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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2011.gada 24.februārī

Nr.2
(prot.Nr.2, 7.§)

Ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanas saistošie noteikumi
(26.09.2013.grozījumi Nr.21, 29.03.2018. grozījumi Nr.9)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas
2.punktu un 43.panta pirmās daļas
5.punktu
I. Vispārējie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) reglamentē ielu un laukumu nosaukumu,
ēku numerācijas plākšņu izvietošanas un apsaimniekošanas kārtību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā neatkarīgi no zemes un ēku piederības.
2. Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām tajā skaitā ārvalstniekiem, kuru
namīpašumiem likumā noteiktā kārtībā ir noteikta adrese– numurs un konkrēta
nosaukuma iela.
3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt estētiski kvalitatīvu un informatīvi saprotamu ielu
nosaukumu un ēku numerācijas plātņu izvietošanu, kas ļautu ērti orientēties Bauskas
novada apdzīvotās vietās un vajadzības gadījumā ātri atrast un identificēt nepieciešamos
namīpašumus.
II. Ielu numerācijas plākšņu un ēku numerācijas zīmju izvietošanas noteikumi
4. Ēku numerācijas plāksnes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai
apsaimniekotāji.
5. Ielu un laukumu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā Bauskas novada pašvaldība.
6. Ja ēka atrodas atstatus, dārzā vai pagalmā, ielas nosaukuma plāksne tiek izvietota uz žoga
vai uz ielas stūra, īpaši uzstādīta noteikta parauga staba (vismaz 2,5 m augstumā no
zemes).
7. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numerācijas plāksnei, kas izvietojama uz ielas fasādes
pie galvenās ieejas vai labi pārskatāmā vietā.

8. Ja ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasādē, numerācijas plāksnes izvietojamas pie ielas
fasādes un pie ieejas.
9. Ja ēkas ieejas fasāde vērsta uz apbūves iekšpusi, numerācijas plāksne izvietojama uz
fasādes (ēkas daļas), kura redzama no galvenās pieejas (piebrauktuves) un ieejas.
10. Ja ēka atrodas atstatus no ielas (vairāk nekā 20 m no ielas braucamās daļas), piemēram,
dārzā, pagalmā vai kā atsevišķa viensēta – ēkas numerācijas plāksne izvietojama uz žoga
vai atsevišķa staba, numerācijas plāksnes dizainu un izvietojumu saskaņojot ar Bauskas
novada Būvvaldi.
11. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās
fasādēs, numerācijas plāksne izvietojama uz katras no šīm fasādēm.
12. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir vairākas vienāda tipa ieejas, numerācijas plāksne
izvietojama pie abām malējām ieejām.
13. Ēkas numerācijas plāksnes nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām,
apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.
14. Ēkas numerācijas plāksne izvietojama 2,5 – 3,5 m augstumā no zemes pie ēkas ieejas,
labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi), aptuveni 30 – 50 cm attālumā no ieejas durvju
malas vai ēkas stūra vai labi pārskatāmā vietā.
15. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,5 -3,5 m augstumā no
zemes un apmēram 30 - 50 cm attālumā no ēkas stūra.
16. Ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ielas vai laukuma nosaukuma
norādes izvietošanu, tad tā izvietojums atsevišķi jāsaskaņo ar Bauskas novada Būvvaldi.
17. Ja ēka atrodas atstatus no ielas, ielu nosaukumu norāde izvietojama uz atsevišķiem
balstiem, kuru dizains un izvietojums saskaņojams ar Bauskas novada Būvvaldi.
18. Ja ielas garums pārsniedz 200 m, ielas nosaukuma zīmē norāda attiecīgās ielas
nosaukumu un ēku numerācijas secību, ko raksturo numerācijas pieaugošā virzienā vērsta
bulta.
19. Ēkas numerācijas zīmes izvietojums ir obligāts uzrādot būvobjektu ekspluatācijā
pieņemšanas komisijai visu veidu būvdarbu (jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija vai
restaurācija) noslēgumam.
20. Ēkas numurzīmes vēlams nodrošināt ar lokālapgaismojumu diennakts tumšajam laikam.
Numura apgaismojums izvietojams virs zīmes saskaņā ar gaismas ķermeņa
izgatavotājfirmas tehniskajām specifikācijām.
III.

