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27.09.2012. saistošie noteikumi Nr.14 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes 

izvietošanas kārtību Daugavpils novadā” (ar 06.12.2012. precizējumiem, lēmums Nr.1474) 

(„Daugavpils novada vēstis”, 20.12.2012.) [stājas spēkā 21.12.2012.] ar grozījumiem: 
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Aktuālā redakcija 

 
S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 

Daugavpilī 
 
 

2012.gada  27.septembrī 

            
             

Nr. 14   

Protokols Nr. 22., 62.&, lēmums Nr. 1082 

1  

      Precizēti ar Daugavpils novada domes  

      2012.gada 6.decembra lēmumu Nr.1474 

      (protokols Nr.29., 65.&) 

 

PAR IELU NOSAUKUMU UN  ĒKU NUMERĀCIJAS NORĀDES 

IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU DAUGAVPILS NOVADĀ 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas             

16.punktu, 43.panta pirmās daļas 5.punktu un 

43.panta trešo daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka ielu  nosaukumu un ēku numerācijas norāžu 

izvietošanas kārtību Daugavpils novada ciemos. 

 

2. Šie saistošie noteikumi attiecas uz visu Daugavpils novada teritoriju, 

neatkarīgi no zemes un ēku piederības. 
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3. Ēku numerācijas norādes izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai 

apsaimniekotāji. 

 

4. Ielu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā Daugavpils novada 

pašvaldības pagastu pārvaldes.  

 

5. Daugavpils novada teritorijā tiek noteikts vienots norāžu paraugs: 

5.1. ielu nosaukumu norāžu izmērs ir 16x50 cm vai 16x64 cm, teksts – valsts 

valodā ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem zilā krāsā uz balta fona (1.pielikums); 

5.2. ēkas numerācijas norādes izmērs ir 16x16 cm, uz balta fona numerācija -  

arābu cipari zilā krāsā (2.pielikums);  

5.3. virs daudzdzīvokļu ēku ieejas durvīm – attiecīgas kāpņu telpas dzīvokļu 

numerācijas norādes izmērs ir 10 cm x 30 cm, teksts – arābu cipari zilā krāsā uz balta  

fona (3.pielikums). 

  6. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numerācijas norādei, kas izvietojama uz 

ielas fasādes pie galvenās ieejas:  

6.1. ja ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasādē, numerācijas norādes izvietojamas 

pie ielas fasādes, daudzdzīvokļu mājām – arī  pie ieejas;  

6.2. ja ēkas fasāde vērsta uz apbūves iekšpusi, numerācijas norāde izvietojama 

uz fasādes (ēkas daļas), kura redzama no galvenās pieejas (piebrauktuves); 

6.3. ja ēka atrodas atstatus no ielas (vairāk kā 20 m no ielas braucamās daļas) , 

piemēram, dārzā, pagalmā vai kā atsevišķa viensēta – ēkas numerācijas norāde 

izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba; 

6.4. ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas nozīmes 

ieejas vairākās fasādēs, numerācijas norāde izvietojama uz katras no šīm fasādēm; 

6.5. ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir vairākas vienāda tipa ieejas, 

numerācijas norāde izvietojama pie abām malējām ieejām. 

 

7. Uz ēkas numerācijas norādes norādāms  ēkas numurs (ja ēkas numurs satur 

gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas numurzīmē lietojams cipars un lielais burts, 

piemēram, 3A). 

 

8. Ēkas numerācijas norāde izvietojama 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes pie 

ēkas ieejas, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi), aptuveni 30 cm attālumā no ēkas 

stūra.  

 

9. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, 

kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām. 

 

10.  Ielas nosaukuma norādē norāda attiecīgās ielas nosaukumu.  

 

11. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,0 – 2,5 m 

augstumā no zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra: 

11.1. ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ielas  nosaukuma 

norādes izvietošanu, tad tā izvietojums atsevišķi jāsaskaņo ar Daugavpils novada 

domes Būvvaldi; 



11.2. ja ēka atrodas atstati no ielas, ielu nosaukumu norāde izvietojama uz 

atsevišķiem stabiem 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes.  

 

12. Par ielu nosaukumu, ēku numerācijas norādes plākšņu neizlikšanu tam 

paredzētajā vietā vai norāžu nosacījumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 5 naudas soda vienībām, bet juridiskajai 

personai - naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.51, stājas 

spēkā 01.07.2020.) 

 

13. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu 

līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils novada attiecīgās 

pagasta pārvaldes vadītājs. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības 

administratīvā komisija. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.51, stājas 

spēkā 01.07.2020.) 

 
14. To ēku īpašniekiem, kuru ēku numerācijas norādes ir nolietojušās, to saturs 

neatbilst un tās  izvietotas neatbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem, tās jānomaina 

līdz 2013.gada 31. decembrim. 

 

15. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”.  
  

 

 

 

 



1.pielikums 

Daugavpils novada domes 

2012. gada 27.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 14 

(protokols Nr. 22., 62.&, lēmums 

Nr. 1082 ) 
  

NOSACĪJUMI IELU NOSAUKUMU NORĀDEI 

Ielu nosaukuma norādes izmēri 160 x 500 mm vai 160 x 640 mm 

Pamatne – emaljēts metāls. 

Pamatnes krāsa balta. 

Burti -  arial šriftā tumši zili  - ORACAL 50 Dark blue. 

Stabs – metāla stabs 5-6 cm diametrā. 

Nosaukums ierāmēts ar tumši zilu - ORACAL 50 Dark blue 4 mm līniju 7 mm 

attālumā no norādes malas. 

Ja ielas nosaukums ir garāks, nekā var norādīt uz norādes 160 x 640 mm 

izmērā, pieļaujams izgatavot garāku norādi. 
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2.pielikums 

Daugavpils novada domes 

2012. gada 27.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 14 

(protokols Nr. 22., 62.&, lēmums 

Nr. 1082 ) 

NOSACĪJUMI  ĒKU  NUMERĀCIJAS NORĀDEI 

 

Ēku numerācijas norādes izmēri 160 x 160 mm.  

Pamatne krāsota - emaljēts metāls. 

Pamatnes krāsa balta. 

Cipari tumši zili  - ORACAL 50 Dark blue. 

Stabs – metāla stabs 5-6 cm diametrā vai koka stabs 10 cm diametrā. 

Numurs ierāmēts ar tumši zilu - ORACAL 50 Dark blue 4 mm līniju 7 mm 

attālumā no norādes malas. 
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3.pielikums 

Daugavpils novada domes 

2012. gada 27.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 14 (protokols Nr. 22., 62.&, 

lēmums Nr. 1082 ) 

 

NOSACĪJUMI KĀPŅU TELPAS DZĪVOKĻU NUMERĀCIJAS NORĀDEI   

Kāpņu telpas dzīvokļu numerācijas norādes izmēri 100  x 300 mm  
Pamatne krāsota - emaljēts metāls. 

Pamatnes krāsa balta. 

Cipari tumši zili  - ORACAL 50 Dark blue. 

Numurs ierāmēts ar tumši zilu - ORACAL 50 Dark blue 3 mm līniju 7 mm attālumā no 

norādes malas. 

 

 

 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.J  
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