Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par ielu
nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanu”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija

Bauskas novada pašvaldībai līdz šim nebija izstrādāti vienoti saistošie
noteikumi „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu”.
Šāda tiesiskā regulējuma neesamība var radīt situāciju, ka fiziskām un
juridiskām personām netiek savlaicīgi sniegta nepieciešamā informācija un
izsauc patvarīgu attiecīgo informācijas plātņu izvietošanu bez vienota
noformējuma un pieprasītās informācijas attēlojuma.
Šo 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.
Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām tajā skaitā
ārvalstniekiem, kuru namīpašumiem likumā noteiktā kārtībā ir noteikta
adrese – numurs un konkrēta nosaukuma iela.
Saistošie noteikumi „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu
izvietošanu” reglamentē ielu un laukumu nosaukumu, ēku numerācijas
plākšņu izvietošanu un apsaimniekošanas kārtību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.
Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 5. punktu.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu izpilde finansiāli ietekmēs pašvaldības budžetu pēc
attiecīgo Bauskas novada domes pieņemto lēmumu stāšanās spēkā,
nodrošinot pašvaldības vienreizēju palīdzību tiem namīpašumiem, kuriem
tiek piešķirta adrese saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Šie noteikumi nodrošinās 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, kas pozitīvi ietekmēs arī
uzņēmējdarbības vidi Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Ar namu 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
nesaprastajiem un neskaidrajiem jautājumiem, kā arī noteiktos
saskaņojumus var saņemt Bauskas novada būvvaldē Uzvaras ielā 1,
Bauskā. Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību neievērošanu var
izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu.
Administratīvo protokolu izskata un lēmumu par šo saistošo noteikumu
pārkāpšanu pieņem Bauskas novada domes Administratīvā komisija.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas laikā veikta citu pašvaldību jau
izstrādāto saistošo noteikumu izpēte par attiecīgo tēmu un nepieciešamās
lietderīgās pieredzes apkopošana un iekļaušana Bauskas novada
saistošajos noteikumos „ Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu
izvietošanu”.
Veiktas konsultācijas ar attiecīgo profesiju un citiem sabiedrības
pārstāvjiem, kuri nodrošina vizuālās mākslas elementu izstrādi un
izvietošanu Bauskas novada teritorijā.
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