Siguldā
Apstiprināts
ar Siguldas novada Domes
2015.gada 17.jūnija lēmumu (prot. Nr.9, p. ___)
NOLIKUMS
Par preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15. panta
pirmās daļas 10.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ir piešķirama un lietojama preču zīme „Radīts Siguldā”
(turpmāk – Preču zīme).
2. Preču zīme tiek izstrādāta pēc Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) iniciatīvas un ir Aģentūras īpašums.
3. Preču zīme tiek izmantota Siguldas novadā ražoto produktu un pakalpojumu apzīmēšanai.
II Preču zīmes mērķis
4. Preču zīmes mērķis paaugstināt Siguldas novada ražotāju un pakalpojumu sniedzēju
konkurētspēju, veicinot patērētāju izdarīt izvēli par labu Siguldas novada produktiem un
pakalpojumiem, tādējādi veicinot novada uzņēmumu atpazīstamību, pārdošanas apjoma
pieaugumu un Siguldas novada popularizēšanu.
III Preču zīmes piešķiršanas un lietošanas nosacījumi
5. Preču zīmi piešķir produktiem un ar tūrismu un viesmīlību saistītiem pakalpojumiem, ja tie
atbilst šādiem kritērijiem:
5.1. saimnieciskās darbības veicējs (turpmāk tekstā - Uzņēmējs) ir Latvijas Republikā reģistrēta
fiziska vai juridiska persona, kura savu saimniecisko darbību veic Siguldas novada teritorijā;
5.2. produkta ražošanas vai pakalpojuma nodrošināšanas procesā 50% nodarbināto ir Siguldas
novada iedzīvotāji, ja uzņēmumā darbinieku skaits ir vairāk nekā trīs.;
5.3. produkts/pakalpojums atbilst normatīvo aktu prasībām par produktu kvalitāti un drošību;
5.4. vismaz viena ar produktu/pakalpojumu saistītā ražošanas/sniegšanas vieta atrodas Siguldas
novada teritorijā;

5.5. produkts/pakalpojums rada pievienoto vērtību Siguldas novadam;
6. Ar tūrismu un viesmīlību saistītiem pakalpojumiem jāatbilst papildus kritērijam: uzņēmums
nodrošina nemainīgi augstu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
7. Preču zīmes saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Aģentūrai rakstveida pieteikumu (pielikums
Nr.1).
71. Noteikumu 5.2.punkts neattiecas uz tiem uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir vienāds vai
mazāks kā trīs.
8. Aģentūra izvērtē Uzņēmēja pieteikumu un pieņem lēmumu par Preču zīmes lietošanas tiesību
piešķiršanu un atļaujas izsniegšanu (pielikums Nr.2) vai sniedz pamatotu atteikumu.
9. Atļauja lietot Preču zīmi tiek piešķirta uz nenoteiktu termiņu.
10. Preču zīmes lietošanas tiesības tiek izbeigtas, ja tiek konstatēti pārkāpumi un neatbilstība šī
nolikuma 5., 12. un 13. punktā minētājiem kritērijiem vai uzņēmums ar savu darbību vai
bezdarbību samazina zīmola „Radīts Siguldā” vērtību. Aģentūra rakstveidā pieņemto lēmumu
par Preču zīmes lietošanas tiesību izbeigšanu nosūta Uzņēmējam.
11. Preču zīmes lietošanas atļaujas izsniegšana ir bez maksas.
12. Preču zīmi atļauts izmantot Uzņēmēja mārketinga un reklāmas materiālos, t.sk. veidlapās,
pasākumu vizuālajā noformējumā, vizītkartēs, spiedogos, preču iepakojumā u.c., saskaņā ar
„Radīts Siguldā” dizaina vadlīniju noteikumiem.
13. Uzņēmēja pienākums ir saskaņot ar Aģentūru katru dizainu, kurā izmantota Preču zīme,
iesūtot informāciju par plānotā materiāla izmantošanas veidu un dizaina skici.
14. Aģentūras lēmumus saistībā ar Preču zīmes zīmju izniegšanu vai lietošanas tiesību
izbeigšanu var apstrīdēt Siguldas novada Domē.
IV Preču zīmju lietotāju reģistrs
15. Aģentūra organizē Preču zīmes lietotāju reģistru, kurā iekļauta informācija par Preču zīmes
lietotāju (nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs/personas kods, adrese, kontakttālrunis,
e-pasts, produktu saraksts).
16. Uzņēmējam pienākums ir nekavējoties informēt Aģentūru par Preču zīmes lietotāju reģistrā
atspoguļotās informācijas izmaiņām.

V Preču zīmes grafiskās identitātes apraksts
17. Preču zīmes logo veido grafiskais elements „S!” un sauklis „Radīts S!guldā”.
18. Preču zīmes lietošanu nosaka dizaina vadlīniju noteikumi, kas iekļauti šī nolikuma pielikumā
Nr.3.
VI Noslēguma jautājums
18. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 18.jūnijā.

Direktore

(personiskais paraksts)

L.Konstante

Pielikums Nr.1
PIETEIKUMS
1. Informācija par saimnieciskās darbības veicēju
Uzņēmuma nosaukums/Vārds,uzvārds:
Reģistrācijas numurs/ personas kods:
Juridiskā adrese:
Kontakttālrunis:

E-pasts:

Pamatdarbības veids:
Darbinieku skaits:

t.sk. novada iedzīvotāji:

Ražošanas/ pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese):
2.

Iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanai šādiem izstrādājumiem/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.

Vārds, Uzvārds

.gada

Paraksts

Pielikums Nr.2
ATĻAUJA
PREČU ZĪMES „RADĪTS SIGULDĀ” LIETOŠANAI

. gada

Nr.

P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” izsniedz atļauju
_________________________________________________________________________
juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds,uzvārds, reģ.nr./ personas kods
________________________________________________________________________
adrese

lietot preču zīmi „Radīts Siguldā” šādiem uzņēmuma produktiem/ pakalpojumiem:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Direktore
P/A „Siguldas Attīstības aģentūra”

(personiskais paraksts)

L.Konstante

