Saistošie noteikumi
2013.gada 23.oktobrī

Siguldā

Nr.36
(prot. Nr.22, §26)

Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5.punktu
I.

1.
2.

Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā izvieto ēku un ielu nosaukumu un numerācijas plāksnes
Siguldas novadā.
Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā Siguldas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.
II.

3.
4.

Vispārīgie jautājumi

Ielu un ēku nosaukuma un numerācijas plākšņu izvietošana

Siguldas novada teritorijā ielu nosaukumu plāksnes izgatavo un uzstāda Siguldas novada pašvaldība.
Ēku nosaukumu un numerācijas plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu nodrošina šo noteikumu 2. punktā
minētās fiziskās un juridiskās personas.
5. Ēku numerācijas plāksnes tiek izgatavotas ievērojot sekojošus noteikumus:
5.1. Ēkas numerācijas plāksnes izmēri ir: platums 300 mm, augstums 400 mm. Ja ēku numerācijas
plāksnes novietošanai ir ierobežots laukums, tās izmērus iespējams proporcionāli samazināt,
saskaņojot ar Siguldas novada Būvvaldes galveno arhitektu.
5.2. Plāksnītes fona krāsa ir balta, informācija uz plāksnītes veidota ar zaļiem burtiem valsts valodā,
atbilstošu tonim PANTONE 3425 C.
5.3. Uz ēkas numerācijas plāksnes tiek rakstīts ielas nosaukums, mājas numurs, īpašnieka vārda iniciālis
un uzvārds, bet juridiskai personai norādāms tās nosaukums. Īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu var
aizvietot ar uzrakstu "Privātīpašums" (pielikums Nr.1);
5.4. Ielas nosaukums rakstāms ar lieliem burtiem. Šrifts: Helvetica Condensed Bold, piederības
nosaukums ar lielo sākuma burtu. Šrifts: Helvetica Condensed Plain (pielikums Nr.1);
5.5. Nav pieļaujama ielu nosaukumu saīsināšana. Ja nosaukums veidots no personas vārda un uzvārds,
jāraksta pilns vārds un uzvārds;
5.6. Ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas numerācijas plāksnē lietojams cipars un
lielais burts;
5.7. Ja ēkai ir divi īpašnieki, numerācijas plāksnē atzīmē to vārda iniciāļus un uzvārdus alfabētiskā secībā
vai aizvieto ar uzrakstu „Privātīpašums”. Ja ēkai ir vairāk nekā divi īpašnieki, rakstāms vārds
„Privātīpašums”.
5.8. Uz ēkas numerācijas plāksnes var norādīt ēkas piederību (valsts īpašums, pašvaldības īpašums,
privātīpašums).
6. Siguldas novada teritorijā ēku nosaukumu plāksnes tiek izgatavotas ievērojot sekojošus noteikumus:
6.1. Ēkas nosaukuma plāksnes izmēri - platums 600 mm, augstums 200 mm. Izmērs var tikt mainīts, ja
ēkas nosaukums ir garš un to nevar ietilpināt standarta plāksnītē, saskaņojot ar Siguldas novada
Būvvaldes galveno arhitektu.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

6.2. Ēkas nosaukuma plāksnes fona krāsa ir balta, informācija uz plāksnītes veidota ar zaļiem burtiem
valsts valodā, atbilstošu tonim PANTONE 3425 C.
6.3. Uz ēkas nosaukuma plāksnes tiek rakstīts tās nosaukums. Šrifts: Helvetica Condensed Bold
(pielikums Nr.2);
Ēku numerācijas un nosaukuma plāksnes piestiprināmas pie ēkas fasādes daļas no ēkas ārpuses, kura ir
vērsta pret ielu vai ceļu, vai piestiprināmas pie žoga tā, lai ēkas nosaukums vai numurs būtu labi
saskatāms no ielas. Ēku numerācijas un nosaukuma plāksnes uzstādamas ne zemāk kā 1,5 m augstumā no
zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes. Gadījumā, ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai citu
apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas plāksnes izvietošanu, tad tās
izvietojums jāsaskaņo ar Siguldas novada Būvvaldes galveno arhitektu.
Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemēroti ēku numerācijas vai nosaukuma plāksnes uzstādīšanai
atbilstoši šiem noteikumiem vai ēka atrodas tālāk no ceļa, plāksne piestiprināma speciāli izgatavotam
stabam, ievērojot šo noteikumu 7.punktā norādītos plāksnes uzstādīšanas augstumus.
Viensētu nosaukuma plāksnes var uzstādīt arī pie piebraucamā ceļa. Gadījumā, ja vairākām viensētām ir
kopējs piebraucamais ceļš, uz viena staba ir atļauts izvietot vairākas nosaukuma plāksnes. Par šādu
nosaukumu plākšņu izvietošanas veidu un uzstādīšanu vienojas attiecīgie viensētu īpašnieki vai valdītāji,
ievērojot ceļu apsaimniekošanas un uzturēšanas normatīvo aktu prasības.
Ja viensētai ir vairāki piebraucamie ceļi, īpašnieks vai valdītājs pēc izvēles pie vismaz viena no ceļiem
uzstāda vienu nosaukuma plāksni.
Ir atļauts uzstādīt mākslinieciski noformētas ēku nosaukuma norādes, iepriekš saskaņojot tās dizainu un
izvietošanas vietu ar Siguldas novada galveno arhitektu.
Par ēku numerācijas un nosaukumu plākšņu uzstādīšanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīgs ēkas
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Ja adresācijas objekta nosaukums mainīts vai mainījies ēkas īpašnieks vai īpašuma forma, precizētās ēkas
numerācijas un nosaukumu plāksnes nomaina viena mēneša laikā no jauno tiesisko apstākļu iestāšanās
dienas.
III.

Administratīvā atbildība par šo noteikumu neievērošanu

14. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskām
personām līdz 70,00 euro un juridiskām personām līdz 140,00 euro.
15. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personas no pienākuma novērst izdarīto pārkāpumu.
IV.

Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana un administratīvo lietu izskatīšana

16. Administratīvo pārkāpumu protokolus sagatavot ir tiesīgi:
16.1. Siguldas novada būvinspektors un galvenais arhitekts;
16.2. Pašvaldības policijas inspektori.
17. Administratīvo pārkāpumu protokolus izskata un lēmumus pieņem Siguldas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
V.

Noslēguma jautājumi

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē 2008.gada 22.decembra Siguldas novada Domes
saistošie noteikumi Nr.19 „Par māju numerācijas un nosaukuma plāksnīšu, ielu nosaukuma plākšņu un
karoga turētāja izvietošanas kārtību Siguldas novadā”.
19. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
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