Saistošie noteikumi Nr.10
PAR IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU, ĒKU UN DZĪVOKĻU
NUMERĀCIJAS PLĀKSNES IZVIETOŠANU
Garkalnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu
un 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43. panta 3.daļas.

Noteikumos lietotie jēdzieni
Namu numerācijas zīmes - izstrādājumi, kas marķē pilsētas ēkas pēc to adresēm un
namīpašumu veidiem.
Ielu nosaukumu plāksnes - izstrādājumi, kas marķē pilsētas ielas pēc to
nosaukumiem.
1.Šie noteikumi reglamentē ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu
numerācijas plāksnes izvietošanu un apsaimniekošanas kārtību Garkalnes novadā.
Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā ārvalstniekiem.

2. Šie saistošie noteikumi attiecas uz visu Garkalnes novada teritoriju, neatkarīgi no
zemes un ēku piederības.
3. Ēku un dzīvokļu numerācijas plāksnes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku
īpašnieki, valdītāji vai apsaimniekotāji.
4. Ielu un laukumu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā Garkalnes novada
pašvaldība.
5. Garkalnes novada teritorijā tiek noteikts vienots ielu un laukumu nosaukumu, ēkas
un dzīvokļu numerācijas plāksnīšu paraugs (etalons):
5.1. Ielu nosaukumu plākšņu izmērs ir 16x64 cm vai 16x84 cm, teksts – valsts
valodā ar lielajiem latviešu alfabēta burtiem uz zaļa fona.
5.2. Ēkas numerācijas plāksnes izmērs ir 32x22 cm vai 32x28 cm, teksts – valsts
valodā ar lielajiem latīņu alfabēta burtiem uz zaļa fona.
5.3. Dzīvokļu numerācijas plāksnes izmērs ir 10x30 cm, teksts – balti arābu cipari
uz zaļa fona.
5.4. Jā ēka atrodas, atstatus, dārzā vai pagalmā, ielas nosaukumu plāksne tiek
izvietota uz žoga vai uz ielas stūra, īpaši uzstādīta noteikta parauga staba(2,5 m
augstumā no zemes).
6. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numerācijas plāksnei, kas izvietojama uz ielas
fasādes pie galvenās ieejas.
6.1. Ja ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasādē, numerācijas plāksnes izvietojamas
pie ielas fasādes un pie ieejas.
6.2. Ja ēkas fasāde vērsta uz apbūves iekšpusi, numerācijas plāksne izvietojama uz
fasādes (ēkas daļas), kura redzama no galvenās pieejas (piebrauktuves).
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6.3. Ja ēka atrodas atstatus no ielas (vairāk kā 30 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 Garkalnes novada domes būvvaldi.
6.4. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas nozīmes
ieejas vairākās fasādēs, numerācijas plāksne izvietojama uz katras no šīm
fasādēm.
6.5. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir vairākas vienāda tipa ieejas,
numerācijas plāksne izvietojama pie abām malējām ieejām.
7. Ēkas numerācijas plāksnes nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem,
kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.
8. Ēkas numerācijas plāksne izvietojama 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes pie ēkas
ieejas, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi), aptuveni 30 cm attālumā no ieejas durvju
malas.
9. Dzīvokļu numerācijas plāksnes izvietojama virs ieejas katrā daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas kāpņu telpā.
10. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,0 – 2,5 m
augstumā no zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra.
10.1. Ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ielas vai laukuma
nosaukuma norādes izvietošanu, tad tā izvietojums atsevišķi jāsaskaņo ar
Garkalnes novada domes būvvaldi.
10.2. Ja ēka atrodas atstati no ielas, ielu nosaukumu norāde izvietojama uz
atsevišķiem stabiem, kuru dizains un izvietojums saskaņojams ar Garkalnes
novada domes būvvaldi.
11. Uz ēkas numerācijas plāksnes norādāms:
11.1. Ielas nosaukums.
11.2. Ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas
numerācijas plāksnē lietojams cipars un lielais burts, piemēram, 3A).
11.3. Ēkas piederība (nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederību norāda kā
privātīpašums, valsts īpašums, pašvaldības īpašums vai kopīpašums).
12. Ielas nosaukuma norādē norāda attiecīgās ielas nosaukumu un ēku numerācijas
secību, ko raksturo numerācijas pieaugošā virzienā vērsta bulta.
13. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo saistošo noteikumu neievērošanu ir
tiesīgi sastādīt: Garkalnes novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki,
izpilddirektors, būvvaldes un administratīvās komisijas amatpersonas, policisti, pildot
savus dienesta pienākumus, sabiedriskās drošības un kārtības struktūras ar pašvaldības
pilnvarojumu.
14. Garkalnes novada domes amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas uzlikt
administratīvo sodu par šo saistošo noteikumu neievērošanu:
14.1. Garkalnes novada domes administratīvā komisija.
15. Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību neievērošanu var izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu :
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Fiziskām personām līdz -50 LVL
Juridiskām personām līdz -100 LVL.
16. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu par šo saistošo noteikumu
pārkāpšanu pieņem Garkalnes novada domes Administratīvā komisija.
17. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma
novēršanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
18. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā.
19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Garkalnes novada
Domes 2009. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 10 (protokols Nr.15, §42.4)
„Par Garkalnes pagasta ielu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes plākšņu un valsts
karoga turētāja statīva izvietošanas kārtības noteikumiem un etalonu apstiprināšanu”.

Juris Silovs

Domes priekšsēdētājs
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