Latvijas Republika
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851
tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv

Brocēnos
2013.gada 18.decembrī
Saistošie noteikumi Nr.27
apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes
2013.gada 18.decembra
ārkārtas sēdes lēmumu Nr.8 (prot. Nr.24)

Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu, nekustamo īpašumu
un laukumu nosaukumu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības
objektu norādes zīmes, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plāksnes un
dzīvokļu numuru plāksnes Brocēnu novadā
Izdoti saskaņā ar:
liku ma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un
43.panta pirmās daļas 5.punktu

I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Brocēnu novada
administratīvajā teritorijā (turpmāk – Brocēnu novads) noformējamas un izvietojamas ielu,
nekustamo īpašumu un laukumu nosaukumu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības
objektu norādes zīmes, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plāksnes, un dzīvokļu numuru
plāksnes.
2. Nosaukumu vai numerācijas plāksnes un ēku numurzīmes ir jāizvieto Brocēnu novada
teritorijā, kur ir izveidotas ielas, pie visiem nekustamajiem īpašumiem uz kuriem atrodas ēkas
(neatkarīgi no tā vai ēkas ir nodotas ekspluatācijā vai nav).
3. Noteikumu mērķis ir:
3.1. veidot un uzturēt vienotu Brocēnu novada vizuālo tēlu;
3.2. izveidot un uzturēt ielu, nekustamo īpašumu un laukumu nosaukumu plāksnes, ēku un
būvju numurzīmes un dzīvokļu numuru plāksnes Brocēnu novadā, saskaņā ar Noteikumu
pielikumos paredzēto noformējumu;
3.3. nodrošināt nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Brocēnu novada
administratīvajā teritorijā.
4. Par ielu un laukumu nosaukumu plākšņu, pašvaldības iestāžu un tūrisma objektu norādes zīmes
izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga pašvaldība.
5. Par ēku un būvju numurzīmju vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem
noteikumiem ir atbildīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs.
6. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes izvietošanu ēkas ārpusē ir
atbildīgs nama apsaimniekotājs.
7. Par uzņēmējdarbības objektu norādes zīmes izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem
noteikumiem ir atbildīgs uzņēmējdarbības veicējs.

8. Ielu, nekustamo īpašumu un laukumu nosaukumu plāksnes, ēku un būvju numurzīmes vai
nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes ir jāuztur kārtībā, tas ir, izvietotā plāksne un
numurzīme nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta un tai jābūt skaidri salasāmai.
9. Ielu, nekustamo īpašumu un laukumu nosaukumu plākšņu, ēku un būvju numurzīmju vai
nosaukumu plākšņu un dzīvokļu numuru plākšņu izvietošana pie ēkām jāsaskaņo ar Brocēnu
novada pašvaldības būvvaldi. Plākšņu un numurzīmju izvietošana pie ēkām, kas ir arhitektūras
un kultūras pieminekļi, jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un
Brocēnu novada pašvaldības būvvaldi.
10. Uz ēku fasādēm izvietotām ielu nosaukumu un ēku numerācijas plāksnēm jāatbilst šajos
noteikumos noteiktajiem un apstiprinātajiem paraugiem.
II.

ĒKU UN BŪVJU NUMURZĪMJU VAI NOSAUKUMU PLĀKŠŅU
IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA

11. Pie ēkām un būvēm var izvietot tikai tādas ēku numurzīmes vai nosaukumu plāksnes, kuras
atbilst Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem (Pielikums Nr.1);
12. Katrai ēkai un būvei, kurai ir piešķirta adrese, ir jāizvieto ēkas numurzīme vai nosaukuma
plāksne.
13. Ēkas un būves numura plāksnes izmēri ir: platums 220 mm, augstums 320mm. Plāksnes fona
krāsa ir tumši zila (RAL 5013.111.04.78800), teksts uz plāksnes rakstīts valsts valodā ar
baltiem, gaismu atstarojošiem latviešu alfabēta burtiem un arābu cipariem.
14. Uz ēkas un būves numurzīmes jānorāda:
14.1. ielas nosaukums (piemēram, Skolas iela);
14.2. ēkas numurs (atbilstoši piešķirtajai adresei);
14.3. ēkas piederība:
14.3.1. pašvaldības īpašums,
14.3.2. privātīpašums,
14.3.3. valsts īpašums,
14.3.4. kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums, pašvaldības un
privātīpašums),
14.3.5. ja vēlas konkretizēt īpašnieka personu, tad norāda (alfabētiskā secībā) ēkas
īpašnieku vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu
atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā, ja īpašums ir līdz divu personu privātīpašumā
(kopīpašumā), pārējos gadījumos rakstāms tikai vārds „privātīpašums”.
15. Nekustamā īpašuma un ēkas nosaukuma plāksnes izmēri ir: platums 640mm, augstums 160mm.
Izmērs var tikt mainīts, saskaņojot ar Brocēnu novada pašvaldības Būvvaldi, ja nosaukums ir
garš un to nevar ietilpināt noteikto izmēru plāksnē. Plāksnes fona krāsa ir tumši zila (RAL
5013.111.04.78800), teksts uz plāksnes rakstīts valsts valodā ar baltie m, gaismu atstarojošiem
latviešu alfabēta burtiem un arābu cipariem.
16. Uz nekustamā īpašuma un mājas nosaukuma plāksnes tiek rakstīts nekustamā īpašuma vai
mājas nosaukums.
17. Numurzīmes un plāksnes novietojamas pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē tā, lai uzraksts uz
tās būtu labi saskatāms. Uz ēkas fasādes numurzīme vai plāksne izvietojama 30 cm attālumā no
ēkas stūra, skatā no ielas. Numurzīmes vai plāksnes apakšējai malai uz ēkas fasādes ir jābūt 2,5
- 3,0 m augstumā no zemes, uz žoga 1,7 – 2,5m. Iespējamas šā izvietojuma variācijas atbilstoši
ēkas arhitektoniskajam veidojumam.
18. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav piemēroti (redzamību apgrūtina koki vai krūmi, ēka vai
žogs atrodas tālāk par 15m 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. Staba novietošana jāsaskaņo ar Brocēnu novada pašvaldības
Būvvaldi, ja plāksne izvietojama ārpus īpašuma robežām.

