LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2012.gada 22.februāra
lēmumu Nr.33 (prot.Nr.2, 2.§)

Auces novada pašvaldības 2012.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.2

„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru
vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem
īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Auces novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Auces novada
administratīvajā teritorijā (turpmāk – Auces novads) noformējamas, izvietojamas un uzturamas
ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu vai numerāciju plāksnes pie nekustamiem īpašumiem.
2. Nekustamo īpašumu nosaukumu vai numerācijas plāksnes jāizvieto pie visiem
nekustamajiem īpašumiem, kuriem piešķirtas adreses (neatkarīgi no tā, vai uz tiem atrodas ēkas
vai nē, un vai šīs ēkas ir vai nav nodotas ekspluatācijā).
3. Noteikumu mērķis ir:
3.1. veidot un uzturēt vienotu Auces novada vizuālo tēlu;
3.2. izveidot un uzturēt ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes Auces novadā;
3.3. nodrošināt nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Auces novadā.
II. Ielu nosaukumu plāksnes
4. Ielu nosaukumu plāksnes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:
4.1. plāksnes izmēri ir: platums 60 cm, augstums 17 cm;
4.2. plāksnes fona krāsa Auces pilsētas Raiņa ielā, Jelgavas ielā, Vītiņu ielā un Bēnes ciema
Jelgavas ielas norādēm ir tumši sarkana (RAL 3004), bet teksts uz plāksnes rakstīts
baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem;
4.3. plāksnes fona krāsa pārējā Bēnes ciema teritorijā ielu norādēm ir tumši zila (RAL
5011), bet teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem;
4.4. pārējā Auces novada teritorijā plāksnes fona krāsa ir tumši zaļa (RAL 6005), bet teksts
uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem.
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5. Plāksnes izvietojamas ielu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu
iespējams izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu. Plāksnes izvietojamas ne zemāk kā 2 m
augstumā no zemes un ne augstāk kā 3 m no zemes.
6. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma
plāksnes uzstādīšanai, plāksnes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma
īpašnieku, ēkas sienai vai žogam 30 cm attālumā no ēkas vai žoga stūra.
7. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs nav piemēroti ielu nosaukuma
plāksnes uzstādīšanai, plāksnes piestiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem, kas tiek izvietoti
ceļu aizsargjoslā.
Stabs ir metāla caurule ar diametru 50-80 mm, un garumu 3 m. Staba pamatne
iebetonējama 0.5 m dziļumā. (Pieļaujams arī cits nostiprināšanas veids, ja tas nodrošina pret
nejaušu staba izkustināšanu). Ielu nosaukuma plāksnīte piestiprināma pie staba uz atbilstoša
izmēra metāla pamatnes. Staba krāsa ir pelēka.
8. Ielu nosaukumu plāksnes izvietojamas visās ielās Auces novada teritorijā.
9. Ielu nosaukumu plāksnes izgatavoto, izvieto un uztur Auces novada pašvaldība par
budžeta līdzekļiem.
III. Nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes
10. Nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes (turpmāk –
plāksne) tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:
10.1. Ēkas numura plāksnes izmēri ir: platums 20 cm, augstums 30 cm;
10.2. plāksnes fona krāsa Auces pilsētas Raiņa ielā, Jelgavas ielā, Vītiņu ielā un Bēnes
ciema Jelgavas ielas norādēm ir tumši sarkana (RAL 3004), bet teksts uz plāksnes
rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem;
10.3. plāksnes fona krāsa pārējā Bēnes ciema teritorijā ir tumši zila (RAL 5011), bet teksts
uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem;
10.4. plāksnes fona krāsa pārējā Auces novada teritorijā ir tumši zaļa (RAL 6005), bet
teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem;
10.5. uz ēkas numura plāksnes norāda ielas nosaukumu un mājas numuru. Uz ēkas numura
plāksnes ir pieļaujams norādīt nekustamā īpašuma īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu,
juridiskās personas nosaukumu vai aizvietot ar uzrakstu „Privātīpašums”.
10.6. Nekustamā īpašuma un ēkas nosaukuma plāksnes izmēri ir: platums 60 cm,
augstums 17 cm. Izmērs var tikt mainīts, saskaņojot ar Auces novada pašvaldības
būvvaldi, ja nosaukums ir garš un to nevar ietilpināt noteikto izmēru plāksnē;
10.7. plāksnes fona krāsa Auces pilsētas Raiņa ielā, Jelgavas ielā, Vītiņu ielā un Bēnes
ciema Jelgavas ielas norādēm ir tumši sarkana (RAL 3004), bet teksts uz plāksnes
rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem;
10.8. plāksnes fona krāsa pārējā Bēnes ciema teritorijā ir tumši zila (RAL 5011), bet teksts
uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem.;
10.9. plāksnes fona krāsa pārējā Auces novada teritorijā ir tumši zaļa (RAL 6005), bet
teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem;
10.10. Uz nekustamā īpašuma un mājas nosaukuma plāksnes tiek rakstīts nekustamā
īpašuma vai mājas nosaukums.
11. Plāksne novietojama pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu
labi saskatāms. Uz ēkas fasādes plāksne izvietojama ne zemāk kā 2,0 m augstumā no zemes un
ne augstāk kā 2,5 m no zemes, uz žoga ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes.
12. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav piemēroti (redzamību apgrūtina koki vai
krūmi, ēka vai žogs atrodas tālāk par 15 m no braucamās daļas u.tml. gadījumi) plāksnes
izvietošanai, plāksne piestiprināma šim nolūkam piemērotam stabam, kas izvietots nekustamā
īpašuma robežās pie nobrauktuves no ielas vai no ceļa.
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Stabs ir metāla caurule ar diametru 50 - 80 mm, un garumu 3 m. Staba pamatne
iebetonējama 0.5 m dziļumā. (Pieļaujams arī cits nostiprināšanas veids, ja tas nodrošina pret
