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Saistošie noteikumi Nr. 9 

Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  
domes 2011. gada 12. septembra sēdes 

lēmumu Nr. 3. (protokols Nr. 9) 

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Jaunpiebalgas novada domes 10.10.2010. sēdes lēmumu Nr. 2. 
(protokols Nr. 14). 

“Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku”  

Izdoti saskaņā ar LR likuma  
“Par pašvaldībām”  

21.panta 1.daļas 7.punktu,  
43.panta pirmās daļas 13. punktu 

likuma „Par nodokļiem un nodevām”  
12.panta pirmās daļas 9.punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
 
1.1. Saistošie noteikumi nosaka Jaunpiebalgas novada simbolikas lietošanas un izmantošanas 

kārtību. 
1.2. Jaunpiebalgas novada pašvaldības simbolika ir Jaunpiebalgas novada ģerbonis, karogs un 

nozīmīte. 
 

II. Ģerboņa apraksts 
 
2.1. Jaunpiebalgas novada ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstam ir skaldīts ar sudrabu un 

sarkanu: divi savrupi šķērskrusti pāļa virzienā no viena uz otru.  
2.2. Ģerboņa simbolika: viens novads – divi pagasti, divi lauki, divas krāsas, divi šķērskrusti. 

(Pielikums Nr.1) 
 

III. Jaunpiebalgas novada ģerboņa lietošana 
 
3.1. Jaunpiebalgas novada pašvaldībai ir Jaunpiebalgas novada ģerboņa lietošanas ekskluzīvās 

tiesības. 
3.2. Jaunpiebalgas novada ģerboni attēlo Jaunpiebalgas novada domes un pašvaldības 

administrācijas zīmogos, uz Jaunpiebalgas novada domes un Jaunpiebalgas novada 
pašvaldības administrācijas veidlapām, iespieddarbiem, uz izdevumu vākiem un titullapām, 
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domes deputātu apliecībām, Jaunpiebalgas novada domes apbalvojumiem un citiem 
oficiālajiem un reprezentācijas materiāliem, iestāžu un struktūrvienību dokumentiem, kā arī 
izvieto ģerboņa attēlu pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz pašvaldībai piederošajiem 
transporta līdzekļiem. 

3.3. Lietojot ģerboņa attēlu, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst 
apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam. 

3.4. Saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes lēmumu var atļaut lietot ģerboņa attēlu arī citos 
gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos. 

 
IV. Karoga apraksts. 

 
4.1. Jaunpiebalgas novada karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma proporcijas 

attiecību. Karogs ir vienpusējs.  
4.2. Karoga simbolika: Baltais (heraldikā – sudrabs). Piebalgas lielā, baltā villaine ar horizontāli 

ieaustām divām sarkanām, šaurām svītrām un ģerboņa attēlu karoga vidū. Piebaldzēna 
vienkāršības, cēluma, arī spītības, gaismas, pilnības un tīrības krāsa. Sarkans - Vidzemes 
apgabala ģerboņa lauka krāsa. (Esam vidzemnieki). Dzīvības, enerģijas, mīlestības un spēka 
krāsa. Divi šķērskrusti - krustdūrienā saistīti vairoga lauki. Divi pagasti apvienojas vienā 
novadā. (Pielikums Nr.2) 

 
V. Jaunpiebalgas novada karoga lietošana. 

 
5.1. Jaunpiebalgas novada karogs paceļams: 

5.1.1. pie Jaunpiebalgas novada domes ēkas, Gaujas ielā 4, pie Zosēnu pagasta pārvaldes ēkas, 
Melnbāržos „Jūrnieki” – pastāvīgi; 

5.1.2. sēru dienās karogs lietojams kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam; 
5.1.3. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, novada domes 

vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās; 
5.1.4. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to labajā pusē, 

skatoties virzienā uz ēkas fasādi, bet Latvijas valsts karogu – kreisajā pusē; 
5.1.5. pēc brīvas gribas tautas, novada, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos 

gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret novada karogu. 
5.2. Aizliegts pacelt Jaunpiebalgas novada karogu: 

5.2.1. virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai 
kurām tiek remontēta fasāde (izņemot novada domes ēku);  

5.2.2. citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, 
nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi). 

5.3. Aizliegts lietot bojātus, nekvalitatīvi izgatavotus un izbalējušus Jaunpiebalgas novada 
karogus. 

5.4. Aizliegts izgatavot Jaunpiebalgas novada karogu bez Heraldikas komisijas atļaujas un 
pašvaldības nodevas samaksas, kā arī lietot Jaunpiebalgas novada karogu dekoratīvos nolūkos 
kā novada simbolu bez Jaunpiebalgas novada domes atļaujas. 

5.5. Var izmantot Jaunpiebalgas novada karogu citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos 
noteikumos, saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes lēmumu. 

