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Ludzā
Ludzas novada domes 28.02.2013. saistošie noteikumi Nr.6 „ ku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība
Ludzas novadā” ar grozījumiem:
• Ludzas novada domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr.54 (Ludzas novada domes 28.11.2013. s des l mums (prot.Nr.25, 35.§)).

Aktu l redakcija uz 01.01.2014.

Saistošie noteikumi Nr.6
APSTIPRIN TI
ar Ludzas novada domes
28.02.2013. s des l mumu
(protokols Nr.4, 45.§)

ĒKU NUMURZĪMJU, IELU VAI LAUKUMU NOSAUKUMU
NORĀŽU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA LUDZAS NOVADĀ
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5.punktu

1. Visp r gie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ludzas novada administratīvajā teritorijā
izvietojamas ku numurzīmes, nosaukumi, ielu vai laukumu norādes, kā arī virziena norādes
uz atsevišķiem objektiem (lauku viens tas, publiskas, administratīvas, ražošanas kas).
1.2. Noteikumi attiecas uz visu Ludzas novada administratīvo teritoriju, neatkarīgi no
zemes un ku piederības.
1.3. Numurzīmes pie kām izvieto un uztur kārtībā
pilnvarotas personas - apsaimniekotāji.

ku īpašnieki, valdītāji vai to

1.4. Pašvaldībai piederošu ielu un laukumu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā
Ludzas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība).
1.5. Privātīpašumā esošu ielu un laukumu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā
zemes īpašnieks.
1.6. Norādes uz atsevišķiem objektiem izvieto un uztur kārtībā šo objektu īpašnieki,
valdītāji vai to pilnvarotas personas-apsaimniekotāji.

2. ku numurz mju, ielu un laukumu nosaukumu un nor žu izvietošana
2.1. Pie kas blīvi apdzīvotās vietās (pils tā, ciemos) jābūt vismaz vienai
numurzīmei/nosaukumam, kas izvietojami uz galvenās fasādes uz ielas/ceļa pusi.
2.1.1. Ja kai ir vairākas ieejas un galvenā ieeja ir sānu vai pagalma fasād ,
numurzīmes/nosaukums izvietojams uz galvenās fasādes uz ielas/ceļa pusi un pie
ieejas.
2.2. Ja ka atrodas iekškvartālā, numurzīme/nosaukums izvietojams uz fasādes, kura
redzama no galvenās pieejas (piebrauktuves).
2.3. Ja ka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā – kas numurzīme/nosaukums
izvietojams uz žoga pie ieejas vārtiem vai atsevišķa staba, atbilstoši šo noteikumu
3.2.punktam.
2.4. Ja kas fasādes pav rstas pret vairākām ielām/ceļiem vai kai ir vienādas nozīmes
ieejas vairākās fasād s, numurzīme/nosaukums izvietojams uz katras no šīm fasād m.
2.5. kas numurzīme/nosaukums izvietojams 2,0 – 2,5 m augstumā (apakš jā mala) no
zemes.
2.5.1. Ja ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasād , numurzīme/nosaukums izvietojams uz
kas fasādes (no ielas puses) labajā pus 30 cm attālumā no kas stūra;
2.5.2. ja numurzīme/nosaukums šo noteikumu 2.5.1. gadījumā no ielas puses nav
saredzams, numurs izvietojams citā no ielas puses labi redzamā vietā.
2.6. kas numurzīmi/nosaukumu nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem,
kolonnām, apmal m un citām arhitektoniskām detaļām.
2.7. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķ rsielas stūra kas 2,0 – 2,5 m augstumā
no zemes (apakš jā mala) un 30 cm attālumā no kas stūra. Ja ka atrodas atstatu no ielas –
dārzā vai pagalmā – ielas nosaukuma plāksni izvieto uz žoga vai uz atsevišķa staba.
2.8. Ielu vai laukumu nosaukumu norādes, ku numurzīmes/nosaukumus var izvietot uz
atsevišķiem stabiem, kuru dizains un izvietojums saskaņojams Ludzas novada būvvald
(turpmāk – Būvvalde).
2.9. Ja kas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ielas vai laukuma nosaukuma
norādes vai kas numurzīmes/nosaukuma izvietošanu, tad tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo
Būvvald .
2.10. ku numurzīmju/nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanai nav
nepieciešamas īpašas atļaujas, ja numurzīmju/nosaukumu un norāžu dizains un izvietojums
pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām.
2.11. ku numurzīm m/nosaukumiem, ielu vai laukuma nosaukuma norād m ir jābūt labā
tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem).
2.12. Tekstam uz ku numurzīm m/nosaukumiem, ielu vai laukumu, kā arī atsevišķu
objektu nosaukumu norād m ir jābūt valsts valodā.
2.13. Virziena norāde uz lauku s tu jāizvieto vietā, kur s tas iebraucamais ceļš savienojas
ar valsts vai pašvaldības ceļu. Virziena norādes zīm m jāatbilst šo noteikumu 3.1.punkta
prasībām.
2.14. Lauku s tas nosaukums jānovieto redzamā vietā pagalmā vai pie iebrauktuves
pagalmā. Lauku s tas nosaukuma dizainu un konkr tu atrašanās vietu pašvaldība
nereglament .

