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                                                                                                                            APSTIPRINĀTI: 

ar Alsungas novada domes 
2015.gada 18.jūnija sēdes 

Protokollēmumu Nr.6#3 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2015 
 

Par kārtību, kādā izvietojamas ielu,  laukumu un māju nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes  
Alsungas novadā 

 
Izdoti saskaņā  

ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 5.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un māju nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes 
Alsungas novada lauku teritorijā, Alsungas un  Almāles ciemu teritorijās  

2. Ielu un māju nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes izgatavo no izliekta nerūsējoša skārda vai 
plastikāta saskaņā ar šo noteikumu 1.,  2. un 3.pielikumā apstiprinātajiem paraugiem (turpmāk – etalons). 

3. Ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu un numerācijas plāksnes latviešu valodā. 
4. Ielu un māju nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju izvietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu labā 

tehniskā un vizuālā stāvoklī (nesabojātas, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem) un aktualizāciju. 
5. Ja ielu un māju nosaukuma plāksni, ēku un telpu grupu numura zīmi nav iespējams izvietot šajos noteikumos 

noteiktajā vietā, persona iesniedz Alsungas novada domes Būvvaldē iesniegumu, norādot pamatojumu, kāpēc 
nav iespējams veikt izvietošanu šajos noteikumos noteiktajā vietā vai veidā. Būvvalde saskaņo attiecīgās zīmes 
izvietošanu citā vietā. 

II. Ielu nosaukuma plākšņu izvietošanas pamatprincipi un kārtība 

6. Ielu nosaukuma plākšņu izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām nodrošina Alsungas 
novada pašvaldība un ir atbildīgs Alsungas novada pašvaldības izpilddirektors 

7. Ielu nosaukumu plāksnes izvieto  krustojumā, uz  ielas stūra, tās tiek veidotas atbilstoši etalonam, plākšņu izmēri 
– 170x600 mm, teksts – Valsts valodā. 

8. Ja ielai piegulošie stūra zemesgabali ir apbūvēti pēc perimetrālās apbūves principa, ielu nosaukuma plāksnes 
izvieto uz  šķērsielas stūra, piestiprinot tās pie ēkas vai būves 2,2 m augstumā no zemes un 0,3 – 0,5 m attālumā 
no ēkas stūra. 

9. Ja ielai piegulošie stūra zemesgabali nav apbūvēti vai ja būve ir ar atkāpi no ielas, ielu nosaukuma plāksnes 
izvieto pie īpaši uzstādīta 2,0 m augsta norāžu staba. 



10. Ja stūra zemesgabals ir iežogots un nav iespējams izvietot norāžu stabu (piemēram, nepietiekams ielas 
platums), ielas nosaukuma plāksni izvieto pie žoga augšējās malas 0,3 – 0,5 m attālumā no stūra. 

11. Ja pieņemts lēmums par ielas nosaukuma piešķiršanu vai maiņu, Alsungas novada pašvaldība attiecīgās ielas 
nosaukuma plāksnes izvietošanu vai maiņu veic trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 

III. Ēku nosaukuma un numura zīmju izvietošanas kārtība 
 

12. Par ēkas nosaukuma vai numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs 
ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 

13. Ēkas numura vai nosaukuma zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai 
darbībai paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese. 

14. Mājas nosaukuma zīme tiek veidota atbilstoši etalonam ar izmēriem 170x600mm un uzrakstu latviešu valodā. 
15. Adresei ēkas numura vai nosaukuma zīmē jāatbilst Adrešu reģistra datiem. 
16. Ēkas numura zīme tiek veidota atbilstoši etalonam; zīmju izmēri – 250x300, 200x300 , 300x450 mm., 
17. Ēkas numura zīmi izgatavo, norādot tajā šādu informāciju valsts valodā: 

17.1. ielas nosaukumu; 
17.2. ēkas numuru; 
17.3  papildus uz numura zīmes var norādīt: 
17.3.1. norādi par ēkas piederību: 
17.3.2. vārdu "privātīpašums" vai ēkas īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, vai arī juridiskas personas nosaukumu; 
17.3.3. vārdus "valsts īpašums", ja ēkas īpašniece ir valsts; 
17.3.4. vārdus "pašvaldības īpašums", ja ēkas īpašniece ir pašvaldība; 
17.3.5. vārdu "kopīpašums", ja ēka ir valsts un pašvaldības, valsts un privātpersonas, pašvaldības un 
privātpersonas īpašumā. 

