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GROZĪJUMI izdarīti ar
Cēsu novada domes 30.12.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.46
Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 37

‘’Par Cēsu novada simboliku’’
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 7.punktu un 43.panta trešo
daļu
I Vispārīgie jautājumi
1.

Šie saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada simbolikas lietošanas, izgatavošanas un
izmantošanas kārtību un kontroli, un Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijas (turpmāk
Simbolikas komisija) kompetenci.
II Cēsu novada pašvaldības simbolika

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Cēsu novada pašvaldības simbolika ir Cēsu novada ģerbonis, Cēsu pilsētas ģerbonis, Vaives
pagasta ģerbonis, Cēsu pilsētas karogs un Cēsu pilsētas logo saskaņā ar vizuālo materiālu
pielikumā.
Cēsu novada ģerboņa apraksts: zilā laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar pieciem tornīšiem
un atvērtiem vārtiem ar paceltu režģi, virs tā stāvošs karavīrs dabiskā krāsā, baltā tērpā ar
paceltu zobenu un vairogu; sudraba pavedienapmale.
Cēsu pilsētas ģerboņa apraksts: zilā laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar 5 (pieciem)
tornīšiem un atvērtiem vārtiem ar paceltu režģi, uz tā stāvošs karavīrs dabiskās krāsās ar paceltu
zobenu un vairogu.
Vaives pagasta ģerboņa apraksts: zilā laukā 15 (piecpadsmit) sudraba ūdens piles (5, 4, 3, 2,
1).
Cēsu pilsētas karoga apraksts: Cēsu pilsētas karogs ir taisnstūra audums ar platuma un
augstuma proporcijas attiecību 2:1; karogs ir divpusējs; uz fona Valsts karoga krāsā taisns krusts
baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga stiprinājuma virzienā;
krusta vertikālā un horizontālā līnija karoga kreisajā malā veido kvadrātu;
krusta vertikālās un horizontālās līniju krāsu platums pret karoga augstumu ir 1: 5; krusta centrā
attēlots Cēsu pilsētas ģerbonis; ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga augstuma; karoga izmēri –
1.0 x 2.0 m ; ģerboņa augstums – 40 cm; galda karodziņa izmēri – 14 x 28 cm un proporcijas
atbilst Cēsu pilsētas karoga proporcijām un aprakstam.
Cēsu pilsētas logo apraksts: Cēsu pilsētas logo ir stilizēts Cēsu pilsētas identitātes – Cēsu
pilsdrupu grafisks attēls: kompozīciju no trīs pusēm ietver stilizēta Cēsu pilsdrupu Rietumu
torņa kontūrlīnija melnā tonī; kontūras iekšpusē daļēji regulārs krāsu laukums;
krāsu laukumu vainago nosaukums Cēsis, kas ir logo neatņemama sastāvdaļa;
krāsu laukumu nobeidz vārds „ANNO” un skaitlis „1206”, kas ir logo neatņemama sastāvdaļa.
Krāsu laukuma iekšpusē stilizēta Cēsu pils mūru kontūrlīnija baltā tonī.
III Cēsu novada pašvaldības simbolikas lietošana
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Aizliegts lietot Cēsu novada simboliku (Cēsu novada ģerboni, Cēsu pilsētas ģerboni, Vaives
pagasta ģerboni) bez iepriekšējas saskaņošanas ar Simbolikas komisiju.
Cēsu novada ģerboni bez saskaņošanas ar Simbolikas komisiju lieto Cēsu novada dome, Cēsu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes, Cēsu novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādes. Cēsu novada ģerboni attēlo zīmogos un uz veidlapām, domes deputātu un Cēsu novada
pašvaldības administrācijas darbinieku apliecībām un vizītkartēm, novada domes informatīvā
izdevuma „Cēsu Vēstis” titullapas, Cēsu novada Pašvaldības policijas automašīnām, Cēsu
novada domes apbalvojumiem u.c. Cēsu novada pašvaldības reprezentācijas materiāliem. Cēsu
novada ģerboni lieto plakātos, grāmatās, bukletos u.tml. materiālos, objektos, ja pašvaldība ir
oficiālais pasākuma atbalstītājs. Citas fiziskas vai juridiskas personas Cēsu novada ģerboni var
lietot, ja pirms Cēsu novada ģerboņa lietošanas saņemts Cēsu novada pašvaldības Simbolikas
komisijas (turpmāk Simbolikas komisija) saskaņojums.
Cēsu pilsētas ģerboni lieto Cēsu novada pašvaldība un Cēsu pilsētas vispārējās un pirmsskolas
izglītības iestādes, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Cēsu pilsētas
reprezentācijas nolūkos. Citas fiziskas vai juridiskas personas Cēsu pilsētas ģerboni var lietot, ja
pirms Cēsu pilsētas ģerboņa lietošanas saņemts Simbolikas komisijas saskaņojums.
Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības, aģentūras un iestādes, atbilstoši tās darbības
teritorijai (novads, pilsēta vai Vaives pagasts), var lietot attiecīgi Cēsu novada, Cēsu pilsētas vai
Vaives pagasta ģerboni, bez saskaņošanas ar Simbolikas komisiju.
Aizliegts vienlaicīgi lietot Cēsu novada ģerboni kopā ar Cēsu pilsētas ģerboni un Vaives pagasta
ģerboni, izņemot:
12.1. informatīvajos materiālos, kur tiek skaidrota Cesu novada simbolika;
12.2. pasākumos, kuros piedalās gan pārstāvji no Cēsu pilsētas, gan no Vaives pagasta, uzsverot,
ka kopumā tiek pārstāvēts Cēsu novads.
Cēsu pilsētas karogu paceļ:
13.1. pastāvīgi: pie Cēsu novada pašvaldības administratīvās ēkas un mastā Vienības laukumā,
Cēsīs;
13.2. pēc brīvas gribas: valsts svētkos, tautas, darba vai ģimenes svētkos- garantējot pienācīgu
cieņu pret pilsētas karogu;
13.3. kopā ar Latvijas Republikas valsts karogu, novietojot Cēsu pilsētas karogu valsts karoga
labajā pusē LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajās svētku un atceres dienās.
Cēsu pilsētas karogu aizliegts pacelt: virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts,
kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde, citās nepiemērotās vietās un apstākļos
(kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi).
Aizliegts lietot bojātu vai izbalējušu Cēsu pilsētas karogu. Aizliegts izgatavot Cēsu pilsētas
karogu bez Simbolikas komisijas saskaņojuma.
Izgatavojot Cēsu pilsētas galda karodziņus, tiek nodrošināta Cēsu pilsētas karoga apraksta un
proporciju ievērošana. Cēsu pilsētas galda karodziņus lieto oficiālās pieņemšanās, ģimenes
svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret to.
Cēsu novada pašvaldība Cēsu pilsētas karogu un Cēsu pilsētas galda karodziņu var izmantot kā
goda apbalvojumu.
Cēsu pilsētas logo lieto brīvi, t.i., bez Simbolikas komisijas rakstiska saskaņojuma, lai veicinātu
Cēsu atpazīstamību. Cēsu pilsētas logo kā Cēsu simbolu var lietot pasākumos, izdevumos un
objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni. Cēsu pilsētas logo attēlam ir
jābūt kvalitatīvam un ievērojot šajos noteikumos noteikto aprakstu.
Netiek noteikts Cēsu pilsētas logo krāsu un tehniskais izpildījums.
Aizliegts izmantot izmainītu Cēsu pilsētas logo grafisko attēlu.
Vaives pagasta ģerboni lieto Vaives pagasta pārvalde. Cēsu novada pašvaldība, Vaives pagastā
esošās vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādes var lietot Vaives pagasta ģerboni Vaives
pagasta reprezentācijas nolūkos. Citas fiziskas vai juridiskas personas Vaives pagasta ģerboni
var lietot, ja pirms Vaives pagasta ģerboņa lietošanas saņemts Simbolikas komisijas
saskaņojums.
Izslēgts.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.46
22.

