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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21.panta 1.daļas 7.punktu, 43.panta 3.daļu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie noteikumi nosaka Alūksnes pilsētas simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un 

lietojama. 

1.2. Alūksnes pilsētas simbols, kura lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir ģerbonis un 

karogs. 

1.3. Alūksnes pilsētas ģerboni un karogu, to attēlus vai elementus drīkst izmantot 

komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, 

rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, 

nosaukumos vai noformējumos tikai ar Alūksnes pilsētas domes Licencēšanas komisijas 

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. 

1.4. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai uz kuras drīkst atveidot Alūksnes pilsētas 

simboliku un tās elementus, nosaka Alūksnes pilsētas domes Licencēšanas komisija. 

1.5. Par Alūksnes pilsētas simbolikas izmantošanu komercdarbībā (tostarp, reklāmā, preču 

zīmēs, suvenīru ražošanā) ir maksājama pašvaldības nodeva. 

1.6. Pieteikumus par Alūksnes pilsētas simbolikas izmantošanu izskata Alūksnes pilsētas 

domes Licencēšanas komisija, kuras lēmums ir apstrīdams Alūksnes pilsētas domē. 

1.7. Alūksnes pilsētas simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām 

personām komisijā jāiesniedz: iesniegums; juridiskām personām reģistrācijas apliecības 

kopija; izstrādājuma skice vai etalona paraugs; izmantošanas mērķis un formas apraksts, 

izstrādājumu skaits. 

1.8. Atļauju izmantot Alūksnes pilsētas simboliku komerciālos nolūkos Licencēšanas 

komisija izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas. 

1.9. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar 

Alūksnes pilsētas simboliku, jāpieprasa no ražotāja Licencēšanas komisijas izsniegtās 

atļaujas kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas 

periodā. 

1.10. Pēc Alūksnes pilsētas pašvaldības policista pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam ir 

pienākums uzrādīt Alūksnes pilsētas domes Licencēšanas komisijas atļauju (vai tās 

kopiju) simbolikas lietošanai, un uz iepriekš minēto amatpersonu lūguma arī ražojamo 

vai pārdodamo produkciju, kura satur Alūksnes pilsētas simboliku vai tās elementus. 

1.11. Saskaņā ar Alūksnes pilsētas domes Licencēšanas komisijas atzinumu un Alūksnes 

pilsētas domes lēmumu var tikt atļauts lietot Alūksnes pilsētas karoga un ģerboņa attēlu 

arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos. 
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2. Ģerboņa apraksts 

Purpura laukā melna grāmata – Bībele ar zelta rotājumiem un tādu pašu uzrakstu 

„A.D./1689” – uz 2 krustotiem zobeniem ar zelta rokturi (Pielikums Nr.1). 

 

3. Ģerboņa attēla lietošana 

 

3.1.Alūksnes pilsētas domei ir ģerboņa lietošanas ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, zīmogā, 

pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos), deputāta 

krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, 

Alūksnes pilsētas domes atzinības un goda rakstos, diplomos un citos oficiālajos 

dokumentos, reprezentācijas materiālos, laikrakstā “Alūksnes Domes Vēstis”, iestāžu un 

struktūrvienību dokumentos, kā arī izvietot pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm 

iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem. 

3.2.Lietojot ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst 

apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam.  

3.3.Alūksnes pilsētas domes Licencēšanas komisija izskata fizisko un juridisko personu 

iesniegumus par atļauju piešķiršanu lietot Alūksnes pilsētas ģerboņa attēlu dažādu svinīgu 

pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu 

noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās. 

 

4. Karoga apraksts 

 

4.1.Alūksnes pilsētas karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1 

(Pielikums Nr.2). 

4.2.Karogs ir divpusējs. 

4.3.Uz sudrabpelēka fona taisns krusts baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga 

stiprinājuma virzienā. 

4.4.Krusta horizontālā virziena krāsas laukuma platums pret karoga augstumu ir 1:5, 

novietojums taisnstūra laukumā virzienā no augšas uz leju attiecībā 2:1:2.  

4.5.Krusta vertikālā virziena krāsas laukuma platums pret karoga platumu ir 1:10, 

novietojums taisnstūra jaukumā virzienā no karoga stiprinājuma 3:1:6. 

