
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610  Fakss 65237611 

Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5 

Jēkabpilī 

19.10.2011.  

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes  

 19.10.2011. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 16., 7.p.) 

 

Ar grozījumiem 
16.10.2013. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/26 

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

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

simbolikas izmantošanu”” (protokols Nr. 21.; 24.p.) 

 

25.02.2015.Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/3 

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

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

simbolikas izmantošanu””(protokols Nr.5., 1.p.) 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.2011/24  „Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu 

un nodevu par simbolikas izmantošanu” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

7.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 9.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka Krustpils novada simbolikas aprakstu, izmantošanas kārtību, nodevu 

par simbolikas izmantošanu un atbildību par Noteikumu neievērošanu.  

2. Krustpils novada simbolika ir Krustpils novada karogs un Krustpils novada ģerbonis. 

 

 

2.1. Ģerboņa apraksts 
Sarkanā laukā zelta krusts, tam uzlikts vidus vairogs ar agrāko Krustpils pilsētas  ģerboni. 

 

II. Simbolikas apraksts 

 

3. Karoga apraksts 
3.1. 1.) uz balta fona taisns krusts sarkanā krāsā lauka centrā 

2.) krusta vertikālās un horizontālās līniju platums pret karoga augstumu ir 1:7   



3.) krusta centrā novietots Krustpils novada ģerbonis 

4.) ģerboņa augstums ir 2:3 no karoga augstuma  

3.2. Karoga vidū abās pusēs attēlots Krustpils novada ģerbonis. 

3.3. Karogs izgatavojams šādos lielumos 200cm x 100cm.  

3.4. Galda karodziņa maksimālie izmēri 28 x 14 cm, tā proporcijas un apraksts atbilst 

Krustpils novada karoga proporcijām un aprakstam. 

3.5    Vimpeļa pamatne ir balts lauks, tā centrā novietots Krustpils novada ģerbonis, 

          zem kura ir uzraksts Krustpils novads. Vimpelis ir vertikāli novietots,  

          apakšējās taisnstūra malas savienojas vidū 45 grādu leņķī un tai piestiprināts  

         diegu  dekorējums savienojas pamatnes krāsā. Vimpelī ģerboņa platums ½ no   

         vimpeļa platuma.  

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” 
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„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2011/24 „Par 
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III. Simbolikas lietošana 

 

4. Karoga lietošana  

4.1. Krustpils novada karogs paceļams: 

4.1.1. Mastā vai karoga turētājā pie Krustpils novada domes ēkas – pastāvīgi; sēru 

dienās karogs lietojams kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam;  

4.1.2. Mastā vai karoga turētājā pie Krustpils novada pagastu pārvalžu ēkām – pastāvīgi; 

sēru dienās karogs lietojams kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam;  

4.1.3. Pēc brīvas gribas pie Krustpils novada pašvaldība izglītības iestādēm un – 

Saeimas, novada domes vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās pie 

ēkām , kur izvietoti vēlēšanu iecirkņi; 

4.1.4. Pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu. 

4.1.5. Krustpils novada karogs paceļams, kopā LR Valsts karogu, novietojot to  Valts 

karoga labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi. 



4.2. Aizliegts: 

4.2.1. Pacelt Krustpils novada karogu virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais 

remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot 

domes un pašvaldības iestādes ēku); citās nepiemērotās vietās un apstākļos 

(piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas 

objektos un tamlīdzīgi); 

4.2.2. Lietot bojātus, nekvalitatīvi izgatavotus un izbalējušus Krustpils novada karogus,  

4.2.3. Izgatavot un lietot Krustpils novada karogu dekoratīvos nolūkos kā novada 

simbolu bez Krustpils novada domes atļaujas. 

4.3. Var izmantot: 

4.3.1.  Galda karodziņu (vimpeli) oficiālās pieņemšanās, darījumu sarunās,    

amatpersonu darba telpās. 

4.3.2.  Krustpils novada karogu citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos, 

saskaņā ar Krustpils novada domes lēmumu; 

4.3.3.  Galda karodziņu vai vimpeli fiziskas, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas, 

politiskās partijas, uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas juridiskas personas 

oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot 

pienācīgu cieņu pret galda karodziņu; 

4.3.4.   Krustpils novada karogu Krustpils novada pašvaldības iestādes un pašvaldības 

uzņēmumi saskaņā ar šiem noteikumiem. 

4.3.5.   Krustpils novada pašvaldības galda karodziņu (vimpeli) var izmantot kā goda 

apbalvojumu. 

4.4.  Galda karodziņam un vimpelim   neatkarīgi no izmēriem precīzi proporcionāli 

jāatbilst apstiprinātajam paraugam. 

 

 

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. 
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5. Ģerboņa attēla lietošana 
5.1. Krustpils novada domei ir ekskluzīvas tiesības lietot novada ģerboni. 

5.2. Krustpils novada ģerboni attēlo uz Krustpils novada domes  un Krustpils novada  

pašvaldības iestāžu veidlapām un zīmogos, deputātu un darbinieku  krūšu 

nozīmēm, apliecībām, domes informatīvā izdevuma “Krustpils novadnieks” 

titullapas, Krustpils novada domes apbalvojumiem  u.c. reprezentācijas 

materiāliem. 

