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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes

2014.gada 10.aprīļa
lēmumu (prot. Nr.6, 19.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2014.gada 10.aprīlī                                                        Nr.5/2014

GROZĪJUMI 2013.GADA 14.FEBRUĀRA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9/2013 „PAR ĒKU 

NUMERĀCIJAS ZĪMJU UN IELU (LAUKUMU)
NOSAUKUMU NORĀŽU IZVIETOŠANU BALVU 

NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 
15.panta pirmās daļas 2.punktu ,43.panta pirmās daļas 5.punktu

Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.9/2013 „Par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) 
nosaukumu norāžu izvietošanu Balvu novadā” (turpmāk – Noteikumi) 
šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Balvu novada 

administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numerācijas zīmes, ielu 
nosaukumi, ielu vai laukumu norādes, kā arī virziena norādes uz 
atsevišķiem objektiem (lauku viensētas, publiskas, administratīvas, 
ražošanas ēkas).” .

2. Papildināt Noteikumu 4.punktu aiz vārda “pašvaldība” ar 
vārdiem “, privātīpašumā esošās virziena norādes un īpašuma nosau-
kumus izvieto un uztur kārtībā īpašnieks, uz kuru attiecas norāde vai 
īpašuma nosaukumus.”.

3. Aizstāt Noteikumu 15.punktā vārdus “numura, zīmes” ar 
vārdiem “numura un virziena norādes zīmes”.

4. Papildināt noteikumu II nodaļu “Ēku numerācijas zīmju 
izvietošanas kārtība un dizaina prasības” ar 16.1, 16.2 un 16.3 punktiem 
šādā redakcijā:

“16.1 Ielu nosaukumu, virziena norāžu plāksnes izmēri:160 x 560; 
160 x 640; 160 x 680 (+20)mm (pielikumā).

16.2 Virziena norāde uz lauku sētu jāizvieto vietā, kur sētas iebrauca-
mais ceļš savienojas ar valsts  vai pašvaldības ceļu.

16.3 Lauku sētas nosaukums jānovieto redzamā vietā pagalmā vai 
pie iebrauktuves pagalmā. Lauku sētas nosaukuma dizainu un konkrētu 
atrašanās vietu pašvaldība nereglamentē.”.

5. Papildināt Noteikumu 20.punktu aiz vārda “numerācijas” ar 
vārdiem “un virziena norādes”.

6. Papildināt Noteikumu 20.1.apakšpunktu aiz vārda “(laukuma),” 
ar vārdiem “virziena norādes”.

7. Papildināt Noteikumu pielikumu ar sadaļu “Ielu nosaukumu 
un virzienu norādes plāksnes” (pielikums).

Pielikumā: Ielu nosaukumu un virzienu norādes plāksnes  uz 2 
lapām.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījumi 2013.gada 14.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu 
norāžu izvietošanu Balvu novadā”” projektu 

 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Balvu novada pašvaldībā nav noteikta vienota kārtība un 
kopīgs dizains lauku teritorijā esošo īpašumu virzienu 
norādēm. Noteikumi atrisina šo jautājumu.  
 

2. Īss projekta satura izklāsts 
 

Tiek noteikts virziena norāžu ārējais izskats, to uzstādīšanas 
un uzturēšanas prasības. 
 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām Nav 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav 
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Diskusiju rezultātā noteikti galvenie uzdevumi 
NVO darbības aktivizēšanai

20.maijā Balvu muižā no-
tika projekta „Ziemeļlatgales 
NVO darbības aktivizēšana” 
seminārs, kurā tika aktīvi diskutēts 
par biedrību un pašvaldības 
sadarbības iespējām ES struk-
tūrfondu apguvē, par telpu 
jautājumiem, pasākumiem, par 
līdzfinansējumu, atbalsta formām 
u.c. aktuāliem jautājumiem.

Informāciju par projekta 
„Ziemeļlatgales NVO darbības 
aktivizēšana” gaitu, projekta 
mērķiem un aktivitātēm sniedza 
NVO „Savi” valdes priekšsēdētāja 
Elita Teilāne.

Savukārt par pētījuma 
„Ziemeļlatgales NVO ieguldījuma 
iespējas iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanā” rezultātiem 
stāstīja Svetlana Tomsone, NVO 

„SAVI” biroja vadītāja. 
Oskars Zuģickis, Lat-

gales plānošanas reģiona ES 
struktūrfondu informācijas centra 
informācijas vadības speciālists, 
dalījās pieredzē par pašvaldību 
un NVO sadarbības labās prakses 
piemēriem Latvijā.

Balvu novada pašvaldības 
izpilddirektore Inta Kaļva izklāstīja 
pašvaldības un NVO sadarbības 
iespējas, līdzšinējo pieredzi un ie-
teikumus. Izpilddirektore uzsvēra, 
ka visām Balvu novada biedrībām, 
sadarbojoties ar biedrību „SAVI”, 
ir jārada skaidra vīzija par to, 
ko tās sagaida no pašvaldības, 
jāsniedz konkrēti priekšlikumi 
un iespējami risinājumi dažādām 
problēmām. 

