AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA
AIZKRAUKLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.5 (protokols Nr.2, 3.§.)

2012.gada 26.janvārī

Par saistošo noteikumu Nr.2012/3
„Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku un
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu numurzīmes Aizkraukles novadā”
pieņemšanu
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Andrejs BEINĀRS, Juris BENJAVS, Ināra ČEIČA, Ināra
GAILE, Armands KASPARĀNS, Ilga KRAVALE, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis
PADOMS, Sandra PAUGURE, Aina PODVINSKA, Anta TEIVĀNE, Ēriks VIZULIS, Indra
VĪKSNA), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2012/3 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un
laukumu nosaukumu plāksnes un ēku un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu numurzīmes
Aizkraukles novadā” (pielikumā).

2.

Nosūtīt saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas (rakstveidā un elektroniskā
veidā) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums
nav nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Domes Vēstis” un izlikt pašvaldības un
Aizkraukles pagasta ēkās redzamā vietā.

4.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Domes
Vēstis”. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā internetā.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības Kancelejai.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(paraksts)

L.Līdums

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA
AIZKRAUKLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv

Aizkrauklē
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2012/3
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2012.gada 26.janvāra
lēmumu Nr.5 (protokols Nr.2, 3.§.)
GROZĪTI
ar Aizkraukles novada domes
2013.gada 28.augusta sēdes
lēmumu Nr.202 (protokols Nr.9, 14.§)

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZVIETOJAMAS IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU
PLĀKSNES UN ĒKU UN DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU DZĪVOKĻU NUMURZĪMES
AIZKRAUKLES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un
43.panta pirmās daļas 5.punktu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku un
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu numurzīmes Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

2.

Ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu numurzīmes ir
jāizvieto Aizkraukles pilsētā un novada teritorijā esošajos ciemos, kur ir izveidotas ielas.

3.

Par ielu un laukumu nosaukumu plākšņu izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem
noteikumiem ir atbildīga pašvaldība.

4.

Par ēku un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numurzīmju izvietošanu un uzturēšanu
atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ēkas īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs.

5.

Ielu un laukumu nosaukumu plākšņu un ēku numurzīmju izvietošana pie ēkām, kas ir
arhitektūras un kultūras pieminekļi, jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju.

6.

Ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes ir jāuztur kārtībā, tas ir, izvietotā
plāksne un numurzīme nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta un tai jābūt skaidri salasāmai.

7.

Uz ēku fasādēm izvietotām ielu nosaukumu un ēku numerācijas plāksnēm jāatbilst šajos
noteikumos noteiktajam un apstiprinātajiem paraugiem.
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8.

Šie noteikumi attiecas uz visu Aizkraukles novada teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku
piederības.
II ĒKU NUMURZĪMJU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA

9.

Pie ēkām var izvietot tikai tādas ēku numurzīmes, kuras atbilst noteiktajiem nosacījumiem
(1.pielikums).

10. Katrai ēkai, kurai ir piešķirta adrese, ir jāizvieto ēkas numurzīme.
11. Uz ēkas numurzīmes jānorāda:
11.1. ielas nosaukums (piemēram, Spīdolas iela);
11.2. ēkas numurs (atbilstoši piešķirtajai adresei);
11.3. ēkas piederība:
11.3.1. pašvaldības īpašums,
11.3.2. privātīpašums,
11.3.3. valsts īpašums
11.3.4. kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums, pašvaldības un
privātīpašums),
11.3.5. ja vēlas konkretizēt īpašnieka personu, tad norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo
burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam
zemesgrāmatā.
12. Ēku numurzīmes novietojamas pie
apakšējai malai ir jābūt 2,5 - 3,0 m
pagalmā, ielas nosaukuma plāksnes
parauga staba (2,5 m augstums no
pašvaldības arhitektu.

ēku ielas fasādes stūra, skatā no ielas. Numurzīmes
augstumā no zemes. Ja ēka atrodas, atstatus, dārzā vai
tiek izvietotas uz žoga vai uz īpašu uzstādīta noteikta
zemes). Numerācijas plāksni un dizains jāsaskaņo ar

13. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir vairākas vienāda tipa ieejas, numerācijas plāksne
izvietojama pie abām malējām ieejām.
14. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās
fasādēs, numerācijas plāksne izvietojama uz katras no šīm fasādēm.
15. Ēkas numurzīmes izgatavošanu, piestiprināšanu un uzturēšanu nodrošina ēkas īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs.
16. Ja mainās ēkas piederība, tad viena mēneša laikā no īpašuma nostiprināšanas zemesgrāmatā
jānomaina numurzīmē norādītā informācija.
17. Pie ēkām izvietotās numurzīmes jānomaina uz numurzīmēm, kas izgatavotas atbilstoši šiem
noteikumiem sekojošos gadījumos:
17.1. ja mainās ēkas piederība;
17.2. ja tiek mainīta adrese;
17.3. ja ēka tiek pieņemta ekspluatācijā vai veikti ēkas fasādes remonta vai rekonstrukcijas
darbi;
17.4. ja numurzīme ir sarūsējusi, deformēta vai citādi bojāta;
17.5. ja ēkas īpašnieks pats vēlas veikt numurzīmes maiņu.
III IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU PLĀKŠŅU
IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA
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18. Pašvaldības teritorijā izvieto tikai tādas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes, kuras atbilst
noteiktajiem nosacījumiem (2.pielikums).
19. Plāksnes izvieto kvartālu stūros.
20. Plāksnes piestiprināmas pie ēku sienām 2,5 - 3,0 m augstumā no zemes vai pie metāla stabiņa
(2,0 - 2,5 m augstumā no zemes), ja gruntsgabals ir neapbūvēts vai ēka novietota tālāk par 5 m
no gruntsgabala robežas vai žoga.
21. Ielu un laukumu nosaukumu plākšņu izgatavošanu, piestiprināšanu un uzturēšanu nodrošina
pašvaldība.
IV DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU
DZĪVOKĻU NUMURU PLĀKSNES
22. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu numuru plāksnes izvieto:
22.1. ēkas ārpusē virs ieejas kāpņu telpā – plāksne, uz kuras norādīti dzīvokļu numuri
attiecīgajā kāpņu telpā. Plāksnes izmēri ir: platums 200 mm, augstums 100 mm;
22.2. uz katra dzīvokļa ārdurvīm – individuālais dzīvokļa numurs.
23. Dzīvokļu numuru plāksnes ēkas ārpusē fona krāsa ir melna vai zila, bet numuri rakstīti ar
baltiem arābu cipariem.
24. Ja ēkai ir divas vai vairākas ieejas, dzīvokļu numuru plāksnes ārpusē tiek izvietotas pie visām
ieejām kāpņu telpās.
25. Par dzīvokļu numuru plāksnes izvietošanu ēkas ārpusē ir atbildīgs nama apsaimniekotājs.
26. Par individuālo dzīvokļa numura izvietošanu uz dzīvokļa ārdurvīm, atbilstoši noteikumiem, ir
atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
V ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
27. Šo noteikumu ievērošanas kontroli realizē un administratīvā pārkāpuma protokolu sastādīt ir
tiesīgas Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības arhitekts un
būvinspektors.
28. Par šo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izsakot brīdinājumu vai
uzliekot naudas sodu fiziskām personām līdz 28,00 euro, juridiskām personām līdz 57,00
euro.
(28.82.2013. saistošo noteikumu Nr.2013/11 redakcijā, stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)
29. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu pieņem
Aizkraukles novada domes Administratīvā komisija.
30. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un
noteikumu pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Vl NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
31. Aizkraukles novada ielu un māju nosaukumu, kā arī māju numerācijas sistēmas sakārtošanai
atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts divi (2) gadi ilgs pārejas periods. Pārejas periods
attiecas tikai uz noteikumiem neatbilstošām plāksnēm, kas ir izvietotas pie nekustamajiem
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īpašumiem. Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās
personas pie administratīvās atbildības par Noteikumu neievērošanu.
32. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Domes vēstis” un ievietoti
pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.
31. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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1.pielikums
Aizkraukles novada domes
2012.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2012/3

NOSACĪJUMI ĒKU NUMURZĪMEI
Ēku numurzīmju izmēri 230 x 300 mm vai 300 x 400 mm.
Daudzstāvu ēku numurzīmju izmēri 350 x 450 mm.
Pamatne krāsota - cinkota skārda vai alumīnija kompozītmateriāls.
Aizkraukles pilsētas teritorijā plāksnēm krāsa - tumši zaļā – pulverkrāsa RAL 6016.
Aizkraukles pagasta ciemos jaunas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā - pulverkrāsa RAL
6016.

300 – (450)
mm

iela

min 30
(45)
min 25
(35)
min 25
(25)

Nr
min 145
(220)

Ēkas piederība

min 25
(35)
min 25
(35)
min 25
(50)

230 – (350)
mm
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2.pielikums
Aizkraukles novada domes
2012.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2012/3

NOSACĪJUMI IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU PLĀKSNEI
Ielu un laukumu nosaukuma plākšņu izmēri 140 x 500 mm
Pamatne krāsota - cinkota skārda vai alumīnija kompozītmateriāls.
Aizkraukles pilsētas teritorijā plāksnēm krāsa tumši zaļa – pulverkrāsa RAL 6016.

30

140 mm

Aizkraukles pagasta ciemos jaunas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā - pulverkrāsa RAL
6016.

iela
80
30

500 mm
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pielikums
Aizkraukles novada domes
2012.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2012/3

Saistošo noteikumu Nr.2012/3
„Par kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu nosaukumu plāksnes un ēku un daudzdzīvokļu
namu dzīvokļu numurzīmes Aizkraukles novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1.Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punkts paredz, ka dome ir
tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2.Aizkraukles novada teritorijā nav izstrādāti saistošie noteikumi par kārtību kādā
izvietojamas ielu, laukumu nosaukumu plāksnes un ēku un daudzdzīvokļu māju
numurzīmes.
3.Mērķgrupa uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums –
pašvaldība, fiziskās un juridiskās personas, kas ir ēku īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs.
4.Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ļaus sakārtot jautājumus, kas saistīti ar
ielu un laukumu nosaukumu plākšņu un ēku numurzīmju izvietošanu un
uzturēšanu, vienotu vizuālo prasību izpildi.

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt vienotu ielu un laukumu
nosaukumu plākšņu un ēku un daudzdzīvokļu māju numurzīmju izvietošanas
kārtību novadā.
1.Saistošo noteikumu finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu saistīta ar
izdevumiem, kas nepieciešami ielu un laukumu nosaukuma plākšņu
izgatavošanai.
2.Nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vietas.
Nav

Administratīvās procedūras netiek mainītas. Administratīvo pārkāpumu lietas
izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
Personas pēc informācijas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties
pašvaldības Kancelejā.
Saistošo noteikumu ievietoti pašvaldības mājas lapā. Konsultācijas notikušas ar
dzīvojamo māju apsaimniekotājiem.

L.Līdums
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