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Alūksnē
2015.gada 29.oktobrī
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21/2015
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
29.10.2015. lēmumu Nr.342
(protokols Nr.17, 16.punkts)
Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura
(nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvieto ielu nosaukuma
plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – arī telpu
grupu informācijas zīmes ar dzīvokļu numuriem, Alūksnes novada administratīvajā
teritorijā, administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontroli.
2. Noteikumu mērķis ir:
2.1.veidot un uzturēt vienotu Alūksnes novada vizuālo tēlu;
2.2.atvieglot nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Alūksnes novada
administratīvajā teritorijā.
3. Ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes, daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās – arī telpu grupu informācijas zīmes ar dzīvokļu numuriem, jāizvieto atbilstoši šiem
noteikumiem, tām jābūt labā tehniskā un vizuālā kārtībā (nesabojātām, ar skaidri
salasāmiem uzrakstiem), ar aktuālo teksta informāciju un atbilstoši Valsts valodas likuma
prasībām.
4. Ja ielu nosaukuma plāksni, ēkas numura (nosaukuma) zīmi, nav iespējams izvietot šajos
noteikumos noteiktajā vietā, persona iesniedz Alūksnes novada pašvaldības iestādē
“Būvvalde” (turpmāk – Būvvalde) vietas fotofiksāciju un iesniegumu, norādot
pamatojumu, kāpēc nav iespējams veikt izvietošanu šajos noteikumos noteiktajā vietā vai
veidā. Būvvalde norāda vietu attiecīgās zīmes izvietošanai.
1.

II.

Ielu nosaukumu plākšņu izvietošanas kārtība

5. Alūksnes novada pašvaldības teritorijā izvietojamas tikai tādas ielu nosaukumu plāksnes,
kuras atbilst šo noteikumu nosacījumiem (pielikums Nr.1).

6. Ielu nosaukumu plāksnes izgatavo, uztur un uzstāda Alūksnes novada pašvaldība par
saviem budžeta līdzekļiem.
7. Ielu nosaukuma plāksnes izvietojamas pilsētas un ciemu teritorijās ielu sarkano līniju
krustpunktos, pa vienai uz katru pusi no krustojuma.
8. Ja ielas apbūves līnija sakrīt ar sarkano līniju, tad ielu nosaukuma plāksnes jāizvieto pie
ēkas sienas 2500 - 3000 mm augstumā un 300 - 500 mm attālumā no ēkas stūra, kas
atrodas tuvāk krustojumam (pielikums Nr.2).
9. Ja ielas apbūves līnija noteikta ar atkāpi no sarkanās līnijas, tad ielu nosaukuma plāksnes
izvietojamas uz brīvi stāvošiem, vienota stila (metāla caurule) stabiņiem vai apgaismes
balstiem 2500 - 3000 mm augstumā (pielikums Nr.3). Stabiņi novietojami ielu sarkano
līniju krustpunktā (uz zemes gabala robežas stūra).
10. Nekustamā īpašuma (ēkas) īpašniekam ir pienākums atļaut Alūksnes novada pašvaldības
atbildīgajai iestādei, atbilstoši šo noteikumu prasībām, izvietot ielu nosaukuma plāksni (ja
nepieciešams, ar stabiņu) vai tiesības izvietot to par saviem līdzekļiem divu nedēļu laikā
pēc plāksnes saņemšanas.
III.