Viens no aktuālākajiem 

jautājumiem bija pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršana 
projektu realizēšanai. Diskusiju 
rezultātā tika nolemts, ka biedrība 
„SAVI” apkopos informāciju par 
visu 97 Balvu novada biedrību 
aktivitāti, īstenotajiem projektiem 
un pasākumiem, kā arī noskaid-
ros to tālākos plānus attiecībā uz 
projektu realizēšanu. Tāpat tiks 
izveidots nolikums, kas noteiks 
kārtību, kā biedrībām tiek piešķirts 
pašvaldības līdzfinansējums. 

Lai arī seminārā piedalījās tikai 
dažu NVO pārstāvji, diskusijas un 
ierosinātās idejas bija ļoti vērtīgas, 
turklāt tika noteikti pirmie mērķi 
un uzdevumi, lai aktivizētu visu 
Ziemeļlatgales NVO darbību.

Bērniem iespēja aktīvi pavadīt laiku
Biedrība „Ritineitis”, izman-

tojot savus resursus, vasaras 
brīvlaikā divas reizes nedēļā 
iesaistīs bērnus (grupā līdz 20) 
dažādās radošajās aktivitātēs. 

Aktivitātes būs saistītas ar 
Balvu muižas vēstures izzināšanu, 
līdz ar to bērniem būs iespēja 
apgūt loka gatavošanu, iemācīties 
pagatavot seno muižas ēdienu, 
apgūt muižnieku dejas soļus, iz-
veidot brošu, doties pārgājienā 
pa muižas kompleksa terito-
riju, veicot dažādus sportiskus 
vingrinājumus ar orientēšanas 
iekļautajiem elementiem.

Mēnesī katrai bērnu grupai 
paredzētas 8 nodarbības. (Di-
vas reizes nedēļā pa 4 stundām). 
Nodarbību dienās bērni tiks 
ēdināti.

 Rezultātā 60 bērni būs 
izzinājuši savas vietas un 
muižas kompleksa vēsturi, 

saturīgi pavadījuši brīvo laiku, 
iemācījušies izgatavot loku, 
pārzinās senos ēdienus un dažus 
iemācīsies gatavot, uzzinājuši, kā 
orientēties dabā pēc kartes un 
kompasa, apguvuši balles deju 
pamatsoļus, kā arī izveidojuši 
prezentāciju vai uzrakstījuši savu 
stāstu par piedzīvoto projektā „Pa 
lāča pēdām”. Kā stāsta leģenda, 
tad muižas celtniecības darbos ir 
piedalījies lācis.

Pirmajā nodarbībā - 4.jūnijā, 
bērni tiek gaidīti plkst.10.00 Bal-
vu muižā, Brīvības ielā 47. 

Jūlija mēnesī pirmā tikšanās - 
2.jūlijā plkst.10.00 Balvu muižā, 
Brīvības ielā 47. 

Augusta mēnesī pirmā 
tikšanās - 6.augustā plkst.10.00 
Balvu muižā, Brīvības ielā 47.

Gaidām interesentus no 
maznodrošinātajām ģimenēm! 
Vairāk pa tālruni: 26162614 vai 

Balvu Tālākizglītības centrā.
Brīvā laika saturīga pavadīšana 

„Štābiņš” atradīsies Balvu muižā, 
Balvos, Brīvības ielā 47. Projektu 
atbalsta „Ziedot.lv”.

Ekskursija un iepazīšanās 
ar Muižas kompleksa vēsturi  - 
Muzejs;

Loka gatavošana - Ēriks 
Kanaviņš;

Brošas izgatavošana - Skaidrīte 
Veina;

Muižas ēdiens - Dzidra 
Sērmūkša;

Muižas deju soļi - Anita 
Grāmatiņa;

Orientēšanas apvidū - Ander-
sonu ģimene;

Sporta diena - Sarmīte Keisele;
Stāsts –prezentācija „Pa Lāča 

pēdām” - Guntis Laicāns.

Maruta Castrova

Seniori trīs dienas iepazīst latvisko dzīvesziņu 

 Nedēļas nogalē, no 22. līdz 
25.maijam, realizējot projektu 
„Tālu no dzimtenes-tomēr mājās”, 
Balvos un Stāmerienā notika īpaši 
integrācijas pasākumi trešo valstu 
valstspiederīgajiem – senioriem.

Seniori devās ekskursijā 
pa Balvu pilsētu, kuru vadīja 
vēstures skolotāja Irēna Šaicāne. 
Sakoptā Balvu pilsētiņa iepatikās 
tālākiem ciemiņiem no citiem 
Latvijas novadiem. Lai trešo val-
stu valstspiederīgos – seniorus 
informētu par tiem pieejamiem 
informatīvajiem resursiem un 
par iespējām apgūt vai uzlabot 
latviešu valodu, organizatori 
novadīja semināru "Latviešu valo-
das apgūšanas iespējas Latvijā". 

