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Par ēku numerācijas zīmju izvietošanas kārtību Baltinavas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu
un 43.panta pirmās daļas 5.punktu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā izvieto ēku numerācijas zīmes
Baltinavas novadā.
1.2. Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām, kuru namīpašumiem
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteikta adrese – numurs un konkrēta
nosaukuma iela.
2. Ēku numerācijas zīmju izvietošanas noteikumi
2.1. Ēku numerācijas plāksnes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki,
valdītāji vai apsaimniekotāji.
2.2. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai ēkas numerācijas zīmei, kas izvietojama uz
ielas fasādes pie galvenās ieejas vai labi pārskatāmā vietā.
2.3. Ēkas numerācijas zīme izvietojama 2,5 – 2,8 m augstumā no zemes pie ēkas
ieejas, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi), aptuveni 50 – 70 cm attālumā no ieejas
durvju malas vai ēkas stūra vai labi pārskatāmā vietā.
2.4. Ja ēkas ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasādē, ēkas numerācijas zīme izvietojama
pie ielas fasādes 2,5 – 2,8 m augstumā no zemes no ielas puses labi redzamā vietā.
2.5. Ja ēkas ieejas fasāde vērsta uz apbūves iekšpusi, numerācijas plāksne izvietojama
2,5 – 2,8 m augstumā no zemes uz fasādes (ēkas daļas), kura redzama no galvenās
pieejas (piebrauktuves).
2.6. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas
vairākās fasādēs, ēkas numerācijas zīme izvietojama 2,5 – 2,8 m augstumā no zemes
uz katras no šīm fasādēm.
2.7. Ēkas numerācijas zīmes izvietojums ir obligāts uzrādot būvobjektu ekspluatācijā
pieņemšanas komisijai visu veidu būvdarbu (jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija vai
restaurācija) noslēgumam.

2.8. Ēkas numerācijas zīmes vēlams nodrošināt ar lokālapgaismojumu diennakts
tumšajam laikam.
2.9. Ēku numerācijas zīmju izvietošanai nav nepieciešamas īpašas atļaujas, ja
numerācijas zīmju dizains un izvietojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām.
3. Ēku numerācijas zīmju dizaina un informācijas prasības
3.1. Visas ēku numerācijas zīmes jāizgatavo no tumši zilā krāsā (RAL 5013) krāsota
metāla vai līdzīgas cietības mitrumizturīga materiāla, uz kura ar baltu krāsu (RAL
9016) tiek uzkrāsoti vai uzlīmēti baltas atstarojošas līmplēves uzraksti un maliņa.
3.2. Ēku numerācijas zīmju izmērs – 200 x 250 mm; numura izmērs 80 mm; līnijas
gar malu platums – 15 mm.
3.3. Uz ēkas nunerācijas zīmes virs ēkas numura var norādīt ielas nosaukumu; zem
numura – ēkas īpašnieka uzvārdu un iniciāļus. Teksta lielo burtu augstums – 25 mm.
3.4. Tekstam uz ēku numerācijas zīmēm jābūt valsts valodā.
3.5. Ēku numerācijas zīmēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar
skaidri salasāmiem uzrakstiem).
4. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
4.1. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolus par saistošo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgi Baltinavas novada domes
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs un Administratīvās komisijas locekļi.
5. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
5.1. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība – tiek
izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskām personām līdz Ls 10, juridiskām
personām līdz Ls 50.
5.2. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Baltinavas novada
domes Administratīvā komisija.
5.3. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma
novēršanas un noteikumu pildīšanas.
6. Noslēguma jautājumi
6.1. Saistošo noteikumu prasības ir obligātas jaunbūvēm un rekonstruētām vai
renovētām būvēm, kas tiek nodotas ekspluatācijā.
6.2. Baltinavas novadā esošo ēku numerācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši šiem
Saistošajiem noteikumiem tiek noteikts pārejas periods – līdz 2013.gada 1.jūlijam.
Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās
personas pie administratīvās atbildības par šo saistošo noteikumu neievērošanu.
6.3. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Baltinavas vēstis” un ievietoti pašvaldības mājas lapā
www.baltinava.lv.
6.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.
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