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APSTIPRINĀTI 

ar Balvu novada Domes  
2010.gada 16.decembra 

lēmumu (sēdes prot. Nr.22, 5.§) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Balvos  

 2010.gada 16.decembrī                                                                                                       Nr.19 
 
 

 PAR BALVU NOVADA UN BALVU PILS ĒTAS SIMBOLIKU 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu,  

43.panta pirmās daļas 13.punktu,  
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punktu 

 
1. Vispār īgie noteikumi 

 
1.1. Šie noteikumi nosaka Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku un kārtību, kādā tā 

izgatavojama un lietojama. 
1.2. Balvu novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir ģerbonis un 

karogs. Balvu pilsētas simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir 
ģerbonis, karogs un logo. 

1.3. Balvu novada un Balvu pilsētas ģerboņus, karogus un logo, to attēlus vai elementus drīkst 
izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, 
suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, 
preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos tikai ar Balvu novada pašvaldības Vides 
komisijas (turpmāk tekstā – Pilnvarotā institūcija) atļauju, izņemot gadījumus, kad 
simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, 
mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, 
piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika. 

1.4. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Balvu novada vai 
Balvu pilsētas simboliku un tās elementus, nosaka pilnvarotā institūcija. 

1.5. Par Balvu novada un Balvu pilsētas simbolikas izmantošanu komercdarbībā (tostarp, 
reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā) Dome var noteikt pašvaldības nodevu. 

1.6. Pieteikumus par Balvu pilsētas simbolikas izmantošanu izskata Pilnvarotā institūcija, 
kuras lēmums ir apstrīdams Balvu novada Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

1.7. Balvu novada un Balvu pilsētas simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un 
juridiskām personām Domes pilnvarotajai institūcijai jāiesniedz: iesniegums; juridiskām 
personām - reģistrācijas apliecības kopija, izstrādājuma skice vai etalona paraugs, 
izmantošanas mērķis un formas apraksts, izstrādājumu skaits. 



2 

 

1.8. Atļauju izmantot Balvu novada vai Balvu pilsētas simboliku komerciālos nolūkos 
Pilnvarotā institūcija izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir noteikta. 

1.9. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Balvu 
novada vai Balvu pilsētas simboliku, jāpieprasa no ražotāja Pilnvarotās institūcijas 
izsniegtās atļaujas kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu 
realizēšanas periodā. 

1.10. Pēc Balvu novada pašvaldības policijas pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam ir 
pienākums uzrādīt Pilnvarotās institūcijas atļauju (vai tās kopiju) simbolikas lietošanai, 
un uz iepriekš minēto amatpersonu lūguma - arī ražojamo vai pārdodamo produkciju, 
kura satur Balvu novada vai Balvu pilsētas simboliku vai tās elementus. 

1.11. Saskaņā ar Pilnvarotās institūcijas atzinumu un Balvu novada Domes lēmumu var tikt 
atļauts lietot Balvu novada  un Balvu pilsētas simboliku arī citos gadījumos, kas nav 
paredzēti šajos noteikumos. 

 
2. Balvu novada ģerboņa apraksts 

2.1. Sarkanā laukā melna vilka galva; pēdā sudraba uzlecoša saule ar 10 lauzītiem stariem. 
(Pielikums Nr.1). 

 
3. Balvu novada ģerboņa attēla lietošana 

 
3.1.Balvu novada pašvaldībai ir novada ģerboņa lietošanas ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, 

zīmogā, pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos), 
deputāta krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un 
titullapām, Balvu novada pašvaldības atzinības un goda rakstos, diplomos un citos 
oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, laikrakstā “Balvu Novada Ziņas”, 
iestāžu un struktūrvienību dokumentos (arī veidlapās), kā arī izvietot pie šo iestāžu ēkām, 
dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem. 

3.2.Lietojot novada ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli j āatbilst 
apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam.  

3.3.Pilnvarotā institūcija izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju 
piešķiršanu lietot Balvu novada ģerboņa attēlu dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu 
gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu 
norises vietās. 

 
4. Balvu novada karoga apraksts 

 
4.1.Balvu novada karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1 

(Pielikums Nr.2). 
4.2.Karogs ir divpusējs (karoga abas puses ir identiskas). 
4.3.Uz karoga attēlotas divas horizontālas krāsu joslas: baltā josla augšā un sudrabkrāsas - 

apakšā. Joslu platuma attiecība ir 2:1. 
4.4.Karoga baltajā joslā horizontāli centrā attēlots Balvu novada ģerbonis, kura augstums ir 

2/3 no karoga baltās joslas augstuma. Ģerboņa augšējā mala ir 2/9 karoga baltās joslas 
augstuma  attālumā no karoga augšējās malas. 

4.5.Karoga standarta izmērs – 1,0 x 2,0 m. 
4.6.Karoga krāsas – balts, melns, purpursarkans Pantone 208C, sudrabs Pantone 877C. 

 
5. Balvu novada karoga lietošana 

 
5.1.Balvu novada karogu atļauts pacelt valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas valsts 

karogu, kā arī novada, tautas vai ģimenes svētkos. 
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5.2.Paceļot Balvu novada karogu, jāievēro tādi paši noteikumi, kā noteikumi paceļot valsts 
karogu. 

5.3.Novada karoga attēlu atļauts izmantot dekoratīvos nolūkos kā novada simbolu tādā veidā 
un tādos apstākļos, kas nepieļauj necieņas izrādīšanu pret to, un tikai ar Pilnvarotās 
institūcijas atļauju. 

5.4.Galda karodziņu fiziskajām un juridiskajām personām atļauts lietot oficiālās pieņemšanās, 
ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret galda 
karodziņu. 

