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BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 
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Burtnieku novada  Valmieras pagastā 

 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Burtnieku novada pašvaldības domes  

2015.gada 28.janvāra  sēdes  

Lēmumu Nr. 8 (protokols Nr. 1,8. punkts )  

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 2/2015 

 

 

Par Burtnieku novada simboliku 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

21.panta pirmās daļas 7.punktu,  

43.panta trešo daļu  

 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka Burtnieku novada pašvaldības simboliku 

un tās lietošanas, izgatavošanas un saskaņošanas kārtību un kontroli. 

2. Burtnieku novada simbolika ir Burtnieku novada ģerbonis, Burtnieku novada karogs un 

Burtnieku novada logo.  

3. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai komerciāliem mērķiem, uz kuras drīkst 

atveidot Burtnieku novada pašvaldības simboliku, tās attēlus vai elementus, nosaka 

Burtnieku novada pašvaldības domes Simbolikas komisija (turpmāk – Simbolikas komisija), 

kura izveidota saskaņā ar Burtnieku novada Domes lēmumu.  

4. Iesniegumus par Burtnieku novada pašvaldības simbolikas izmantošanu komerciāliem 

mērķiem un lēmumu izsniegt vai atteikt izsniegt atļauju izskata Simbolikas komisija, kuras 

lēmumu var apstrīdēt Burtnieku novada pašvaldībā.  

5. Burtnieku novada pašvaldības simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai ir jāiesniedz 

iesniegums un dokumenti, kas norādīti šajos noteikumos.  

6. Juridiskām un fiziskām personām, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar 

Burtnieku novada pašvaldības simboliku, tās attēlu vai elementiem, jāpieprasa no ražotāja 

simbolikas izmantošanas atļaujas kopija. Atļaujas kopijai ir jāatrodas šo izstrādājumu 

realizēšanas vietās.  

7. Ražotājam vai tirgotājam ir pienākums uzrādīt Simbolikas komisijas atļauju (vai tās kopiju) 

Burtnieku novada pašvaldības simbolikas lietošanai pēc Burtnieku novada Pašvaldības 

policijas amatpersonas, deputāta vai pašvaldības administrācijas darbinieka lūguma.  

8. Par Burtnieku novada simbolikas izmantošanu nodeva nav jāmaksā. 

 

 

mailto:info@burtniekunovads.lv
http://www.burtniekunovads.lv/


2 

 

II Burtnieku novada simbolika 
 

9. Burtnieku novada simbolika ir Burtnieku novada ģerbonis (pielikums Nr.1), Burtnieku 

novada karogs (pielikums Nr.2) un Burtnieku novada logo (pielikums Nr.3) saskaņā ar 

vizuālo materiālu pielikumā.  

10. Burtnieku novada ģerboņa apraksts: Zilā laukā pazemināta viļņota sudraba sija 

trīsdalījumā, pāri sēdošs zelta burtnieks ar kokli klēpī. 

11. Burtnieku novada karoga apraksts: Burtnieku novada karogs ir taisnstūra audums ar 

platuma un augstuma attiecību 2:1, karogs ir divpusējs, uz tā ir attēlota Burtnieku novada 

ģerboņa simbolika: zilā laukā viļņota sudraba sija trīsdalījumā, tai pāri sēdošs zelta burtnieks ar 

kokli klēpī. Karogs izgatavojams šādos lielumos 200 cm x 100 cm. 
12. Burtnieku novada logo apraksts: Stilizēta Burtnieku novada kontūra, kas apvienojumā ar 

trijstūrveida elementu veido zivs formas motīvu. 

 

III Burtnieku novada simbolikas lietošana 
 

13. Burtnieku novada ģerboni lieto Burtnieku novada pašvaldība un pašvaldības iestādes, 

Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, Burtnieku novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādes. Burtnieku novada ģerboni attēlo zīmogos un uz veidlapām, 

Domes deputātu un Burtnieku novada pašvaldības administrācijas darbinieku apliecībām, 

Sociālā dienesta darbinieku apliecībām, vizītkartēm, automašīnu caurlaidēm, Burtnieku 

novada pašvaldības policijas automašīnām, Burtnieku novada pašvaldības apbalvojumiem 

u.c. Burtnieku novada pašvaldības reprezentācijas materiāliem. Burtnieku novada ģerboni 

lieto plakātos, grāmatās, bukletos u.tml. materiālos, objektos, ja pašvaldība ir oficiālais 

pasākuma atbalstītājs. 

