
 

PIELIKUMS Nr.1 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

30.04.2020. sēdes lēmumu Nr.134 (protokols Nr.6, 1.punkts)  

Spēkā ar 01.05.2020. 

 

Preču zīme “SĒLIJAS MARKA”  

 

 
Sēlijas markas centrā bronzas lokā (auglība, vienotība) ietverta sēliskā Zvaigžņu sakta (gaisma, 

laika ritums, kvalitāte), kas kā saule uzlec pār Daugavas (bagātība, mūžība, mainība) krastos 

esošajiem mežiem (tauta, dvēsele, spēks). Saules gaismā kokos atspīd baltas kontūras (vieglums, 

dzīvība). Pār markā attēlotajiem ūdeņiem kā seģene pārklājušās zvaigznes (cerība, drošība, siltums). 

Markas augšpusē ir uzraksts “SĒLIJAS MARKA” un markas autortiesību simbols, lejas daļā 

uzraksts “JĒKABPILS NOVADS” – markas izveides vieta, un “ANNO 2020” – markas izveides 

gads. 

Markas krāsu gamma izmantots Daugavas ūdeņu, sēļu seģenes zilais un saulainais bronzas tonis. 

Fonā izmantots sudraba tonis. 

Markas izmērs: 35 x 45 mm. Marka var tikt drukāta arī lielākā izmērā, saglabājot malu proporcijas. 

 

 

PIELIKUMS Nr.2 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

30.04.2020. sēdes lēmumu Nr.134 (protokols Nr.6, 1.punkts)  

 

NOTEIKUMI 

Par preču zīmes “SĒLIJAS MARKA” lietošanu 

  

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 10.punktu  

  

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirama un lietojama preču zīme “SĒLIJAS MARKA” 

(turpmāk – Preču zīme).  

2. Preču zīme izstrādāta pēc Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iniciatīvas un ir 

Pašvaldības īpašums.  Preču zīmes dizains ir apstiprināts ar Jēkabpils novada domes lēmumu. 

3. Preču zīmi izmanto Jēkabpils novadā ražoto produktu un izstrādājumu (turpmāk – produkti) 

apzīmēšanai.   

 

II. Preču zīmes mērķis 

4. Preču zīmes mērķis paaugstināt Jēkabpils novada ražotāju konkurētspēju, veicināt novada 

uzņēmumu atpazīstamību, rosinot patērētājus izdarīt izvēli par labu novada produktiem, kā arī 

veicināt pārdošanas apjoma pieaugumu un popularizēt Jēkabpils novadu.  

 

  



 

III. Preču zīmes piešķiršanas un lietošanas nosacījumi 

5. Preču zīmi piešķir produktiem, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:  

5.1. saimnieciskās darbības veicējs (turpmāk tekstā – Uzņēmējs) ir Latvijas Republikā reģistrēta 

fiziska vai juridiska persona atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai un kura savu 

saimniecisko darbību veic Jēkabpils novada teritorijā;  

5.2. produkts atbilst normatīvo aktu prasībām par produktu kvalitāti un drošību;  

5.3. produkta ražošanas vieta atrodas Jēkabpils novada teritorijā vai vismaz viena, ar produkta 

ražošanu saistītā, vieta atrodas Jēkabpils novada teritorijā. 

6. Preču zīmes saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pašvaldībai rakstveida pieteikumu (1.pielikums).  

 

7. Piecu darba dienu laikā pēc 6.punktā noteiktā pieteikuma saņemšanas teritoriālās plānošanas 

speciālists un projektu speciālists, sadarbībā ar izpilddirektoru, izvērtē produkta atbilstību 5.punktā 

noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par Preču zīmes lietošanas tiesību piešķiršanu un 

atļaujas (2.pielikums) izsniegšanu vai sniedz pamatotu atteikumu, kuru paraksta izpilddirektors. 

8. Atļauja lietot Preču zīmi tiek piešķirta uz nenoteiktu termiņu.  

9. Preču zīmes lietošanas atļaujas izsniegšana ir bez maksas.  

10. Vienam Uzņēmējam vienā reizē tiek izsniegti ne vairāk kā 100 vienības Preču zīmes. 

11. Preču zīmes lietošanas tiesības tiek izbeigtas, ja tiek konstatēti pārkāpumi un neatbilstība 

noteikumu 5.punktā noteiktajiem kritērijiem. Pašvaldība pieņemto lēmumu par Preču zīmes 

lietošanas tiesību izbeigšanu piecu darba dienu laikā rakstveidā nosūta Uzņēmējam.  

12. Lēmumus saistībā ar par Preču zīmes lietošanas tiesību izsniegšanu vai atteikumu, vai lietošanas 

tiesību izbeigšanu var apstrīdēt Jēkabpils novada Domē.  

