
PROJEKTS 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

_____________ sēdes lēmumu 

(protokols Nr._____) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/___ 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos 

noteikumos  Nr.2011/24   „Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par 

simbolikas izmantošanu”” 

 
1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2011/24 

„Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas izmantošanu”,  
šādus grozījumus:  

1.1.Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1 punktu  šādā redakcijā: 

„3.1 Logo apraksts 

3.1 1. Krustpils novada grafiskā zīme ir izstrādāta kā vienots grafisks simbols, uz saules gaismas 

simboliski baltā fona attēlots cimdu (dūraiņu) pāris, kas veidots pēc Krustpils novada autentiskajiem 

līgavaiņa cimdu rakstu fragmentiem, novietoti vertikāli norāda uz garīgo izaugsmi un radošajiem 

meklējumiem, savukārt horizontāli novietotais nosaukums un izvēlētais fonts apzīmē stabilitāti un 

vienotību. Grafiskajā zīmē izmantotas krāsas - sarkans, dzeltens un zaļš uz balta pamattoņa, kuras 

parādās rakstos Latgalē jau 10. gadsimtā. Sarkanā krāsa simbolizē dzīvības enerģiju, dzīvesprieku, 

garīgumu un pārmaiņas. Dzeltenais dievišķais simbols - saule, spēks, intuīcija. Zaļā dabas krāsa - 

izaugsme un miers. Cimdu pāris attēlo apņēmību sadarboties, saudzēt, sakopt un uzturēt apkārtējo 

vidi. Īpaša loma ornamenta delma sildīšanai ir ar pulsa palīdzību iekustinātas zīmes nēsātājam par 

labu, uz izdošanos. 

3.1  2. Logo platuma un augstuma attiecības ir 1:1. Lietojot logo, neatkarīgi no izmēriem, tam 

precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam logo paraugam. 

3.1  3. Logo krāsas: 

Zaļš - P329 

Sarkana -Red032 

Melna - Proc.Black 

Dzeltena Proc. Yellow 

Balta - P105 

(pēc Pantone paletes) 

3.1 4. Logo burtu veidi: 

Izmantotais burtu fonts - EngraversGothic BT” 

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā: 

„4.1 Logo lietošana 

4.1 1. Ikdienā logo izmantojams vizuālās identitātes objektos (vides un drukātajā komunikācijā, 

digitālās komunikācijas medijos, prezentāciju materiālos, suvenīru produkcijā, pasākumu 

noformējumos, u.c.) 

4.1 2. Krustpils novada logo nekonkurē ar oficiālo novada ģerboni. Ģerbonim ir izteikta 

vēsturiska un reprezentatīva funkcija, bet logotipam - aktīva novada marketinga un 

komunikatīva funkcija. Ģerbonis tiek lietots oficiālajos dokumentos - lietvedībā un augstākā 

līmeņa prezentācijas materiālos, bet logo ikdienas komunikācijas materiālos. Atsevišķos 



gadījumos, ja kādā materiālā rodas nepieciešamība ģerboni lietot kopā ar logo, tiek noteikts, 

ka ģerbonis tiek uzskatīts par dominējošu elementu un to lieto kā pirmo un galveno elementu” 

1.3.  Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1punktu šādā redakcijā: „7.1  Lai veicinātu Krustpils novada 

atpazīstamību, fiziskās un juridiskās personu var lietot Krustpils novada logo brīvi saskaņojot ar 

pašvaldību, ievērojot šajos noteikumos noteiktās vizuālās identitātes prasības.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Krustpils novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Krustpils Novadnieks”. 

 

 Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 

 

PROJEKTS 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

_____________ sēdes lēmumu 

(protokols Nr._____) 

 

Paskaidrojuma raksts 

Krustpils novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2015/___ 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos 

noteikumos  Nr.2011/24   „Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par 

simbolikas izmantošanu”” 

Īss projekts satura izklāsts Papildus esošai Krustpils novada simbolikai, 

nosaka logo, tā lietošanu  

Projekta nepieciešamības pamatojums 

 

 Lai veicinātu Krustpils novada atpazīstamību   

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Ietekmes nav. 

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Pozitīva ietekme  

Projekta ietekme uz administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

Konsultācijas ar privātpersonām Nav nepieciešama. 

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 

 

 