Dizaina un informācijas standarts

21. Bauskas novada teritorijā tiek noteikts vienots ielu un laukumu nosaukumu, ēku
numerācijas plāksnīšu paraugs (etalons):
21.1.
ielu nosaukumu plākšņu izmērs ir 15 x 61 cm līdz 15 x 90 cm (atkarībā no ielas
nosaukuma burtu zīmju skaita ), teksts – valsts valodā (paraugs Nr.5 un Nr.6);
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vienģimenes dzīvojamo māju namīpašumu numerācijas plāksnes izmērs ir 30 x 25
cm vai 35 x 25 cm, teksts – valsts valodā, norādot ielas nosaukumu, adreses numuru (ja
ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas numerācijas plāksnē lietojams
cipars un lielais burts, piemēram 3A) un īpašuma juridisko īpašnieku (paraugs Nr.1 un
Nr.2);
21.3.
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, sabiedriskas nozīmes un citām ēkām
numerācijas plāksnes izmērs ir 40 x 30 cm vai 50 x 30 cm ar papildinformāciju (paraugs
Nr.3 un Nr.4). Nepieciešamības gadījumā (nekonkretizējot īpašnieka personu) ēkas
piederību norāda kā privātīpašums, valsts īpašums, pašvaldības īpašums vai kopīpašums
(pielietojot izmēru 50 x 30 cm);
21.2.

22. Bauskas novada teritorijā tiek noteikts ielu un laukumu nosaukumu, ēku numerācijas
plāksnīšu tonālais risinājums (etalons):
22.1.
Bauskas novada Bauskas pilsētas administratīvajā teritorijā - visām norādes un
numerācijas plāksnēm melnas burtu un ciparu zīmes uz bēša (RAL 1014) fona
(paraugi Nr.2, Nr.4, Nr.6 );
22.2.
Bauskas novada pagastu administratīvo teritoriju vienībā (ciemā) - visām norādes
un numerācijas plāksnēm baltas burtu un ciparu zīmes uz zaļa (RAL 6005) fona
(paraugi Nr.1, Nr.3, Nr.5), zila (RAL 5011) fona, sarkana (RAL 3005) fona vai melnas
burtu un ciparu zīmes uz bēša (RAL 1014) fona.
23. Ielu un laukumu nosaukumu, ēkas
numerāciju plāksnītes izgatavojamas no
augstvērtīgiem materiāliem – pulverkrāsojuma tehnoloģijas pārklājums uz metāla
presformas pamatnes vai āra apstākļiem piemērotas līmplēves uz alumīnija
kompozītmateriāla pamatnes vai poliestersveķu - stiklšķiedras auduma materiāla formas.
IV.

Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

24. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu nekustamā
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks brīdinājums un
noteikts termiņš - divi mēneši pārkāpuma novēršanai, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek
piemērots naudas sods – no 7 ,00 euro līdz 70,00 euro. (Grozīts ar
26.09.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.21.)
25. Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par
Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgi:
25.1.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
25.2.
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
25.3.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors;
25.4.
Bauskas novada Būvvaldes amatpersonas;
25.5.
Bauskas novada pašvaldības pārvalžu vadītāji;
25.6.
Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas. (Grozīts ar 29.03.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.9)
26. Ja nekustamā īpašuma, kā adresācijas objekta, nosaukums ir oficiāli pārdēvēts vai numurs
mainīts, precizētās plāksnes ir jānomaina divu mēnešu laikā. Šīs prasības neievērošanas
gadījumā tiek piemērots naudas sods – no 7,00 euro līdz 70,00 euro. (Grozīts ar
26.09.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.21.)
27. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Bauskas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
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28. Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un ar
savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
V.

Noslēguma jautājumi

29. Ar ēku numurzīmju un ielu nosaukumu plākšņu Standarta grafiskajiem un izstrādājumu
paraugiem numurzīmju izgatavotāji un citi interesenti var iepazīties Bauskas novada
būvvaldē. Atbildes uz visiem šajos noteikumos neskaidrajiem jautājumiem, kā arī
noteiktos saskaņojumus var saņemt Bauskas novada Būvvaldē.
30. Bauskas novada ielu un ēku numerācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši šiem
noteikumiem tiek noteikts pārejas periods- līdz 2011.gada 1.jūlijam. Pārejas periods
attiecas tikai uz noteikumiem neatbilstošām plāksnēm, kas ir izvietotas pie
nekustamajiem īpašumiem. Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir
tiesīgas saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par Noteikumu
neievērošanu.
31. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)
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R.ĀBELNIEKS