  

IV. Preču zīmju lietotāju reģistrs 

13.  Teritoriālās plānošanas speciālists un Projektu speciālists organizē Preču zīmes lietotāju 

reģistru, kurā iekļauta informācija par Uzņēmēju, kas lieto Preču zīmi (saimnieciskās darbības 

veicēja nosaukumus (juridiskās personas nosaukums/vārds, uzvārds), reģistrācijas 

numurs/saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas kods, adrese, kontakttālrunis, e-pasts, produktu 

saraksts).   

14. Uzņēmējam pienākums ir nekavējoties informēt Pašvaldību par Preču zīmes lietotāju reģistrā 

atspoguļotās informācijas izmaiņām un neatbilstību 5.punktā noteiktajiem kritērijiem.  

15. Pašvaldība personas datus apstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

V. Atbildība 

16. Preču zīmes izsniegšana neuzliek pienākumus Jēkabpils novada pašvaldībai pārbaudīt produktu 

vai atbildēt par tās kvalitāti un drošību.  

17. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu produkta ražošanas procesā un 

realizācijā. 

18. Pašvaldībai rodoties šaubām par produkta kvalitāti vai saņemot ziņas par to, Pašvaldība ir 

tiesības pieprasīt Uzņēmējam atbilstošo institūciju atzinumus par produkta kvalitāti.  Negatīva 

atzinuma gadījumā Pašvaldība pieņem lēmumu par Preču zīmes lietošanas tiesību atteikumu vai 

lietošanas tiesību izbeigšanu.  

 

VI. Noslēguma jautājums 

19. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.maijā.  

 



 

1.pielikums 

 

______________________________________ 

(iesniedzēja vārds, uzvārds) 

______________________________________ 

(personas kods) 

_______________________________________ 

(deklarētās dzīvesvietas adrese) 

_______________________________________ 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

 

 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI 

 

PIETEIKUMS  

________________________ 

       (datums) 

 

1. Informācija par saimnieciskās darbības veicēju  

Uzņēmuma nosaukums/Vārds,uzvārds:____________________________________________ 

Reģistrācijas numurs/ saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas kods: _________________  

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________ 

Kontakttālrunis: ___________________________ E-pasts: ___________________________ 

Pamatdarbības veids: _________________________________________________________ 

Darbinieku skaits: ____________________ t.sk. novada iedzīvotāji: ___________________ 

Ražošanas vieta (adrese): ______________________________________________________ 

  

2. Lūdzu izsniegt atļauju preču zīmes “SĒLIJAS MARKA” lietošanai šādiem izstrādājumiem/ 

produktiem: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Lūdzu izsniegt preču zīmes “SĒLIJAS MARKA” ______ vienības. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un produkts atbilst 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par produktu ražošanu, kvalitāti un drošumu.   

 

Paraksttiesīgās personas  

Vārds, Uzvārds________________________ Paraksts ______________________ 

   
Personas datu apstrādes nolūks: Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Pašvaldībai uzlikto funkciju 

uzskaitei nepieciešamo personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem).  

Pārzinis: Jēkabpils novada pašvaldība. Adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV–5202, reģistrācijas Nr. 

90009116789, Tālr. 65220730, e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv.   

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, e-pasts: Raivis@grubesbirojs.lv un 

Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, e-pasts: Viesturs@grubesbirojs.lv. 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts un / vai c) apakšpunkts (LR tiesību akti: likums “Par Pašvaldībām”, “Iesniegumu likums”, 

“Paziņošanas likums” un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti, kā arī citi LR tiesību akti, kas izriet no 

augstāk minēto LR tiesību aktos noteikto funkciju izpildes). 

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. 

Personas datu kategorijas: Datu subjekti. 

Personas datu glabāšanas ilgums: 5 gadi. 

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā 

apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam 

līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz 

trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām. 

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet 

ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes 

ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt 

mailto:Raivis@grubesbirojs.lv
mailto:Viesturs@grubesbirojs.lv


 

piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; 

Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu 

valsts inspekcijai.  

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. 

 



 

 

2.pielikums  

ATĻAUJA 

PREČU ZĪMES “SĒLIJAS MARKA” LIETOŠANAI 

      

________. gada ___.__________      Nr. _______ 

 

Jēkabpils novada pašvaldība izsniedz atļauju  

____________________________________________________________________ 

Jur. pers. nosaukums/ fiz. pers. vārds, uzvārds; reģ.nr./ saimn.veic.reģ.kods 

____________________________________________________________________ 

adrese 

lietot preču zīmi “SĒLIJAS MARKA” šādiem uzņēmuma produktiem/ izstrādājumiem:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

Izpilddirektors V.Uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