 
VI. Nozīmītes apraksts. 

 
6.1. Jaunpiebalgas novada nozīmīte attēlo novada ģerboni, tās augšējā daļā - novada nosaukums. 

(Pielikums Nr.3) 
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VII. Jaunpiebalgas novada nozīmītes lietošana. 
 

7.1. Krūšu nozīmīte nēsājama pie jebkura formas vai civilluzvalka tērpa krūšu kreisajā pusē. 
7.2. Jaunpiebalgas novada nozīmīti var izmantot: 

7.2.1. kultūras, sporta un izglītības rīkotajos pasākumos, pārstāvot Jaunpiebalgas novadu; 
7.2.2. pēc brīvas gribas valsts, novada, tautas, darba svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā, 

garantējot pienācīgu cieņu pret novada simboliku. 
 

VIII. Jaunpiebalgas novada simbolikas izmantošana komerciāliem un nekomerciāliem 
mērķiem 

 
8.1. Vimpeļus un citu atribūtiku, kā arī dažādus suvenīrus un sadzīves priekšmetus ar 

Jaunpiebalgas novada karoga, ģerboņa un nozīmītes attēliem vai to elementiem var izgatavot 
un pārdot fiziskas, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas, uzņēmumi, 
uzņēmējsabiedrības un citas juridiskas personas tikai ar Jaunpiebalgas novada domes atļauju. 

8.2. Ar nodevu apliekamais objekts ir Jaunpiebalgas novada simbolikas vai tās elementu 
izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem 
mērķiem. 

8.3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, politiskās 
partijas, kuras izmanto Jaunpiebalgas novada simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru 
ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem mērķiem. 

8.4. Nodevas likme par Jaunpiebalgas novada simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma 
veidam ir noteikta gadā par katrām 100 vienībām un t.sk par simbolikas lietošanu internetā 
gada maksa ir:  

8.4.1. fiziskām personām                                                           -  Ls 10.00; 
8.4.2. sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām   – Ls 20.00; 
8.4.3. politiskām partijām un citām juridiskām personām  – Ls 50,00. 

8.5. Nodeva iemaksājama Jaunpiebalgas novada budžetā piecpadsmit dienu laikā pēc atļaujas 
izsniegšanas dienas. 

8.6. Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām 
vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, 
piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika, nodeva par 
Jaunpiebalgas novada simboliku nav jāmaksā.  

8.7. Pensionāriem, invalīdiem, politiski represētiem, trūcīgiem un maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem nodevas likme tiek samazināta par 50%, uzrādot attiecīgus dokumentus. 
Jaunpiebalgas novada dome, pieņemot lēmumu minēto personu lokam, ir tiesīga noteikt 
individuālus atvieglojumus vai atbrīvojumus katrā konkrētajā gadījumā, izvērtējot to 
nepieciešamību. 

8.8. Noteikumos minētajos gadījumos Jaunpiebalgas novada simbolikas izmantošanas atļaujas 
saņemšanai fiziskām un juridiskām personām, nevalstiskām organizācijām, politiskām 
partijām Jaunpiebalgas novada domē jāiesniedz: 

8.8.1. iesniegums; 
8.8.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija; 
8.8.3. fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecība vai VID 

izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība; 
8.8.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs; 
8.8.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts; 
8.8.6. 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. 
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IX. Kontrole un atbildība. 
 

9.1. Par šo noteikumu neievērošanu un par Jaunpiebalgas novada simbolikas bojāšanu, saplēšanu, 
iznīcināšanu, aizkrāsošanu un citām necienīgām darbībām noteikts administratīvais sods – 
brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 50.00 apmērā. 
(Ar precizējumiem kas izdarīti ar JND 10.10.2011. sēdes lēmumu Nr. 2) 

9.2. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesības Jaunpiebalgas novada 
administratīvajai komisijai. 

9.3. Administratīvo pārkāpumu protokolu izskata un naudas sodu uzliek Jaunpiebalgas novada 
pašvaldības administratīvā komisija. 

9.4. Jaunpiebalgas novada pašvaldība ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas 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. 
 

 
X. Nobeiguma jautājums. 

 
10.1. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jaunpiebalgas novada domes 

informatīvajā izdevumā „Avīze Piebaldzēniem”. 
 

 
 
 
 

Novada domes priekšsēdētājs      A.Liedskalniņš 
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Pielikums Nr.1 
 
 

Jaunpiebalgas novada ģerbonis 
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Pielikums Nr.2 
 
 

Jaunpiebalgas novada karogs 
 
 
 

 



7 
 

Pielikums Nr.3 
 
 

 
Jaunpiebalgas novada nozīmīte 

 
 
 

 
 

 

 

 


