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„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
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2014. gada 29. maijā 

 
Izdoti saskaņā ar   likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo 
daļu un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732  „Kārtība, kādā saņemama atļauja  
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas  pret publisku vietu” 28.punktu. 
  

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 
Afišas – izliekama informācija par speciāliem notikumiem un pasākumiem  izvietojama īslaicīgi speciāli 
atļautās vietās. 

Īslaicīga reklāma – visa veida īslaicīga informācija: sludinājumi, plakāti, afišas, transparenti, uzsaukumi, 
skrejlapas, paziņojumi, aicinājumi,  ziņojumi, u.tml., ko izvieto tiem speciāli paredzētās vietās (stendi, afišu 

stabi u.c.). Informācija uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par 14 (četrpadsmit) 
dienām. 

Publiska vieta - ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, 

nomale, sadaloša josla),  laukumi,  parki, skvēri un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, 
neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām 

izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus. 
 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka reklāmu  izvietošanas, ekspluatācijas, atļaujas 
izsniegšanas kārtību, reklāmu  izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jaunpils 

novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Jaunpils  novadā), kā arī atbildību par šo Noteikumu 
neievērošanu.  

2. Tiesības izvietot reklāmu , kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Jaunpils novadā ir visām fiziskām un 

juridiskām personām šo Noteikumu noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Jaunpils novada pašvaldības  (turpmāk –
Pašvaldība) izsniegto reklāmas  izvietošanas atļauju, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, 

kā arī Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.  
 3. Par reklāmas saturu, karogu, valstu, pilsētu nosaukumu un simboliku, firmu, kā arī firmu un preču zīmēs 

lietoto nosaukumu (logotipu, simbolizējošo grafisko zīmju, kuros iekļauti burti, vārdi, teikumi u.tml.) 
iekļaušanu un izmantošanu reklāmās, atbild reklāmas devējs.  

4. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju - valsts un pašvaldības dienestu 

norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un 
izvietotas citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

II. REKLĀMAS SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA 
5. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu  publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu  pašvaldībā 

iesniedz saskaņošanai reklāmas  projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
6.  Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas 

likumu, ievērojot šajos Noteikumos noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus.  
7. Pašvaldībā nav jāsaskaņo reklāma , kas tiek izvietoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska 

izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā.  

8. Reklāmas  izvietošanas atļauju izsniedz  Domes  izpilddirektors, ja ir ievērotas visas šajos noteikumos 
minētās prasības un samaksāta pašvaldības nodeva (ja reklāmas izvietotājs nav atbrīvots no nodevas 

maksāšanas). 

 



9. Izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas  izvietošanas atļauju, ja nav 

ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos 

aktos noteiktie dokumenti.  
10. Pēc Izpilddirektora   pieprasījuma un normatīvajos aktos noteiktos gadījumos reklāma  izvietošana 

jāsaskaņo  ar A/S “Latvijas Autoceļu direkcija”, Valsts valodas centru un citām institūcijām . 
11. Ja reklāma  mēneša laikā nav izvietots , saskaņojums zaudē spēku  un tas jāveic atkārtoti Noteikumos 

noteiktajā kārtībā. 

III. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA 
12. Izvietojot reklāmu , reklāmas  izvietotājam  jānodrošina Jaunpils  novadam raksturīgās arhitektūras un 

vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves un ainavas raksturs un mērogs, kā arī jāievēro 
prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti 

konkrētai teritorijai vai būvei.  

13. Izvietojot reklāmu  konstruktīvā saistībā ar ēku, reklāmas  izvietotājam:  
13.1. jārespektē ēkas proporcijas;  

12.2. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes 

dekorus u.c.);  

13.3. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas 
arhitektoniskajam risinājumam;  

13.4. reklāma stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;  

13.5.  maksimāli pieļaujamais reklāmas  izvirzījums no ēkas sienas ir 1,3 metri.  

