
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

JŪRMALAS PILS ĒTAS DOME 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2014.gada 13.novembrī  Nr. 33 
 
 

Jūrmalā (protokols Nr.16, 18.punkts) 
 

Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas 
publiskās infrastrukt ūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārt ību Jūrmalas 

pilsētā 
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 5.un 7.punktu 

 
I.  Vispār īgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvieto ielu 

nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes, norādes uz pilsētas publiskās 
infrastruktūras un tūrisma objektiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, 
administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli. 

2. Ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes izgatavo  no izliekta 
emaljēta skārda vai plastikāta saskaņā ar šo noteikumu 1., 2., 3., un 4.pielikumā 
apstiprinātajiem paraugiem (turpmāk – etalons). 

3. Norādes uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvieto saskaņā ar 
šo noteikumu 5. un 6.pielikumā apstiprinātajiem paraugiem.  

4. Ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas 
publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietotājs ir atbildīgs par to 
uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nesabojātas, ar skaidri salasāmiem 
uzrakstiem) un aktualizāciju. 

5. Ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes aizliegts izvietot uz 
ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm, fasādes dekoriem un citām 
arhitektoniskām detaļām. 

6. Ja ielu nosaukuma plāksni, ēku un telpu grupu numura zīmi nav iespējams izvietot 
šajos noteikumos noteiktajā vietā, persona iesniedz Jūrmalas pilsētas domes 
Pilsētplānošanas nodaļā (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) vietas fotofiksāciju un 
iesniegumu, norādot pamatojumu, kāpēc nav iespējams veikt izvietošanu šajos 
noteikumos noteiktajā vietā vai veidā. Pilsētplānošanas nodaļa saskaņo attiecīgās 
zīmes izvietošanu citā vietā. 

 
II. Ielu nosaukuma plākšņu izvietošanas pamatprincipi un kārt ība 
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7. Ielu nosaukuma plākšņu izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu 
prasībām nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldība un ir atbildīgs Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības izpilddirektors.  

8. Ielu nosaukumu plāksnes izvieto katrā krustojumā, uz katras ielas stūra, tās tiek 
veidotas atbilstoši etalonam, plākšņu izmēri – 16x42; 16x64; 16x84 cm, teksts – 
Valsts valodā; nav pieļaujami saīsinājumi ielu nosaukumos (rakstāms, piemēram, 
pilns personas vārds un uzvārds). 

9. Ja ielai piegulošie stūra zemesgabali ir apbūvēti pēc perimetrālās apbūves principa, 
ielu nosaukuma plāksnes izvieto uz katras šķērsielas stūra, piestiprinot tās pie ēkas 
vai būves 2,2 m augstumā no zemes un 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra. 

10. Ja ielai piegulošie stūra zemesgabali nav apbūvēti vai ja būve ir ar atkāpi no ielas, 
ielu nosaukuma plāksnes izvieto pie īpaši uzstādīta 2,0 m augsta norāžu staba.  

11. Ja stūra zemesgabals ir iežogots un nav iespējams izvietot norāžu stabu (piemēram, 
nepietiekams ielas platums), ielas nosaukuma plāksni izvieto pie žoga augšējās malas 
0,3 – 0,5 m attālumā no stūra. 

12. Daudzstāvu ēku mikrorajonos ar retinātu apbūvi ielas nosaukuma plāksne tiek 
izvietota uz ielas stūra uzstādīta norāžu staba, kur papildus tiek atzīmēta ēku 
numerācija pieaugošā kārtībā līdz nākošajai šķērsielai. 

13. Ja pieņemts lēmums par ielas nosaukuma piešķiršanu vai maiņu, Jūrmalas pilsētas 
pašvaldība attiecīgās ielas nosaukuma plāksnes izvietošanu vai maiņu veic trīs 
mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

 
III.  Ēku numura zīmju izvietošanas kārt ība 

 
14. Par ēkas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām 

ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 
15. Ēkas numura zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese. 
16. Adresei ēkas numura zīmē jāatbilst Adrešu reģistra datiem. 
17. Ēkas numura zīme tiek veidota atbilstoši etalonam; zīmju izmēri – 32x22 un 32x28 

cm.  
18. Ēkas korpusa vai litera apzīmējuma zīme tiek veidota atbilstoši etalonam; zīmju 

izmēri – 16x22; 16x28 cm. 
19. Ēkas numura zīmi izgatavo, norādot tajā šādu informāciju: 
19.1. ielas nosaukumu; 
19.2. ēkas numuru; 
19.3. zemesgabala, uz kura atrodas ēka, grupas un grunts numuru; 
19.4. norādi par ēkas piederību: 
19.5. vārdu „privātīpašums” vai ēkas īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, vai arī juridiskas 

personas nosaukumu; 
19.6. vārdus „valsts īpašums”, ja ēkas īpašniece ir valsts; 
19.7. vārdus „pašvaldības īpašums”, ja ēkas īpašniece ir pašvaldība; 
19.8. vārdu „kopīpašums”, ja ēka ir valsts un pašvaldības, valsts un privātpersonas, 

pašvaldības un privātpersonas īpašumā. 
20. Ēkas numura zīmi izvieto uz fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta 

adrese 2,2 m augstumā no zemes, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 0,3 m–
0,5 m attālumā no ēkas stūra. 
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21. Ja uz viena zemes gabala atrodas vairākas ēkas un ir viena adrese, tad zem 
numerācijas zīmes jāizvieto ēkas korpusa (litera - situācijās, kur nav veikta adrešu 
maiņa) apzīmējuma zīme. 

