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Kārtība kādā tiek lietota izglītības iestādes simbolika   
 
1.09.2021.                                                                                                    Nr. 2 

        

Izdoti saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72. panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 
1.  Kārtība, kādā tiek lietota izglītības iestādes simbolika nosaka  Bērzupes 

speciālās pamatskolas izglītības iestādes simboliku un kārtību kādā tā izgatavojama 

un lietojama  (turpmāk – kārtība). 

2. Izglītības iestādes simbolika ir izglītības iestādes karogs un ģerbonis. 

 

II.  Simbolikas apraksts 

 
3. Izglītības iestādes ģerboņa heraldiskais apraksts ir šāds: 

3.1. krāsa- pārsvarā zila un zaļa; 

3.2. zīmējums-  grāmata, uz kuras attēlots bērzs un upe. 

 

4. Izglītības iestādes karoga apraksts ir šāds: 

4.1. krāsas pārsvarā bēša un brūna; 

4.2. zīmējums- bērzs un upe. 

 

III. Simbolikas lietošana 
 
5. Izglītības iestādes simboliku lieto šajos noteikumos un citos normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot pienācīgu cieņu pret tiem. 

6. Izglītības iestādes karoga lietošanas nosacījumi ir šādi: 

6.1. karogs lietojams kopā ar Latvijas valsts karogu, Latvijas valsts karogu 

novieto kreisajā pusē, bet citu karogu - labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi; 
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6.2. sēru dienās lietojams tādā noformējumā, kāda noteikta Latvijas valsts 

karogam; 

6.3. telpās novieto tam īpaši paredzētā goda vietā. Ja to lieto kopā ar Latvijas 

valsts karogu - no tā labajā pusē; 

6.4. karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos. Šajā gadījumā tam 

saglabājas izglītības iestādes simbola statuss; 

6.5. aizliegts lietot šādos gadījumos: 

6.5.1. pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kam 

tiek remontēta fasāde; 

6.5.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās) un 

nepiemērotos apstākļos; 

6.5.3. ja karogs bojāts, nekvalitatīvi izgatavots, izbalējis. 

6.6. Uz karoga masta un kāta izgatavošanu attiecas Ministru kabineta noteiktās 

prasības.  

7. Ģerboņa attēla lietošanas nosacījumi ir šādi: 

7.1. ģerboni lieto izglītības iestādes rīkotajos pasākumos; 

7.2. ģerboņa attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos. Šajā gadījumā tam 

saglabājas izglītības iestādes simbola statuss; 

7.3. ģerbonī attēlo izglītības iestādes zīmogā, izglītības iestādes veidlapā, 

izglītības iestādes apbalvojumos un uz citiem oficiālie dokumentiem, vizītkartēm, 

iespieddarbos un uz reprezentācijas materiāliem. 

8. Izglītības iestādes simboliku drīkst izmantot komerciāliem mērķiem juridiskas 

un fiziskas personas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. 

priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, reklāmās un 

izkārtnēs, tai skaitā internetā, tikai ar izglītības iestādes atļauju. 

9. Bez saskaņošanas izglītības iestādes simboliku drīkst izmantot gadījumos, kad 

to atveido ierobežotā apmērā bezpeļņas nolūkos, piemēram, personiskām vajadzībām, 

mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos, arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem. 

 

IV. Noslēguma jautājums 
 

10. Atzīt par spēku zaudējušus Bērzupes speciālās pamatskolas izglītības 

iestādes 2018.gada  12. septembra iekšējos noteikumu Nr. 1 “ Kārtība kādā tiek lietota 

izglītības iestādes simbolika” 

 

 

 

 

Direktors                                                                                       Sergejs Karžaņecs                                                                        


