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MĀLPILS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000048398 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 

Tālrunis/fakss 67925342, tālr.67970888, e-pasts: dome@malpils.lv 

 

23.02.2011. 
Mālpilī, Mālpils novadā 
 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4 
 

APSTIPRINĀTI 
Ar Mālpils novada domes 

2011. gada 23. februāra sēdes lēmumu Nr.2/12 
 

Grozījumi apstiprināti ar Mālpils novada domes  
2011. gada 25. maija sēdes lēmumu Nr.5/12 

 
 

“PAR MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SIMBOLIKU” 
 
Izdoti saskaņā ar 
LR likuma „Par pašvaldībām”  
21.panta pirmās daļas 7.punktu, 
12.pantu,43.panta trešo un ceturto daļu. 

 

 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
1.1. Šie noteikumi nosaka Mālpils novada pašvaldības simbolikas lietošanas, 

izgatavošanas un izmantošanas kārtību. 
1.2. Mālpils novada pašvaldības simbolika ir Mālpils novada ģerbonis, Mālpils 800 gadu 

jubilejas apzīmējums – logo un Sidgundas ciema Sidegunde 800 gadu jubilejas 
apzīmējums - logo. 

       

 

2. SIMBOLIKAS APRAKSTS 
 

2.1. Ģerboņa apraksts 
2.1.1.Heraldiskais apraksts 
Sarkanā laukā savrups sudraba šķērskrusts, tā stūros zelta šķērskrustiņi; sudraba 

pavedienapmale. 
 

2.1.2. Ģerboņa skaidrojums 
Mālpils ģerbonī attēlots etnogrāfisks motīvs no Mālpils novada jostas. Motīvu veido 

senbaltu zīmes – simetriski slīpi krusti. Krusts simbolizē gaismu, arī garīgo gaismu, un 
uguni. Tas ir sarga, svētības un laimes nesēja simbols. Slīps zelta krusts apvienojumā ar 
taisnu, simbolizē saules kustību gada garumā, tātad laika ritējumu – mūžību. Ģerboņa 
pamatnes sarkanā krāsa simbolizē mālu. 
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2.2. Mālpils 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo apraksts 
Mālpils 800 logo sasaucas ar Mālpils ģerbonī attēloto etnogrāfisko motīvu no 

Mālpils novada jostas, ko veido senbaltu zīmes – simetriski slīpi krusti. Trīs reizes 
attēlotais kvadrāts veido ciparu astoņi simti, kā arī seno Māras ūdeņu zīmi. 

Krāsu simboliskā nozīme: zelts simbolizē – Sauli, Zemi; tumši zilā krāsa simbolizē 
upes, arī senbaltu un lībiešu apģērbam raksturīgo tumši zilo toni. 
 
2.3. Sidgundas ciema Sidegunde 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo apraksts 

Logo Sidegunde 800 stilizēti attēlots Sidgundas pilskalns, ar vienu stāvu nogāzi 
pret Mergupi un otru lēzenāku pret Sudas upi. Pilskalna siluetā kā astoņas dažādu krāsu 
svītras guļ astoņi gadsimti, ar savu daudzkrāsainību simbolizēdamas vēstures mainību. 
Krāsas ņemtas no Laumas Krastiņas austā Sidgundas karoga. 

 

 
3. SIMBOLIKAS LIETOŠANA 

 

3.1. Ģerboņa lietošana 
 
3.1.1. Mālpils novada domei ir Mālpils novada ģerboņa lietošanas ekskluzīvas tiesības uz 

veidlapām, zīmogā, pašvaldības policijas zīmotnēs un uz automašīnas (atšķirības 
zīmēs pie formas tērpa un žetonos), apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz 
izdevumu vākiem un titullapām, Mālpils novada domes atzinības un goda rakstos, 
diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, domes 
informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” titullapas un uz domei piederošajiem 
transporta līdzekļiem, kā arī novada domei ir tiesības izvietot ģerboņa attēlu pie 
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu ēkām un dienesta telpām. 

3.1.2. Mālpils novada ģerboni drīkst lietot Mālpils novada domes iestādes un uzņēmumi. 
3.1.3. Lietojot ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst 

apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam. (pielikums Nr.1) 
3.1.4. Saskaņā ar Mālpils novada domes lēmumu var atļaut lietot Mālpils novada ģerboņa 

attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos. 
 