22. Ja atsevišķi stāvošas ēkas garums ir 20 m un vairāk, ēkas numura zīmi izvieto abos 
ēkas galos 2,2 m augstumā no zemes, 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra.  

23. Iekšpagalmos un mikrorajonos ēkas numura zīmi papildus izvieto pie fasādes, kas 
redzama no piebraucamā ceļa, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 2,2 m augstumā 
no zemes, 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra. 

24. Daudzdzīvokļu namiem, kuriem ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas numura zīmi 
papildus izvieto uz fasādes, kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (skatoties uz ēkas 
fasādi). 

25. Ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un ēkas numura zīme pie fasādes nav skaidri 
saskatāma, to var izvietot pie žoga. 

26. Ja pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu vai maiņu (vai mainoties noteikumu 
19.punktā minētajai informācijai), ēkas numura zīmi izvieto trīs mēnešu laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 
IV. Telpu grupu numura zīmju izvietošanas kārt ība 

 
27. Par telpu grupas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši noteikumu 

prasībām ir atbildīgs ēkas, telpu grupas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 
28. Telpu grupas numura zīmes izvieto pie telpu grupām (dzīvokļa un nedzīvojamām 

telpām), kurām piešķirta adrese. 
29. Telpu grupas numura zīme tiek veidota atbilstoši apstiprinātajam etalonam, zīmes 

izmēri – 10x30 cm.  
30. Telpu grupu numura zīmes izvieto virs ieejas kāpņu telpā. Ēkai ar divām vai 

vairākām līdzvērtīgām ieejām tās izvieto identiskās vietās, ņemot vērā ēkas 
arhitektonisko veidojumu. 

31. Telpu grupu numura zīmes izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses 
piešķiršanu vai maiņu spēkā stāšanās dienas. 

 
V. Norādes uz pilsētas publiskās infrastrukt ūras un tūrisma objektiem  

 
32. Norādes kājāmgājējiem uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem 

atbilstoši šo noteikumu prasībām izvieto Jūrmalas pilsētas pašvaldība pie īpaši 
uzstādīta norāžu statņa: 

32.1. norāžu statnis ir ar pulverkrāsojumu nokrāsota metāla caurule, kuras h=3,0m, 
φ=75mm; 

32.2. norāžu plāksne ir 1,2mm bieza alumīnija loksne nokrāsota ar pulvera krāsu, kuras 
izmēri, atkarībā no informācijas apjoma, kura izvietota abpusēji uz noturīgas 
līmplēves, ir 160x600mm vai 160x900mm; 

32.3. izvietotā informācija uz norāžu plāksnes ietver nosaukumu latviešu un angļu 
valodās, attālumu līdz objektam un ikonas, kas raksturo objektu. 

33. Norādes autovadītājiem uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem 
atbilstoši šo noteikumu prasībām izvieto Jūrmalas pilsētas pašvaldība uz apgaismes 
stabiem: 
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33.1. norāžu plāksne ir divas 1,2mm biezas alumīnija loksnes nokrāsotas ar pulvera 
krāsu, kuras izmēri ir 300x1500mm un informācija izvietota vienpusēji uz noturīgas 
atstarojošas līmplēves; 

33.2. izvietotā informācija uz norāžu plāksnes ietver nosaukumu latviešu un angļu 
valodās, attālumu līdz objektam un ikonas, kas raksturo objektu. 

34. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par šo noteikumu 32. un 
33.punktā minēto norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem 
izvietošanas nepieciešamību, nodrošina to izgatavošanu un uzstādīšanu, izvērtējot: 

34.1. katras jaunas norādes iederību pilsētvidē; 
34.2. objekta, uz kuru vērsta norāde, sabiedrisko nozīmīgumu un atpazīstamību; 
34.3. attālumu no virziena rādītāja līdz objektam; 
34.4. pieļaujamo virziena rādītāju daudzumu pie viena norāžu vai apgaismes staba: 
34.4.1. paredzot maksimums līdz 10 tūrisma norādes kājāmgājējiem uz viena staba; 
34.4.2. paredzot maksimums līdz 8 tūrisma norādēm autobraucējiem uz apgaismes staba. 
35. Jūrmalas pilsētas pašvaldība 32. un 33.punktā minētās norādes izvieto uz valsts, 

pašvaldības un privātā sektora objektiem, kas pirms tam elektroniski ir saskaņots ar 
šo objektu īpašniekiem vai pārvaldītājiem. 

 
VI. Administrat īvā atbildība par noteikumu neievērošanu un 

noteikumu izpildes kontrole 
 

36. Par šo noteikumu pārkāpšanu zemesgabala, ēkas vai telpu grupas īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 līdz 150 
euro. 

