Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu adrešu numura zīmju
uzstādīšana
Ielu nosaukumu, ēku adrešu numuru un telpu grupu adrešu numuru zīmes izvieto un
uzstāda atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 62 „Par ielu
un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”.
Ja ielu un laukumu nosaukuma zīmi vai ēku, telpu grupu numura zīmi nav iespējams
izvietot šajos noteikumos noteiktajā vietā, persona iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē
vietas fotofiksāciju un iesniegumu, norādot pamatojumu, kāpēc nav iespējams veikt
izvietošanu šajos noteikumos noteiktajā vietā vai veidā. Rīgas pilsētas būvvalde
norāda vietu attiecīgās zīmes izvietošanai.

Ielu un laukumu nosaukuma zīmes

Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju izvietošanu pie ēkas vai žoga atbilstoši šo
noteikumu prasībām ir atbildīgs ielai vai laukumam piegulošā stūra zemesgabala
vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina ielu un laukumu nosaukuma zīmju izgatavošanu
un ielu un laukumu nosaukuma zīmju uzstādīšanu uz norāžu stabiem par pašvaldības
līdzekļiem.
Lai saņemtu ielas vai laukuma nosaukuma zīmi, ielai vai laukumam piegulošā
zemesgabala vai ēkas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāvēršas Rīgas pilsētas
pašvaldības izpilddirekcijā, aizpildot noteikumu 2.pielikumā esošo iesniegumu.
Pēc ielas vai laukuma nosaukuma zīmes saņemšanas personai tā jāizvieto nedēļas
laikā.

Ēku un telpu grupu numura zīmes

Ēkas numura zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai
publiskai darbībai paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese.
Par ēkas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši noteikumu prasībām ir
atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Pēc adreses maiņas ēkas īpašniekam trīs mēnešu laikā ir jāuzstāda ēku un telpu
grupu numuru zīmes.
Pie ēkām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izvieto ēkas numura zīmes atbilstoši
noteikumos noteiktajiem paraugiem:
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Ēkas numura zīmi izvieto 2,5 m augstumā no zemes, ēkas labajā pusē (skatoties uz
ēkas fasādi), 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra, uz fasādes, kas vērsta pret ielu,
saistībā ar kuru ir piešķirta adrese:

Ēku numura zīmes izgatavo šādi uzņēmumi:
Uzņēmums

Kontaktinformācija

Vidzemes iela 5, Ogre, LV-5001
+371 28616167
SIA
,,REKLĀMASVEIKALS.LV’’ info@reklamasveikals.lv
www.reklamasveikals.lv
Krāsotāju iela 24, Rīga, LV-1084
+371 26467722
SIA „Daiļkrāsotāji”
info@dailkrasotaji.lv
www.dailkrasotaji.lv
Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001
+371 67296689
+371 29354789
SIA „Abi2”
info@abi2.lv
www.abi2.lv
Katrīnas dambis 26 k-2, Rīga, LV1045
+371 29297361
SIA „Gurita.lv”
reklama@gurita.lv
http://www.gurita.lv
Aleksandra Čaka iela 136, Rīga, LV1012
+371 67293232
SIA „SIGNUM”
136@signum.lv
www.signum.lv
Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004
+371 67607095
SIA „Latsign”
latsign@latsign.lv
www.latsign.lv
Biķernieku iela 23, Rīga, LV - 1039
+371 67790183
+371 27006097
SIA „Uhh Design”
info@uhh.lv
www.uhh.lv

SIA „LGV”

A/S „Reklāmas un Zīmogu
Fabrika”

SIA „Darba Spars”

SIA „Zīmogu darbnīca”

Elizabetes iela 22, Rīga, LV-1050
+371 67287540
+371 67285560
lgv@lgv.lv
www.lgv.lv
Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050
+371 67211211
+371 67073535
info@rzf.lv
www.rzf.lv
Slokas 51A, Rīga, LV-1007
+371 67455210
+371 67455210
info@darbaspars.lv
www.darbaspars.lv
Lāčplēša iela 17-25, Rīga, LV-1011
+371 67287392
+371 22319500
info@gprint.lv
www.gprint.lv

SIA „Reklāmas darbnīca
99ABC”

SIA „Troja”

Maskavas iela 116, 207. kab., Rīga,
LV1003
+371 67144588
+371 29408021
99abc@parks.lv
99abc.reklama@gmail.com
www.99abc.lv
Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004
+371 67 609 331
+371 26 334 169
troja@finieris.lv
www.troja.lv
www.celazimes.lv

Tabulā apkopotajai informācijai ir informatīvs raksturs un īpašniekiem ir brīvas
tiesības izvēlēties pakalpojuma sniedzējus vai izgatavot attiecīgās zīmes pašiem.
Gadījumā, ja Jūs pārstāvat uzņēmumu, kurš izgatavo ēku numura zīmes, tad
sūtiet e-pastu uz buvvalde@riga.lv ar kontaktinformāciju un norādiet, ka
vēlaties, lai informācija par Jūsu uzņēmumu tiktu iekļauta Rīgas pilsētas
būvvaldes mājaslapas sadaļā „Adresācijas sakārtošanas projekts”.

