
 

Saistošie noteikumi pieejami
www.adazi.lv

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma 

“Ādažu Vēstis” (Nr. 214) pielikums

2019. gada 15. aprīlis



Ādažu Vēstis  • INFORMATĪVAIS PIELIKUMS  • 2019. gada 15. aprīlis2



Ādažu Vēstis  • INFORMATĪVAIS PIELIKUMS  • 2019. gada 15. aprīlis 3

APSTIPRINĀTI 
 ar Ādažu novada domes

  2019.gada 26.februāra sēdes
 lēmumu (protokols Nr.6 § 10)  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2019. gada 26.februārī
Nr.2/2019 

Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra  
saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas  

kopšanu un būvju uzturēšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43.panta 

pirmās daļas 5.un 6. punktu 

1. Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 
“Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu (turpmāk – Noteikumi): 
1.1. izteikt Noteikumu 11.14. punktu šādā redakcijā:

“11.14. īpašuma adreses numura zīmes izvietošana pie katra īpašuma atbilstoši šo 
noteikumu 1.pielikumam, ievērojot šādas prasības: 

 11.14.1. numura zīmes izvieto namiem pie fasādes, kas vērsta pret ielu (kurai ir 
piesaistīts ēkas numurs), no piegulošā ceļa redzamās vietas, 2-3 m augstumā, 
ja ēka atrodas ne tālāk kā 30 m no brauktuves malas;

 11.14.2. numura zīmes izvieto uz žogiem vai stabiem no ielas puses, kurai 
ir piesaistīts ēkas numurs vai no piegulošā ceļa redzamās vietās, 1,5-2 m 
augstumā, ja ēka atrodas tālāk, kā 30 m no brauktuves malas; 

 11.14.3. lielizmēra ēku numura zīmes izvieto ēkām, kas atbilst visiem šādiem 
kritērijiem:  

 a) ēka ir daudzdzīvokļu (trīs vai vairāk dzīvokļu) mājā vai nedzīvojamā ēkā; 
 b) ēkas garums pārsniedz 30 metrus;
 11.14.4. visām pārējām ēkām, kurām ir piešķirta adrese un uzstādāma numura 

zīme, izmanto mazizmēra ēku numura zīmes.”
1.2. papildināt Noteikumus ar 22. un  23. punktu šādā redakcijā:
 “22. jaunas numura zīmes uzstādīšanai 11.14.3.punktā minētajiem objektiem ir 

noteikts pārejas periods – 1 gads no šo noteikumu spēkā stāšanās.
 23. nav jāmaina ēkas numura zīmes, kas uzstādītas 11.14.4.punktā minētajiem 

objektiem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un atbilst noteikumu prasībām.”
 1.3. izteikt Noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
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                                                     “1. Pielikums Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”

Mazizmēra ēkas numura zīme 

Krāsa: uz balta atstarojoša fona teksts melnā krāsā. 
Šrifts: Myriad Black kond.
Pamatne plakana, krāsota 
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Lielizmēra ēkas numura zīme 

Krāsa: uz balta atstarojoša fona teksts melnā krāsā. 
Šrifts: Myriad Black kond.
Pamatne plakana, krāsota. 
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Horizontāla ēkas adreses numura zīme (plāksnīte) gadījumos, kad ēkas/zemes 
vienības adrese nav piesaistīta pie ielas 

Krāsa: uz balta atstarojoša fona teksts melnā krāsā. 
Šrifts: Myriad Black kond.
Pamatne plakana, krāsota. 

* plāksnes garums, ņemot vērā īpašuma adresi, var būt lielāks.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2019. gada 1.maijā.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.2/2019  “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos  
noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību.  Grozījumi saistošajos noteikumos 
(turpmāk Noteikumi) ir nepieciešami, lai nodrošinātu stilistiski līdzīga, 
vienota parauga viegli salasāmu īpašuma adreses numura zīmju (turpmāk 
– zīmju) uzstādīšanu visā novada teritorijā. 
1.2. Noteikumi   atrisina situāciju ar nesalasāmam zīmēm pie lielizmēra 
ēkām, ka arī gadījumos, kad adresācijas objekta numurs satur trīs un vairāk 
simbolus, ieviešot papildu  zīmju paraugus šiem gadījumiem, ka arī paredzot 
prasību atstarojošas virsmas izmantošanai visām turpmāk uzstādāmām 
zīmēm.  

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6. punktu 2.2. Noteikumu mērķis 
– noteikt jaunu papildu zīmju ieviešanu un pārejas kārtību jauna parauga 
zīmju ieviešanai. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. Tiešas ietekmes nav.     

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo īpašumu 
īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. 
4.2. Noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, drošas 
un ainaviski pievilcīgas vides veidošanu un uzturēšanu novada 
administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā ir Ādažu novada dome. 
5.2. Saistošo noteikumu projekts nosaka  privātpersonām veicamās darbības 
Noteikumu izpildē.

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Pēc Saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Attīstības komitejas sēdē, 
projekts publicēts pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, lai 
sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus.  

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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