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Viesītes novada pašvaldības NOTEIKUMI Nr.8/ 2014 

„Noteikumi par zīmes  ''Viesīte Ražo Sēlijas Produkts''  izmantošanu” 

Viesītes novada Viesītē 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

1. Vispārīgie noteikumi 

 Noteikumi nosaka zīmes ''Viesīte Ražo Sēlijas Produkts'' lietošanas, izgatavošanas un 

izmantošanas kārtību. 

2. Zīmes apraksts 

 Zīmes ''Viesīte Ražo Sēlijas Produkts'' apraksts: Zaļā pasaule, nepārtrauktā attīstībā, kā 

daba pavasarī- līdz sasniedz briedumu. Koki- ražīguma simboli (ābeles, bumbiere, ķirši un 

plūmju koki). Ozols- senas tradīcijas un vērtības. Izglītības simboli ir zīmuļi. Un lieliskam 

produktam pamatā ir laba izglītība, kuras pamatus ieliek Viesītē. Mazais bānītis- simbolizē 

vēsturisko Viesītes attīstību. Brīvības baznīca- vieta, kur visiem satikties, kur uzsākt jaunu 

dzīves ceļu. Lauksaimniecības attīstība un konkurētspēja, čaklums un rūpība pret darbu. 

Velosipēds - ja labi strādāsim- izgudrosim arī jaunu velosipēdu. 

3. Zīmes izgatavošana un izmantošana: 

3.1. zīmi ''Viesīte Ražo Sēlijas Produkts'' personas drīkst izmantot tikai ar Viesītes novada 

pašvaldības rakstisku atļauju šajos noteikumos atrunātajā kārtībā; 

3.2. zīmi ar Viesītes novada pašvaldības atļauju var lietot uz kvalitatīviem produktiem un 

izstrādājumiem; 

3.3. standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst izvietot zīmi, jāsaskaņo ar 

Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 

 



4. Atļaujas un zīmes saņemšana 

4.1. Šajos noteikumos minētajos gadījumos zīmes izmantošanas atļaujas saņemšanai fiziskām 

un juridiskām personām Viesītes novada pašvaldībā jāiesniedz: 

4.1.1. iesniegums zīmes izmantošanai uz izstrādājumiem vai izmantošanai dažādu 

pasākumu noformēšanai; 

4.1.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija; 

4.1.3. fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecības 

kopija vai VID izsniegta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija; 

4.1.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs; 

4.1.5. izmantošanas marka un formas apraksts; 

4.1.6. ziņas (līguma kopija ar komercsabiedrību, kura ražos (izgatavos) izstrādājumu) 

vai apliecinājums par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem (ja izstrādājumu ražos 

(izgatavos) atļaujas saņēmējs), kā arī ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) 

izstrādājumu. 

4.2. Piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, (elektroniski pieejams pašvaldības 

mājas lapā www.viesite.lv) atļauju sagatavo Viesītes novada pašvaldības Attīstības un 

plānošanas nodaļa un paraksta izpilddirektors. 

4.3. Pēc atļaujas saņemšanas zīmes izmantošanai, fiziskas un juridiskas personas saņem zīmi 

Attīstības un plānošanas nodaļā. Zīme tiek izsniegta bez maksas, nolūkā atbalstīt novada 

uzņēmējus un popularizēt novadu. Vienai personai tekošajā gadā tiek izsniegti ne vairāk kā 

100 zīmes gabali.  

5. Atbildība un nobeiguma noteikumi 

5.1. Zīmes izsniegšana neuzliek pienākumus Viesītes novada pašvaldībai pārbaudīt produkciju 

vai atbildēt par tās kvalitāti un drošību. 

5.2. Visa veida atbildību par izgatavotās produkcijas kvalitāti un drošību uzņemas produkcijas 

izgatavotājs. 

5.3. Rodoties šaubām par produkcijas kvalitāti vai pašvaldībā saņemot ziņas par to, pašvaldība 

ir tiesīga pieprasīt izgatavotājam atbilstošo institūciju atzinumus par kvalitāti un negatīva 

atzinuma gadījumā, zīme netiks izsniegta. 

 

Viesītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                              J.Dimitrijevs 
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