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Talsu svītru koda un Talsu saulītes izmantošanas nolikums
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Talsu svītru koda un Talsu saulītes izmantošanas kārtību.
II. Talsu novada vizuālās identitātes un Talsu svītru koda apraksts
2. Saskaņā ar 2015. gada 20. decembra Latvijas Republikas Patentu valdes Dizainparauga reģistrācijas
apliecību Nr. D 15588, Talsu svītru koda un Talsu saulītes īpašnieks ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā
adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
3. Talsu svītru kods, saskaņā ar pielikumā pievienoto vizuālo materiālu (1. pielikums), ir 11 dažādu toņu,
secīgi izvietotu, nedalāmu, taisnu līniju salikums, kas atvasināts no Talsu novada etnogrāfiskā brunču
raksta.
4. Talsu svītru kodam, lai paplašinātu tā lietošanas un izmantošanas veidus, ir radīts alternatīvs vizuālais
izskats (2. pielikums), kas ir 11 dažādu toņu, secīgi izvietotu, nedalāmu, liektu līniju salikums.
5. Talsu saulīte, saskaņā ar pielikumā pievienoto vizuālo materiālu (3. pielikums), ir trīs krāsu etnogrāfisks
astoņu staru apļveida ornaments, kas attēlo sauli, apvienojot taisno un slīpo krustu, ko papildina citi grafiski
tēli (aplīši, krustiņi un kausiņi).
III. Talsu svītru koda lietošana
6. Talsu svītru kods un tā lietošanas paraugi ir pieejami publiskā tīmekļvietnē www.talsubruncis.lv jebkurai
fiziskai vai juridiskai personai brīvai lejupielādei dažādos datņu formātos.
7. Talsu svītru kodam ir jāsaglabā tā sākotnēji noteiktās proporcijas un krāsas.
8. Talsu svītru koda līnijām jābūt novietotām vertikālā stāvoklī.
9. Talsu svītru kods nav izmantojams melnbaltā versijā.
10.
Par Talsu svītru koda izmantošanu nestandarta situācijās jebkura fiziska vai juridiska persona var
konsultēties ar Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļu.
11.
Talsu svītru kodu drīkst lietot jebkura fiziska persona personīgām vajadzībām, izmantojot to
konkrētam gadījumam atbilstošā veidā un formātā.
12.
Talsu svītru kodu komerciāliem mērķiem atbilstošā veidā un formātā drīkst izmantot fiziskas vai
juridiskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kuru reģistrācijas vieta ir Talsu novads, izņemot 16.
punktā minētos gadījumos.
13.
Talsu novada pašvaldība Talsu svītru kodu drīkst lietot Talsu pilsētas reprezentācijas, komunikācijas,
publicitātes materiālos un mārketinga un tūrisma aktivitātēs, Talsu pilsētas publiskajā vidē.

IV. Talsu saulītes lietošana
14.
Talsu saulīti drīkst lietot jebkura fiziska persona personīgām vajadzībām, izmantojot to konkrētam
gadījumam atbilstošā veidā un formātā.
15. Talsu saulīti kā papildelementu drīkst lietot Talsu pilsētas reprezentācijas, komunikācijas, publicitātes
materiālos un mārketinga un tūrisma aktivitātēs, Talsu pilsētas publiskajā vidē.
V. Nolikuma izpilde
16. Talsu svītru kodu un Talsu saulīti aizliegts lietot:
16.1. reklamējot alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un citas apreibinošās vielas un to
lietošanu;
16.2. azartspēļu vietās;
16.3. ar erotiku un pornogrāfiju saistītos pasākumos un materiālos;
16.4. darbībās, kas saistītas ar vardarbību, nacionāla, etniska, rasu naida vai nesaticības kurināšanu;
16.5. ja lietošanas mērķa kontekstā Talsu novads vai tā teritoriālās vienības tiek atainotas negatīvi;
16.6. politisko partiju logotipos, reklāmās.
Domes priekšsēdētāja

S.Pētersone

1. pielikums
Talsu novada domes 25.03.2021. nolikumam
“Talsu svītru koda un Talsu saulītes izmantošanas nolikums”

Talsu svītru kods un tā krāsu
deﬁnējumi
Pantone 323 C
RAL 5021
C82 M25 Y46 K40
R34 G106 B105
Pantone 447 C
RAL 7021
C76 M61 Y58 K68
R52 G56 B57
Pantone 485 C
RAL 3027
C0 M94 Y89 K0
R228 G50 B48
Pantone 165 C
RAL 2008
C0 M74 Y90 K0
R234 G98 B50
Pantone 190 C
RAL 3014
C2 M64 Y24 K0
R223 G128 B148
Pantone 354 C
RAL 6018
C76 M1 Y88 K1
R53 G167 B82
Pantone 563 C
RAL 6027
C60 M11 Y42 K7
R109 G171 B156
Pantone 120 C
RAL 1016
C4 M11 Y59 K0
R245 G220 B130
Pantone 647 C
RAL 5017
C87 M51 Y11 K26
R38 G92 B139
Pantone 297 C
RAL 5024
C53 M10 Y6 K1
R127 G190 B223
Pantone 157 C
RAL 1004
C4 M39 Y87 K8
R226 G159 B55

Talsu svītru koda lietojums
Talsu svītru kods ir 11 dažādu krāsu toņu un 31 dažāda biezuma līniju secīgi izvietots,
nedalāms salikums, kas veido raksta bloku.
Blokus atļauts pavairot horizontālā virzienā, starp tiem,, neatstājot tukšas atstarpes.
Ieteicams blokus secīgi pavairot ne vairāk kā 2 - 5 reizes, lai raksts nezaudētu līniju uztver –
amību.

Talsu svītru kodu aizliegts izstiept horizontāli, izjaucot līniju biezuma proporciju.

Talsu svītru kodu aizliegts izmantot melnbaltā versijā.

Talsu svītru kodu aizliegts izmantot vertikālā novietojumā.

Domes priekšsēdētāja

S.Pētersone

2. pielikums
Talsu novada domes 25.03.2021. nolikumam
“Talsu svītru koda un Talsu saulītes izmantošanas nolikums”

Alternatīvā Talsu svītru koda versija

3. pielikums
Talsu novada domes 25.03.2021. nolikumam
“Talsu svītru koda un Talsu saulītes izmantošanas nolikums”

Talsu saulīte un tās krāsu deﬁnējumi

Pantone 355 C
C100 M0 Y100
K0 R0 G152
B70
Pantone 185 C
C0 M100 Y100
K0 R227 G30
B36
Pantone 661 C
C100 M100 Y0
K0 R57 G49
B133
Domes priekšsēdētāja

S.Pētersone

