PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-859 (kartu
su 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-E-1069
pakeitimu)

PASTATŲ, JŲ KOMPLEKSŲ IR KORPUSŲ NUMERIŲ LENTELIŲ STANDARTAS
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

1. Lentelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 0,1 cm storio cinkuotos skardos,
nerūdijančio plieno skardos arba plastiko. Cinkuotos arba nerūdijančio plieno skardos lentelės
dengiamos gruntiniu emaliu, išorinė pusė dengiama papildomu emalio sluoksniu. Plastikas, iš kurio
gaminamos lentelės, turi būti skirtas naudoti lauko reklamos gamybai, atsparus atmosferos
pokyčiams ir tiesioginiams saulės spinduliams. Visagino miesto teritorijoje lentelių fono spalva –
mėlyna, šriftas – baltas. Kitoje savivaldybės teritorijoje lentelių fono spalva – balta, rėmelis ir
šriftas – juodi. Po pastato numerio lentele gali būti tvirtinama lentelė su gatvės pavadinimu.
2. Sandėliavimo, gamybos ir pramonės paskirties daugiaaukščių pastatų kvartaluose
pastatams, jų kompleksams ir korpusams ženklinti gali būti naudojamos padidintų numerių lentelės
(800 mm x 800 mm). Vietoj lentelių gali būti naudojami (800 mm x 800 mm) numeriai, kurie
užrašomi ant pastatų, jų kompleksų ar korpusų sienų. Padidintų numerių fono spalva – balta,
rėmelis ir šriftas – juodi. Užrašo šriftas ir forma tokia pati kaip ir numerių lentelių.
3. Lentelės tvirtinamos tokiame aukštyje, kad būtų gerai matomos ir jų neužstotų prie
pastatų, jų kompleksų ar korpusų augantys augalai ar šalia esantys kiti objektai.
4. Užrašai turi būti lengvai perskaitomi dieną ir tamsiu paros metu esant dirbtiniam
apšvietimui.
5. Lentelės tvirtinamos įgręžiant ir prisukant medsraigčiais.
6. Lentelėse rašoma tik registruota informacija.
1 lentelė
Lentelių pavyzdžiai Visagino miesto teritorijoje
Gaminys

Matmenys, mm

Pastato numerio lentelė

500x500

Gatvės pavadinimo lentelė

700*х200

Pavyzdys

2 lentelė
Lentelių pavyzdžiai kitoje savivaldybės teritorijoje
Gaminys

Matmenys, mm

Pastato numerio lentelė

250x300

Pavyzdys

2
Gaminys

Matmenys, mm

300x300

400x300

Sandėliavimo, gamybos ir
pramonės paskirties
daugiaaukščių pastatų, jų
kompleksų ir korpusų
padidinto numerio lentelė

800x800

Gatvės pavadinimo lentelė

750*x150

Pastato numerio lentelė su
gatvės pavadinimu

250x300
300x300
400x300

* – plotis gali keistis priklausomai nuo gatvės pavadinimo ilgio.

Pavyzdys

