2014.gada 30.jūnijā

Grozījumi:
 Ar 2016.gada 29.marta sēdes lēmumu (prot Nr.3, 44§)
 Ar 2018.gada 30.janvāra sēdes lēmumu (prot Nr.1,29§)

Saistošie noteikumi Nr.7
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2014.gada 30.jūnija sēdes
lēmumu (prot.Nr.7, 78.§)

Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai
nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem
Baldones novadā izvietošana un noformēšana
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu
un 43.panta pirmās daļas 5.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Baldones novada administratīvajā
teritorijā (turpmāk – Baldones novads) noformējamas un izvietojamas ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, vienģimeņu, divģimeņu mājas, rindu mājas, daudzdzīvokļu dzīvojamie nami, dārza mājas,
administratīvās ēkas (turpmāk – ēkas) numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes
un karoga turētāji pie nekustamiem īpašumiem.
2. Nekustamo īpašumu nosaukumu vai numerācijas plāksnes jāizvieto 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 Baldones novada vizuālo tēlu;
3.2. izveidot un uzturēt ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu
plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes Baldones novadā, saskaņā ar Noteikumu pielikumos
paredzēto noformējumu;
3.3. nodrošināt nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Baldones novadā .

II. Ielu nosaukumu plāksnes (1. pielikums)
4. Ielu nosaukumu plāksnes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:
4.1. plāksnes izmērs: platums 560mm līdz 1100 mm, augstums 160 mm;
4.2. plāksnes krāsa:
4.2.1. plāksnes pamatne – sniegbalta, krāsu kods RAL 9016;
4.2.2. apmale un teksts – melniem, gaismu atstarojošiem burtiem.
4.3. materiāls un apdare: cinkots skārds, finieris vai plastikāts.
5.Plāksnes izvietojamas ielu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams
izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu. Plāksnes izvietojamas ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes
un ne augstāk kā 2,5 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.
8.Ielu nosaukumu plāksnes izvietojamas visās ielās Baldones novada teritorijā.
9.Ielu nosaukumu plāksnes izgatavoto, izvieto un uztur Baldones novada pašvaldība par budžeta
līdzekļiem.
III. Nekustamo īpašumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes
10. Nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes (turpmāk – plāksne)
tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:

10.1. Ēkas numuru plāksnes (2.pielikums)
10.1.1. plāksnes izmērs: platums 220 mm, augstums 320 mm
10.1.2. plāksnes krāsa:
10.1.2.1. plāksnes pamatne – sniegbalta, krāsu kods RAL 9016;
10.1.2.2. apmale un teksts – melniem, gaismu atstarojošiem burtiem.
10.1.3. materiāls un apdare: cinkots skārds, finieris vai plastikāts.
10.1.4. Uz ēkas numuru plāksnes norāda ielas nosaukumu un mājas numuru. Uz ēkas numura
plāksnes ir pieļaujams norādīt nekustamā īpašnieka vārda iniciāli, uzvārdu un juridiskās personas
nosaukumu var aizvietot ar uzrakstu “Privātīpašums”.
(Grozīts ar 2016.gada 29.marta sēdes lēmumu (prot Nr.3, 44§))
10.2. Nekustamā īpašuma un ēkas nosaukuma plāksnes (3.pielikums)
10.2.1. plāksnes izmērs: platums 560 mm-1000 mm, augstums 160 mm
10.2.2. plāksnes krāsa:
10.2.2.1. plāksnes pamatne – sniegbalta, krāsu kods RAL 9016;
10.2.2.2. apmale un teksts – melniem, gaismu atstarojošiem burtiem.
10.2.3. materiāls un apdare: cinkots skārds, finieris vai plastikāts.
10.2.4. Uz nekustamā īpašuma un ēkas 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 1,2 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. Staba novietošana jāsaskaņo ar Baldones novada 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.
15. Aizliegts stiprināt plāksnes pie žoga kustīgajām daļām – vērtnēm.
16. Par ēkas numura vai nosaukuma plāksnes izvietošanu, atbilstoši noteikumiem, ir atbildīgs
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
17. Ēkām kurām uz saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi ir nosaukuma plāksne, bet tā neatbilst
noteiktai krāsai vai izmēram, nomaiņa nav nepieciešama, plāksnes maiņa paredzēta rekonstruējot
ēku vai citā gadījumā, kas saistīts ar nosaukuma maiņu, īpašnieka maiņu.
IV. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes (4. pielikums)
18. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes izvieto ēkas ārpusē virs ieejas
kāpņu telpā – plāksne, uz kuras norādīti dzīvokļu numuri attiecīgajā kāpņu telpā.
18.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes tiek izgatavotas, ievērojot šādus
noteikumus:
18.1.1. plāksnes izmērs: platums 200 – 500 mm, augstums 100 mm;
18.1.2. plāksnes krāsa:
18.1.2.1. plāksnes pamatne – sniegbalta, krāsu kods RAL 9016;
18.1.2.2. apmale un teksts – melniem, gaismu atstarojošiem burtiem.
18.1.3.materiāls un apdare: cinkots skārds, finieris vai plastikāts.