Ēku numura (nosaukuma) zīmju
izvietošanas kārtība

11. Par ēku numura (nosaukuma) zīmju izvietošanu un uzturēšanu, atbilstoši šim
noteikumiem, ir atbildīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs.
12. Ēkas numura (nosaukuma) zīmei jābūt izgatavotai atbilstoši 4.vai 5.pielikumā
noteiktajam paraugam.
13. Katrs ēkas īpašums (ēku īpašumu kopums) ar piešķirtu adresi un, kas paredzēts
dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai, apzīmējams ar noteikta
parauga ēku numura (nosaukuma) zīmi.
14. Ēkas numura (nosaukuma) zīmē, saskaņā ar Adrešu reģistra datiem, jānorāda:
14.1. ielas nosaukums, ja tāds ir, piemēram, Pils iela;
14.2. ēkas numurs (atbilstoši piešķirtajai adresei) vai nosaukums.
15. Ēkas numura (nosaukuma) zīmē var norādīt ziņas par īpašuma piederību:
15.1. konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un
uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu, atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā;
15.2. nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma kā privātīpašums,
kopīpašums, pašvaldības īpašums vai valsts īpašums.
16. Ēkas numura zīme izvietojama pie ēkas fasādes, kas vērsta pret ielu (autoceļu) 2500 3000 mm augstumā un 300 - 500 mm attālumā no ēkas stūra, kas tuvāks blakus ēkai ar
mazāku kārtas numuru (pielikums Nr.2).
17. Ja ēka atrodas ielu krustojumā un pie tās fasādes ir piestiprināta ielas nosaukuma plāksne,
tad numuru zīme piestiprināma blakus vai virs ielas nosaukuma plāksnes ar attālumu 100
mm (pielikums Nr.2).
18. Ēkas nosaukuma zīmes novietojamas pie fasādes, kas vērsta pret ielu (autoceļu) 2500 3000 mm augstumā un 300 - 500 mm attālumā no ēkas stūra, kas tuvāks piebraucamajam
ceļam.
19. Papildus ēkas numura (nosaukuma) zīmei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās virs katras
kāpņu telpas ārdurvīm uzstāda telpu grupu informācijas zīmi ar dzīvokļa numuriem
(pielikums Nr.2 un Nr.6).
20. Mainoties noteikumu 14., 15. vai 19.punktā minētajai informācijai, ēkas īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs par saviem līdzekļiem trīs mēnešu laikā izvieto jaunu ēkas numura
(nosaukuma) zīmi, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – arī telpu grupu informācijas zīmi ar
dzīvokļu numuriem, atbilstoši šo noteikumu prasībām. Ja ēkas numura (nosaukuma) zīme,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – arī telpu grupu informācijas zīme ar dzīvokļu
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numuriem, neatbilst citām šo noteikumu prasībām (piemēram, tā ir deformēta vai kā citādi
sabojāta), ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par saviem līdzekļiem mēneša laikā
izvieto jaunu, atbilstoši šo noteikumu prasībām.
IV.

Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu
un noteikumu izpildes kontrole

21. Kontrolēt noteikumu izpildi, fiksēt administratīvo pārkāpumu, veikt lietvedību
administratīvā pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, atbilstoši
savai kompetencei, ir tiesīgas Būvvaldes un Alūksnes novada pašvaldības policijas
amatpersonas.
22. Noteikumu 21.punktā noteikto amatpersonu sastādītos administratīvā pārkāpuma
protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Alūksnes novada
pašvaldības Administratīvā komisija.
23. Par noteikumu pārkāpšanu nekustamā īpašuma, ēkas vai telpu grupas īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 EUR līdz 60
EUR. Alūksnes novada pašvaldības policijai, kā arī Būvvaldei, ir tiesības uzdot personai
izpildīt šajos noteikumos noteikto pienākumu vai pārtraukt veikt darbības, par kuru
nepildīšanu persona tiek saukta pie administratīvās atbildības, un pienākuma nepildīšanas
gadījumā uzlikt piespiedu naudu. Attiecīgās iestādes lēmumu var apstrīdēt Alūksnes
novada domē, savukārt Alūksnes novada domes lēmumu – pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
V.

Noslēguma jautājumi

24. Nekustamā īpašuma, ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs viena gada laikā no šo
noteikumu spēkā stāšanās dienas izvieto ēku numura (nosaukuma) zīmes, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās arī informācijas zīmes ar dzīvokļu numuriem, demontējot Noteikumu
prasībām neatbilstošas zīmes vai, ja tādas nav izvietotas vispār, izvietojot tās, atbilstoši šo
Noteikumu prasībām.
25. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Pielikums Nr.1
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.21/2015

Ielas nosaukuma plāksnes paraugs
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Pamatne: alumīnija materiāla plāksnes ar profilētu malu un baltu, atstarojošu fona krāsu un
ar melnu apmali (noapaļotiem stūriem virs profilējuma) un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu
valodā.
Izmēri - 160 x 560 mm, 160 x 640 mm (izmēru nosaka teksta garums).
Teksts: Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Pielikums Nr.2
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.21/2015

Ielas nosaukuma, ēkas numura zīmes un telpu grupas
informācijas zīmes ar dzīvokļu numuriem izvietojums pie ēkas

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Pielikums Nr.3
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.21/2015