4.6.Krusta centrā ir attēlots Alūksnes pilsētas ģerbonis. Ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga 

augstuma, novietojums pret karoga augstumu 1:3:1, ģerboņa vertikālā ass sakrīt ar krusta 

vertikālās līnijas asi. 

4.7.Karoga izmēri – 1,0 x 2,0 m ; 1,5 x 3,0 m. 

4.8.Karoga krāsas: Pelēkā PANTONE Cool Gray 3 C, melnā PANTONE Black, baltā 

PANTONE White, zelta – PANTONE 873C, purpura PANTONE 200-8C. 

 

5. Karoga lietošana 

 

5.1.Alūksnes pilsētas karogu atļauts pacelt valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas valsts 

karogu, kā arī pilsētas, tautas vai ģimenes svētkos 

5.2.Paceļot Alūksnes pilsētas karogu jāievēro tādi paši noteikumi kā noteikumi paceļot valsts 

karogu. 

5.3.Svinīgos publiskos pasākumos Alūksnes pilsētas karogu atļauts izmantot tikai Alūksnes 

pilsētas pašvaldībai, tās struktūrvienībām, iestādēm un kapitālsabiedrībām. 

5.4.Aizliegts izgatavot Alūksnes pilsētas karogu bez Alūksnes pilsētas domes Licencēšanas 

komisijas atļaujas un pašvaldības nodevas samaksas. 
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5.5.Pilsētas karoga attēlu atļauts izmantot dekoratīvos nolūkos kā pilsētas simbolu tādā veidā 

un tādos apstākļos, kas nepieļauj necieņas izrādīšanu pret to, un tikai ar Alūksnes pilsētas 

domes Licencēšanas komisijas atļauju. 

5.6.Galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas lieto oficiālās pieņemšanās, ģimenes 

svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu. 

5.7.Alūksnes pilsētas domei ir ekskluzīvas tiesības pilsētas karogu un galda karodziņu 

izmantot kā apbalvojumu vai suvenīru.  

 

6. Kontrole un atbildība 

 

6.1.Par šo noteikumu neievērošanu un Alūksnes pilsētas simbolikas lietošanu vai atveidošanu 

uz dažādiem izstrādājumiem (tostarp veidlapās, zīmogos, logo, preču zīmēs, masu 

informācijas līdzekļos, reklāmās u.tml.) bez Alūksnes pilsētas domes Licencēšanas 

komisijas atļaujas, kā arī par tirdzniecību ar šādiem izstrādājumiem noteikts 

administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods līdz Ls50. 

6.2.Administratīvā naudas soda uzlikšanas pamats ir dokumentāri noformēts protokols par 

Alūksnes pilsētas simbolikas izmantošanu bez atļaujas vai nodevas samaksas, noteiktā 

standarta vai kvalitātes prasību neievērošanu. 

6.3.Protokolu ir tiesīgi sastādīt Alūksnes pilsētas pašvaldības policisti. 

6.4.Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpumiem un uzlikt 

administratīvos sodus ir tiesīgi: 

6.4.1.līdz Ls10, pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot administratīvo protokolu, ja 

pārkāpējs neapstrīd uzlikto sodu, pašvaldības policijas amatpersonas; 

6.4.2.līdz Ls50 Alūksnes pilsētas Administratīvā komisija. 

6.5.Alūksnes pilsētas domes Licencēšanas komisija ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas 

izmantošanas atļauju personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās 

atbildības par šo noteikumu neievērošanu. 

6.6.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un nodarīto 

zaudējumu atlīdzināšanas. 

 

7. Pārejas noteikumi 

 

7.1.Alūksnes pilsētas simboliku saturošus priekšmetus, kuri izgatavoti līdz šo saistošo 

noteikumu spēkā stāšanās dienai bez saskaņošanas Alūksnes pilsētas domes Licencēšanas 

komisijā atļauts izmantot (arī realizēt) līdz 2005.gada 31.decembrim. 

7.2.Atzīt par spēkā neesošiem no pieņemšanas brīža Alūksnes pilsētas domes 2005.gada 

21.jūlija saistošos noteikumus Nr.5/2005 „Par Alūksnes pilsētas pašvaldības simbolikas 

izmantošanu”. 

 

 

 

 

 


