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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu
izvietošanas kārtība Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5.punktu
1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Saistošie noteikumi reglamentē ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas
norādes kārtību Stopiņu novadā.
1.2. Fiziskās un juridiskās personas, tai skaitā ārvalstu, kuru pārvaldījumā vai īpašumā ir ēkas
Stopiņu novadā, ir atbildīgas par saistošajos noteikumos paredzētās kārtības ievērošanu.
1.3. Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un korpusu numerācijas plāksnes jāizvieto uz ēku fasādēm,
žogiem u.c., dzīvokļu numerācijas plāksnes jāizvieto virs ēku ieejas durvīm atbilstoši saistošo
noteikumu prasībām.
1.4. Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas plākšņu izvietošana pie ēkām,
kuras ir arhitektūras un kultūras pieminekļi vai kuras atrodas īpašās pieminekļu aizsardzības
zonās, jāsaskaņo ar Stopiņu novadā būvvaldi. Fiziskās un juridiskās personas var izvietot ielu un
laukumu nosaukumu, ēku numerācijas norādes plāksnes to īpašumā vai pārvaldījumā esošajās
teritorijās uz atsevišķiem stabiem, atbilstoši šo noteikumu 2.5. punktam.
1.5. Ēkas īpašnieka iniciāļi un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, kā arī cita informacija
uz ēkas numerācijas plāksnes tiek uzrakstīta saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā vai citiem īpašuma
tiesības apliecinošiem dokumentiem.
1.6. Tiek saglabāts iepriekšējais ēku numerācijas princips.
1.7. Stopiņu novadā būvvalde nosaka konkrēto ēku numerācijas kārtību.
1.8. Teksts Ielu, laukumu nosaukuma un ēku numerācijas zīmēs rakstām valsts valodā atbilstoši
likumam "Valsts valodas likums".
2. Ielas un laukuma nosaukuma, ēkas un dzīvokļu numerācijas plākšņu izvietošana
2.1. Ielas un laukuma nosaukuma plāksnei jābūt izgatavotai atbilstoši apstiprinātajiem paraugiem.
Tā var būt:
1) izliekta, izgatavota no emaljēta skārda tumši zilā krāsā ar baltu apmali un uzrakstiem baltā
krāsā,
2) plakana, uzrakstiem jābūt veidotiem no atstarojošas līmplēves (lietojama jaunās apbūves
rajonos),
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3) apgaismota, ar plāksnes iekšpusē stacionāri iemontētu gaismas ķermeni (lietojama
individuālās apbūves rajonos). Atkarībā no teksta apjoma ir pieļaujami 4 plākšņu izmēri: 16 x 42
cm; 16 x 56 cm; 16 x 70 cm; 6 x 84 cm.
Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Stopiņu novadā būvvaldi, var mainīt plāksnes izmērus.
2.1.1. Ielas un laukuma nosaukuma plāksne tiek izvietota uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,5 m
augstumā no zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Iespējamas šī izvietojuma variācijas
atbilstoši ēkas arhitektoniskajam veidojumam.
2.1.2. Ja ēka atrodas atstatu dārzā vai pagalmā, ielas nosaukuma plāksne tiek izvietota uz žoga vai
uz ielas stūra īpaši uzstādīta noteikta parauga staba, atbilstoši šo noteikumu 2.5. punktam.
2.1.3. Ja rajonos ar daudzstāvu apbūvi ēka atrodas 20 m attālumā no ielas, papildu ielas
nosaukuma plāksne tiek izvietota uz noteikta parauga staba (atbilstoši šo noteikumu 2.5.
punktam), kurš uzstādīts uz ielas stūra. Uz šīs plāksnes tiek atzīmēta arī ēku numerācija pieaugošā
kārtībā līdz nākošajai šķērsielai.
2.1.4. Ielas nosaukumu nedrīkst saīsināt. Ja nosaukumu veido personvārds, tad jāraksta pilns
vārds un uzvārds.
2.2. Ēkas numerācijas plāksnei jābūt izgatavotai atbilstoši apstiprinātajiem paraugiem. Tā var būt:
1) izliekta, izgatavota no emaljēta skārda tumši zilā krāsā ar baltu apmali un uzrakstiem baltā
krāsā,
2) plakana, uzrakstiem jābūt veidotiem no atstarojošas līmplēves (lietojama jaunās apbūves
rajonos),
3) apgaismota, ar plāksnes iekšpusē stacionāri iemontētu gaismas ķermeni (lietojama individuālās
apbūves rajonos). Plāksnes izmēriem jābūt 32 x 22 cm vai 32 x 28 cm.
2.2.1. Uz ēkas numerācijas plāksnes tiek rakstīts:
- ielas nosaukums,
- ēkas numurs,
- ēkas īpašnieka iniciāļi un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums.
Nekonkretizējot īpašnieka personību, ēkas piederību var norādīt šādi:
- privātīpašums,
- valsts īpašums,
- pašvaldības īpašums,
- kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums,
pašvaldības un privātīpašums). Ja ēkai ir divi īpašnieki, to uzvārdi rakstāmi alfabēta secībā; ja
ēkai ir vairāki īpašnieki, numerācijas plāksnē jāatzīmē viena īpašnieka iniciāļi un uzvārds,
piezīmējot "u.c." Ja mainās ēkas īpašnieks, mēneša laikā jāmaina plāksnē norādītā informācija,