14. Reklāmu  atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes.  

15. Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāmu vai izkārtni) nedrīkst izlikt vietās, kur tie 
traucē un apgrūtina gājēju plūsmu vai satiksmi. 

16. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmu  konstruktīvā 
saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk 

par 1. stāva līmeni).  

17. Īslaicīgas reklāmas  novada administratīvajā teritorijā  atļauts izvietot tikai Jaunpils  novada Domes 
noteiktās vietās uz reklāmas-afišas stendiem ( pielikums Nr. 1). 

18. Uz Domes apstiprinātajiem reklāmas-afišas stendiem izvietotās reklāmas un afišas  lielums nedrīkst 

pārsniegt  A2 formāts  
19. Izvietojot reklāmu, reklāmas izvietotājam jāievēro šādas prasības : 

19.1.  reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai jābūt valsts valodā; 
19.2. publiskā informācija līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī 

citās valodas, ja šī informācija  nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma 
informācija),   attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi u.tml. ); 

19.3. firmas preču zīme (logotipa) lietotais nosaukums citās valodās nav jātulko; 

20. Jaunpils novada administratīvajā teritorijā  aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī 
narkotisko, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana. 

21. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 10 m pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (pils, 
baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz konkrētā objekta reklāmu. 

22. Aizliegts izvietot īslaicīgu reklāmu un informatīvus materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku 

fasādēm, jaunbūvēm, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, 
transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas 

tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm,  kā arī kokiem un apstādījumiem.  

23. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz 
durvīm, nav jāsaskaņo. 

24. Vēlēšanu, tautas nobalsošanu un referendumu īslaicīgu reklāmu, iepriekš saskaņojot,  var izvietot uz 
Jaunpils pašvaldībai piederošās zemes: 

 24.1. „Zemdegas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads , kadastra apzīmējums 9056 008 0119 ( 

situācijas plāns pielikumā); 
 24.2. „Viekaļas”, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, kadastra apzīmējums 9090 002 0298 0119 ( 

situācijas plāns pielikumā). 
 

IV. REKLĀMAS  EKSPLUATĀCIJA UN DEMONTĀŽA 
25. Persona ir tiesīga izvietot reklāmu un ekspluatēt to tikai pēc pašvaldības  atļaujas saņemšanas.  

26. Izvietotā reklāma jāuztur tehniskā un  vizuāli estētiskā kārtībā, reklāmai  jābūt piestiprinātām statiski 

drošā veidā.  



27. Reklāmas   izvietotājam 10 (desmit) dienu laikā no saimnieciskās vai profesionālās darbības izbeigšanas 

attiecīgās reklāmas  izvietošanas vietā vai reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām  jāveic 

reklāmas  demontāža, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu . 

28. Domes izpilddirektors ir tiesīgs izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par reklāmas    demontāžu, ja  nav 
ievēroti  Latvijas Republikas normatīvo aktu un šo Noteikumu  prasības.               

29. Pirms šo Noteikumu 28.punktā minētā lēmuma pieņemšanas Domes izpilddirektors ierakstīta pasta 
sūtījuma veidā nosūta brīdinājumu reklāmas izvietotājam. Gadījumos, ja reklāmas izvietotājs  nav atrodams, 

tad brīdinājumu nosūta tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.  

30. Ja viena mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas  reklāma  netiek demontēts, pašvaldība ir tiesīga 
demontēt reklāmu.  

31. Reklāmas devējam vai, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam 

valdītājam tiek nosūtīts pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas demontāžas un uzglabāšanas 
izdevumiem.  

32. Ja šo Noteikumu 31.punktā minētais rēķins nav apmaksāts, tad pašvaldības vēršas ar prasību tiesā 

atlīdzināt reklāmas  demontāžas un uzglabāšanas izdevumus.  