14. Burtnieku novada logo lieto, lai veicinātu Burtnieku novada atpazīstamību Latvijā un ārpus 

tās. Burtnieku novada logo lieto plakātos, afišās, grāmatās, bukletos, visos reprezentācijas 

un drukas materiālos, publikācijās, prezentācijās, pašvaldības informatīvā izdevuma 

„Burtnieku novada vēstis” vizualizācijai, pašvaldības interneta vietnes 

www.burtniekunovads.lv vizualizācijai, kā arī objektos, ja pašvaldība ir oficiālais pasākuma 

atbalstītājs. 

15. Citas fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas lietot Burtnieku novada ģerboni vai 

Burtnieku novada logo komerciāliem nolūkiem, pirms attiecīgā elementa lietošanas jāsaņem 

pašvaldības atļauja, ko izsniedz Simbolikas komisija.  

16. Aizliegts vienlaicīgi lietot Burtnieku novada ģerboni kopā ar Burtnieku novada logo, 

izņemot informatīvajos materiālos, kuros tiek skaidrota  novada simbolika.  

17. Burtnieku novada karogs paceļams:  
17.1. pastāvīgi pie Burtnieku novada pašvaldības Administratīvā centra ēkas un pašvaldības 

pagastu pārvaldēm; 

17.2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi - Saeimas, pašvaldību 

vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;  

17.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to valsts 

karoga labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi;  

17.4. pēc brīvas gribas tautas, novada, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos 

gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret novada karogu.  

18. Burtnieku novada karogu aizliegts pacelt: 

18.1. virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, būvniecība vai kuras ir avārijas 

stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde;  

18.2. citās nepiemērotās un nesakoptās vietās.  

19. Aizliegts lietot bojātu vai izbalējušu Burtnieku novada karogu.  

20. Izmantotā karoga kāta garuma un diametra izmēriem jāatbilst izmēriem, kādi noteikti 

noteikumos par valsts karoga izmantošanu. 
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21. Vietās, kur novada karogs nav pacelts pastāvīgi, to paceļ, saulei austot, un nolaiž, saulei 

rietot, vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības vai sēru ceremonija, un nolaiž, kad minētie 

pasākumi beigušies. 

22. Burtnieku novada galda karodziņus lieto oficiālās pieņemšanās. 

23. Izgatavojot Burtnieku novada galda karodziņus, tiek nodrošināta karoga apraksta un 

proporciju ievērošana. Burtnieku novada galda karodziņus lieto oficiālās pieņemšanās, 

ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret to.  

24. Burtnieku novada pašvaldība Burtnieku novada karogu un Burtnieku novada galda karodziņu 

var izmantot kā goda apbalvojumu. 

25. Aizliegts lietot Burtnieku novada simboliku (Burtnieku novada ģerboni, Burtnieku novada 

logo, Burtnieku novada karogu) komerciāliem nolūkiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar 

Simbolikas komisiju. 

 

IV Atļaujas saņemšana pašvaldības simbolikas izmantošanai 
 

26. Burtnieku novada ģerboņa, Burtnieku novada karoga un Burtnieku novada logo attēlus 

atļauts lietot tikai ar Simbolikas komisijas saskaņojumu, izņemot gadījumus, kad simboliku 

lieto izziņas nolūkos (mācību procesā, bibliotēkās, muzejos un arhīvos), kā arī informatīviem 

mērķiem, (piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu). 

27. Atļaujas saņemšanai par Burtnieku novada pašvaldības simbolikas, tās attēlu vai elementu 

izmantošanu fiziskām un juridiskām personām Burtnieku novada pašvaldībā jāiesniedz:  

27.1. iesniegums (pielikums Nr.4), kurā jānorāda simbolikas izmantošanas mērķa un formas 

apraksts; 

27.2. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;  

27.3. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija vai fiziskām personām – Valsts 

ieņēmumu dienesta izsniegta saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecība, ja persona 

reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs. 

27.4. Simbolikas komisija var nedot saskaņojumu Burtnieku novada simbolikas lietošanai, 

ja ir pamatotas šaubas par to, ka Burtnieku novada simbolikai netiks garantēta 

pienācīga cieņa.  

 

V Atbildība un kontrole 
 

28. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina: 

28.1. Simbolikas komisija; 

28.2. Burtnieku novada Pašvaldības policijas amatpersonas. 

29. Pēc Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam 

jāuzrāda Simbolikas komisijas saskaņojums par simbolikas lietošanu (vai tā kopija) un 

ražojamā vai pārdodamā produkcija.  

30. Par šo noteikumu pārkāpumiem administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumus pieņem 

Burtnieku novada pašvaldības Administratīvā komisija.  