18. Ēkas nosaukuma vai numura zīmi izvieto uz fasādes vai sienas, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta 
adrese 2,2 m augstumā no zemes, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas 
stūra. 

19. Iekšpagalmos un mikrorajonos ēkas numura zīmi papildus var izvietot pie fasādes, kas redzama no piebraucamā 
ceļa, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 2,2 m augstumā no zemes, 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra. 

20. Daudzdzīvokļu namiem, kuriem ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas numura zīmi papildus var izvietot uz fasādes, 
kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi). 

21. Ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un ēkas nosaukums vai  numura zīme pie fasādes nav skaidri saskatāma, to var 
izvietot pie žoga  ieejas īpašumā. 

22. Vietās, kur ēkas fasāde nav piemērota (redzamību apgrūtina koki vai krūmi, ēka atrodas tālāk par 15 m no 
braucamās daļas u.tml. gadījumi) nosaukuma izvietošanai, plāksne piestiprināma uz stabiņa, kas izvietots 
nekustamā īpašuma robežās pie nobrauktuves no ielas vai ceļa, vai servitūda ceļa sākumā, kas ved uz  
mājām.Atļaut ēku nosaukumu plāksnes izvietot uz mākslinieciski noformētiem stabiņiem. 

23. Ja pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu vai maiņu (vai mainoties noteikumu 15.punktā minētajai 
informācijai), ēkas nosaukuma vai numura zīmi izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole 

24. Par šo noteikumu pārkāpšanu zemesgabala, ēkas vai telpu grupas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 līdz 150 euro. 

25.  Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir 
tiesīgas Alsungas novada pašvaldības policijas amatpersonas saskaņā ar likumu "Par policiju". 

26. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Alsungas novada domes Administratīvā komisija. 
 

V. Noslēguma jautājumi 
 

27. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alsungas ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā 
www.alsunga.lv  

28. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 
kārtībā. 

 



Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 

1. Pielikums  
18.06.2015.SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.6/2015 

“Par kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un māju nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Alsungas novadā 
 
 
 
 

NOSACĪJUMI ĒKU NUMURZĪMEI UN NOSAUKUMIEM 
 

 
Ēku numurzīmju izmēri 250 x 300 mm vai 200 x 300 mm. 
Daudzstāvu ēku numurzīmju izmēri 300 x 450 mm. 
Māju nosaukumu plākšņu izmēri 170x600 
Pamatne krāsota – cinkota skārda vai alumīnija kompozītmateriāls. Uzraksta Fonts Helvetica Ultra Compressed. Regular 
Alsungas novada Alsungas un Almāles ciemos jaunas plāksnes izgatavojamas tumši zilā krāsā – pulverkrāsa RAL5013 
vai līmplēve (piemēram, Oracal 50 Dark blue vai analoga) ar baltu apmali un uzrakstiem baltā krāsā, latviešu valodā. 
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NOSACĪJUMI IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU PLĀKSNEI 
 
 
 

 
Ielu un laukumu nosaukuma plākšņu izmēri - 170 x 600 mm 
Pamatne krāsota - cinkota skārda vai alumīnija kompozītmateriāls. Uzraksta Fonts Helvetica Ultra Compressed Regular. 
Alsungas novada Alsungas un Almāles ciemos jaunas plāksnes izgatavojamas tumši zilā krāsā - pulverkrāsa RAL 5013 
vai līmplēve (piemēram, Oracal 50 Dark blue vai analoga), un uzrakstiem baltā krāsā, latviešu valodā. 
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MĀJU NOSAUKUMU PLĀKSNES PARAUGS 

 

 

 

 

 

 

 2000-2500 mm 

 

 

 60 mm 

 

  

 

 

Specifikācija: 
 
Pamatne: izmēri - 600 x 170mm, cinkots skārds, malas locītas,( gals var būt bultveida) 
Fons: tumši zilas krāsas kods RAL 5013 kobalta zilais vai ORACAL 50 Dark blue 
Apmale, teksts: balts 3M atstarojošs 
Teksts: 80 mm Helvetica Ultra Compressed Regular. 
Stiprinājums: metāla riņķis 4 mm, cinkots, ieiet plāksnes garumā 
Stabiņš: cinkota metāla caurule, diametrs 60 mm 

Priekšsēdētājs  A.Sokolovskis 

SMILGAS 


