
 

RĒZEKNES NOVADA 
PAŠVALDĪBA 
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Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 
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APSTIPRINĀTS 
Rēzeknes novada domes 

2023.gada 19.janvāra sēdē 
(protokols Nr.2, 5.§) 

NOLIKUMS 
“Par atpazīstamības un identitātes zīmes “Izlolots Rēzeknes novadā” lietošanu” 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

1. Vispārīgie noteikumi 
 
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā ir piešķirama un lietojama Rēzeknes novada 
atpazīstamības un identitātes zīme “Izlolots Rēzeknes novadā”; 
1.2. “Izlolots Rēzeknes novadā” ir atpazīstamības un identitātes zīme, ko var izmantot 
Rēzeknes novada uzņēmēji, popularizējot savus produktus un pakalpojumus Latvijas 
Republikā un ārpus tās robežām; 
1.3. Atpazīstamības un identitātes zīme apliecina, ka ražotā vai tirgotā produkta vai 
pakalpojuma izcelsmes vieta ir Rēzeknes novada administratīvā teritorija un ka produkti 
vai pakalpojumi ir atpazīstami un kvalitatīvi; 
1.4. Par produkta kvalitāti un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, ir atbildīgs pats ražotājs 
un pakalpojumu sniedzējs. 
1.5. Atpazīstamības un identitātes zīmes mērķis ir atbalstīt Rēzeknes novadā esošos 
ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus, veicināt Rēzeknes novada vietējo 
produktu realizāciju un atpazīstamību, pārdošanas apjoma pieaugumu, identificējot un saistot 
to ar Rēzeknes novada pašvaldības administratīvo teritoriju, tādējādi sekmējot Rēzeknes 
novada popularizēšanu. 

 
2. Atpazīstamības un identitātes zīmes piešķiršanas un lietošanas nosacījumi 

 
2.1. Atpazīstamības un identitātes zīmi piešķir produktiem un pakalpojumiem, ja tie atbilst 
šādiem kritērijiem: 

2.1.1. Saimnieciskās darbības veicējs (turpmāk - Uzņēmējs) ir Latvijas Republikā 
reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kura savu saimniecisko darbību veic 
Rēzeknes novada teritorijā vismaz vienu gadu; 
2.1.2. Uzņēmēja juridiskā adrese ir reģistrēta Rēzeknes novada administratīvajā 
teritorijā; 
2.1.3. Uzņēmēja nodokļu parādi nepārsniedz 150,00 EUR; 



2.1.4. Uzņēmējam nav parādsaistību ar Rēzeknes novada pašvaldību un tās 
iestādēm; 
2.1.5. Produkts vai pakalpojums atbilst normatīvo aktu prasībām par produktu 
kvalitāti un drošību. 

2.2. Atpazīstamības un identitātes zīmi var lietot Rēzeknes novada pašvaldība un tās 
iestādes. 
 

3. Pieteikšanās kārtība atpazīstamības un identitātes zīmes lietošanai 
 
3.1. Uzņēmējs iesniedz Rēzeknes novada pašvaldībā rakstveida pieteikumu (1.pielikums) 
atpazīstamības un identitātes zīmes lietošanas atļaujas saņemšanai; 
3.2. Uzņēmējam, kurš saņēmis Rēzeknes novada pašvaldības projektu konkursa „Atbalsts 
uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” atbalstu kāda produkta izveidošanā vai 
uzlabošanā (amatniecība vai mājražošana), ir pienākums uz sava produkta vai tā 
iepakojuma lietot atpazīstamības un identitātes zīmi “Izlolots Rēzeknes novadā”; 
3.3. “Izlolots Rēzeknes novadā” atpazīstamības un identitātes zīmi piešķir Uzņēmējam, 
izsniedzot atpazīstamības un identitātes zīmes lietošanas atļauju (2.pielikums); 
3.4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas to izskata Rēzeknes novada 
pašvaldības Centrālās pārvaldes par to atbildīgā persona un sagatavo atļauju vai pamatotu 
atteikumu lietot atpazīstamības un identitātes zīmi; 
3.5. Atpazīstamības un identitātes zīmi aizliegts nodot lietošanai trešajai personai; 
3.6. Atpazīstamības un identitātes zīmi “Izlolots Rēzeknes 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; 
3.7. Atpazīstamības un identitātes zīmes lietošanas atļaujas izsniegšana ir bez maksas. 
3.8. Atpazīstamības un identitātes zīmes lietošanas atļauja tiek anulēta, ja Uzņēmējs: 

3.8.1. tiek likvidēts, uzsākts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības 
process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta; 
3.8.2. tiek konstatēti pārkāpumi un neatbilstība šī nolikuma 2.1. punkta kritērijiem; 
3.8.3. ar savu darbību vai bezdarbību mazina atpazīstamības un identitātes zīmes 
“Izlolots Rēzeknes novadā” vērtību.  

