
 
SMILTENES NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

LĒMUMS 
Smiltenē 

2019. gada 22. oktobrī                                              Nr. 660 

                       (protokols Nr.12,  1.§.) 

 

Par Smiltenes novada zīmola saukļa apstiprināšanu 

Biedrība “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar Smiltenes novada domi projekta “Place 

Branding for Rural Development” (turpmāk – Projekts) ietvaros turpina darbu pie Smiltenes novada 

zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas, kā arī vizuālās identitātes izstrādes, ar mērķi 

uzlabot novadu tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprināt novadu atpazīstamību Latvijas un 

starptautiskā mērogā, popularizēt novada teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicināt viesu un 

iedzīvotāju pieaugumu novadā, piesaistīt investīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību, palielināt iedzīvotāju 

lepnumu par savu novadu. Izstrādātā stratēģija pēc projekta realizācijas un uzraudzības laika beigām 

tiks nodota Smiltenes novada domes administrācijas pārvaldībā.  

Projekta ietvaros uzdotā darba uzdevuma izpildi veic SIA “Triple Bounce”. 

Smiltenes novada dome 2019.gada 27.martā pieņēma lēmumu Nr. 252 “Par Smiltenes novada 

zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes pirmā posma 

“Esošās situācijas analīze un novērtējumi” apstiprināšanu”, kā arī apstiprināja Smiltenes novada 

zīmola stratēģijas pozicionējuma virzienu “Aktīva un enerģijas pilna vieta”.  

Projekta ietvaros tiek turpināts darbs pie Projekta otrā posma –   zīmolvedības stratēģijas un 

vizuālās identitātes pamata koncepta izstrādes, kas ietver arī saukļa un grafiskās zīmes izstrādi.  No 

2019. gada 10. līdz 31.jūlijam tika veikta trīs izstrādāto grafisko zīmju variantu vērtēšana iedzīvotāju 

balsojumā, un kopumā tika saņemtas 2279 balsis.  Lielākā daļa –  75 % jeb 1691 balsis – tika atdotas 

par grafisko zīmi “Rudzupuķe”. Grafiskās zīmes “Rudzupuķe” dizains tika novērtēts pozitīvi, jo tas 

turpina esošās novada simbolikas lietošanu, kā arī ir atbalstīts tā dizaina un krāsainības dēļ. Mazāk 

tika novērtēta Grafiskās zīmes “Rudzupuķe” atbilstība zīmola koncepta nosaukumam “Smiltenē 

sanāk!”. Aptaujas laikā Smiltenes novada domes administrācija par saukļa izvēli no iedzīvotājiem 

klātnē saņēma daudz jautājumus. Paralēli balsošanai SIA “Triple Bounce” izstrādātie materiāli tika 

nodoti izvērtēšanai vietas zīmola ekspertam, kurš sniedza savu neatkarīgu vērtējumu un ieteikumus.  

Ņemot vērā valstī plānoto teritoriālo reformu, Smiltenes novada dome 2019. gada 20. augustā 

pieņēma lēmumu Nr. 538 “Par Smiltenes novada zīmola radošo konceptu” uzdot SIA “Triple 

Bounce” veikt papildus esošā Smiltenes novada saukļa “Smiltenes novads – vieta, kur augt!” analīzi, 

piedāvāt un izstrādāt jaunu Smiltenes novada saukļa variantu, respektējot novada teritorijas kopumu, 

pagastu mikroidentitāti, kā arī pilnveidot grafisko zīmi “Rudzupuķe” saskaņā ar izstrādāto jauno 

novada saukļa variantu, ņemot vērā Smiltenes novada domes pasūtītā eksperta ieteikumus un 

nepieciešamos papildinājumus.   
2019.gada 22.oktobrī Smiltenes novada dome organizēja publisku sanāksmi par Smiltenes 

novada zīmola izstrādi un saukļa izvēli, kuras laikā izstrādātāju - SIA “Triple Bounce”, pārstāvis 

iepazīstināja ar esošā Smiltenes novada saukļa “Smiltenes novads – vieta, kur augt!” analīzi.  

Sanāksmē piedalījās kopumā trīsdesmit divas personas, tai skaitā pašvaldības darbinieki, uzņēmumu 

un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kur no trīsdesmit diviem klātesošajiem, trīsdesmit atbalstīja 

saukļa maiņu uz piedāvāto jauno saukļa variantu “Smiltenes novadā sanāk!”. 

Ņemot vērā Smiltenes novada iedzīvotāju viedokļus, eksperta vērtējumu, domes sēdē paustos 

argumentus, Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevumu Nr.1.2.2., kas 
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noteic veicināt jaunu produktu, pakalpojumu izstrādi un mārketingu, un tieši, aktivitāti Nr.1.2.2.2, 

kas paredz novada mārketinga plāna izstrādi, tai skaitā novada zīmola izstrādi, un vadoties no  likuma 

“Par pašvaldībām” 12.panta un 21.panta pirmās daļas 27. punkta, atklāti balsojot ar 11 balsīm par 

(G.Kukainis, I.Grundāne, A.Rozītis, K.Lapiņš, E.Avotiņš,  T.Zaļkalne, I.Vergina, V.Tralla, J.Pērle, 

B.Mežale), pret - nav, atturas – 1 (A.Dudelis),  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Smiltenes novada zīmola saukli “Smiltenes novadā sanāk!”. 

2. Pilnveidot grafisko zīmi “Rudzupuķe” atbilstoši apstiprinātajam  Smiltenes novada zīmola 

sauklim “Smiltenes novadā sanāk!”, ņemot vērā  Smiltenes novada domes pasūtītā eksperta 

ieteikumus un nepieciešamos papildinājumus Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga 

komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes procesā. 

3. Uzdot lēmuma izpildi Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļai.  

4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli Smiltenes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   G.Kukainis 

 

 

 

 
 

 


