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APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē
2011. gada 30.novembrī
(protokols Nr.13 3.§)
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18
„Par ielu un ēku nosaukumu, ēku un dzīvokļu numuru izvietošanas kārtību Kandavas
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
5.punktu

1. Saistoši noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību kādā tiek izvietoti ielu
un ēku nosaukumi, ēku un dzīvokļu numuri Kandavas novadā.
2. Par saistošo noteikumu izpildi ir atbildīgi Kandavas novadā esošo nekustamo
īpašumu īpašnieki vai viņu pilnvarotās/norīkotās personas.
3. Ielu nosaukumu, ēku un korpusu numerācijas plāksnes jāizvieto uz ēku fasādēm,
žogiem vai staba atbilstoši šo noteikumu prasībām un atbilstoši piešķirtajai adresei.
4. Dzīvokļu numerācijas plāksnes jāizvieto virs/pie ieejas durvīm dzīvoklī.
5. Ielas/mājas nosaukuma plāksnei Kandavas pilsētā un ciemos jābūt izgatavotai
atbilstoši Kandavas novada domē apstiprinātajam paraugam (1. pielikums);
5.1. tumši sarkanas krāsas plāksne ar baltu apmali un baltiem uzrakstiem, plāksnes
izmērs – 160 x 560 mm (atkarībā no teksta apjoma plāksnes izmērs var mainīties);
5.2. tekstam uz ielu nosaukumu norādēm jābūt valsts valodā.
6. Ja ēka atrodas atstatu dārzā vai pagalmā, ielas nosaukumu plāksne tiek izvietota
uz žoga vai staba.
7. Ēkas numerācijas plāksnei jābūt izgatavotai atbilstoši Kandavas novada domē
apstiprinātajam paraugam (2. pielikums);
7.1. uz ēkas numerācijas plāksnes tiek rakstīts ielas nosaukums, ēkas numurs;
7.2. atkarībā no teksta apjoma ir pieļaujami divi plāksnes izmēri – 320 x 220 mm vai
320 x 280 mm;
7.3. ēkas numerācijas vai nosaukuma plāksni nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem,
pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.
7.4. nekonkretizējot īpašnieka personību, ēkas piederību var norādīt šādi:
7.4.1. privātīpašums;
7.4.2. pašvaldības īpašums;
7.4.3. valsts īpašums;
7.4.4. kopīpašums.
8. Plāksnītes ar ielu nosaukumu, ēku nosaukumu vai ēku numura zīmi jāstiprina 2,5
– 3,0 metru augstumā pie ēkas fasādes ielas pusē. Izņemot gadījumus, ja tas nav iespējams
ēkas arhitektoniskā risinājuma dēļ.
9. Ja mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā ēka atrodas vairāk nekā 20 m no
braucamās daļas un ir aizsegta, tad ēkas numerācijas vai nosaukuma plāksne tiek izvietota uz
žoga vai staba pie ieejas pagalmā.

10. Novada lauku apvidū, kur nav ēku numerācijas īpašniekam jānodrošina, lai uz
ēkas fasādes būtu uzstādīts mājas nosaukums, ja ēka atrodas vairāk kā 20 m attālumā no ceļa,
tad pie iebrauktuves.
11. Ielas nosaukuma, ēkas numerācijas un korpusa numerācijas plāksnei jābūt labā
tehniskā un vizuālā stāvoklī (nesabojātam, ar skaidri redzamiem un salasāmiem uzrakstiem).
12. Par šo noteikumu neievērošanu atbildība ir paredzēta Kandavas novada domes
saistošajos noteikumos par administratīvo atbildību Kandavas novadā.
13. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus ir tiesīgi
Kandavas novada pašvaldības policijas darbinieki.
Kandavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts) R.Bārenis
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