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Par ielu nosaukumu, ēku numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu
Beverīnas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvietojamas ielu
nosaukumu zīmes, ēku numura zīmes, māju (nekustamo īpašumu) nosaukumu plāksnes
(apdzīvotās vietās) un māju norādes (ārpus apdzīvotām vietām), kā arī norādes ar
informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem Beverīnas novada
administratīvajā teritorijā, tajā skaitā vasarnīcu (dārza māju) un zemesgabalu numura
zīmes, administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes
kontroli.
1.2. Ēku numura zīmes novada ciemos, kur ielām ir doti nosaukumi, vai māju nosaukumu
zīmes ir jāizvieto pie visiem apbūvētajiem nekustamajiem īpašumiem.
1.3. Vasarnīcu (dārza māju) un zemes gabalu numura zīmes ir jāizvieto pie visiem zemes
īpašumiem un lietojumiem.
1.4. Par māju nosaukumu, māju norāžu un numura zīmju plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu
ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
1.5. Nosaukumu un numura zīmju izvietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu labā tehniskā un
vizuālā stāvoklī (plāksne nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta, sabojāta, iztrūkstošiem
burtiem vai aizkrāsota) informācijas aktualizāciju un atbilstību Valsts valodas likuma
prasībām.
1.6. Plākšņu krāsas (paraugi šo noteikumu pielikumā) var būt atšķirīgas katrā pagastā, bet tām
jāatbilst novadā iedibinātajām tradīcijām.
1.7. Ēku numuru zīmju un plākšņu izmēri izgatavojami pēc novadā noteikta parauga Garumu
var palielināt atbilstoši mājas nosaukumam.
1.8. Vienpusējo ceļa zīmi Nr.706 “Virziena rādītājs” ar brūnu fonu uzstāda atbilstoši
standartam LVS 77-2:2014 un citas normatīvajos aktos noteiktās norādes un informācijas
zīmes (dabas un vēstures pieminekļi, u.c.) uzstāda atbilstoši noteiktajiem standartiem.

1.9. Noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz mākslinieciski veidotiem māju nosaukumiem,
norādēm un zemes gabalu numura plāksnēm no metāla, akmens vai koka.
2. Māju (nekustamo īpašumu) nosaukumi un ēku numura zīmes apdzīvotās vietās
2.1. Māju (nekustamo īpašumu) nosaukumu plāksnes vai ēku numura zīmes, izvietojamas uz
nekustamā īpašuma galvenās ēkas, neatkarīgi vai ēka paredzēta dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai.
2.2. Plāksnes vai ēkas numura zīmes jāuzstāda 2 – 2.5m augstumā no zemes.
2.3. Plāksnes vai numura zīmes jāpiestiprina pie mājas sienas fasādes, kas vērsta pret ielu. Ja
mājai no ielas ir vairākas ieejas, plāksni jāuzstāda mājas galos.
2.4. Vietās, kur plāksne vai ēkas numura zīme nav piestiprināma pie mājas sienas vai nav
pārredzama no ielas, tā piestiprināma pie sētas vai žoga, vai novietojama uz zīmju
stiprinājuma staba.
3. Māju norādes ārpus apdzīvotām vietām, ielu nosaukumu plāksnes un norādes ar
informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem
3.1. Māju (nekustamo īpašumu) nosaukumu norādes, izvietojamas pie nekustamā īpašuma
piebraucamā ceļa, neatkarīgi vai ēka paredzēta dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai
vai publiskai darbībai.
3.2. Plāksnes jāuzstāda 1.8-2.4m augstumā no zemes, pie mājas pievedceļa uz stiprinājuma
staba.
3.3. Māju norādes var būt ar bultu vai bez tās.
3.4. Ja uz viena pievedceļa atrodas vairākas mājas, tad pie māju piebraucamā ceļa uz
stiprinājuma staba novietojamas māju nosaukumu plāksnes (virzienā no augšas uz leju –
sākot ar tuvāk esošo māju).
3.5. Ielu nosaukumu plākšņu uzstādīšanu nodrošina pašvaldība un tās tiek novietotas uz
stiprinājuma stabiem 1,8 – 2,4m augstumā virs zemes ielas katrā galā.
3.6. Virziena rādītājus ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem un
norādes zīmes izvieto uz norāžu zīmju stiprinājuma stabiem.
3.7. Pie viena norāžu stiprinājuma staba atļauts izvietot vairākus virziena rādītājus uz
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem tā, lai tie neaizsegtu cits citu.
4. Vasarnīcu un zemes gabalu numura zīmes
4.1. Zemesgabala numura zīmes plāksni izvieto pie ēkas fasādes sienas vai žoga ceļa pusē, tā
lai uzraksts būtu labi salasāms. Plāksne pie ēkas sienas novietojama 2,5 - 3m augstumā
virs zemes vai pie žoga ne zemāk kā 1,4m augstumā virs zemes.
4.2. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemērots plāksnes izvietošanai, tā piestiprināma pie
norāžu zīmju stiprinājuma staba.
4.3. Numura zīmju plāksnes atbilst šādām prasībām:
4.3.1. izmēri 200x230mm;
4.3.2. fona krāsa:
4.3.2.1.
Kauguru pagastā tumši zaļa (RAL 6005), gaismu atstarojoši arābu cipari
baltā krāsā, zem numura var norādīt arī zemes gabala īpašnieka vārda iniciāli un
uzvārdu;
4.3.2.2.
Brenguļu pagastā dzeltena, gaismu atstarojoši arābu cipari melnā krāsā, zem
numura var norādīt arī zemes gabala īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu.
4.3.3. Materiāls – alumīnijs (skārds, plastikāts), krāsots pulverkrāsošanas tehnikā.
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4.4. Zemesgabala numura zīmes plāksne var neatbilst noteikumu 4.3.punkta prasībām, ja tā ir
mākslinieciski izveidota no koka, metāla vai akmens, ir labi saskatāma un saprotama. Šajā
gadījumā plāksne nevar būt mazāka par 200x230mm.
5. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole
5.1. Par plāksnes, numura zīmes vai norādes neesamību un noteikumu prasībām neatbilstošas
plāksnes izvietošanu vai saglabāšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam piemēro naudas sodu no 3 līdz 5 naudas soda vienībām.
5.2. Par noteikumu 1.5.punkta neievērošanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam piemēro brīdinājumi vai naudas sodu no 3 līdz 5 naudas soda vienībām.
5.3. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem veic
Pašvaldības policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Beverīnas novada
pašvaldības domes Administratīvā komisija, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita
institūcija.
6. Noslēguma jautājumi
6.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 6 (seši) mēnešu laikā no šo
noteikumu stāšanās spēkā uzstāda vai demontē noteikumiem neatbilstošas vai neatbilstoši
izvietotas nosaukuma vai numura plāksnes un izvieto nosaukuma vai numura plāksnes
saskaņā ar šo noteikumu prasībām.
6.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Beverīnas novada
pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv
Domes priekšsēdētājs

J.Fūrmanis
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