19. Numurzīmes vai nosaukuma plāksnes un staba izgatavošanu, piestiprināšanu un uzturēšanu
nodrošina ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
20. Ja mainās ēkas piederība, tad viena mēneša laikā no īpašuma nostiprināšanas zemesgrāmatā
jānomaina numurzīmē norādītā informācija.
21. Pie ēkām izvietotās numurzīmes jānomaina uz numurzīmēm, kas izgatavotas atbilstoši šiem
noteikumiem sekojošos gadījumos:
21.1. ja mainās ēkas piederība;
21.2. ja tiek mainīta adrese;
21.3. ja numurzīme ir sarūsējusi, deformēta vai citādi bojāta;
21.4. ja ēkas īpašnieks pats vēlas veikt numurzīmes maiņu;
21.5. ja uz numurzīmes adrese nav norādīta valsts valodā ar baltiem, gaismu atstarojošiem
latviešu alfabēta burtiem un arābu cipariem.
22. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu zīmes, iepriekš
saskaņojot tās ar Brocēnu novada pašvaldības Būvvaldi.
23. Aizliegts stiprināt plāksnes pie žoga kustīgajām daļām – vērtnēm.
III.

IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU PLĀKŠŅU, PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU,
TŪRISMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS OBJEKTU NORĀDES ZĪMJU
IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA

24. Brocēnu novadā izvieto tikai tādas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes, pašvaldības iestāžu,
tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādes zīmes, kuras atbilst Noteikumos noteiktajiem
nosacījumiem (Pielikums Nr.1).
25. Ielu un laukumu nosaukumu plāksnes izmēri ir: platums 640 mm, augstums 160mm. Plāksnes
fona krāsa ir tumši zila (RAL 5013.111.04.78800), teksts uz plāksnes rakstīts valsts valodā ar
baltiem, gaismu atstarojošiem latviešu alfabēta burtiem un arābu cipariem.
26. Norādes zīmes izmēri ir: platums 600 mm vai 800 mm, augstums 170mm. Plāksnes fona krāsa
ir tumši sarkana (RAL 3004.1104.57000), teksts uz plāksnes rakstīts valsts valodā ar baltiem,
gaismu atstarojošiem latviešu alfabēta burtiem un arābu cipariem.
27. Plāksnes izvieto kvartālu stūros, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt
šķērsojamās ielas nosaukumu.
28. Plāksnes piestiprināmas pie ēku sienām 2,5 - 3,0 m augstumā no zemes 30 cm attālumā no ēkas
stūra vai pie metāla stabiņa (2,0 - 2,5 m augstumā no zemes), kas tiek izvietoti ceļu
aizsargjoslā, ja gruntsgabals ir neapbūvēts vai ēka novietota tālāk par 3 m no gruntsgabala
robežas vai žoga.
29. Norādes zīmes piestiprināmas pie metāla staba (2,5 – 3,0 m augstumā no zemes), kas tiek
izvietoti ceļu aizsargjoslā.
30. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma plāksnes
uzstādīšanai, plāksnes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku.
31. Ielu un laukumu nosaukumu plākšņu un pašvaldības iestāžu, tūrisma objektu norādes zīmju
izgatavošanu, piestiprināšanu un uzturēšanu nodrošina pašvaldība par budžeta līdzekļiem.
IV.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO NAMU DZĪVOKĻU NUMURU PLĀKSNES

32. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes izvieto:
32.1. ēkas ārpusē virs ieejas kāpņu telpā – plāksne, uz kuras norādīti dzīvokļu numuri
attiecīgajā kāpņu telpā. Plāksnes izmēri ir: platums 300mm, augstums 100mm;
32.2. uz katra dzīvokļa ārdurvīm – individuālais dzīvokļa numurs.
33. Dzīvokļu numuru plāksnes ēkas ārpusē fona krāsa ir tumši zila (RAL 5013.111.04.78800),
numuri rakstīti ar baltiem, gaismu atstarojošiem arābu cipariem (Pielikums Nr.1).
34. Ja ēkai ir divas vai vairākas ieejas, dzīvokļu numuru plāksnes ārpusē tiek izvietotas pie visām
ieejām kāpņu telpās.

