidro un
popularizē Skrundas novada simboliku un tās elementu lietošanas kārtību.
1.3. Skrundas novada simboliku, tās attēlus vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības,
biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas,
sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai
noformējumos (nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika, kā arī dažādi suvenīri un sadzīves
priekšmeti) tikai ar Skrundas novada pašvaldības atļauju (turpmāk tekstā – Pašvaldība),
izņemot gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i.,
personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī
informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā
izmantota simbolika.
1.4. Standartus un kvalitātes prasības priekšmetiem, uz kuriem drīkst atveidot Skrundas
novada simboliku un tās elementus, nosaka Pašvaldība.
1.5. Par Skrundas novada simbolikas izmantošanu komercdarbībā (reklāmā, preču zīmēs,
suvenīru ražošanā) ir maksājama pašvaldības nodeva saskaņā ar spēkā esošajiem
saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”.
1.6. Pieteikumus par Skrundas novada ģerboņu izgatavošanu un izmantošanu izskata
Pašvaldības izpilddirektors, kura lēmums ir apstrīdams Skrundas novada domē.
1.7. Skrundas novada simbolikas vai tās elementu izgatavošanas un lietošanas atļaujas
saņemšanai fiziskām un juridiskām personām Skrundas novada pašvaldībā jāiesniedz
iesniegums, reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām), izstrādājuma skice vai
etalona paraugs, izmantošanas mērķis un formas apraksts, izstrādājumu skaits, jāuzrāda
iesnieguma iesniedzēja personas apliecinošs dokuments.
1.8. Atļauju izgatavot un izmantot Skrundas novada simboliku vai tās elementus komerciālos
nolūkos izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas.
1.9. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar
Skrundas novada simboliku, jāpieprasa no ražotāja Pašvaldības izsniegtās atļaujas
1

apstiprināta kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas
periodā.
1.10. Pēc Skrundas novada domes deputāta, pašvaldības policijas darbinieka un domes
administrācijas darbinieka pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam ir pienākums uzrādīt
Pašvaldības izsniegto atļauju (vai tās apstiprinātu kopiju) simbolikas lietošanai, un uz
iepriekš minēto amatpersonu lūguma arī ražojamo vai pārdodamo produkciju, kura satur
Skrundas novada simboliku vai tās elementus.
1.11. Saskaņā ar Skrundas novada domes lēmumu var tikt atļauts lietot Skrundas novada
simboliku vai tās elementus arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.
1.12. Skrundas novada ģerboņu krāsas tiek noteiktas saskaņā ar Valsts heraldikas komisijas
apstiprinātajiem krāsu kodiem (poligrāfijai). Izņēmuma gadījumos ar Skrundas novada
arhitekta rakstisku piekrišanu var aizstāt zelta krāsu ar dzeltenu (Pantone 124C) un
sudraba krāsu – ar pelēko (Pantone 4C, cool grey).
II Skrundas novada ģerboņa heraldiskais apraksts

2.1. Zaļā laukā kreisās spāres virzienā sudraba zobens ar zelta rokturi; sudraba vairoga galvā
melns tilta siluets. (Pielikums Nr.1)
2.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873 C (zelta), Pantone 877 C (sudraba) un
Pantone Black C (melna).
2.3. Izņēmuma gadījumos zelta krāsu aizstāj ar dzelteno – PANTONE 124C, sudraba krāsu ar
pelēko – PANTONE 4C, cool grey.
2.4. Ģerboņa melnbaltajā versijā ir tikai kontūrzīmējums (Pielikums Nr. 1).
III Skrundas pilsētas ģerboņa heraldiskais apraksts

3.1. Zaļā laukā sudraba galvas pālis, pāri zobens kreisās spāres virzienā dabiskā krāsā ar zelta
rokturi; vairoga galvā melns tilta siluets. (Pielikums Nr.2)
3.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873 C (zelta), Pantone 877 C (sudraba) un
Pantone Black C (melna).
3.3. Izņēmuma gadījumos zelta krāsu aizstāj ar dzelteno – PANTONE 124C, sudraba krāsu ar
pelēko – PANTONE 4C, cool grey.
3.4. Ģerboņa melnbaltajā versijā ir tikai kontūrzīmējums (Pielikums Nr. 2).
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IV Nīkrāces pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts

4.1. Dalīts pēdā ar gliemeža griezumu: sudrabs un zils. Augšā trīs sarkani rombi (Pielikums
Nr.3).
4.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 286C (zila), Pantone 877 C (sudraba), Pantone 186C (sarkana)
un Pantone Black C (melna)
4.3. Izņēmuma gadījumos sudraba krāsu ar pelēko – PANTONE 4C, cool grey.
4.4. Ģerboņa melnbaltajā versijā ir tikai kontūrzīmējums (Pielikums Nr. 3).
V Ģerboņu attēla lietošana
5.1. Skrundas novada domei un pašvaldībai ir Skrundas novada ģerboņa lietošanas ekskluzīvās
tiesības uz veidlapām, zīmogā, pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas
tērpa un žetonos), krūšu nozīmē, ielūgumos, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz
izdevumu vākiem un titullapām, Skrundas novada pašvaldības atzinības un goda rakstos,
diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads”, iestāžu un struktūrvienību dokumentos, kā arī izvietot pie šo
iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem.
5.2. Skrundas novada domei, pašvaldībai, pagastu pārvaldēm, aģentūrām un iestādēm ir
attiecīgo administratīvo teritoriju pilsētu un pagastu ģerboņu lietošanas ekskluzīvās tiesības
uz veidlapām, zīmogā, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām,
atzinības un goda rakstos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas
materiālos, informatīvajos izdevumos, novada pašvaldības pārvalžu, aģentūru, iestāžu un to
struktūrvienību dokumentos, kā arī tiesības izvietot tos pie šo pārvalžu, aģentūru un iestāžu
ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem.
5.3. Lietojot ģerboņus, neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi proporcionāli jāatbilst
apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam.
5.4. Pašvaldība izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju piešķiršanu lietot
Skrundas novada ģerboņu attēlus dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu
noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises
vietās.