19. Ja ēkai ir divas vai vairākas ieejas, dzīvokļu numuru plāksnes ārpusē tiek izvietotas pie visām
ieejām kāpņu telpās.
20. Par dzīvokļu numuru plāksnes izvietošanu ēkas ārpusē ir atbildīgs nama apsaimniekotājs.
21.Par individuālo dzīvokļa numura izvietošanu uz dzīvokļa ārdurvīm, atbilstoši noteikumiem, ir
atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
V. Karoga turētāja izvietošana
22. Latvijas valsts karogu jāizvieto, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
23. Par šo normatīvo aktu neievērošanu personas saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā vai Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.

VI. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu
24. Kontrolēt Noteikumu izpildi, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par
pienākumu izpildīt noteiktu darbību izdošanu un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus
atbilstoši savai kompetencei ir Baldones novada pašvaldības policija.
(Grozīts ar 2016.gada 29.marta sēdes lēmumu (prot Nr.3, 44§))
25. Šī noteikuma 2., 3. un 4.nodaļas neievērošanas gadījumā tiek piemērots brīdinājums vai naudas
sods – no Euro 5,00 līdz Euro 25,00.
(Grozīts ar 2016.gada 29.marta sēdes lēmumu (prot Nr.3, 44§))
26. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Baldones novada pašvaldības
administratīvā komisija.
27. Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un ar savu
darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
VII. Noslēguma jautājumi
28. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Baldones novada
domes informatīvajā izdevumā “Baldones Ziņas”.
Novada domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

1.pielikums
Baldones novada domes pašvaldības
30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā
izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi”
Baldones novada ielu nosaukumu norāžu zīmju plāksnes paraugs

Ielu nosaukumu plāksnes

1.
Plāksnes izmēri:
Platums 560 mm līdz 1100 mm, augstums 160 mm
2.
Krāsas:
Fons – sniegbalts, krāsu kods RAL 9016
Apmale (5 mm plata, 8 mm attālumā no plāksnes malas) , burti –
melnā atstarojošā krāsā
3.
Fonts:
Arial Bold , burtu augstums 70 mm

Baldones novada domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

2.pielikums
Baldones novada pašvaldības
30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā
izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi”

Ēkas numura plāksnes

1. Plāksnes izmēri:
Platums 220 mm , augstums 320 mm.
2. Krāsas:
Fons – sniegbalts, krāsu kods RAL 9016
Apmale (5 mm plata, 8 mm attālumā no plāksnes malas) , burti, cipari
– melnā atstarojošā krāsā
3.Fonts:
Arial Bold , ciparu augstums viencipara numuriem- 120 mm, divciparu numuriem- 100
mm, burtu augstums- 22 mm
Baldones novada domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

3.pielikums
Baldones novada pašvaldības
30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā
izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi”

Nekustamā īpašuma un ēkas nosaukuma plāksne

1. Plāksnes izmēri:
Platums 560 mm līdz 1100 mm, augstums 160 mm. Izmērs var tikt mainīts saskaņojot
ar Baldones novada Būvvaldi, ja nosaukums ir garš un to nevar ietilpināt noteikto
izmēru plāksnē
2. Krāsas:
Fons – sniegbalts, krāsu kods RAL 9016
Apmale (5 mm plata ,8 mm attālumā no plāksnes malas) , burti
– melnā atstarojošā krāsā
3. Fonts:
Arial Bold , burtu augstums 70 mm

Baldones novada domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

4.pielikums
Baldones novada pašvaldības
30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā
izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi”

Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes

1. Plāksnes izmēri:
Platums 200 – 500 mm, augstums 100 mm
2. Krāsas:
Fons –sniegbalts, krāsu kods RAL 9016
Apmale (3 mm plata, 6 mm attālumā no plāksnes malas) , cipari
– melnā atstarojošā krāsa
3. Fonts
Arial Bold, ciparu augstums 50mm

Baldones novada domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

2014.gada 30.jūnijā
Pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru
vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā
izvietošanas un noformēšana”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija

sadaļas
1. Projekta nepieciešamības

Pašreiz Baldones novadā nav noteiktas prasības ielu un nekustamo

pamatojums

īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu
un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā
izvietošanai un noformēšanai.

2.Īss projekta satura

Saistošie noteikumi norāda

izklāsts

ielu un nekustamo īpašumu

nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu dizainu
un izvietošanas kārtību, kā arī nosaka personas, kas ir tiesīgas
kontrolēt noteikumu ievērošanu. Noteikumos noteikts maksimālais
piemērojamais soda apmērs un termiņš norāžu, kas neatbilst
noteikumiem, nomaiņai.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Plānotās izmaksas Euro 1000,00.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiks ietekmētas.

6. Informācija par

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā novada iedzīvotāju interesi

konsultācijām ar
privātpersonām

par prasībām ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu dizainam,
kā arī to izvietošanas kārtībai.

Baldones novada domes
priekšsēdētāja

K. Putniņa