35. Par individuālo dzīvokļa numura izvietošanu uz dzīvokļa ārdurvīm, ir atbildīgs dzīvokļa
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
V.

PUBLISKO ĒKU UN BŪVJU NUMURU PLĀKSNES

36. Publisko ēku un būvju (publiska ēka vai būve – ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50% ēkas vai
būves kopējās platības ir publiskas telpas) numuru plākšņu izmēri ir: platums 350mm,
augstums 500mm. Plāksnes fona krāsa ir tumši zila (RAL 5013.111.04.78800), teksts uz
plāksnes rakstīts valsts valodā ar baltiem, gaismu atstarojošiem latviešu alfabēta burtiem un
arābu cipariem.
37. Uz publisko ēku un būvju numura plāksnes norāda ielas nosaukumu un mājas numuru
(Pielikums Nr.1).
VI.

ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

38. Sastādīt pārbaudes aktus un nodot tos administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai ir
tiesīgi:
38.1. Brocēnu novada pašvaldības Būvvaldes arhitekts;
38.2. Brocēnu novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors.
39. Par Noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu nekustamā īpašuma
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apsaimniekotājam tiek
izteikts rakstisks brīdinājums un noteikts termiņš, divi mēneši, pārkāpuma novēršanai, atkārtota
pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods fiziskām personām no EUR 8 līdz EUR 28,
juridiskām personām no EUR 15 līdz EUR 56.
40. Par plāksnes neesamību uz adresācijas objekta nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam, daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apsaimniekotājam tiek izteikts rakstisks
brīdinājums un noteikts termiņš viens mēnesis pārkāpuma novēršanai, atkārtota pārkāpuma
gadījumā tiek piemērots naudas sods EUR 28.
41. 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 fiziskām personām no EUR 8 līdz EUR 28, juridiskām
personām no EUR 15 līdz EUR 56.
42. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu par šo Noteikumu pārkāpšanu pieņem Brocēnu
novada pašvaldības Administratīvā komisija.
43. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un
noteikumu pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
VII.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

44. Brocēnu novada administratīvās teritorijas ielu, nekustamo īpašumu un laukumu nosaukumu,
kā arī ēku un būvju numerācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts
divi (2) gadi ilgs pārejas periods. Pārejas periods attiecas tikai uz noteikumiem neatbilstošām
plāksnēm, kas ir izvietotas pie nekustamajiem īpašumiem. Pēc pārejas perioda beigām
pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par
noteikumu neievērošanu.
45. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

S.Dūklava

Pielikums Nr. 1
Brocēnu novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.27
Tehniskā specifikācija
Abpusēji informatīvās ielu un vietu nosaukumu norādes zīmes
Izmēri:
170 mm* 600 mm;
170 mm* 800 mm
Fonts: Helvetica LT Pro Condensed
Materiāls – alumīnijs, krāsots pulverkrāsošanas tehnikā (tumši sarkana krāsa RAL
3004.1104.57000), norādes abās pusēs no atstarojoša materiāla (baltā krāsā) attēlota
nepieciešamā informācija. Aplīmētā informācija pārklāta ar elastīgu lakas kārtu.

Stabi (balsti)
Karsti cinkota tērauda caurules stabs, garums 3500 mm, diametrs 60 mm, sieniņu biezums
1.5 mm – 2 mm. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu staba metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai,
staba augšpusē ir uzgalis, kas nodrošina aizsardzību no apkārtējās vides apstākļu
nelabvēlīgas ietekmes.
Māju nume rācijas un ielu nosaukumu plāksnes
Izmēri:
220 mm* 320 mm;
280 mm* 320 mm;
160 mm* 560 mm;
160 mm* 640 mm;
160 mm* 680 mm;
Fonts: Helvetica LT Pro Condensed
Materiāls – alumīnijs, krāsots pulverkrāsošanas tehnikā (tumši zila krāsa RAL
5013.111.04.78800), plāksnei presēta reljefa mala, plāksnes priekšējā pusē no atstarojoša
materiāla attēlota nepieciešamā informācija. Aplīmētā informācija pārklāta ar elastīgu
lakas kārtu.

Dzīvokļu nume rācijas plāksnes kāpņutelpām
Izmēri:
100 mm* 300 mm
Fonts: Helvetica LT Pro Condensed
Materiāls – alumīnijs, krāsotas pulverkrāsošanas tehnikā (tumši zila krāsa RAL
5013.111.04.78800), plāksnei presēta reljefa mala, plāksnes priekšējā pusē no atstarojoša
materiāla attēlota nepieciešamā informācija. Aplīmētā informācija pārklāta ar elastīgu
lakas kārtu.

