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APSTSTIPRINĀTI 
ar Pārgaujas novada domes  

22.09.2016. lēmumu (protokols Nr. 10, 4.§) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 
 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju  un nekustamo īpašumu, 
infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu  norāžu noformēšanas un izvietošanas 

kārtību Pārgaujas novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  
43.panta pirmās daļas 5.punktu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi “Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju un nekustamo 
īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norāžu noformēšanas un izvietošanas 
kārtību Pārgaujas novadā”, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ēku numuru vai nosaukumu, ielu 
nosaukumu zīmes un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes.   

2. Ēku numuru vai nosaukumu zīmes, ielu nosaukumu zīmes, un nekustamo īpašumu, 
infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes izvieto un uztur nekustamo īpašumu 
īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. 

 
II. Ēku numuru vai nosaukumu zīmju noformēšana un izvietošana 

4. Ēku numuru vai nosaukuma zīmes, tiek izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus (paraugs 
pielikumā Nr.1): 

4.1. zīmes pamatne ir karmīnsarkanā krāsā ( „Burgundy”) ar baltu, atstarojošu rāmi un 
uzrakstu latviešu valodā baltiem, atstarojošiem burtiem, ieteicams Helvetica fontā; 
4.2. numura zīmes izmērs: augstums ir 320 mm, platums 220 mm; nosaukuma zīmes 
augstums ir no 170 mm līdz 200 mm, garums no 600 mm līdz 850 mm.  
4.3. norādāmā informācija uz ēkas numura zīmes:  
 4.3.1. ielas nosaukums (rakstāms pilns ielas nosaukums ar mazajiem burtiem); 
 4.3.2. ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas 

numura zīmē rakstāms cipars un lielais burts); 
 4.3.3. ēkas piederība pēc īpašnieka izvēles: 

4.3.3.1. privātīpašums vai īpašnieka vārda pirmais burts un uzvārds, vai 
juridiskās personas nosaukums atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā; 

  4.3.3.2. valsts īpašums; 
  4.3.3.3. pašvaldības īpašums; 
  4.3.3.4. kopīpašums. 

5. Ēku numuru vai nosaukumu zīmes novietojamas uz fasādes, kas vērsta pret ielu, 2 m līdz 2,5 m 
augstumā un 0,5 m līdz 1m attālumā no ēkas stūra, kas tuvāks blakus ēkai ar mazāku kārtas 
numuru.  
6. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā – ēkas numuru vai nosaukumu plāksne 
izvietojama uz žoga pie ieejas vārtiem vai atsevišķa staba.  
7. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu zīmes. 

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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III. Ielu nosaukumu zīmju noformēšana un izvietošana 

8. Ielu nosaukumu zīmes tiek izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus (paraugs pielikumā Nr.2): 
8.1. zīmes pamatne ir karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”) ar baltu, atstarojošu rāmi un 
uzrakstu latviešu valodā baltiem, atstarojošiem burtiem, DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift 
fontā; 
8.2. zīmes izmērs: augstums ir 200 mm, garums no 700 mm līdz  850 mm; 

9. Ielu nosaukuma zīmes izvietojamas ielu krustojumos ielas aizsargjoslā uz speciāli izgatavotiem 
balstiem, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas 
nosaukumu. Zīmes izvietojamas ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no 
zemes. 

10. Vietās, kur pret ielu vērstā ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma zīmes uzstādīšanai, 
zīmes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, uz ēkas sienas vai 
žoga 30 cm attālumā no ēkas vai žoga stūra.  

 

IV.  Nekustamo īpašumu norāžu noformēšana un izvietošana  

11. Nekustamo īpašumu (māju, viensētu) norādes tiek izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus 
(paraugs pielikumā Nr.3): 

11.1. norādes pamatne ir karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”)  ar baltu, atstarojošu rāmi un 
uzrakstu latviešu valodā baltiem, atstarojošiem burtiem, ieteicams DIN Mittelschrift vai DIN 
Engschrift fontā; 
11.2. norādes izmērs: augstums ir 200 mm, garums no 800 mm līdz 1200 mm. 