3.9. Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes par to atbildīgā persona var lemt par: 
3.9.1. atpazīstamības un identitātes zīmes lietošanas atļaujas anulēšanu Uzņēmējam, 
kas pārkāpis kādu no šā nolikuma 2.1. vai 3.8. punktos minētajiem kritērijiem; 
3.9.2.  brīdinājuma izteikšanu par atpazīstamības un identitātes zīmes lietošanas 
atļaujas anulēšanu Uzņēmējam, kas pārkāpis kādu no šā nolikuma 2.1. vai 3.8. 
punktos minētajiem kritērijiem. 

 
4. Atpazīstamības un identitātes zīmes lietotāju reģistrs 

 
4.1. Rēzeknes novada Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības 
attīstības speciālists uztur Atpazīstamības un identitātes zīmes lietotāju reģistru, kurā 
iekļauta informācija par preču zīmes lietotāju (nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas 
numurs/personas kods, adrese, kontakttālrunis, e-pasts, produktu/pakalpojumu saraksts); 
4.2. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Rēzeknes novada Centrālās pārvaldes 
Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālistu par atpazīstamības un 
identitātes zīmes reģistrā norādītās informācijas izmaiņām. 
 



5. Atpazīstamības un identitātes zīmes grafiskās identitātes apraksts 
5.1. Atpazīstamības un identitātes zīmi veido grafiskais elements ar uzrakstu “Izlolots 
Rēzeknes novadā”; 
5.2. Atpazīstamības un identitātes zīmes apraksts: Rēzeknes novada pašvaldības 
atpazīstamības un identitātes zīme ir grafiskā zīme, kas veidota kā stilizēts elements, kas 
simbolizē četras debesu puses, kuras pamatā ir Rēzeknes novads kā administratīvi – 
ģeogrāfiska teritorija ar savu pagātni un nākotni. Raksts ir novada kartes ornamentāla 
versija – uzartu lauku, upju un ceļu tīkls, kas ieskauj apdzīvotas vietas. Šī atvērtā un 
neierobežotā struktūra sevī simboliski apvieno novada pagātnes kultūras mantojumu un 
izaugsmes perspektīvu. Atpazīstamības identitātes zīme apvienos uzņēmējus ar 
produktiem, pakalpojumiem, kas atbilst kvalitātes prasībām, ar kuriem lepojas Rēzeknes 
novada pašvaldība; 
5.3. Lietojot atpazīstamības un identitātes zīmi, neatkarīgi no tās izmēriem, zīmei 
proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam paraugam (3.pielikums). 
5.4. Zīme lietojama gan krāsainā, gan melnbaltā versijā atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. 
 
 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Švarcs 

  



1.Pielikums 

 
PIETEIKUMA VEIDLAPA 

Informācija:  
 

Uzņēmuma nosaukums/Vārds,uzvārds:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Reģistrācijas numurs/ personas kods: 
 
 
Juridiskā adrese: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Faktiskā adrese: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Kontakttālrunis/ E-pasts: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Pamatdarbības veids: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Iesniegums: 
Lūdzu izsniegt atļauju atpazīstamības un identitātes zīmes “Izlolots Rēzeknes 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 pieprasītais   _______________________________  ___________________ 
                                                            (vārds, uzvārds)   (paraksts)  
______.gada_________________ 

 
 
 



2.Pielikums 
 

ATĻAUJA 
Atpazīstamības un identitātes zīmes “Izlolots Rēzeknes novadā” lietošanai 

 
20___ gada    __          Nr.   
 
Rēzeknes novada pašvaldība izsniedz atļauju 
 
______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 
(adrese) 

 
izmantot Rēzeknes novada atpazīstamības un identitātes zīmes “Izlolots Rēzeknes novadā” uz 
šādām precēm/ pakalpojumiem 
 
1.         
2.            
3.         
4. ________________________________________ 
 
 
Atļauju izsniedza:    _____________________________                _______________________  
                                           (vārds, uzvārds)                                                                      (paraksts) 
Datums:                ____.____._________. 
  



3.Pielikums 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Atpazīstamības un identitātes zīme “Izlolots Rēzeknes novadā” 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Horizontāla atpazīstamības un identitātes zīme “Izlolots Rēzeknes novadā” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Vertikāla atpazīstamības un identitātes zīme “Izlolots Rēzeknes novadā” 
 
 
 

 
 
 



4.Pielikums 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Atpazīstamības un identitātes zīme “Izlolots Rēzeknes novadā” - melnbalta 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Horizontāla atpazīstamības un identitātes zīme “Izlolots Rēzeknes novadā” - melnbalta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Vertikāla atpazīstamības un identitātes zīme “Izlolots Rēzeknes novadā” - melnbalta 
 


