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Saistošie noteikumi Nr.13
Grozījumi: Nr.9, 25.06.2020., protokols Nr. 14, lēmums Nr. 6

Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu Pļaviņu novadā
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732
„Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 45.punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka reklāmu, izkārtņu, un citu informatīvo
materiālu izvietošanas, uzraudzības un kontroles kārtību publiskās vietās, kā arī vietās, kas vērstas
pret publisku vietu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.
2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kas izvieto reklāmas objektus un citus informatīvos
materiālus Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.
3. Pļaviņu novadā ir aizliegta patvaļīga reklāmas vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošana.
4. Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu, tiek noteikta saskaņā ar attiecīgajiem Pļaviņu novada domes
saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām.
5. Tiesības izvietot reklāmu un reklāmas objektus ir personām, kuras Ministru kabineta 2012.gada
30.oktobra noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu“ noteiktajā kārtībā pašvaldībā ir saņēmušas
reklāmas objektu izvietošanas atļauju (turpmāk – atļauja).
6. Kārtību, kādā saņemama atļauja Reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu (turpmāk – atļauja), Pļaviņu novada domē (turpmāk – pašvaldība), nosaka
normatīvo aktu noteikumi reklāmas jomā, kā arī šie saistošie noteikumi.
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II Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi
7. Reklāmas objektam jāatbilst funkcionāli estētiskajām prasībām un mērogam, to izvietojumam
jānodrošina raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, tie nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas
dabas ainavas parkos un apstādījumos.
8. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts eksponēt tikai uz sakoptas ēkas fasādes.
9. Aizliegts izvietot reklāmas objektus uz ūdenstilpnēm (t.sk. uz ledus), arī izmantojot dažādus
peldlīdzekļus (pontoni, plosti u.tml.) un reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.
10. Uz afišu stendiem atļauts izvietot afišas, sludinājumus plakātus, paziņojumus par pasākumiem,
izstādēm, koncertiem u.tml., kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus ne lielākus par A2 izmēru.
11. Aizliegts izvietot uz ēkām reklāmas objektus, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku
vērtību uztveri. Jāievēro reklāmas objektā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem
un ēkas arhitektoniskajam risinājumam.
12. Izvietojot Reklāmu ar vai bez piesaistes zemei, tā nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem
kultūras pieminekļiem un baznīcām.
13. Aizliegts izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un informatīvus materiālus - plakātus, afišas,
sludinājumus, un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm,
jaunbūvēm, apgaismes stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm,
transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes
organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma
elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.
III Reklāmas vai reklāmas objekta saskaņošanas kārtība
13. Persona, kura vēlas izvietot Reklāmu, mainīt saskaņoto Reklāmas grafisko dizainu, iesniedz
pašvaldībā saskaņošanai Reklāmas projektu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.
14. Pēc pašvaldības izpilddirektora lēmuma par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas
izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem) pieņemšanas, pašvaldība sagatavo reklāmas vai
reklāmas objekta izvietošanas atļauju.
15. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt Reklāmas
izvietošanas atļauju, ja Reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un
mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares
materiāliem, reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos
normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.
16. Uz Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā esošiem afišu stabiem atļauts bez maksas izvietot
Pļaviņu novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē saskaņotus sludinājumus, afišas, plakātus un
citu īslaicīga rakstura reklāmu.
IV Reklāmas demontāža
16. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai reklāmas objekta atļautā izvietošanas termiņa beigām ir
jānoņem vai jādemontē 3 (triju) dienu laikā, atstājot sakārtotu Reklāmas izvietošanas vietu (fasādes
krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja Reklāmas izvietotājs neveic
Reklāmas demontāžu, tad par demontāžu ir atbildīgs ēkas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs,
zemes īpašnieks, ja tas devis rakstisku piekrišanu reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai.
17. Ja Reklāmas devējs nav veicis objekta demontāžu, pašvaldība nosūta Reklāmas devējam un
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītajam brīdinājumu par nepieciešamību
demontēt reklāmu. Ja mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas Reklāma netiek demontēta,
pašvaldība ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas demontāžai. 7 (septiņas) dienas pirms demontāžas
darbu uzsākšanas pašvaldība nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu.
18. Reklāmas devējam vai, ja tas savā juridiskajā vai deklarētajā adresē nav sasniedzams, attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek nosūtīts pašvaldības sagatavots
rēķins par attiecīgās reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem.
19. Demontēto reklāmu vai reklāmas objektu pašvaldība uzglabā vienu mēnesi, pēc tam tas tiek
utilizēts bez iespējas atgūt. Pašvaldība nekompensē utilizētas reklāmas vai reklāmas objekta vērtību.
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20. Par īslaicīgās reklāmas materiālu noņemšanu ne vēlāk kā trīs diennaktis pēc tajā sniegtās
informācijas aktualitātes zaudēšanas ir atbildīgs attiecīgās reklāmas devējs.
V Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana
21. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami šo noteikumu noteiktie reklāmas
vai reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi,
un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.
VI Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu
22. Par reklāmas objekta nelikumīgu izvietošanu atbildīga ir persona, kura izvietoja reklāmas objektu.
23. Par šo noteikumu 5., 7., 8., 9., 10., 11., 14.punktu pārkāpšanu piemēro naudas sodu: fiziskām
personām līdz 20 (divdesmit) naudas vienībām, juridiskām personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas
vienībām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.06.2020. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.6, protokols
Nr.14)
24. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veic Pļaviņu novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Pļaviņu novada domes Administratīvo lietu komisija.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.06.2020. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.6, protokols
Nr.14)
VII Noslēguma jautājumi
25. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta
izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas
atļaujā var apstrīdēt Pļaviņu novada domē.
26. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Pļaviņu novada domes 2011.gada
25.augusta saistošie noteikumi nr.8 „Par reklāmas izvietošanu Pļaviņu novada administratīvajā
teritorijā”.
27. Pašvaldības izsniegtās reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas, kas izsniegtas līdz šo
saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Novada domes priekšsēdētāja