izvietojot jaunu plāksni atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.
2.2.2. Ēkas numerācijas plāksne tiek uzstādīta 2,5 m augstumā no zemes (vienā līmenī ar ielas
nosaukuma plāksni) pie ēkas ieejas labajā pusē (skatoties no ēkas fasādes) 30 cm attālumā no
ieejas. Ja ēkas fasāde vērsta uz apbūves iekšpusi vai ja ēka atrodas perpendikulāri galvenajai ielai,
numerācijas plāksne papildus tiek izvietota kreisajā pusē (skatoties no ēkas uz galveno ielu) uz tās
ēkas daļas, kas vērsta pret galveno ielu. Izņēmuma gadījumos labākas redzamības dēļ, saskaņojot
ar mākslinieku daļu, šo plāksni var izvietot savādāk.
2.2.3. Ēkas numerācijas plāksni nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām,
apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.
2.2.4. Ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ielas nosaukuma un ēkas
numerācijas plāksnes izvietošanu, tad to izvietojums atsevišķi jāsaskaņo ar Stopiņu novadā
būvvaldi.
2.2.5. Ja ēkai ir divas vai vairākas līdzvērtīgas ieejas, ēkas numerācijas plāksnes jāizvieto vismaz
pie abām malējām ieejām.
2.2.6. Ja rajonā ar individuālo apbūvi ēka atrodas vairāk nekā 30 m no ielas braucamās daļas un ir
aizsegta, tad ēkas numerācijas plāksne tiek izvietota uz žoga pie ieejas pagalmā vai uz ielas stūra
īpaši uzstādīta noteikta parauga staba, atbilstoši šo noteikumu 2.5. punktam.
2.3. Ēkas dzīvokļu numerācijas plāksnei jābūt izgatavotai atbilstoši apstiprinātajiem paraugiem.
Tā var būt:
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1) izliekta, izgatavota no emaljēta skārda tumši zilā krāsā ar baltu apmali un uzrakstiem baltā
krāsā,
2) plakana, uzrakstiem jābūt veidotiem no atstarojošas līmplēves (lietojamas jaunās apbūves
rajonos). Plāksnes izmēri - 10 x 30 cm. Ja ēkai ir divas vai vairākas līdzvērtīgas ieejas, dzīvokļu
numerācijas plāksnes tiek izvietotas virs ieejām kāpņu telpās vienās un tajās pašās vietās atkarībā
no ēkas arhitektoniskā veidojuma. Plākšņu izvietojums pie ēkām, kas ir arhitektūras un kultūras
pieminekļi, jāsaskaņo Stopiņu novadā būvvaldi.
2.4. Ielas un laukuma nosaukuma, ēkas un dzīvokļu numerācijas plāksnēm ir jābūt labā tehniskā
un vizuālā stāvoklī (nesabojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem).
2.5. Ielu vai laukumu nosaukumu norādes, ēku numurzīmes var izvietot uz atsevišķiem stabiem,
kuru dizains un izvietojums saskaņojams Stopiņu novada būvvaldē .
3. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
3.1. Juridiskajām vai fiziskajām personām, kurām pieder vai kuru valdījumā vai apsaimniekošanā
ir ēkas Stopiņu novadā, var uzlikt administratīvo sodu par saistošo noteikumu neievērošanu.
3.2. Par saistošo noteikumu neievērošanu paredzēts administratīvais sods, ja:
3.2.1. nav izvietota:
- ielas vai laukuma nosaukuma plāksne,
- ēkas vai dzīvokļu numerācijas plāksne,
3.2.2. netiek uzturēts kārtībā:
- ielas vai laukuma nosaukuma plāksne,
- ēkas vai dzīvokļu numerācijas plāksne.
4. Noslēguma jautājumi
4.1. Šo noteikumu definētās prasības ir obligātas jaunbūvēm, kas nodotas ekspluatācijā pēc šo
noteikumu stāšanās spēkā.
4.2. Stopiņu novadā esošās ēku numurzīmes, ielu vai laukumu nosaukumu norādes, kas neatbilst
šajos noteikumos norādītajām prasībām, nomaināmas atbilstoši prasībām līdz 2013.gada 1.
janvārim.

Novada domes priekšsēdētājs

L. Kundziņa, tālr. 67910562
e-pasts: laila@stopini.lv

J.Pumpurs
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Stopiņu novada domes 2012.gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 13/12
„Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu izvietošanas kārtība
Stopiņu novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai izveidotu vienotu
kārtību ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu
numerācijas norāžu izvietošanai Stopiņu novadā, kā arī
nodrošinātu operatīvo dienestu netraucētu darbību un vides
pieejamību iedzīvotājiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Noteikumi nosaka kārtību kādā izvieto ēku numerācijas
zīmes, ielu un laukumu nosaukumu zīmes Stopiņu novadā.

3. Informācija par plānoto projekta
3.1. Pašvaldības budžetu grozījumi neietekmēs.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
4.1. Saistošo noteikumu grozījumi uzņēmējdarbības vidi
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā neskars.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana nemainīs
esošās administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar 6.1. Grozījumu sagatavošanas procesā konsultācijas ar
privātpersonām
privātpersonām nav veiktas.
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