5.5.Aizliegts izgatavot Balvu novada karogu bez Pilnvarotās institūcijas atļaujas un 
pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir noteikta. 

 
 
 

6. Balvu pilsētas ģerboņa apraksts 
 

6.1. Sarkanā laukā uz labo pusi pagriezta melna vilka galva. (Pielikums Nr.3). 
 

7. Balvu pilsētas ģerboņa attēla lietošana 
 

7.1.Balvu novada pašvaldībai ir ģerboņa lietošanas ekskluzīvās tiesības vizītkartēs, 
iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, reprezentācijas materiālos, laikrakstā 
“Balvu Novada Ziņas”. 

7.2.Lietojot ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli j āatbilst 
apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam.  

7.3.Pilnvarotā institūcija izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju 
piešķiršanu lietot Balvu pilsētas ģerboņa attēlu dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu 
gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu 
norises vietās. 

 
8. Balvu pilsētas karoga apraksts 

 
8.1.Balvu pilsētas karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1 

(Pielikums Nr.4). 
8.2.Karogs ir divpusējs (karoga abas puses ir identiskas). 
8.3.Uz karoga attēlotas divas horizontālas krāsu joslas: baltā josla augšā un sudrabkrāsas - 

apakšā. Joslu platuma attiecība ir 2:1. 
8.4.Karoga centrā attēlots Balvu pilsētas ģerbonis, kura augstums ir 2/3 no karoga augstuma. 
8.5.Karoga standarta izmērs – 1,0 x 2,0 m. 
8.6. Karoga krāsas – balts, melns, sarkans Pantone 186C, sudrabs Pantone 877C. 
 

9. Balvu pilsētas karoga lietošanu 
 
9.1.Balvu pilsētas karogu atļauts pacelt balvu pilsētas teritorijā valsts svētkos kopā ar Latvijas 

Republikas valsts karogu, kā arī pilsētas, tautas vai ģimenes svētkos. 
9.2.Paceļot Balvu pilsētas karogu, jāievēro tādi paši noteikumi, kā noteikumi paceļot valsts 

karogu. 
9.3.Pilsētas karoga attēlu atļauts izmantot dekoratīvos nolūkos kā pilsētas simbolu tādā veidā 

un tādos apstākļos, kas nepieļauj necieņas izrādīšanu pret to, un tikai ar Pilnvarotās 
institūcijas atļauju. 

9.4.Galda karodziņu fiziskajām un juridiskajām personām atļauts lietot oficiālās pieņemšanās, 
ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret galda 
karodziņu. 



4 

 

9.5.Aizliegts izgatavot Balvu pilsētas karogu bez Pilnvarotās institūcijas atļaujas un 
pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir noteikta. 

 
10. Balvu pilsētas logo apraksts 

 
10.1.Balvu pilsētas logo attēloti ēku un torņu silueti ar uzrakstu augšējā kreisajā pusē: „Es 

mīlu savu pilsētu”. (Pielikums Nr.5). 
10.2.Logo augstuma un garuma proporcijas ir 3:8. 

 
11. Balvu pilsētas logo lietošana 

 
11.1.Balvu novada pašvaldībai ir ekskluzīvās tiesības lietot Balvu pilsētas logo iespieddarbos, 

uz izdevumu vākiem un titullapām, reprezentācijas materiālos, laikrakstā “Balvu Novada 
Ziņas” un citos gadījumos. 

11.2.Lietojot Logo, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli j āatbilst apstiprinātajam 
logo paraugam.  

11.3.Pilnvarotā institūcija izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju 
piešķiršanu lietot Balvu pilsētas logo attēlu dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu 
gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai publisko pasākumu 
norises vietās. 

 
12. Atbild ība un kontrole  

 
12.1.Par šo noteikumu neievērošanu un Balvu novada pašvaldības vai Balvu pilsētas 

simbolikas lietošanu vai atveidošanu uz dažādiem izstrādājumiem (tostarp veidlapās, 
zīmogos, logo, preču zīmēs, masu informācijas līdzekļos, reklāmās u.tml.) bez 
Pilnvarotās institūcijas atļaujas, kā arī par tirdzniecību ar šādiem izstrādājumiem noteikts 
administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 50. 

12.2.Administratīvā soda uzlikšanas pamats ir dokumentāli noformēts protokols par Balvu 
novada vai Balvu pilsētas simbolikas izmantošanu bez atļaujas vai nodevas samaksas, 
noteiktā standarta vai kvalitātes prasību neievērošanu. 

12.3.Pilnvarotā institūcija ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju personai, 
kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu 
neievērošanu. 

12.4.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas. 

 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs                            J.Trupovnieks 
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PIELIKUMS Nr.1 
Balvu novada Domes  

2010.gada  16.decembra 
Saistošajiem noteikumiem  

„Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” 
 
 
 
 
 

Balvu novada ģerbonis 
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PIELIKUMS Nr.2 
Balvu novada Domes  

2010.gada 16.decembra 
Saistošajiem noteikumiem  

„Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” 
 
 
 
 
 

Balvu novada karogs 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 

PIELIKUMS Nr.3 
Balvu novada Domes  

2010.gada 16.decembra 
Saistošajiem noteikumiem  

„Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balvu pilsētas ģerbonis 
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PIELIKUMS Nr.4 
Balvu novada Domes  

2010.gada 16.decembra 
Saistošajiem noteikumiem  

„Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” 
 
 
 
 

Balvu pilsētas karogs 
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PIELIKUMS Nr.5 

Balvu novada Domes  
2010.gada 16.decembra 

Saistošajiem noteikumiem  
„Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” 

 
 

Balvu pilsētas logo 
 

 
 
 