Vēlāk projekta dalībnieki 
devās uz Viļakas novada 
Vēršukalna muzeju, kur atraktīvais 
muzeja vadītājs Aldis Pušpurs 
izrādīja muzeju, un visi varēja 
redzēt, kāds ir maizes ceļš no 
abras līdz galdam. Andra Slišāna 
vadītā Upītes folkloras kopa 
iepriecināja ar savām senajām, 
šai vietai raksturīgajām dejām 
un dziesmām. Viļakas baznīcu, 
kura slavena ar savu seno vēsturi, 
izrādīja kapucīnu mūks Staņislavs. 
Otrā diena sākās ar Stāmerienas 
pils un Aleksandra Ņevska 
pareizticīgās baznīcas iepazīšanu. 
Baznīcā gids Vilis Kļaviņš ar savu 
aizrautīgo stāstījumu pārsteidza 
seniorus, un viņiem radās daudzi 

jautājumi. Apskatījuši viesu namu 
„Vonodziņi”, seniori devās uz Viļa 
Kļaviņa mājām, kur paši ugunskurā 
uz kociņiem cepa maizīti, 
izgaršoja māju vīnu. Dziesmas un 
dejas akordeona pavadījumā ilga 
līdz vēlam vakaram. 

Trešās dienas rītā seniori 
atgriezās Balvu muižā, kur visus 
gaidīja meistardarbnīcas brošu 
gatavošanā, māla izstrādājumu 
veidošanā un filcēšanā. Pirms 
tam visi noskatījās Modra Teilāna 
veidoto videofilmu „Vāpes 
dziesma”, kura stāsta par Tau-
tas māksliniekiem, keramiķiem 
Jolantu un Valdi Dundeniekiem. 
Liels bija senioru prieks, kad 
pašu rokām izdevās izgatavot 
piespraudītes, krelles vai māla 
figūras. Visi gatavotie darbiņi 
palika pašiem atmiņai no šī pro-
jekta. Noslēguma pasākumā 
katrs saņēma fotokolāžu, kā arī 
pateicību par dalību projektā. 
Pusdienās spēlēja Noras Kalniņas 
lauku kapela, un visi atvadījās 
prieka asarām acīs. Pie pusdienu 
galda sekoja uzrunas, kurās senio- 
ri pauda prieku par šīm dienām, 
kurās iepazīta latviskā dzīvesziņa, 
folklora, vēsture un iegūti jauni 
draugi.

No 30.maija līdz 2.jūnijam 
notiks intergrācijas pasākums 
ģimenēm ar bērniem, un 
dalībnieki tam var pieteikties, 
zvanot pa telefonu 26162614 
Marutai vai 29203754 Zinaidai.

Biedrība „Ritineitis”, piesaistot 
sadarbības partneri „Patvērums 

„Drošā māja””, šā gada 30. aprīlī 
uzsāka īstenot Eiropas Trešo val-
stu valstspiederīgo integrācijas 
fonda atbalstītu projektu „Tālu 
no dzimtenes – tomēr mājās”. 
Tā mērķis ir nodrošināt trešo 
valstu valsts piederīgo un Latvi-
jas sabiedrības aktīvu līdzdalību 
integrācijas procesā, kā arī attīstīt 
vietējās kopienas sadarbību ar 
mazaizsargātām trešo valstu 
valstspiederīgo grupām, piesaistot 
reģionālo nevalstisko organizāciju 
resursus. Projekta aktivitātēs tiek 
iesaistīti trešo valstu piederīgie – 
seniori un ģimenes ar bērniem, 
kuriem ir iespēja piedalīties 
kopīgos pasākumos, kas veicina 
gan projekta tiešās mērķa grupas, 
gan Latvijas senioru saliedēšanos, 
iekļaušanos sabiedrībā un atbal-
stu. Projekta norises laiks: 2014. 
gada 30.aprīlis – 2014. gada 30. 
jūnijs.

Projektu finansē Eiropas Savie-
nība. Projekta „Tālu no dzimtenes 
– tomēr mājās” īstenošana tiek 
līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo 
valstu valstspiederīgo integrācijas 
fonda un 25% no valsts budžeta 
līdzekļiem. 

Šī publikācija ir veidota ar Ei-
ropas Trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijas fonda atbalstu. Par 
publikācijas saturu atbild biedrība 
"Riteneitis”.

*Trešo valstu valstspiederīgie 
ir ikviena persona, kas nav Eiropas 
Savienības dalībvalstu, Eiropas 
Ekonomiskās zonas valstu vai 
Šveices Konfederācijas pilsonis.