3. Dizaina un inform cijas pras bas
3.1. Dizaina prasības:
3.1.1. krāsas:
3.1.1.1. ku numurzīm m/nosaukumiem, ielu vai laukumu nosaukumiem un
virziena norād m, kuras atrodas valsts nozīmes pils tbūvniecības
pieminekļa Nr.7441 (Ludzas pils tas v sturiskais centrs) aizsardzības
teritorijā - balti burti un cipari uz tumši brūna fona, iev rojot toņu robežas
p c RAL kataloga RAL 8004, vai analogs, jāizstrādā saskaņā ar paraugu
(1. pielikums).
3.1.1.2. ku numurzīm m/nosaukumiem, ielu vai laukumu nosaukumiem un
virziena norād m - balti burti un cipari uz tumši zila fona, iev rojot toņu
robežas p c RAL kataloga RAL 5013.111.04.78800, vai analogs, jāizstrādā
saskaņā ar paraugu (2. pielikums).
3.1.1.3. ku numurzīm m/nosaukumiem, ielu vai laukumu nosaukumiem Ludzas
novada ciemu teritorijā un virziena norād m uz lauku viens tām - balti
burti un cipari uz tumši zaļa fona, iev rojot toņu robežas p c RAL kataloga
RAL 6005.111.04.63010, vai analogs, jāizstrādā saskaņā ar paraugu
(3. pielikums).
3.1.2. materiāli – krāsota plāksne ar līmpl ves burtiem un cipariem vai krāsota metāla
plāksne ar krāsotiem burtiem un cipariem;
3.1.3. izm ri:
3.1.3.1. ku numurzīm m/nosaukumiem savrupmājām, mazstāvu dzīvojamām
vienģimenes, divģimeņu
kām – 320x220mm vai 320x260mm,
daudzdzīvokļu kām, publiskām, administratīvām, ražošanas kām –
320x440mm vai 400x400mm (4.pielikums);
3.1.3.2. ielu vai laukumu nosaukumu un virzienu norād m – 160x560mm,
160x640mm vai 160x680mm ielas vai laukuma nosaukuma izvietošanai
nepieciešamais garums (4.pielikums).
3.1.4. nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar būvvaldi var mainīt plāksnes dizainu un
izm rus.
3.1.5. izvietojamo ielas nosaukuma un kas numerācijas norādes plāksnes uz stabiem
jāizstrādā saskaņā ar paraugu (5. pielikums).
3.2. Informācijas prasības ku numurzīm m/nosaukumiem, ielu vai laukumu nosaukumu
norād m:
3.2.1. kas numurzīm s norādāms:
3.2.1.1. ielas nosaukums;
3.2.1.2. kas numurs (ja kas numurs satur gan ciparu, gan alfab ta burtu, tad kas
numurzīm lietojams cipars un lielais burts, piem ram, 3A);
3.2.1.3. kas piederība;
3.2.2. nekonkretiz jot īpašnieka personu, kas piederība norādāma šādi:
3.2.2.1. privātīpašums;
3.2.2.2. valsts īpašums;
3.2.2.3. pašvaldības īpašums;
3.2.2.4. kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums, pašvaldības
un privātīpašums, dzīvokļa īpašumi).
3.2.3. konkretiz jot īpašnieka personu, norāda kas īpašnieka vārda pirmo burtu un
uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā,
3.2.4. blīvi apdzīvotās vietās (ciemos) atrodošās kas nosaukumā norādāms kas ( vai
zemes vienības) nosaukums saskaņā ar īpašumam piešķirto adresi.

3.3. Ja mainās numurzīm /nosaukumā, virziena norād min tā informācija, tā jānomaina
viena m neša laikā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.
4. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
4.1. Saistošo noteikumu izpildi kontrol Ludzas novada pašvaldības būvvalde.
4.2. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgi Ludzas novada būvvaldes
vadītājs un būvinspektors.
5. Administrat v atbild ba par saistošo noteikumu neiev rošanu
5.1. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredz ta administratīvā atbildība – tiek izteikts
brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskām personām līdz EUR 29,00, juridiskām personām
līdz EUR 57,00.
(Ludzas novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

5.2. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un l mumu pieņem Ludzas novada
pašvaldības Administratīvā komisija.
5.3. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāp ju neatbrīvo no pārkāpuma
nov ršanas un noteikumu pildīšanas.
6. Nosl guma jaut jumi
6.1. Saistošo noteikumu prasības ir obligātas jaunbūv m un rekonstru tām vai renov tām
būv m, kas tiek nodotas ekspluatācijā.
6.2. Ludzas novadā esošās ku numurzīmes, ielu vai laukumu nosaukumu norādes, kas
neatbilst šajos noteikumos norādītajām prasībām, nomaināmas atbilstoši prasībām līdz
2015.gada 1.maijam.
6.3. Saistošie noteikumi tiek public ti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada V stis” un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv.
6.4. Noteikumi stājas sp kā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Ludzas novada domes priekšs d tāja

