
 APSTIPRINĀTS 
ar Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” 

Valdes sēdes lēmumu _______._____.____________ (sēdes protokols Nr. ___/_____) 
Saskaņā ar Biedrības statūtu 1.2. punktu, 

Biedrību un nodibinājumu likuma 43.panta otro daļu 

NOLIKUMS
Par Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternaivas” logo lietošanu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1.  Šis  nolikums  nosaka  Sabiedrības  integrācijas  biedrības  „Alternativas”  (turpmāk  –  biedrība) 
simbolikas – logo - izgatavošanas un lietošanas kārtību. 
1.2. Biedrības logo vai tā elementus izmanto savās veidlapās, vizītkartēs, oficiālajos dokumentos un 
citos dokumentos, mājas lapā, informatīvajos izdevumos, iespieddarbos, dažāda veida reprezentācijas 
materiālos, suvenīros, priekšmetu noformēšanā, informatīvajos materiālos u.c. 
1.3. Biedrības biedri un valde var brīvi izmantot logo jebkādos veidos, lai norādītu un izceltu savu 
piederību biedrībai. 
1.4.  Citas  personas,  kuras  nav  biedrības  biedri  drīkst  izmantot  logo  ar  valdes  atļauju,  izņemot 
gadījumus,  kad  logo,  atveido  ierobežotā  apjomā,  personiskām  vajadzībām,  mācību  nolūkos, 
bibliotēkās,  muzejos  un  arhīvos,  kā  arī  informatīviem  mērķiem,  veidojot  notikumu  apskatus  un 
aprakstus par biedrību. 

 
2. Biedrības logo apraksts un attēls

2.1. Biedrības logo attēls 

Biedrības logo ar nosaukumu (rekvizītiem) Romu (čigānu) nacionālais karogs 

Logo attēls  ir vienkrāsains – sarkanā kāsā par pamatu ņemtas no romu (čigānu) nacionālo karogu 
pamatkrāsām,  kas  oficiāli  pieņemts  1.  Vispasaules  romu  (čigānu)  kongresā  1971.  gadā.  Zaļi  zils 
karogs ar sarkano sešpadsmit spieķu riteni centrā, kas simbolizē šīs tautas brīvību un dabiskumu viņa 
mūžīgo ceļošanu starp debesīm un zemi. 
2.2.1. Biedrības logo attēlu veido „sešpadsmit spieķu ritenis” - sarkanā krāsā, kopumā radot stilizētu 
dinamisku un radošu kustību (darbību) 
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2.2.2. Logo attēlam pievienots pilns biedrības nosaukums ALTERNATIVAS Sabiedrības integrācijas 
biedrība” 
2.3. Logo pareizajās krāsās un proporcijā var lejupielādēt interneta vietnēs (ja attiecināms) 
2.4. Nepieciešamības gadījumā logo var saņemt elektroniskā veidā vai veikt to ierakstu datu nesējos. 

3. Biedrības Valdei un biedriem ieteicamā logo lietošana

3.1.  Biedrības  valdei  un  biedriem  logo  lietošana  dažādos  veidos  un  gadījumos  ieteicama  un 
atbalstāma, lai norādītu un izceltu savu piederību šai biedrībai un biedrības atpazīstamību sabiedrībā. 
3.2.  Piedaloties  dažāda rakstura pasākumos u.c.  aktivitātēs  biedrības  valdei  un biedriem ieteicams 
lietot logo, izvietojot to kopā ar savas biedrības logo 
3.3.  Ja biedrības  valde un biedri  to  vēlas,  viņi  var  izvietot  logo savās reklāmās  izdevumos,  savu 
prezentācijas materiālos u.c. 
3.4. Biedrības valdei un biedriem ieteicams lietot logo, lai popularizētu biedrību 

Biedrības valdes priekšsēdētājs

Sagatavoja:
Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas”

______________________________________
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