31. Par Burtnieku novada pašvaldības simbolikas izmantošanas un lietošanas noteikumu 

pārkāpšanu, necieņas izrādīšanu vai simbolikas zaimošanu, simbolikas izmantošanu bez 

atļaujas, noteiktā standarta un kvalitātes prasību neievērošanu, vainīgās personas saucamas 

pie atbildības normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  

32. Par necienīgām darbībām pret publiski lietotu Burtnieku novada simboliku gan fiziskajām, 

gan juridiskajām personām uzliek naudas sodu no 50,00 EUR līdz 150,00 EUR.  

33. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 32.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada 

laikā pēc administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu - fiziskām personām no 70 

EUR līdz 250,00 EUR, juridiskām personām no 200 EUR līdz 1000,00 EUR.  

34. Administratīvā soda uzlikšana un tā samaksāšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu 

pildīšanas, pārkāpumu novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu 

atlīdzības.  



4 

 

35. Simbolikas komisija ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju personai, kura 

pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu. 

36. Administratīvās komisijas pieņemtos lēmums var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša 

laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā. 
 

VI Noslēguma jautājumi 
 

37. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Burtnieku novada vēstis”.  

38. Burtnieku novada pašvaldības simboliku saturošus priekšmetus, kuri izgatavoti līdz saistošo 

noteikumu spēkā stāšanās dienai bez saskaņošanas ar Simbolikas komisiju, atļauts izmantot 

un realizēt līdz 2015. gada 30. jūnijam.   
 

 

 

Domes priekšsēdētājs          K. Sedvalds 
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Pielikums Nr.1 

Burtnieku novada pašvaldības domes 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015 

„Par Burtnieku novada simboliku” 

 

Burtnieku novada ģerbonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malu attiecība: 5:6 

Zilā laukā pazemināta viļņota sudraba sija trīsdalījumā, pāri sēdošs zelta burtnieks ar 

kokli klēpī. 

(Mākslinieki Ilze Lībiete, Juris Ivanovs) 

Sudraba – PANTONE 877C; zelta – PANTONE 131C, zilā – PANTONE 286C; 

melnā – PANTONE black 
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Pielikums Nr.2 

Burtnieku novada pašvaldības domes 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015 

„Par Burtnieku novada simboliku” 

 

Burtnieku novada karogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malu attiecība 1:2 

Karoga plaknes dalījums – piecās vienāda platuma horizontālās joslās, 1/4 daļas aizņem 

sudraba sija trīsdalījumā, 3/4 daļas – zils. 

Uz karoga plaknes centrā izvietots zelta burtnieks ar kokli klēpī.  

Sudraba – PANTONE 877C; zelta – PANTONE 131C; zilā – PANTONE 286C; melnā – 

PANTONE black 
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Pielikums Nr.3 

Burtnieku novada pašvaldības domes 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015 

„Par Burtnieku novada simboliku” 

 

Burtnieku novada logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malu attiecība: 9:5 

 

 

 

 

 

 

Malu attiecība: 1:4 

 

Stilizēta Burtnieku novada kontūra, kas apvienojumā ar trijstūrveida elementu veido zivs 

formas motīvu. 

(Māksliniece Kristīne Valtiņa) 

Zaļā – PANTONE 368C; zilā – PANTONE 299C; melnā – PANTONE black 



8 

 

Pielikums Nr.4 

Burtnieku novada pašvaldības domes 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015 

„Par Burtnieku novada simboliku” 

 

Iesniegums Burtnieku novada pašvaldības Simbolikas komisijai 

 

 

___________________________ (pieprasītāja nosaukums/vārds, uzvārds)  

___________________________ (reģistrācijas numurs/personas kods)  

___________________________ (adrese)  

___________________________ (tālrunis)  

___________________________ (fakss)  

___________________________ (e-pasts)  

 

IESNIEGUMS 

Burtnieku novada pašvaldības Simbolikas komisijai 
 

Lūdzu saskaņot Burtnieku novada simbolikas  

__ Burtnieku novada ģerbonis  

__ Burtnieku novada karogs  

__ Burtnieku 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:  

__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 _________________________________________  

Ar Burtnieku novada pašvaldības 28.01.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015 „Par 

Burtnieku novada simboliku” esmu iepazinies (-usies) un ar savu parakstu apliecinu, ka apņemos 

ievērot šajos saistošajos noteikumos izvirzītās prasības simbolikas lietošanai. 

 

_________________________________________________________  

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)  

 

Pielikumā:  

1. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;  

2. izstrādājuma skices vai etalona paraugs. 

 

Iesnieguma iesniegšanas datums un vieta:_____________________________________ 