A. Gendele

1.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
2013.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.6

Ludzas pils tas ku numer cijas un ielu nosaukumu nor des pl ksnes paraugs, pie
k m, kuras atrodas valsts noz mes pils tbūvniec bas pieminekļa Ludzas pils tas
v sturiskais centrs (valsts aizsardz bas Nr. 7441) teritorij

ku numerācijas norādes plāksnes

Izm ri: 320x220mm, 320x280mm, 320x440mm, 400x400mm.
Materi ls un apdare:
 pamatne – skārds (izliekts), emalj ts;
 teksts, apmale – līmpl ve vai krāsotie burti un cipari.
Kr sas:
 pamatne tumši brūna – krāsas kods RAL 8004;
 teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.
Teksta fonts un izm ri:
 Helvetica Neuel LT Pro 55 Roman vai analogs.
 burtu augstums – 25mm, ciparu augstums – 126mm.

Ielu nosaukumu norādes plāksnes

Izm ri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.
Materi ls un apdare:
 pamatne – skārds (izliekts), emalj ts;
 teksts, apmale – līmpl ve vai krāsotie burti un cipari.
Kr sas:
 pamatne tumši brūna – krāsas kods RAL 8004;
 teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.
Teksta fonts un izm ri:
 Helvetica Neuel LT Pro 55 Roman vai analogs.
 burtu augstums – 60mm.

Ludzas novada domes priekšs d tāja

A. Gendele

2.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
2013.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.6
Ludzas pils tas ku numer cijas un ielu nosaukumu nor des pl ksnes paraugs

ku numerācijas norādes plāksnes

Izm ri: 320x220mm, 320x280mm, 320x440mm, 400x400mm.
Materi ls un apdare:
 pamatne – skārds (izliekts), emalj ts;
 teksts, apmale – līmpl ve vai krāsotie burti un cipari.
Kr sas:
 pamatne tumši zila – krāsas kods RAL 5013.111.04.78800;
 teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.
Teksta fonts un izm ri:
 Helvetica Neuel LT Pro 55 Roman vai analogs.
 burtu augstums – 25mm, ciparu augstums – 126mm.


Ielu nosaukumu norādes plāksnes

Izm ri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.
Materi ls un apdare:
 pamatne – skārds (izliekts), emalj ts;
 teksts, apmale – līmpl ve vai krāsotie burti un cipari.
Kr sas:
 pamatne tumši zila – krāsas kods RAL 5013.111.04.78800;
 teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.
Teksta fonts un izm ri:
 Helvetica Neuel LT Pro 55 Roman vai analogs.
 burtu augstums – 60mm.
Ludzas novada domes priekšs d tāja
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3.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
2013.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Ludzas novada ciemu teritorij ku numer cijas un ielu nosaukumu
nor des pl ksnes paraugs

ku numerācijas norādes plāksnes

Izm ri: 320x220mm, 320x280mm, 320x440mm, 400x400mm.
Materi ls un apdare:
 pamatne – skārds (izliekts), emalj ts;
 teksts, apmale – līmpl ve vai krāsotie burti un cipari.
Kr sas:
 pamatne tumši zaļa – krāsas kods RAL 6005.111.04.63010;
 teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.
Teksta fonts un izm ri:
 Helvetica Neuel LT Pro 55 Roman vai analogs.
 burtu augstums – 25mm, ciparu augstums – 126mm.

Ielu nosaukumu norādes plāksnes

Izm ri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.
Materi ls un apdare:
 pamatne – skārds (izliekts), emalj ts;
 teksts, apmale – līmpl ve vai krāsotie burti un cipari.
Kr sas:
 pamatne tumši zaļa – krāsas kods RAL 6005.111.04.63010;
 teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.
Teksta fonts un izm ri:
 Helvetica Neuel LT Pro 55 Roman vai analogs.
 burtu augstums – 60mm.

Ludzas novada domes priekšs d tāja
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4.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
2013.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Ludzas novada teritorij ku numer cijas un ielu nosaukumu
un virzienu nor des pl ksnes izm ru paraugs

ku numerācijas norādes plāksnes

Izm ri: 320x220mm, 320x280mm, 320x440mm, 400x400mm.

Ielu nosaukumu un virzienu norādes plāksnes

Izm ri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.
Ludzas novada domes priekšs d tāja

A. Gendele

5.pielikums
Ludzas novada pašvaldības
2013.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Ludzas novada ielu krustojumos izvietojam ielu vai laukumu nosaukumu virzienu
nor des pl ksne uz staba

Izm ri: h (augstums) 2500mm, d (caurules diametrs) 60mm.
Materi ls un apdare: caurule (cinkota).
Kr sas: caurule pel ka – krāsas kods RAL 7004 vai cinkota;
Plāksnes dizaina prasības:
Izm ri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.
Materi ls un apdare:
 pamatne – skārds, emalj ts;
 teksts, apmale – atstarojošā līmpl ve.
Kr sas:
 skatīt 1, 2 , 3. pielikumus.
Teksta fonts un izm ri:
 Helvetica Neuel LT Pro 55 Roman vai analogs.
 burtu augstums – 60mm.
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