37. Par virziena rādītāja uz tūrisma objektiem patvaļīgu izvietošanu izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu no 10 līdz 150 euro. 

38. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus 
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 
amatpersonas saskaņā ar likumu „Par policiju”.  

39. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Jūrmalas pilsētas domes 
Administratīvā komisija. 

  
VII. Noslēguma jautājumi 

 
40. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas 

spēkā 2015. gada 1.janvārī. 
41. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 

1996.gada 25.jūlija lēmums Nr.661 „Par Jūrmalas pilsētas ielu, ēku un dzīvokļu 
numerācijas norādes plākšņu un Valsts karoga turētāja statīva izvietošanas kārtības 
noteikumiem un etalonu apstiprināšanu”.  

42. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs viena gada laikā no šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas demontē šo noteikumu prasībām neatbilstošas vai neatbilstoši 
izvietotas ēku un telpu grupu numura zīmes un izvieto tās atbilstoši šo noteikumu 
prasībām. 

43. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs viena gada laikā no šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas izvieto ēku numura zīmes pie ēkām, kurām piešķirta adrese, bet 
zīmes nav izvietotas. 
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44. Jūrmalas pilsētas pašvaldība trīs gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas 
veic noteikumiem neatbilstošu ielu nosaukuma plākšņu un norāžu uz pilsētas 
publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem nomaiņu. 

 
 
 
 

  

Priekšsēdētājs  G.Truksnis 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS  
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.33 „Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz 
pilsētas publiskās infrastrukt ūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārt ību 

Jūrmalas pilsētā” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts: 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.un 7.punktu Jūrmalas pilsētas 
pašvaldība izstrādā saistošos noteikumus, ar kuriem nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas 
administratīvajā teritorijā izvieto ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura 
zīmes, norādes uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem, skaidri saprotamus 
zīmju izvietošanas principus, kā arī atbildīgās personas par to izvietošanu, lai nodrošinātu 
iespēju viegli orientēties pilsētā tās iedzīvotājiem, viesiem un atvieglotu operatīvo dienestu 
(ātrās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsēju, policijas) darbu, administratīvo atbildību par 
noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli. Noteikumos noteikts, ka ielu 
nosaukuma plāksnes izgatavo pašvaldība par saviem līdzekļiem, par ēku un telpu grupu 
numura zīmēm atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Noteikumos detalizēti izvirzīti 
plākšņu un zīmju izvietošanas principi. Tiek noteikta norma gadījumiem, ja stūra 
zemesgabali nav apbūvēti vai arī ēkas atrodas ar atkāpi no ielas, nosakot, ka šādos gadījumos 
ielu nosaukuma plāksnes tiek stiprinātas pie īpaši uzstādīta norāžu staba. Ielu nosaukuma 
plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju grafiskais dizains netiek mainīts, tādēļ personām, 
kas izvietojušas zīmes atbilstoši iepriekš spēkā esošajām normām, tās nevajadzēs izgatavot 
no jauna. Ar šiem noteikumiem tiek apstiprināts zīmju dizaina paraugs. 
Jūrmalas pilsētā dažādos laika posmos uzstādīti dažādu veidu virziena rādītāji uz pilsētas 
publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem. Ar šiem noteikumiem tiek noteikts vienots 
norāžu etalons visā pilsētā, kas veicinās pilsētas vides sakārtošanu.   

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums: 
Spēkā esošais Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.661 „Par Jūrmalas pilsētas ielu, 
ēku un dzīvokļu numerācijas norādes plākšņu un Valsts karoga turētāja statīva 
izvietošanas kārtības noteikumiem un etalonu apstiprināšanu „(turpmāk – Lēmums 
Nr.661) pieņemts 1996.gada 25.jūlij ā. Kopš tā laika notikušas izmaiņas spēkā 
esošajos normatīvajos aktos, kā piemēram, 2009.gadā 3.novembrī pieņemti Ministru 
kabineta noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, kas nosaka adresācijas 
kārtību valstī, kā arī 2012.gada 16.novembrī ir pieņemts Latvijas valsts karoga 
likums, 2010.gada 27.aprīlī Ministru kabineta noteikumi Nr.405 „Latvijas valsts 
karoga likuma piemērošanas noteikumi”, tādēļ Lēmuma Nr.661 normas ir juridiski 
novecojušas, tās neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nav 
piemērojamas uz trešajām personām. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu: 
Tā kā Jūrmalas pilsētas pašvaldība arī šobrīd nodrošina ielu nosaukumu plākšņu izvietošanu 
un netiek paredzēts līdzšinējo kārtību mainīt, izmaiņas pašvaldības budžetā  saistošie 
noteikumi neietekmēs.  

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā: 
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neietekmēs. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām:  
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ēku un telpu grupu 
īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Saistošo noteikumu izpildes kontroli atbilstoši savai 
kompetencei veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas saskaņā ar likumu 
„Par policiju”. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: 
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Priekšsēdētājs  G.Truksnis 
 

Konsultācijas nav notikušas. 


