Apstiprināts
Krāslavas novada pašvaldības domes
26.05.2022. sēdē
(lēmums Nr.685)

NOLIKUMS
Par preču zīmes “Ražots Krāslavas novadā” lietošanu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā ir piešķirama un lietojama Krāslavas novada pašvaldības preču
zīme “Ražots Krāslavas novadā”.
2. “Ražots Krāslavas novadā” ir preču zīme, ko var izmantot Krāslavas novada uzņēmēji,
popularizējot savus produktus un pakalpojumus Latvijā un ārpus tās robežām.
3. Preču zīme apliecina, ka ražotā vai tirgotā produkta izcelsmes vieta ir Krāslavas novada
administratīvā teritorija un ka preču zīmes produkti ir atpazīstami un kvalitatīvi.
4. Par produkta kvalitāti un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, ir atbildīgs pats ražotājs un
pakalpojumu sniedzējs.
II. Preču zīmes mērķis
5. Preču zīmes mērķis ir atbalstīt Krāslavas novadā esošos ražošanas un pakalpojumu sniegšanas
uzņēmumus, veicināt Krāslavas novada vietējo produktu realizāciju un atpazīstamību, pārdošanas
apjoma pieaugumu, tādējādi sekmējot Krāslavas novada popularizēšanu.
III. Preču zīmes piešķiršanas un lietošanas nosacījumi
6. Preču zīmi piešķir produktiem, pakalpojumiem un ar viesmīlību saistītiem pakalpojumiem, ja tie
atbilst šādiem kritērijiem:
6.1. Saimnieciskās darbības veicējs (turpmāk tekstā - Uzņēmējs) ir Latvijas Republikā reģistrēta
fiziska vai juridiska persona, kura savu saimniecisko darbību veic Krāslavas novada teritorijā
vismaz vienu gadu;
6.2. Uzņēmējam nav parādsaistību pret Krāslavas novada pašvaldību;
6.3. Vismaz viena ar produktu/pakalpojumu saistītā ražošanas/sniegšanas vieta atrodas Krāslavas
novada teritorijā;
6.4. Produkts/pakalpojums atbilst normatīvo aktu prasībām par produktu kvalitāti un drošību.
7. Ar tūrismu un viesmīlību saistītiem pakalpojumiem jāatbilst papildus kritērijam: uzņēmējs
nodrošina nemainīgi augstu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
8. Preču zīmi var lietot Krāslavas novada pašvaldība un tās iestādes.
9. Uzņēmējs iesniedz Krāslavas novada pašvaldībā rakstveida pieteikumu (1.pielikums) preču zīmes
lietošanas atļaujas saņemšanai.
10. “Ražots Krāslavas novadā” preču zīmi piešķir juridiskai vai fiziskai personai, izsniedzot preču
zīmes lietošanas atļauju (2.pielikums).
11. Desmit darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas to izskata Krāslavas novada Simbolikas
komisija. Atļauju vai pamatotu atteikumu lietot preču zīmi sagatavo Krāslavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas speciālists vai cits izpilddirektora nozīmēts darbinieks.
12. Atļauju vai pamatotu atteikumu lietot preču zīmi paraksta Krāslavas novada Simbolikas
komisijas priekšsēdētājs.
13. Preču zīmi aizliegts nodot lietošanai trešajai personai.
14. Atļauja lietot preču zīmi tiek piešķirta uz trim gadiem; pēc šī termiņa Simbolikas komisija lemj
par atļaujas pagarināšanu vai anulēšanu.
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15. Preču zīmi “Ražots Krāslavas novadā” var lietot preču un pakalpojumu noformēšanā, mārketinga
un reklāmas materiālos, suvenīros, reprezentācijas un informatīvajos materiālos, pasākumu vizuālajā
noformējumā, veidlapās, vizītkartēs, spiedogos, preču iepakojumā u.c. saskaņā ar noteikto dizainu.
16. Prežu zīmes lietošanas atļaujas izsniegšana ir bez maksas.
17. Preču zīmes lietošanas atļauja tiek anulēta, ja Uzņēmējs:
17.1. tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, uzsākts tiesiskās aizsardzības process, tā
saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par uzņēmuma bankrotu;
17.2. ilgstoši nav samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos
maksājumus pilnā apmērā;
17.3. tiek konstatēti pārkāpumi un neatbilstība šī nolikuma 6. un 7. punkta kritērijiem;
17.4. ar savu darbību vai bezdarbību samazina preču zīmes “Ražots Krāslavas novadā” vērtību.
18. Lēmumu par Preču zīmes lietošanas atļaujas anulēšanu pieņem Krāslavas novada Simbolikas
komisija.
IV. Preču zīmes lietotāju reģistrs
19. Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa kārto preču zīmes lietotāju reģistru, kurā iekļauta
informācija par preču zīmes lietotāju (nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs/personas
kods, adrese, kontakttālrunis, e-pasts, produktu/pakalpojumu saraksts).
V. Preču zīmes grafiskās identitātes apraksts
20. Preču zīmi veido grafiskais elements ar uzrakstu “Ražots Krāslavas novadā” un saukli “Prasmīgo
meistaru darināts”.
21. Preču zīmes apraksts:
Krāslavas novada pašvaldības preču zīme ir grafiskā zīme, kas veidota, kā stilizēts elements, kas
simbolizē Krāslavas novada atrašanās vietu Latvijā (3.pielikums). Fona krāsas pieļauj interpretācijas,
kas attēlo novada bagātības – zilos ezerus un novada dzeltenīgos laukus. Uzņēmējiem tiek piedāvāts
kā fonu izmantot arī Latvijas karoga karmīnsarkano krāsu. Tiek piedāvātas arī melnbaltas versijas.
22. Lietojot preču zīmi, neatkarīgi no tās izmēriem, zīmei proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam
paraugam.
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1.pielikums
PIETEIKUMS
1. Informācija:
Uzņēmēja nosaukums/Vārds,uzvārds:
Reģistrācijas numurs/ personas kods:
Juridiskā adrese:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Pamatdarbības veids:
Ražošanas/ pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese):
2. Iesniegums:
Lūdzu izsniegt atļauju preču zīmes „Ražots Krāslavas novadā“ lietošanai šādiem produktiem/
pakalpojumiem:

Ar savu parakstu apliecinu, ka pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un produkts atbilst Latvijas Republikas
likumdošanā esošajiem noteikumiem par produktu un pakalpojumu kvalitāti un drošumu.

Atļaujas pieprasītājs _______________________________ ___________________
(vārds, uzvārds)
(paraksts)

______.gada_________________
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2.pielikums

ATĻAUJA
Preču zīmes “Ražots Krāslavas novadā” lietošanai

20 __.gada

Nr.

Krāslavas novada pašvaldība izsniedz atļauju

________________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds, uzvārds, reģ.nr./ personas kods)

________________________________________________________________________________
(adrese)

Lietot preču zīmi „Ražots Krāslavas novadā” šādiem uzņēmuma produktiem/ pakalpojumiem:
1.
2.
3.

Novada simbolikas komisijas priekšsēdētājs ______________________________
z.v.
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3.pielikums
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