3.2. Mālpils 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo lietošana 
 
3.2.1. Mālpils 800 gadu jubilejas apzīmējums – logo ar Mālpils novada domes lēmumu 

tiek piešķirts lietošanai atbilstoši Mālpils astoņsimtgades koncepcijai un noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem - pasākumu, izdevumu, objektu augstajam saturiskajam, 
mākslinieciskajam un estētiskajam līmenim, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem 
un iesaiņojumam. 

3.2.2. Logo var būt lietojams gan ar paskaidrojošo uzrakstu Mālpils 800, gan bez tā. Kopā 
ar Mālpils novada ģerboni vai bez tā. 

3.2.3. Aizliegts izmantot izmainītu logo grafisko attēlu. (pielikums Nr.2) 
3.2.4. Saskaņā ar Mālpils novada domes lēmumu var atļaut lietot Mālpils 800 gadu 

jubilejas apzīmējuma – logo attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos 
noteikumos. 

 
3.3. Sidgundas ciema Sidegunde 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo lietošana 
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3.2.1. Sidgundas ciema Sidegunde 800 gadu jubilejas apzīmējums – logo ar Mālpils 
novada domes lēmumu tiek piešķirts lietošanai atbilstoši Mālpils novada Sidgundas 
ciema astoņsimtgades koncepcijai un noteiktiem kvalitātes kritērijiem - pasākumu, 
izdevumu, objektu augstajam saturiskajam, mākslinieciskajam un estētiskajam 
līmenim, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumam. 

3.2.2. Logo var būt lietojams gan ar paskaidrojošo uzrakstu Sidegunde 800, gan bez 
jubilejas gadu apzīmējuma 800. Kopā ar Mālpils ģerboni vai bez tā. 

3.2.3. Aizliegts izmantot izmainītu logo grafisko attēlu. (pielikums Nr.3) 
3.2.4. Saskaņā ar Mālpils novada domes lēmumu var atļaut lietot Sidgundas ciema 

Sidegunde 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo attēlu arī citos gadījumos, kas 
nav paredzēti šajos noteikumos. 

 
 

 

4. MĀLPILS NOVADA SIMBOLIKAS IZGATAVOŠANA UN IZMANTOŠANA 
 

4.1. Mālpils noavada ģerboņa un Mālpils 800 gadu jubilejas apzīmējuma - logo attēlus vai 
to elementus drīkst izmantot uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kopdarbības 
(kooperatīvās) sabiedrības, sabiedriskās organizācijas un privātpersonas atribūtikas, 
suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. preču noformēšanā un ražošanā 
tikai ar Mālpils novada domes  atļauju, 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. 

4.2. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Mālpils novada 
simboliku un tās elementus, nosaka Mālpils novada dome. 

4.3. Tirdzniecības uzņēmumiem vai individuālajiem tirgotājiem, pieņemot realizēšanai 
jebkura veida izstrādājumus ar Mālpils novada simboliku, jāpieprasa no ražotāja 
simbolikas izmantošanas atļaujas noraksts, kam jāatrodas šo izstrādājumu 
realizēšanas vietā. 

 
 

5. ATĻAUJAS SAŅEMŠANA 
 

5.1. Mālpils novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām 
personām jāiesniedz: 

5.1.1. iesniegums (pielikums Nr.4, Nr.5); 
5.1.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija; 
5.1.3. izstrādājuma skice vai etalona paraugs; 
5.1.4. izmantošanas mērķis un formas apraksts; 
5.1.5. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par 
laika   periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu. 

5.2. Simbolikas izmantošanas atļauja saņemama, ja simbolikas lietotājs ir Mālpils novada 
domes budžetā samaksājis nodevu par Mālpils novada simbolikas izmantošanu.  