Gunta Žilde
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Saistošo noteikumu Nr.13 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Pļaviņu novadā” paskaidrojuma raksts Nr.12
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Reklāmas likuma 7.panta trešā daļa paredz, ka pašvaldībām ir noteiktas tiesības izdot
saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas
pret publisku vietu, attiecīgajā administratīvajā teritorijā, paredzot ierobežojumus
reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem, kā arī nosakot vietas, kurās
aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana.
Ņemot vērā, ka nepieciešams nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību MK
noteikumiem nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”, tiek izdoti jauni saistošie noteikumi
par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Pļaviņu novadā.
Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē iepriekšējie saistošie noteikumi.
Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, izkārtņu, un citu informatīvo materiālu
izvietošanas, uzraudzības un kontroles kārtību publiskās vietās, kā arī vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.
Saistošajos noteikumos paredzēti reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas
pamatprincipi Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā, reklāmas un reklāmas objektu
ekspluatācijas un demontāžas kārtība, kā arī noteikta administratīvā atbildība par
noteikumu pārkāpšanu.
Nav tiešas ietekmes.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Noteikumu projekts tieši attiecas uz uzņēmēj darbības vidi un uzņēmējiem, kuri vēlas
izplatīt informāciju par pakalpojumiem vai piedāvātajiem produktiem, izvietojot
reklāmu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Pļaviņu novada
administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi paredz, ka lēmumu par atļaujas izsniegšanu reklāmas vai reklāmas
objekta izvietošanu pieņem domes izpilddirektors, noteikta lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – izvērtēšana pēc saistošo noteikumu
publicēšanas pašvaldības mājas lapā www.plavinunovads.lv

Domes priekšsēdētāja

Gunta Žilde
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