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NOTEIKUMI
„PAR ĒKU NUMURZĪMJU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU AKNĪSTES PILSĒTĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šo noteikumu mērķis ir noteikt ēku numurzīmju izvietošanas kārtību Aknīstes pilsētā.
1.2. Šie noteikumi attiecas uz visu Aknīstes pilsētas administratīvo teritoriju, neatkarīgi no
zemes un ēku piederības.
1.3. Numurzīmes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai
apsaimniekotāji.
2. Ēku numerācija
2.1. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numurzīmei, kas izvietojama uz ielas fasādes pie
galvenās ieejas.
2.2. Ja ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasādē, numurzīmes izvietojamas pie ielas fasādes.
2.3. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numurzīme izvietojama uz fasādes, kura redzama no
galvenās pieejas (piebrauktuves).
2.4. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā -, ēkas numurzīme izvietojama uz
žoga vai atsevišķa staba, atbilstoši šo noteikumu 3.2.punktam.
2.5. Ēkas numurzīme izvietojama 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes pie ēkas ieejas, labajā
pusē (skatoties uz ēkas fasādi).
3.
Ēku numerācijas norādes izvietojums
3.1. Ēku numurzīmēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar skaidri
salasāmiem uzrakstiem).
3.2. Tekstam uz ēku numurzīmēm ir jābūt valsts valodā.
4.
Dizaina un informācijas prasības
4.1. Dizaina prasības ēku numurzīmēm ir:
4.1.1. krāsas – balti burti un cipari uz zila fona;
4.1.2. ēku numurzīmju norāžu materiāli:
4.1.2.1. ēku numurzīmēm – krāsota plāksne ar līmplēves burtiem un cipariem
vai krāsota metāla plāksne ar līmplēves vai krāsotiem burtiem un
cipariem;
4.1.3. izmēri:

4.1.3.1. ēku numurzīmēm – platums 20 cm, garums 30 cm.
4.2. Informācijas prasības ēku numurzīmēm:
4.2.1. uz ēkas numurzīmes norādāms:
4.2.1.1. ielas nosaukums;
4.2.1.2. ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad
ēkas numurzīmē lietojams cipars un lielais burts, piemēram, 3A);
4.2.1.3. ēkas piederība;
4.2.2. nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma šādi:
4.2.2.1. privātīpašums;
4.2.2.2. valsts īpašums;
4.2.2.3. pašvaldības īpašums;
4.2.2.4. kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums,
pašvaldības un privātīpašums, dzīvokļa īpašumi).
4.2.3. Konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un
uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā.
4.3. Ja mainās ēkas īpašnieks, mēneša laikā jānomaina ēkas numurzīmē norādītā
informācija, izvietojot jaunu numurzīmi atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.
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