5.3. Atļauju sagatavo Mālpils novada dome un paraksta domes priekšsēdētājs vai 
izpilddirektors. (pielikums Nr.6) 

 

 

6. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA 
 
6.1. Kontroli pār šo saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mālpils novada pašvaldības 

policija. 
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6.2. Par Mālpils novada pašvaldības simbolikas izmantošanas un lietošanas noteikumu 
pārkāpšanu, necieņas izrādīšanu vai simbolikas zaimošanu vainīgās personas 
saucamas pie atbildības likumā noteiktā kārtībā. (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar  
2011. gada 25. maija Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.5/12) 

6.3. (svītrots ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2011. gada 25. maija Mālpils novada 
domes sēdes lēmumu Nr.5/12) 

 
7. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI 

7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 12.09.2007. Mālpils pagasta 
padomes Saistošie noteikumi Nr.7 „Par Mālpils pagasta simboliku”. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.Lielmežs 
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Mālpils novada domes 2011.gada _______ 
Saistošo noteikumu Nr.___ 
PIELIKUMS Nr. 1 
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Mālpils novada domes 2011.gada ______ 
Saistošo noteikumu Nr._____ 

PIELIKUMS Nr. 2 
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Mālpils novada domes 2011.gada ______ 

Saistošo noteikumu Nr.____ 
PIELIKUMS Nr. 3 
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Mālpils novada domes 2011.gada _______ 
Saistošo noteikumu Nr.___ 
PIELIKUMS Nr. 4 

 

 
Mālpils novada domei 

 
_______________________________ 
(pieprasītāja - uzņēmuma nosaukums) 

 
________________________________ 

(reģistrācijas numurs) 
 

________________________________ 
(pasta adrese) 

 
 

iesniegums  
 

 
Lūdzu piešķirt Mālpils novada simbolikas lietošanas atļauju (norādot, kuru 

simboliku pielieto)  
 
________________________________________________________________ 
                                                 (izstrādājuma veids) 
 
ražošanas laika periodā no _________. gada līdz __________ gadam 
 
Ar Saistošajiem noteikumiem Nr.__ ''Par Mālpils novada pašvaldības simboliku'' 
esmu iepazinies  (-usies) 
 
Pielikumā: 1.izstrādājuma skice; 
                   2.simbolikas izmantošanas formas apraksts; 
                   3.izziņa par lietošanas veidu un apjomu; 
                   4. reģistrācijas apliecības kopija. 
 
 
____________________________________________ 
(ieņemamais amats) ( paraksts) (vārds, uzvārds) 
 
 
Kontaktpersona _______________________________ 
(ieņemamais amats) (vārds, uzvārds) 
 
_____________ _______________  
(telefona nr.) (faksa nr.) 
 
Iesnieguma iesniegšanas vieta un datums: 
 



 

 9 

Mālpils novada domes 2011.gada _____ 

Saistošo noteikumu Nr.___ 
PIELIKUMS Nr. 5 

 

Mālpils novada domei 
 

_________________________________ 
(pieprasītāja - uzņēmuma nosaukums) 

 
________________________________ 

(reģistrācijas numurs) 
 

________________________________ 
(pasta adrese) 

 
 

iesniegums  
 

 
Lūdzu piešķirt Mālpils novada simbolikas lietošanas atļauju (norādot, kuru 
simboliku pielieto) 
________________________________________________________________ 
(svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ēku fasāžu , sabiedrisko vietu, iekštelpu) 
 
________________________________________________________________ 
 
noformēšanai laika periodā no _________gada līdz ______.gadam. 
 
Ar Saistošajiem noteikumiem Nr.__ ''Par Mālpils novada pašvaldības simboliku'' 
esmu iepazinies (-usies). 
Pielikumā: 1.noformējuma skice. 
                  2.simbolikas izmantošanas formas apraksts 
                  3.izziņa par lietošanas veidu un apjomu . 
 
____________________________________________ 
(ieņemamais amats) ( paraksts) (vārds, uzvārds) 
 
Kontaktpersona _______________________________ 
(ieņemamais amats) (vārds, uzvārds) 
 
_____________ _______________  
(telefona nr.) (faksa nr.) 
 
Iesnieguma iesniegšanas vieta un laiks: 
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Mālpils novada domes 2011.gada _______ 

Saistošo noteikumu Nr.____  
PIELIKUMS Nr. 6 

 
 
 

Mālpils novada domes 
 

ATĻAUJA Nr. _____ 
 

Mālpils novada simbolikas izmantošanai 
  
  
Izsniegts: 
__________________________________________________________ 
  
Adrese: 
___________________________________________________________ 
  
Izmantošanas veids: ________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
  
Atļauja izsniegta: 
 
Atļauja derīga līdz: 
  

Mālpils novada domes 
Priekšsēdētājs/izpilddirektors  

 
_________________________ 

 
 

 
Z.V.  

 


