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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo
daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 9.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1.

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada simboliku un tās lietošanas kārtību.
II. Bauskas novada simbolika

2.

3.

4.

5.

6.

Bauskas novada simbolika ir: Bauskas novada ģerbonis (1.pielikums), Bauskas pilsētas
ģerbonis (2.pielikums), Brunavas pagasta ģerbonis (3.pielikums), Ceraukstes pagasta
ģerbonis (4.pielikums), Codes pagasta ģerbonis (5.pielikums), Dāviņu pagasta ģerbonis
(6.pielikums), Gailīšu pagasta ģerbonis (7.pielikums), Īslīces pagasta ģerbonis
(8.pielikums), Mežotnes pagasta ģerbonis (9.pielikums), Vecsaules pagasta ģerbonis
(10.pielikums), Bauskas novada karogs (11.pielikums), Bauskas pilsētas karogs
(12.pielikums), Bauskas novada himna (13.pielikums).
Bauskas novada ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba ševrons, labajā augšējā
stūrī zelta lauva. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs PANTONE 877C, zelts - PANTONE 873C, melns - PANTONE Black C (apstiprināts
LR Kultūras ministrijā 2010.gada 25.martā).
Bauskas pilsētas ģerboņa heraldiskais apraksts: sarkanā laukā zelta lauva, uz krūtīm
sarkans vairodziņš ar sudraba siju, valsts karoga samēros. Krāsas pēc Pantone toņu
kataloga: sarkans - PANTONE 186C, sudrabs - PANTONE 877C, zelts - PANTONE
873C, melns - PANTONE Black C (apstiprināts Saeimā 1925.gada 31.oktobrī).
Brunavas pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: sudraba laukā sarkans vairogs ar piecu
zelta gredzenu ķēdi (trīs veseli, divas puses) sijas virzienā; zils dubultsāns. Krāsas pēc
Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs - PANTONE 877C, melns PANTONE Black, sarkans - PANTONE 186C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā
komisijā 2007.gada 7.jūlijā).
Ceraukstes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba vējdzirnavas; tāds
pats dubultsāns. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs -

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

PANTONE 877C, melns - PANTONE Black C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā
2006.gadā).
Codes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zaļā laukā 3 zelta kviešu vārpas. Krāsas pēc
Pantone toņu kataloga: zaļš - PANTONE 341C, zelts - PANTONE 873C, melns PANTONE Black C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā 1999.gada 25.aprīlī).
Dāviņu pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba joniskais kapitelis.
Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs - PANTONE 877C,
melns - PANTONE Black C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2015.gada 12.maijā).
Gailīšu pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zelta laukā trīs melni gaiļi. Krāsas pēc
Pantone toņu kataloga: zelts – PANTONE 873C, melns - PANTONE Black C
(apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2006.gada 22.jūnijā).
Īslīces pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no kreisās ar zilu šaurspāri; 1.sudraba laukā četrlapu āboliņa lapa, 2.- piecreiz šķelts no kreisās ar zeltu un melnu.
Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, zaļš – PANTONE 341C,
sudrabs - PANTONE 877C, zelts – PANTONE 873C, melns - PANTONE Black C
(apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2006.gada 28.decembrī).
Mežotnes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba gredzens ar 10
tordējuma vijām. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs PANTONE 877C, melns - PANTONE Black (apstiprināts Valsts heraldikas komisijā
2007.gada 16.augustā).
Vecsaules pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no kreisās ar sudraba viļņotu
spāri: zils un zaļš; augšā zelta saule. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE
286C, sudrabs - PANTONE 877C, zaļš - PANTONE 341C, zelts - PANTONE 873C,
melns - PANTONE Black (apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2015.gada 12.maijā).
Bauskas novada karoga apraksts: taisnstūrveida materiāls ar divām horizontālām joslām,
augšējā josla - sudraba krāsā, apakšējā josla – zilā krāsā. Vidū Bauskas novada ģerboņa
attēls ar sudraba krāsas atdalošo kontūru ap ģerboni. Ģerboņa attēls izvietots 1/6 daļas
karoga platuma attālumā no augšējās un apakšējās karoga malas. Atdalošās kontūras
platums – 1/36 no karoga platuma. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Ģerboņa
platuma un garuma attiecība ir 0,86:1. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils PANTONE 286C, sudrabs - PANTONE 877C, zelts – PANTONE 873C, melns PANTONE BlackC.
Bauskas pilsētas karoga apraksts: taisnstūrveida materiāls ar divām horizontālām joslām,
augšējā josla baltā krāsā, apakšējā josla dzeltenā krāsā, vidū Bauskas pilsētas ģerboņa
attēls. Ģerboņa attēls izvietots 1/5 daļas karoga platuma attālumā no augšējās un
apakšējās karoga malas. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Ģerboņa platuma un
garuma attiecība ir 0,82:1. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: sarkans - PANTONE 186C,
dzeltens - PANTONE 124C, sudrabs - PANTONE 877C, zelts - PANTONE 873C, melns
- PANTONE BlackC (apstiprināts Bauskas pilsētas domes 1999.gada 11.februāra sēdē).
Bauskas novada himna izpildāma latviešu valodā ar Gata Zotova komponēto mūziku.
Bauskas novada himnai ir šāds teksts (autors Gatis Zotovs):
Dažādi laiki, dažādi karogi plīvo.
Zeme, tā pati zeme, uz kuras tu dzīvo.
Dažādi ļaudis, bet zvaigznes tās pašas mirgo,
No trijām upēm tās skatiem atspulgus tirgo.
Jau četrsimt ziemas un vasaras pilsētas elpa
Jūtama zemē, jūtama ielās un mūros.
Karos tā jaukta, grauta un atkal celta,
Nevienam nenopirkt to, nekur nav tik dārga zelta.
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Starp trijām upēm un debesīm,
Mēs katru tavu dienu dzīvosim,
Kaut ceļu ir daudz, kas jau bērnībā tālumā sauca,
Manas mājas ir un paliks Bauska.
III. Bauskas novada simbolikas lietošana
16.