nejaušu staba izkustināšanu). Plāksne piestiprināma pie staba uz atbilstoša izmēra metāla
pamatnes. Staba krāsa ir pelēka.
Staba novietošana jāsaskaņo ar Auces novada pašvaldības būvvaldi, ja plāksne
izvietojama ārpus īpašuma robežām.
13. Plāksnes un staba izgatavošanu un izvietošanu apmaksā nekustamā īpašuma
īpašnieks.
14. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu zīmes,
iepriekš saskaņojot tās ar Auces novada pašvaldības būvvaldi.
15. Aizliegts stiprināt plāksnes pie žoga kustīgajām daļām – vērtnēm.
16. Par nekustamā īpašuma nosaukuma, ēkas numura vai nosaukuma plāksnes
izvietošanu, atbilstoši noteikumiem, ir atbildīgs attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs.
IV. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes
17. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes izvieto:
17.1. ēkas ārpusē virs ieejas kāpņu telpā – plāksne, uz kuras norādīti dzīvokļu numuri
attiecīgajā kāpņu telpā. Plāksnes izmēri ir: platums 30 cm, augstums 10 cm;
17.2. uz katra dzīvokļa ārdurvīm – individuālais dzīvokļa numurs.
18. Ja ēkai ir divas vai vairākas ieejas, dzīvokļu numuru plāksnes ārpusē tiek izvietotas
pie visām ieejām kāpņu telpās.
19. Par dzīvokļu numuru plāksnes izvietošanu ēkas ārpusē ir atbildīgs nama
apsaimniekotājs.
20. Par individuālo dzīvokļa numura izvietošanu uz dzīvokļa ārdurvīm, atbilstoši
noteikumiem, ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
V. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu
21. Administratīvo protokolu par pārkāpumu sastādīt ir tiesīgi:
21.1. Auces novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors un arhitekts;
21.2. pašvaldības policijas amatpersonas.
22. Par neesošu plāksni vai noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un
uzturēšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks
brīdinājums un noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai – divi mēneši, atkārtota pārkāpuma
gadījumā tiek piemērots naudas sods – no Ls 5,00 līdz Ls 50,00;
23. Ja nekustamā īpašuma, kā adresācijas objekta, nosaukums ir oficiāli pārdēvēts vai
numurs mainīts, precizētās plāksnes jānomaina divu mēnešu laikā. Šī noteikuma neievērošanas
gadījumā tiek piemērots naudas sods – no Ls 5,00 līdz Ls 50,00.
24. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Auces novada pašvaldības
administratīvā komisija.
25. Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un
ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
VI. Noslēguma jautājums
26. Auces novada ielu un māju nosaukumu, kā arī māju numerācijas sistēmas
sakārtošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts divus (2) gadus ilgs pārejas periods no
Noteikumu spēkā stāšanās dienas. Pārejas periods attiecas tikai uz noteikumiem neatbilstošām
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plāksnēm, kas ir izvietotas pie nekustamajiem īpašumiem. Pēc pārejas perioda beigām
pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par
Noteikumu neievērošanu.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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2012.gada 25.janvāra Saistošo noteikumu Nr.2
„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru
vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem
izvietošanu un noformēšanu Auces novadā”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkts
nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par namu
un to teritoriju un būvju uzturēšanu, paredzot administratīvo atbildību
par to pārkāpšanu.
Auces novada pašvaldībai līdz šim nebija izstrādāti vienoti saistošie
noteikumi „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru
vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem
īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Auces novadā”.
Šāda tiesiskā regulējuma neesamība var radīt situāciju, ka fiziskām
un juridiskām personām netiek savlaicīgi sniegta nepieciešamā
informācija un izsauc patvarīgu attiecīgo informācijas plākšņu
izvietošanu bez vienota noformējuma un pieprasītās informācijas
attēlojuma.
Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt estētiski kvalitatīvu un informatīvi
saprotamu ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu,
kas ļautu ērti orientēties Auces novada apdzīvotās vietās un
vajadzības gadījumā ātri atrast un identificēt nepieciešamos
namīpašumus.
Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām, kuru
namīpašumiem likumā noteiktā kārtībā ir noteikta adrese – numurs un
konkrēta nosaukuma iela vai nosaukums.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku
numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie
nekustamiem īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Auces novadā”
nosaka kārtību, kādā Auces novada administratīvajā teritorijā
noformējamas, izvietojamas un uzturamas ielu un nekustamo
īpašumu nosaukumu vai numerāciju plāksnes pie nekustamiem
īpašumiem un nosaka administratīvo atbildību par noteikumu
neievērošanu.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

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

Šie noteikumi nodrošinās estētiski kvalitatīvu un informatīvi
saprotamu ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu,
kas ļaus ērti orientēties Auces novada apdzīvotās vietās un vajadzības
gadījumā ātri atrast un identificēt nepieciešamos namīpašumus, kas
pozitīvi ietekmēs arī uzņēmējdarbības vidi Auces novada
administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas
pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv, saņemto priekšlikumu
vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus,
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības
līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc
projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas.

Gints Kaminskis