33. Demontēto reklāmu  pašvaldība uzglabā 3 (trīs) mēnešus, pēc tam tas tiek utilizēts bez iespējas atgūt. 
Pašvaldība nekompensē utilizētas reklāmas vērtību.  

 

IV. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU 
34. Par šo noteikumu prasību neievērošanu  administratīvi atbildīgs ir reklāmas  izvietotājs. Ja reklāmas 

izvietotājs nav zināms vai nav atrodams, par šo noteikumu prasību neievērošanu administratīvi atbildīgs ir   
tā nekustamā īpašuma vai objekta  īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, uz kura izvietota 

nesaskaņota reklāma. 
35. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Jaunpils  novada Pašvaldības policija.  

36. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sagatavot Jaunpils  novada Pašvaldības policijas 
amatpersonas.  

37. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Administratīvā komisija. 

38. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu  piemēro naudas sodu fiziskām personām    līdz  50,00 euro., 
juridiskām personām līdz 200,00 euro. 
39. Pēc administratīva pārkāpumu protokola sagatavošanas   izpilddirektors var dot rakstveida norādījumus 
reklāmas izvietotājam vai zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam, lietotājam vai nomniekam 

par reklāmas  un uz tās izvietotās informācijas saskaņošanu, tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai 

demontēšanu, nosakot termiņu, ne garāku par 10 dienam. 
40. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no šo noteikumu pildīšanas.  

41. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība:  
41.1. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas  izvietošanas atļauju vai 

atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas izvietošanas atļaujā var apstrīdēt Jaunpils  novada pašvaldības domē.  

41.2. Jaunpils  novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.  

41.3. Jaunpils  novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā.  
 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
42.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc to publicēšanas  laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 
 

 
Priekšsēdētāja                                            L.Gintere                                                                                         

              
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



PIELIKUMS Nr. 1 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
 

 

Reklāmas-afišu stendu izvietojums Jaunpils novada  administratīvajā teritorijā 

 

1. Jaunpils  ciemata centrā: 
1.1. pie Jaunpils pils; 

1.2. pie nekustamā īpašuma „Pasta dīķis”. 
 

2. Apdzīvotajās vietās: 

2.1. Jurģos; 
2.2. Viesatās; 

2.3. Saulē; 
2.4. Strutelē; 

2.5. Levestē.  

 
3. Viesatu pagastā 

3.1. pie „Viekaļām”; 
3.2. pie „Draudzības veikala”. 

         
 

 

Priekšsēdētāja                                                                                                            
     L.Gintere 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



        PIELIKUMS Nr. 2  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  NR. 4 

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu NR. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās 

vietās Jaunpils  novada teritorijā” izdošana nepieciešama, lai 
noteiktu vienotu kārtību reklāmas  izvietošanai publiskās vietās 

Jaunpils  novadā, kā arī noteiktu ierobežojumus attiecībā uz to 

izmēriem, veidu un izvietošanu.  
Pašlaik novadā nav spēkā esošu normatīvo aktu reklāmas 

jomā. Atļaujas reklāmas   izvietošanai publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu, tiek izsniegtas saskaņā ar 

30.10.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr. 732 noteikto. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga 

izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par 
to pārkāpšanu jautājumos par reklāmas materiālu izvietošanu 

publiskās vietās.  
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 30.10.2012. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja 

reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu" 45. punktu. 

Noteikumu izdošanas mērķis ir regulēt reklāmas  izvietošanas, 
ekspluatācijas un demontāžas kārtību publiskās vietās Jaunpils  

novadā, veidojot kvalitatīvu un harmonisku novada vizuālo tēlu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Par reklāmas  izvietošanu publiskās vietās maksājama nodeva 
saskaņā ar Jaunpils novada Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par 

pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”.  
 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz personām, kas vēlas 

izvietot reklāmas  novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā pie 
Izpilddirektora. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināms. 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=252464
http://likumi.lv/doc.php?id=252464
http://likumi.lv/doc.php?id=252464