12. Norāde uz nekustamo īpašumu jāizvieto vietā, kur piebraucamais ceļš savienojas ar valsts vai 
pašvaldības ceļu.  
13. Norāde jāizvieto uz cinkota norāžu balsta  no 2,5 m līdz 3 m augstumā. 
14. Ja no valsts vai pašvaldības ceļa atzarojas piebraucamais ceļš uz vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem, tad pie šī ceļa atzara norādes uzstāda uz viena balsta, pēc iespējas ievērojot vienādu 
norāžu garumu. Norādēs vēlams iekļaut informāciju par attālumu līdz nekustamajiem īpašumiem.  
15. Norādes jāuzstāda tajā ceļa pusē, kurā atrodas nobrauktuve uz nekustamo īpašumu. Norādes 
uz nekustamo īpašumu nedrīkst uzstādīt kopā ar ceļa zīmēm un tā nedrīkst traucēt citu ceļa zīmju 
redzamību.  
16. Nekustamā īpašuma (māja, viensēta) nosaukuma zīme jānovieto redzamā vietā pagalmā vai 
pie iebrauktuves pagalmā, vai saskaņā ar Noteikumu otrajā nodaļā noteikto kārtību. 
 

V. Infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu  norāžu noformēšana un izvietošana 

17. Pašvaldībai piederošu infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes tiek izgatavotas, 
ievērojot šādus nosacījumus (pielikums Nr.4): 

17.1 norādes pamatne ir baltā atstarojošā krāsā ar Pārgaujas novada logo un rāmi un 
uzrakstu karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”), latviešu un angļu valodā; 
17.2. norādes izmērs: pie valsts nozīmes ceļiem augstums ir 400 mm, garums 2200 mm, pie 
pašvaldības ceļiem augstums ir 300 mm, garums 1650 mm, apdzīvotās vietās augstums ir 
200 mm, garums 800 mm. 

 

18. Citām personām piederošu infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes tiek 
izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus (pielikums Nr.5): 

18.1. norādes pamatne ir baltā atstarojošā krāsā ar rāmīti un uzrakstu karmīnsarkanā krāsā 
(„Burgundy”), latviešu un angļu valodā pēc īpašnieka izvēles. Uzņēmuma profils var tikt 
atspoguļots vienā vai vairākās papildu plāksnēs, kas piestiprināmas pie norādes;  
 18.2. Norādes izmērs: augstums ir 300 mm, garums 1500 mm, papildu plāksnes augstums 
ir 150 mm, garums 950 mm.  

 

VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole 

19. Noteikumu izpildi kontrolē Pārgaujas novada pašvaldības policijas amatpersona.  
 

VII. Noslēguma jautājumi 
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20. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Pārgaujas 
novada vēstis”. 
21. Papildus šajos Noteikumos noteiktajām ēku nosaukumu un nekustamo īpašumu, 
infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādēm ir atļauts saglabāt mākslinieciski 
noformētas nosaukumu zīmes. 
22. Neatbilstošas ēku numuru vai nosaukumu zīmes, ielu nosaukumu zīmes, un nekustamo 
īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes nomaināmas līdz 2019.gada 
1.novembrim atbilstoši šo noteikumu prasībām. 
 

 

Domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS 

1. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Ēku numuru vai nosaukumu zīmju paraugi  

 

 

Specifikācija: 

Pamatne: karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”)  

Izmērs: numuru zīmēm 220 mm x 320 mm, nosaukumu zīmēm augstums no 170 mm līdz 
200mm, garums no 600 mm līdz 850 mm  

Apmale, teksts: balts, atstarojošs  

Fonts: ēku numuru zīmēm Helvetica, nosaukumu zīmēm DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  

 

2. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Ielu nosaukumu zīmju paraugs 

 

Specifikācija: 
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Pamatne: karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”)  

Izmērs: 200 mm x 700 mm  vai 200 mm x 850 mm 

Apmale, teksts: balts, atstarojošs  

Fonts: DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  
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3. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Nekustamo īpašumu (māju, viensētu) norāžu  paraugi 

 

Specifikācija: 

Pamatne: karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”)  

Izmērs: 200 mm x 800 mm,  200mm  x 1000 mm vai 200 mm  x 1200 mm 

Apmale, teksts: balts, atstarojošs  

Fonts: DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  

 

4. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Pašvaldības infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norāžu paraugi 

 

 

Specifikācija: 

Pamatne: baltā atstarojošā krāsā ar Pārgaujas novada logo  
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Izmērs: 400 mm x 2200 mm un 300 mm x 1650 mm 

Apmale, teksts: karmīnsarkanā krāsā (Latvijas karoga krāsā; „Burgundy”), latviešu un angļu 
valodā 

Fonts: DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  

 
 

 
 

5. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Citām personām piederošu infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norāžu paraugi  

 

 

 

 

 

Specifikācija: 

Norādes un papildus plāksnes pamatne: baltā atstarojošā krāsā  

Izmērs: Norādes izmērs ir 300 mm x 1500 mm, papildus plāksnes augstums 150 mm, garums 
950 mm.  

Teksts: karmīnsarkanā krāsā (Latvijas karoga krāsā; „Burgundy”), latviešu un,  angļu valodā pēc 
izvēles.  

Fonts: DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju  un nekustamo īpašumu, 
infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu  norāžu noformēšanas un izvietošanas 

kārtību Pārgaujas novadā 
 

Īss Noteikumu 

satura izklāsts   

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

7.punktu, Pārgaujas novada pašvaldība izstrādājusi saistošos noteikumus, 

ar kuriem nosaka kārtību, kādā Pārgaujas novada administratīvajā 

teritorijā izvieto ielu nosaukumu , ēku numuru (nosaukumu) zīmes, 

skaidri saprotamus zīmju un plākšņu izvietošanas principus, kā arī 

atbildīgās personas par to izvietošanu un uzturēšanu, lai veidotu vienotu 

Pārgaujas novada vizuālo tēlu, nodrošinātu iespēju viegli orientēties 

ciemu un lauku teritorijās tās iedzīvotājiem un viesiem, atvieglotu 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu. Par ēku un telpu grupu 

numura zīmēm vai nosaukumiem atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs. Noteikumos detalizēti izvirzīti zīmju un norāžu izvietošanas 

principi. Ielu, ēku un telpu grupu numura zīmju grafiskais dizains netiek 

radikāli mainīts, tādēļ personām, kas izvietojušas zīmes vai arī vēlas 

izgatavot tās noformējot mākslinieciski, tās nevajadzēs izgatavot no jauna 

līdz tās nebūs fiziski nolietojušās. Ar šiem noteikumiem tiek apstiprināts 

zīmju un norāžu dizaina paraugs tās uzlabojot ar atstarojošu virsmu.   

Noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums   

Līdz šo noteikuma apstiprināšanai Pārgaujas  novada administratīvajā 

teritorijā nebija spēkā esošu saistošo noteikumu ēku numuru , ielu 

nosaukumu zīmju un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un 

tūrisma objektu  norāžu regulējumam. Saistošo noteikumu projekta mērķis 

ir noteikt vienotu kārtību šo zīmju un norāžu izstrādāšanā un uzstādīšanā. 

Veidot un uzturēt vienotu Pārgaujas novada vizuālo tēlu,  nodrošināt 

nekustamā īpašuma un/vai uzņēmuma/iestādes atrašanās vietas 

noteikšanu.  

Uzņēmējdarbības 

vide pašvaldības  

teritorijā   

Attiecināms.   

Plānotā  ietekme uz 

pašvaldības budžetu  

             Saistošo noteikumu izpildei - pašvaldības ēku, pašvaldības iestāžu 

un ciemu ielu nosaukumu zīmju izvietošanai, Pašvaldības plānotais budžets  

7 000.00 euro.   

Informācija   par 

administratīvajām 

procedūrām    

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Pārgaujas  novada pašvaldība 

(pašvaldības ēku, pašvaldības iestāžu un ciemu ielu nosaukumu zīmju un  

norāžu izvietošanai), ēku un telpu grupu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. 

Saistošo noteikumu izpildes kontroli, atbilstoši savai kompetencei, veic 

Pārgaujas novada pašvaldības policijas amatpersona.  
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Administratīvās 

procedūras un 

konsultācijas ar 

privātpersonām   

Ir notikušas  organizētas sarunas ar novada iedzīvotājiem.  

 

 