Ielas nosaukuma plāksnes stabiņa paraugs

Teksts: Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed.
Stiprinājums: metāla riņķis 4 mm, cinkots, ieiet plāksnes garumā.
Stabiņš: cinkota metāla caurule, diametrs 60 mm, H = 2500 – 3000 mm.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Pielikums Nr.4
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.21/2015

Ēku numura zīmes paraugs

Pamatne: alumīnija materiāla plāksnes ar profilētu malu un baltu, atstarojošu fona krāsu un
ar melnu apmali (noapaļotiem stūriem virs profilējuma) un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu
valodā.
Izmēri: 220 x 320 mm vai 280 x 320 mm (izmēru nosaka teksta garums).
Teksts: Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed
Ielas nosaukuma vai ēkas piederības teksts izvietojams ne vairāk kā divās rindās.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

7

Pielikums Nr.5
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.21/2015

Ēkas nosaukuma zīmes paraugs

Pamatne: alumīnija materiāla plāksnes ar profilētu malu un baltu, atstarojošu fona krāsu un
ar melnu apmali (noapaļotiem stūriem virs profilējuma) un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu
valodā.
Izmēri: 160 x 560 mm, 160 x 640 mm (izmēru nosaka teksta garums).
Teksts: Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Pielikums Nr.6
Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.21/2015

Telpu grupu informācijas zīmes ar dzīvokļu numuriem paraugs

Pamatne: alumīnija materiāla plāksnes ar profilētu malu un baltu, atstarojošu fona krāsu un
ar melnu apmali (noapaļotiem stūriem virs profilējuma) un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu
valodā.
Izmēri: 100 x 300 mm.
Teksts: Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā izvietojamas un
noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”
Īss projekta satura
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.un 7.punktu,
Alūksnes novada pašvaldība izstrādā saistošos noteikumus, ar kuriem nosaka
izklāsts
kārtību, kādā Alūksnes novada administratīvajā teritorijā izvieto ielu
nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes, skaidri saprotamus
zīmju un plākšņu izvietošanas principus, kā arī atbildīgās personas par to
izvietošanu, lai veidotu vienotu Alūksnes novada vizuālo tēlu, nodrošinātu
iespēju viegli orientēties pilsētā un lauku teritorijās tās iedzīvotājiem un
viesiem, atvieglotu nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu, kā arī
administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontroli. Noteikumos noteikts, ka ielu norādes izgatavo pašvaldība par saviem
līdzekļiem, par ēku un telpu grupu numura zīmēm atbildīgs ēkas īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs. Noteikumos detalizēti izvirzīti zīmju un plākšņu
izvietošanas principi. Tiek noteikta norma gadījumiem, ja stūra zemesgabali
nav apbūvēti vai arī ēkas atrodas ar atkāpi no ielas, nosakot, ka šādos
gadījumos ielu norādes tiek stiprinātas pie īpaši uzstādīta norāžu staba. Ielu
norāžu, ēku un telpu grupu numura zīmju grafiskais dizains netiek radikāli
mainīts, tādēļ personām, kas izvietojušas zīmes atbilstoši iepriekš spēkā
esošajām normām, tās nevajadzēs izgatavot no jauna līdz tās nebūs fiziski
nolietojušās. Ar šiem noteikumiem tiek apstiprināts zīmju un plākšņu dizaina
paraugs tās uzlabojot ar atstarojošu virsmu.
Projekta
Uz šo brīdi Alūksnes novada administratīvajā teritorijā nav spēkā esošu
nepieciešamības
saistošo noteikumu ielu nosaukuma plākšņu, ēku numuru (nosaukumu) zīmju
pamatojums
regulējumam. Saistošo noteikumu projekta mērķis ir noteikt vienotu kārtību šo
zīmju izstrādāšanā un uzstādīšanā.
Uzņēmējdarbības
Nav attiecināms.
vide pašvaldības
teritorijā
Plānotā projekta
Saistošo noteikumu izpildei 2016.gadā plānoti 8 000 EUR.
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Informācija
par Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Alūksnes novada pašvaldība, ēku un
administratīvajām
telpu grupu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Saistošo noteikumu izpildes
procedūrām
kontroli, atbilstoši savai kompetencei, veic Alūksnes novada pašvaldības
policijas un Būvvaldes amatpersonas.
Administratīvās
Nav notikušas.
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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