Cēsu novada izglītības iestādēm ir tiesības lietot savus logo tikai reprezentācijas nolūkos.
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IV Cēsu novada simbolikas lietošanas atļauja
Cēsu novada ģerboņa, Cēsu pilsētas ģerboņa, Vaives pagasta ģerboņa 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).
24. Fiziskām un juridiskām personām, pieņemot realizēšanai vai ražošanai Cēsu pilsētas karogu un
jebkura veida izstrādājumus ar Cēsu novada simboliku (Cēsu novada ģerboni, Cēsu pilsētas
ģerboni, Vaives pagasta ģerboni), jāpieprasa iesniegt Simbolikas komisijas saskaņojums.
Simbolikas komisijas saskaņojumam jāatrodas gan preču izgatavošanas un uzglabāšanas, gan
tirdzniecības vietā.
25. Cēsu novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām
komisijai jāiesniedz:
25.1. iesniegums (paraugs saskaņā ar pielikumu), norādot izmantošanas mērķi un formas
aprakstu;
25.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;
25.3. izstrādājuma skices vai etalona paraugs.
26. Simbolikas komisija var nedot saskaņojumu Cēsu novada simbolikas lietošanai, ja ir pamatotas
šaubas par to, ka Cēsu novada simbolikai netiks garantēta pienācīga cieņa.
23.

