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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē
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Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.janvāra
sēdes lēmumu (prot.Nr.1, punkts Nr.2)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES
30.11.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17
„ĒKU NUMURZĪMJU, IELU VAI LAUKUMU NOSAUKUMU NORĀŽU
IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA LIELVĀRDES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5.punktu.

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos
noteikumos Nr.17 „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu
izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
1. noteikumu nosaukumā, 2.8., 2.10. un 2.11.apakšpunktā:
papildināt aiz vārda „nosaukumu” ar vārdiem „un virziena”’,
svītrot vārdu „vai”;
2. 2.nodaļas nosaukumā un 1.4.apakšpunktā:
papildināt aiz vārda „nosaukumu” ar vārdiem „un virziena”,
svītrot vārdu „un”;
3. 2.12. apakšpunktā:
papildināt aiz vārda „nosaukumu” ar vārdiem „un virziena”;
4. 3.1.1.1. un 3.1.1.2.apakšpunktā:
vārdu „bordo” aizstāt ar vārdiem un cipariem “RAL Ruby Red 3003”,
svītrot vārdus un ciparus “ievērojot toņu robežas pēc MonicolorNova
kataloga L140”;
5. izteikt 3.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.4. izmēri:
3.1.4.1.
ēku
numurzīmēm/nosaukumiem savrupmājām,
mazstāvu
dzīvojamām vienģimenes, divģimeņu ēkām – 300 x 200 mm vai 300 x 260

2
mm, daudzdzīvokļu ēkām, publiskām, administratīvām, ražošanas ēkām –
450 x 300 mm vai 450 x 390 mm (1.pielikums);
3.1.4.2. ielu vai laukumu nosaukumu un virzienu norādēm - 170 x 600 mm
(2.pielikums).”;
4. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā:
„1.pielikums
Lielvārdes novada domes
2011.gada 30.novembra
Saistošajiem noteikumiem Nr.17
Ēku numuru plākšņu izmēri
1. Ēku numuru plākšņu izmēri mazstāvu vienģimenes un divģimeņu
dzīvojamām mājām : 200 x 300 mm (vai 260 x 300 mm, ja numuru veido
vairāki cipari un burti).

2. Ēku numuru plākšņu izmēri daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, publiskām,
ražošanas un administratīvām ēkām: 450 x 300 mm (vai 450 x 390 mm, ja
numuru veido vairāki cipari un burti).
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5. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā:
„2.pielikums
Lielvārdes novada domes
2011.gada 30.novembra
Saistošajiem noteikumiem Nr.17
Ielu, laukumu, ēku un objektu nosaukumu un virziena norādes
plākšņu izmēri
1. Ielu, laukumu, ēku un objektu nosaukumu plākšņu izmēri: 170 x 600 mm
plāksne 170 x 600 mm,
lielie burti 60mm,
fonts BeltHelveticaBold,
līnijas biezums 5mm

2. Virziena un objekta norādes plākšņu izmēri : 170 x 600 mm
plāksne 170 x 600 mm,
lielie burti 60mm,
fonts BeltHelveticaBold,
līnijas biezums 5mm

plāksne 170 x 600 mm,
lielie burti 60mm,
fonts BeltHelveticaBold,
līnijas biezums 5mm

Domes priekšsēdētājs

Imants Balodis

Saistošo noteikumu „Grozījumi Lielvārdes novada domes
30.11.2011. saistošajos noteikumos nr.17 „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu
nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija
Uzsākot projekta “Norādes zīmju izgatavošana un
uzstādīšana Lielvārdes novadā” realizāciju, tika konstatētas
1.Projekta nepieciešamības
matemātiskas kļūdas norādītajos numurzīmju izmēros.
pamatojums
Noteikumos minētais numurzīmju krāsu tonis (katalogs)
praksē tiek reti pielietots, kā arī tika konstatēts, ka nav
noteikta kārtība, kādā izvietojamas virziena norādes zīmes.
2.1. Saistošie noteikumi papildināti ar noteikumu par virziena
norāžu izvietošanas kārtību Lielvārdes novadā.
2.2. Saistošie noteikumi precizē krāsas toni, kādā
izgatavojamas ēku numurzīmes, ielu un laukumu nosaukumu
2. Īss projekta satura izklāsts
un virziena norādes plāksnes.
2.3. Saistošo noteikumu pielikumi vizuāli attēlo
ēku
numurzīmes, ielu un laukumu nosaukumu un virziena
norādes plāksnes.
3.1. Saistošo noteikumu īstenošana finansiāli neietekmēs
3. Informācija par plānoto
pašvaldības budžetu.
projekta ietekmi uz
3.2. Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba
pašvaldības budžetu
vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai
nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Nav
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.1. Lielvārdes novada pašvaldības institūcija, kurā
privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā ir
5. Informācija par
Lielvārdes novada pašvaldības Administrācija Lielvārdē,
administratīvajām
Lēdmanes pagasta pārvalde un Jumpravas pagasta pārvalde.
procedūrām
5.2. Iesniegtos dokumentus izskata, lēmumu pieņem un
saskaņojumus sniedz Lielvārdes novada pašvaldības
būvvalde.
6. Informācijas par
konsultācijām ar
Nav
privātpersonām
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