Bauskas novada, Bauskas pilsētas un Bauskas novada pagastu ģerboņu (turpmāk–
pagastu ģerboņi) lietošana:
16.1. Bauskas novada ģerboni bez Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atļaujas
var lietot Bauskas novada dome (turpmāk – dome), pašvaldības institūcijas (iestādes,
struktūrvienības, komisijas u.c.), pašvaldības kapitālsabiedrības – zīmogos,
veidlapās, izdevumu vākos un titullapās, vizītkartēs, darbinieku apliecībās, pašvaldības
laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” titullapā, pašvaldības apbalvojumos, pašvaldības
reprezentācijas materiālos. Bauskas novada ģerboni atļauts izvietot pie pašvaldības
iestāžu un kapitālsabiedrību ēkām, to telpās, kā arī uz to īpašumā vai lietošanā esošajiem
transportlīdzekļiem;
16.2. Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus bez pašvaldības atļaujas var lietot pagastu
pārvaldes, pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības;
16.3. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus bez pašvaldības atļaujas var lietot
publiskos pasākumos, kā arī publisku pasākumu informatīvajos un reklāmas materiālos,
kuros kā organizētāji vai atbalstītāji ir pašvaldības institūcijas;
16.4. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus bez pašvaldības atļaujas, izņemot
gadījumus, kas minēti saistošo noteikumu 16.6.apakšpunktā, var lietot privātpersonas, ja
vien ģerboņa lietošana nemaldina par lietotāja juridisko statusu un, lietojot ģerboni,
persona garantē pienācīgu cieņu pret ģerboni;
16.5. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus ir atļauts lietot:
16.5.1. heraldiskajās krāsās;
16.5.2. reljefspiedumā;
16.5.3. kontūrlīnijās;
16.6. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus vai to elementu salikumus,
saņemot Bauskas novada pašvaldības Atļauju un licenču izsniegšanas komisijas (turpmāk
– komisija) atļauju, privātpersonas var lietot:
16.6.1. izstrādājumu (suvenīri, produkti u.tml.) izgatavošanā;
16.6.2. izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā;
16.7. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņu grafisko attēlu to lietošanai saistošo
noteikumu 16.punktā noteiktajos gadījumos elektroniski var saņemt pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļā;
16.8. aizliegts izmantot no citiem avotiem iegūtu vai izmainītu ģerboņu grafiskos attēlus.
17. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karoga un to attēlu lietošana:
17.1. Bauskas novada karogu pie novada domes ēkas, pagastu pārvalžu un pašvaldības izglītības
iestāžu ēkām lieto pastāvīgi;
17.2. Bauskas novada karogu pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi, lieto vēlēšanu un tautas
nobalsošanas dienās;
17.3. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karogus pēc brīvas gribas lieto valsts svētkos un
atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas
fasādi, pašvaldības publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos,
kultūras un sporta pasākumos, reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, garantējot tam
pienācīgu cieņu un ievērojot saistošo noteikumu 13. un 14.punktā noteiktās prasības;
17.4. personām, kuras izmanto Bauskas novada vai Bauskas pilsētas karoga attēlu vai veic tā
izgatavošanu komerciālajiem mērķiem, jāsaņem komisijas atļauja;
17.5. atbilstoši komisijas atļaujai, Bauskas novada vai Bauskas pilsētas karoga attēlu var lietot:
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17.5.1. izstrādājumu (suvenīri, produkti u.tml.) izgatavošanā;
17.5.2. izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā;
17.5.3. citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos saistošajos noteikumos;
17.6. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karogu aizliegts lietot:
17.6.1. pie ēkām, kas atrodas avārijas situācijā;
17.6.2. pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai remontēta to fasāde;
17.6.3. citās nepiemērotās vietās (piemēram, kokos, pie palīgēkām, nesakoptās vietās, ražošanas
objektos u.tml.);
17.6.4. ja tas ir bojāts vai izbalējis;
17.7. izgatavojot Bauskas novada vai pilsētas galda karodziņus, tiek nodrošināta karoga apraksta
un proporciju ievērošana. Tos lieto oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos vai citos
gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret to;
17.8. sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karoga lietošanai;
17.9. telpās karogu lieto tam īpaši paredzētā goda vietā. Ja to lieto kopā ar Latvijas valsts
karogu, tas novietojams no tā labajā pusē;
17.10. Bauskas novada karogu var izmantot kā goda apbalvojumu;
17.11. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karoga grafisko attēlu tā lietošanai saistošo
noteikumu 17.punktā noteiktajos gadījumos elektroniski var saņemt Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļā.
IV. Bauskas novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas kārtība
18.