V Saistošo noteikumu izpildes kontrole
27. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina:
27.1. Simbolikas komisija;
27.2. Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas;
27.3. Cēsu novada Būvvaldes speciālisti.
28. Pēc Cēsu novada pašvaldības amatpersonu pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam jāuzrāda
Simbolikas komisijas saskaņojums par simbolikas lietošanu (vai tās kopija) un ražojamā vai
pārdodamā produkcija.
29. Izslēgts.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.46
30. Izslēgts.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.46
31. Izslēgts.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.46
VI Noslēguma jautājumi
32. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
33. Izslēgts.
Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.46
34. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas 14.03.2002. saistošie
noteikumi Nr.1 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības simboliku” un tajos veiktie grozījumi.

Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

/paraksts/
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G.Šķenders

Pielikums Nr.1
Cēsu novada domes 16.09.2010.
Saistošajiem noteikumiem Nr.37
„Par Cēsu novada simboliku”
“Cēsu
novada
pašvaldības
simbolika”

Vaives pagasta ģerbonis

Zils Pantone 286C
Sudrabs Pantone 877C
Melns – Pantone Black
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Cēsu pilsētas ģerbonis

Zils – Pantone 286C
Sarkans – Pantone 186C
Pelēks – Pantone Warm Gray 6C
Melns – Pantone Black
Dabīgs – Pantone 7514C
Balts – Balts
Cēsu novada ģerbonis

Zils – Pantone 286C
Sarkans – Pantone 186C
Pelēks – Pantone Warm Gray 6C
Melns – Pantone Black
5

Dabīgs – Pantone 7514C
Balts – Balts
Sudrabs – Pantone 877C

Cēsu pilsētas logo

Sarkans – Pantone 201C
Melns – Pantone Black
Cēsu pilsētas karogs

Karogam – sarkans – Pantone 201C
Balts – balts

Ģerbonim – Zils – Pantone 286C
Sarkans – Pantone 186C
Pelēks – Pantone Warm Gray 6C
Melns – Pantone Black
Dabīgs – Pantone 7514C
Balts – Balts
Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

/paraksts/
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Pielikums Nr.2 Cēsu novada
domes 16.09.2010. Saistošajiem
noteikumiem Nr.37
„Par Cēsu novada simboliku”
Iesnieguma paraugs
Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijai
___________________________
(pieprasītāja
nosaukums/vārds,
uzvārds)
___________________________
(reģistrācijas numurs/personas kods)
___________________________
(adrese korespondences saņemšanai)
___________________________
(kontakttelefons)
___________________________
(faksa Nr.)
___________________________
(e-pasta
adrese)
IESNIEGUMS
Lūdzu saskaņot Cēsu novada simbolikas
□ Cēsu novada ģerbonis
□ Cēsu pilsētas ģerbonis
□ Vaives pagasta ģerbonis
lietošanu uz
Objekts uz kā tiks
Objekta, uz kā tiks lietota
lietota simbolika
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
□ institūcijas reprezentatīvie materiāli
□
cits
_______________________________________________________________________
Pēc saskaņojuma saņemšanas
Objekti ar simboliku tiks izgatavoti _____________________________________________
Objekti ar simboliku tiks uzglabāti _____________________________________________
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Objekti ar simboliku tiks realizēti _____________________________________________
Ar Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.37 ‘’Par Cēsu novada
simboliku’’ esmu iepazinies (-usies) un ar savu parakstu apliecinu, ka apņemos ievērot šajos
saistošajos noteikumos izvirzītās prasības simbolikas lietošanai.
________________________________________________________________________
(Ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Kontaktpersona _______________________________
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
Pielikumā:
1. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;
2. izstrādājuma skices vai etalona paraugs ___________.
Iesnieguma iesniegšanas datums un vieta: ________________

Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

/paraksts/
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