VI Skrundas novada karogs

6.1. Karoga krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873 C (zelta), Pantone 877 C (sudraba),
Pantone 186 C (sarkana), Pantone White (balta) un Pantone Black C (melna).
6.2. Izņēmuma gadījumos zelta krāsu aizstāj ar dzelteno – PANTONE 124C, sudraba krāsu ar
pelēko – PANTONE 4C, cool grey.
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VII Skrundas pilsētas karogs

7.1. Karoga krāsas ir: Pantone 341C (zaļa), Pantone 873 C (zelta), Pantone 877 C (sudraba),
Pantone 186 C (sarkana), Pantone White (balta) un Pantone Black C (melna).
7.2. Izņēmuma gadījumos zelta krāsu aizstāj ar dzelteno – PANTONE 124C, sudraba krāsu ar
pelēko – PANTONE 4C, cool grey.
VIII Karogu lietošana
8.1. Skrunda novada un Skrundas pilsētas karogu lieto šajos noteikumos un citos normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam cieņu.
8.2. Karogi paceļami:
8.2.1. pastāvīgi – mastā pie Skrunda novada pašvaldības ēkas Skrundā, Raiņa ielā 11.
8.2.2. pie Skrunda novada pašvaldības iestāžu ēkām – novada pašvaldības izsludinātajos
publiskajos pasākumos; saskaņā ar atsevišķu rīkojumu – citos Skrunda novada
pašvaldības organizētajos svinīgajos pasākumos;
8.2.3. pēc brīvas gribas – valsts svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu,
tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas fasādi, Skrunda novada pašvaldības
izsludinātajos publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres
dienās un citos gadījumos, garantējot tam cieņu;
8.2.4. Sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam.
8.3. Karogus aizliegts lietot:
8.3.1. pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kam tiek
remontēta fasāde (izņemot 8.2.1. punktā minēto pašvaldības administrācijas ēku);
8.3.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās u.tml.) un
apstākļos;
8.3.3. ja karogi bojāti, nekvalitatīvi izgatavoti, izbalējuši;
8.3.4. kā preču vai pakalpojuma zīmi.
8.4. Skrundas novada un Skrundas pilsētas karogu telpās lieto tam īpaši paredzētā goda vietā, ja
lieto kopā ar Latvijas valsts karogu – no tā labajā pusē.
8.5. Proporcionāli samazinātu Skrundas novada un Skrundas pilsētas galda karogu sarunu,
konferenču un citu oficiālu tikšanos laikā novieto uz galda pa labi tās Skrundas novada
amatpersonas priekšā, kura vada sarunas. Galda karogu var lietot arī Skrundas novada
amatpersonu darba telpās, novietojot amatpersonas priekšā pa labi.
8.6. Skrundas novada un Skrundas pilsētas karogu, garantējot tam cieņu, drīkst izvietot novadā
esošu publisko un privāto institūciju un privātpersonu telpās un teritorijās.
8.7. Skrundas novada un Skrundas pilsētas karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos,
garantējot tam cieņu. Lietojot karogu attēlus dekoratīvos nolūkos, jānodrošina šo noteikumu
8.punkta nosacījumi. Lietojot karogu attēlus dekoratīvos nolūkos, tam saglabājas Skrundas
novada simbola statuss.
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IX Kontrole un atbildība
9.1. Par šo noteikumu neievērošanu un Skrundas novada simbolikas vai tās elementu lietošanu
vai atveidošanu uz dažādiem izstrādājumiem (veidlapās, zīmogos, logo, preču zīmēs, masu
informācijas līdzekļos, reklāmās u.tml.) bez Pašvaldības atļaujas, kā arī par tirdzniecību ar
šādiem izstrādājumiem noteikts administratīvais sods – naudas sods līdz 28.46 EUR.
9.2. Administratīvā naudas soda uzlikšanas pamats ir sastādīts administratīvais protokols par
Skrundas novada simbolikas izmantošanu bez atļaujas vai nodevas samaksas, noteiktā
standarta vai kvalitātes prasību neievērošanu.
9.3. Protokolu ir tiesīgs sastādīt Skrundas novada pašvaldības policijas darbinieks.
9.4. Pašvaldība ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas vai tās elementu izmantošanas atļauju
personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu
neievērošanu.
9.5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2013, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)
X Noslēguma jautājumi
10.1. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas novads” un
ievietoti pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv.
10.2. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

N.Kleinberga
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PIELIKUMS NR.1
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PIELIKUMS NR.2
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PIELIKUMS NR.3
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PIELIKUMS NR.4
l. Atļaujas pieprasītājs:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuāla darba veicēja reģ. Nr.,
adrese, tālrunis)

2. Faktiskā adrese:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs: ___________________________________________________________
3.2. mobilā tālruņa numurs:_____________________________________________________
3.3. faksa numurs:_____________________________________________________________
3.4. e-pasta adrese: ____________________________________________________________

IESNIEGUMS

4. Lūdzu izsniegt atļauju par Skrundas novada simbolikas lietošanu komerciālos nolūkos.
Pielikumā:
reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām),
vēstule, kurā jānorāda simbolikas izmantošanas mērķis un formas apraksts, plānoto
izstrādājumu skaits, plānotās tirdzniecības vietas.
izstrādājuma skice vai etalona paraugs.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

_____________________ / ________________________________________
(paraksts)

(vārds, uzvārds)
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