Personas, kuras vēlas ražot izstrādājumus ar Bauskas novada simboliku komerciālos
nolūkos, iesniedz Bauskas novada Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
Bauskas nov. iesniegumu saskaņā ar 14.pielikumu, kuram pievienota izstrādājuma dizaina
skice.
19. Komisija ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.
20. Komisija viena mēneša laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
20.1. lēmumu par atļauju izmantot Bauskas novada simboliku;
20.2. lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju Bauskas novada simbolikas lietošanai.
21. Komisija var pieņemt lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu, ja:
21.1. Bauskas novadu simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst saistošajos noteikumos un
normatīvajos aktos noteiktajiem simbolikas aprakstiem un pielikumiem;
21.2. izgatavojamais izstrādājums ir nepiemērots Bauskas novada simbolikas izvietošanai;
21.3. Bauskas novada simbolikas lietošana piedāvātā veidā var radīt negatīvu iespaidu par
Bauskas novada tēlu;
21.4. ja iesnieguma iesniedzējs ir saukts pie administratīvās atbildības par šo saistošo noteikumu
neievērošanu.
22. Komisijas izsniegtā atļauja apliecina personas tiesības lietot Bauskas novada simboliku
komisijas noteiktajā laikā un veidā. Atļauju personām izsniedz Bauskas novada Klientu
apkalpošanas centrā.
23. Komisijas atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi.
24. Ja persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām pašvaldībā
iesniedz adresētu iesniegumu par atļaujas derīguma termiņa pagarinājumu, norādot
iepriekšējās atļaujas izsniegšanas datumu, numuru un pievieno izstrādājuma fotogrāfiju,
tiek izsniegta jauna atļauja.
25. Pašvaldības nodevas likme par Bauskas novada simbolikas izmantošanu katram
izgatavojuma veidam tiek noteikta par gadu. No pašvaldības nodevas maksāšanas
atbrīvotas ir Bauskas novada pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības.
Pašvaldības nodevas gada maksa ir:
25.1. fiziskām personām – 5 euro;
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25.2. juridiskām personām – 20 euro.
26. Pašvaldības nodeva iemaksājama Bauskas novada pašvaldības budžetā piecpadsmit dienu
laikā pēc atļaujas izsniegšanas dienas.
27. Pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, personām, kurām
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja šīs personas ir Bauskas novada
iedzīvotāji, nodevas likme tiek samazināta par 50 %.
28. Privātpersonām, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumu ar Bauskas novada
simboliku, tās attēlu vai elementiem, jāpieprasa no ražotāja simbolikas izmantošanas
atļaujas kopija. Atļaujas kopijai ir jāatrodas izstrādājumu realizēšanas vietās. Ražotājs var
norādīt uz izstrādājuma etiķetes atļaujas un lēmuma numuru un datumu, šādā gadījumā
atļaujas kopija nav nepieciešama.
29. Lietojot novada ģerboni un karogu, neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi proporcionāli
jāatbilst apstiprinātajam etalonparaugam
30. Bauskas novada simbolikas krāsas poligrāfijai tiek noteiktas saskaņā ar Valsts heraldikas
komisijas apstiprinātajiem krāsu kodiem. Izņēmuma gadījumos sudraba krāsu var aizstāt ar
pelēko (PANTONE 4C, Cool gray) un zelta krāsu ar dzelteno ( PANTONE 124 C).
V. Atbildība un kontrole
31.

Kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par saistošo noteikumu
neievērošanu ir tiesīgi:
31.1. Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs;
31.2. Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargi;
31.3. Bauskas novada pagastu pārvalžu vadītāji.
32. Par Bauskas novada un Bauskas pilsētas karoga un to attēlu lietošanu, pārkāpjot saistošo
noteikumu 17.punktā noteiktās prasības, fiziskām un juridiskām personām ir paredzēta
atbildība: (precizēts 26.06.2015.)
32.1. fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 100 euro;
32.2. juridiskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 50 euro līdz 200 euro.
VI. Noslēguma jautājumi
33.
34.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Sešu mēnešu laikā no saistošo noteikumu stāšanās spēkā dienas visām personām, kuras
savos izstrādājumos izmanto Bauskas novada simboliku, ir jāsaņem komisijas atļauja
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

(Paraksts)

R.Ābelnieks
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