LATVIJAS REPUBLIKAS
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751
T.65707311, fakss: 65707315, e-pasts: zilupe@zilupe.lv

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes 29.04.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 7§)
PRECIZĒTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes 30.07.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 19§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
“Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtību Zilupes novadā”
Izdoti saskaņā ar:
likuma ,,Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 5. punktu

1.
2.

3.
4.

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi paredz ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtību
Zilupes novada administratīvajā teritorijā.
Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanu un uzturēšanu
atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem ir atbildīga fiziska vai juridiska persona,
kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Uz ēku fasādēm izvietotajām ielu nosaukumu un ēku numerācijas plāksnēm
jāatbilst apstiprinātajiem paraugiem (skat. Pielikums).
Ēkas numerācijas un ielu nosaukumu plāksnes ir jāuztur kārtībā, t.i., izveidotā
plāksne nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta un tai jābūt skaidri salasāmai.

II. Ielu nosaukumu plākšņu izvietošanas kārtība
5. Ielu nosaukumu plāksnes tiek izgatavotas tumši zilā krāsā (ultramarīna tonis – pēc
kataloga RAL 5013 vai ORACAL 50 Dark blue) ar baltu apmali un uzrakstiem
baltā krāsā. Teksts latviešu valodā. Plākšņu izmēru tipi:
1) 320x220 mm;
2) 320x250 mm;
6. Plāksnes novietojamas pie ēkas fasādes daļas, kura ir vērsta pret ielu vai žogu tā,
lai ielas nosaukums būtu labi salasāms no ielas puses.
7. Ielu nosaukumu plāksnes tiek izvietotas uz katras stūra ēkas 2,5 m augstumā no
zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Iespējamas šī izvietojuma variācijas
atbilstoši ēkas arhitektoniskajam veidojumam.

III. Ēku numerācijas plākšņu izvietošanas kārtība
8. Ēkas numerācijas plāksnes tiek izgatavotas tumši plāksnes tiek izgatavotas tumši
zilā krāsā (ultramarīna tonis – pēc kataloga RAL 5013 vai ORACAL 50 Dark
blue) ar baltu apmali un uzrakstiem baltā krāsā. Plākšņu izmēru tipi:
1) 320x280 mm – līdz trīs zīmju numuriem;
2) 320x250 mm – privātīpašumā esošo ēku numerācijai.
9. Ēkas numerācijas plāksne tiek uzstādīta 2,5 m augstumā no zemes.
10. Ēkas numerācijas plāksnes tiek izvietotas pie ēkas centrālās ieejas labajā pusē.
Pie ēkām ar daudzām vienāda tipa ieejām numerācijas plāksnes tiek izvietotas
pie abām malējām ieejām.
11. Ēkām, kuru fasādes vērstas uz apbūves iekšpusi, numerācijas plāksne papildus
tiek izvietota uz ēkas daļas, kas atrodas uz ielas pusi. Ja ēka atrodas
perpendikulāri ielai, papildus jāizvieto ēkas numerācijas zīme uz ēkas gala
sienas.
12. Ēkas numerācijas plāksne tiek izvietota no ēkas iekšējā labā pusē vienādā
augstumā ar ielas nosaukuma plāksni.
13. Uz ēkas numerācijas plāksnes var uzrādīt ēkas piederību:
1) Pašvaldības īpašums;
2) Valsts īpašums;
3) Privātīpašums;
4) Kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums,
pašvaldības un privātīpašums);
5) ja vēlas konkretizēt īpašnieka personu, tad norāda ēkas īpašnieka vārda
pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši
ierakstam zemesgrāmatā.
IV. Atbildība par šo saistošo noteikumu neievērošanu
14. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu tiek piemērots brīdinājums vai naudas sods
– fiziskām personām līdz 30,00 euro, juridiskām personām līdz 140,00 euro.
V.Noslēguma jautājums
15. Norādes, kas neatbilst saistošo noteikumu prasībām, nomaināmas līdz 2015.
gada 30. decembrim.
Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Pielikums Zilupes novada pašvaldības domes
2015. gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8
“Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Zilupes novadā”

Ēkas numerācijas plāksnes, plākšņu izmēru tipi:

108


320x280 mm – līdz trīszīmju numuriem

Brīvības iela

-

28


320x250 mm – privātīpašumā esošo ēku numerācijai
Privātīpašums





Ielas nosaukuma burtu augstums – 23 mm;
Ciparu augstums – 120 mm;
Ēkas piederības nosaukuma burtu augstums – 18 mm.
Ielu nosaukumu plāksnes, plākšņu izmēru tipi:

Meža iela
320x220 mm

Raiņa iela
320x250 mm
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Saistošo noteikumu Nr.8
“Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Zilupes novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
1.1. Zilupes novada pašvaldības 2015. gada 29. aprīļa
saistošie noteikumi Nr.8 norāda ēku numerācijas un
ielu nosaukumu norāžu dizainu un izvietošanas
kārtību, kā arī nosaka personas, kas ir tiesīgas
kontrolēt noteikumu ievērošanu. Noteikumos noteikts
maksimālais piemērojamais soda apmērs un termiņš
norāžu, kas neatbilst noteikumiem nomaiņai.
1.2. Šāda tiesiska regulējuma neesamība var radīt
situāciju, ka fiziskām un juridiskām personām netiek
sniegta savlaicīgi nepieciešamā informācija un netiek
nodrošināta estētiski kvalitatīvu un informatīvi
saprotamu norāžu izvietošana, kas ļautu ērti
orientēties Zilupes novada vietās un nepieciešamības
gadījumā ātri atrast un identificēt nepieciešamos
namīpašumus.
2.1. Pašreiz Zilupes novadā nav noteiktas prasības
ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu dizainam,
kā arī to izvietošanas kārtībai.
3.1. Budžeta izdevumu sadaļu būtiski neietekmēs, jo
ēku numerācijas zīmju un ielu nosaukumu norāžu
izvietošana tiks īstenota pakāpeniski.
4.1. Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā
netiks ietekmēta.
5.1.Administratīvās procedūras netiks ietekmētas.
Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Zilupes
novada pašvaldības administratīvā komisija. Par
saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Zilupes
novada pašvaldībā. Jaunas institūcijas netiks radītas
un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
6.1.Konsultācijas nav notikušas. Saistošie noteikumi
un paskaidrojuma raksts ievietots Zilupes novada
pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, sadaļā
Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi/ Saistošie
noteikumi.
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