5.3. Saskaņā ar Krustpils novada domes lēmumu var atļaut lietot ģerboņa attēlu arī 

citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos. 

 



6. Krustpils novada karoga izgatavošanas tehnika. 

6.1. Karoga audums āra ekspluatācijas apstākļiem, izgatavošanas tehnika- apdruka. 

6.2. Karoga audums iekštelpām, izgatavošanas tehnika izšuvums (karogs ir divpusējs, 

karoga abas puses ir identiskas). 

6.3. Galda karodziņš (vimpelis) – izšuvums vai apdruka,   

6.4. Karoga krāsas- balta, zelta- PANTONE 873, sarkana- PANTONE 186C, sudraba- 

PANTONE 877C, melna- PANTONE Black. 

 

 

IV. Krustpils novada simbolikas izmantošanu komerciāliem un  

nekomerciāliem mērķiem 

 

7. Nozīmes, vimpeļus un citu atribūtiku, kā arī dažādus suvenīrus un sadzīves priekšmetus 

ar Krustpils novada ģerboņa attēliem vai to elementiem var izgatavot un pārdot fiziskas 

un juridiskas personas. 

7.1  Lai veicinātu Krustpils novada atpazīstamību, fiziskās un juridiskās personu var lietot 

Krustpils novada logo, saskaņojot ar pašvaldību, un ievērojot šajos noteikumos noteiktās 

vizuālās identitātes prasības. 
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8. Ar nodevu apliekamais objekts ir Krustpils novada simbolikas vai tās elementu 

izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem 

komerciāliem mērķiem. 

9. Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām 

vajadzībām, pašvaldības iestādēs un pastarpinātās pārvaldes institūcijās, kā arī 

informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā 

izmantota simbolika, nodeva par Krustpils novada simboliku nav jāmaksā.  

10. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Krustpils novada 

simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem 

mērķiem. 

11. Nodevas likme par Krustpils novada simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma 

veidam ir noteikta kalendārajam gadam:  

11.1.  fiziskām personām     - 7.11 euro; 

11.2. juridiskām personām      – 14.23 euro. 
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12. Nodeva iemaksājama Krustpils novada budžetā piecpadsmit dienu laikā pēc atļaujas 

izsniegšanas dienas. 

13.  Noteikumos minētajos gadījumos Krustpils novada simbolikas izmantošanas atļaujas 

saņemšanai fiziskām un juridiskām personām, Krustpils novada  domē jāiesniedz: 

13.1. iesniegums; 

13.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija; 

13.3.  fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecība vai 

VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība; 

13.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs; 

13.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts; 

13.6. ziņas (līguma kopija ar komercsabiedrību, kura ražos (izgatavos) izstrādājumu) 

vai apliecinājums par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem (ja 



izstrādājumu ražos (izgatavos) atļaujas saņēmējs), kā arī ziņas par laika periodu, 

kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu. 

14. Pensionāriem, represētiem, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem nodevas likme 

tiek samazināta par 50%, uzrādot attiecīgus dokumentus. Krustpils novada dome, 

pieņemot lēmumu minēto personu lokam, ir tiesīga noteikt individuālus atvieglojumus 

vai atbrīvojumus katrā konkrētajā gadījumā, izvērtējot to nepieciešamību. 

 

 

V. Atbildība un kontrole 

15. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona tiek sodīta normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā. 

16. Ja persona pēc administratīvā soda uzlikšanas turpina neatļauto darbību, pārkāpējam 

administratīvo sodu piemēro atkārtoti – divkāršā apmērā. 

17. Administratīvo protokolu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem ir tiesīgi sastādīt 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks (ce), izpilddirektors, 

valsts un Valsts policijas amatpersonas. 

18. Administratīvo protokolu izskata un sodu piemēro Krustpils novada domes 

Administratīvā komisija. 

19. Administratīvais sods Noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un ar 

savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem  aktiem. 

20. Krustpils novada domes administratīvās komisijas lēmumu saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 1. punktu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un termiņos. 

21. Krustpils novada dome ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju 

personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu 

neievērošanu. 

 

VI. Nobeiguma jautājums 

 

22. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Krustpils novada domes 

informatīvajā izdevumā „Krustpils Novadnieks”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece      K. Brūniņa 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Saistošie noteikumi Nr.2011/24 „Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un 

nodevu par simbolikas izmantošanu”  

 

Īss projekts satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka Krustpils novada simboliku un kārtību, kādā tā 

izgatavojama un lietojama un nodeva par simbolikas izmantošanu 

Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

 Lai sakārtotu jautājumus, kas saistīti ar novada simbolikas 

lietošanu un nodeva par simbolikas izmantošanu ir izstrādāts šo 

noteikumu projekts. 

Projekta ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Ietekmes nav. 

Projekta ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Rada papildus birokrātiskas procedūras preču, uz kurām ir 

Krustpils novada simbolika, tirdzniecībai un izgatavošanai.  

Projekta ietekme uz 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

Konsultācijas ar 

privātpersonām 

Nav. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece      K. Brūniņa 

 


