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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4/2018 

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

Rucavas novadā 

Izdoti saskaņā ar Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,  

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu;  

2012.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.732  

„Kārtība ,kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,  

kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktiem 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk- Noteikumi) nosaka reklāmas un reklāmas objektu 

izvietošanas, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmas un reklāmas 

objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas 

novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Rucavas novadā), kā arī atbildību par šo 

noteikumu neievērošanu.  

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu Rucavas novadā ir visām fiziskām un 

juridiskām personām (turpmāk – reklāmas devējs)0 šo noteikumu noteiktajā kārtībā un 

ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.  
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3. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai atteikumu izvietot reklāmas vai 

reklāmas objektu Rucavas novadā izsniedz Rucavas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde).  

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:  

4.1. afiša – paziņojums par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, sporta pasākumiem, 

lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku, vietu un organizētāju; 

4.2. reklāmas izvietošanas atļauja – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā 

Būvvaldes izsniegts dokuments, ka saskaņotais reklāmas projekts izstrādāts atbilstoši 

noteikumu prasībām un to atļauts izvietot atbilstoši saskaņotajam projektam.  

4.3. publiska vieta – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta Rucavas novadā neatkarīgi no tās 

faktiskās izmantošanas vai īpašuma piederības formas; 

4.4. plakāts – grafiski vai tekstuāli izstrādāts darbs uz papīra, kas tēlainā formā uzrunā 

skatītāju, informējot vai reklamējot kādu pasākumu, personību, problēmu;  

4.5. reklāma – ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura 

veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā 

īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem;  

4.6. slietnis – neliels (līdz 1,5 m augsts), mobils reklāmas nesējs, kas tiek izvietots pie 

iestādes, organizācijas vai komercdarbības darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā; 

4.7. sludinājumi – dažāda veida izvietota informācija: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, 

reklāmziņojumi u.tml. 

 

II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi 

5. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos 

materiālus Rucavas novadā, jāievēro šie Noteikumi, 2012.gada 30.oktobra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.732 „Kārtība ,kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās 

vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”, 2005.gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi 

Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā 

arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 

Rucavas novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, likums "Par kultūras 

pieminekļu aizsardzību", Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi, 

Valsts valodas likums, Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti. 

6. Izvietojot reklāmu, jāievēro, ka reklāmai jābūt valsts valodā. Ja līdztekus valsts valodai 

informācijā lietota arī svešvaloda, tekstam valsts valodā ierādāma galvenā vieta, un formas 

vai satura ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par tekstu svešvalodā. 

7. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā reklāmas un reklāmas objekta 

izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras 

pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un 

neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu. Ja reklāma vai 

reklāmas objekts tiek izvietots uz Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa uz laiku, kas ilgāks 

par trīs mēnešiem vai arī tiek veidotas jaunas piesaistes konstrukcijas, ir nepieciešams Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums. 

8. Reklāmu vai reklāmas objektu aizliegts izvietot šim nolūkam neparedzētās vietās – uz 

sētām, kokiem, namu fasādēm, kas ir atzītas vai atzīstamas par vidi degradējošām vai 

apdraudošām apkārtējai videi un cilvēkiem, jaunbūvēm, būvžogiem, žogiem, apgaismes 

stabiem, transformatoru būvēm, autobusu pieturas vietās, u.c. reklāmai neparedzētajām 

vietām. 
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9. Nomas maksas jautājumus un saistības ar tās zemes, ēkas vai objekta, uz kura reklāmas 

devējs vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas devējs.  

10. Reklāmas atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas būves. 

11. Uz Rucavas novada pašvaldībai piederošiem vai lietojumā esošiem afišu stabiem, 

stendiem, reklāmas plaknēm un citiem objektiem atļauts izvietot sludinājumus, afišas, 

plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. 

12. Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Rucavas novada publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu, jāievēro normatīvie akti, kas regulē šo jomu.  

13. Prioritāri uz pašvaldībai piederošiem vai lietojumā esošiem afišu stabiem, stendiem, 

reklāmas plaknēm un citiem objektiem tiek izvietota informācija par pašvaldības 

organizētajiem un atbalstītajiem pasākumiem. 

14. Slietņi drīkst atrasties vietās, kur tie netraucē gājēju kustību. 

III. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība 

15. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu Rucavas novadā:  

15.1. vienojas ar zemes vai ēkas īpašnieku par reklāmas izvietošanu; 

15.2 apmaksā nodevu par reklāmas izvietošanu;  

15.3. Būvvaldē iesniedz atbilstošu iesniegumu un reklāmas projektu 2 (divos) eksemplāros, kā 

arī uzrāda dokumentu, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu. 

16. Būvvalde iesniegto reklāmas vai reklāmas objekta projektu izskata 7 darba dienu laikā (10 

darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas saskaņojums). Būvvalde par reklāmas projektu pieņem vienu no lēmumiem - par 

reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšanu vai lēmums par attiekumu izsniegt reklāmas 

izvietošanas atļauju, norādot uz trūkumiem, kurus nepieciešamas novērst. 

17. Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta 

izvietošanas atļauju, ja projekts neatbilst Noteikumiem vai nav iesniegti normatīvajos aktos 

noteiktie dokumenti.  

18. Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai 

reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā 

dizaina maiņu, ja reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un 

citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie 

dokumenti. 

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība 

19. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc Būvvaldes 

atļaujas saņemšanas. 

20. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas vai reklāmas objekta konstrukciju drošību un 

elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, tās uzturēšanu tehniski un 

vizuāli labā stāvoklī.  
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21. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam 

jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāža 5 (piecu) dienu laikā, sakārtojot reklāmas 

izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.)  

22. Ja reklāma vai reklāmas objekts neatbilst 20.punkta prasībām vai netiek demontēts 

21.punktā noteiktā termiņā, Būvvalde sastāda aktu, kurā fiksē reklāmas vai reklāmas objekta 

tehnisko un vizuālo stāvokli, norādot veicamās darbības un termiņu, līdz kuram jāveic 

reklāmas vai reklāmas objekta demontāža, aktam pievieno reklāmas vai reklāmas objekta 

fotofiksāciju. Akts tiek nosūtīts reklāmas devējam ierakstītā pasta sūtījumā.  

23. Ja šo noteikumu 22.punktā norādītājā kārtībā reklāmas vai reklāmas objekta demontāža 

netiek veikta, Būvvalde nosūta reklāmas devējam brīdinājumu ierakstītā pasta sūtījumā par 

nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu. Ja 30 dienu laikā pēc brīdinājuma 

vēstules nosūtīšanas reklāmas vai reklāmas objekta demontāža nav veikta, Rucavas novada 

dome organizē reklāmas objekta demontāžu, izdevumus civiltiesiskā kārtībā piedzenot no 

reklāmas, reklāmas objekta īpašnieka vai reklāmas devēja. 

V. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu, lēmumu 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

24. Administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas 

sastādīt Rucavas novada pašvaldības policijas amatpersonas un Būvvaldes būvinspektors. 

25. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu pārkāpšanu izskata Rucavas novada 

domes Administratīvā komisija.  

26. Par šo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām 

personām līdz 350 euro, juridiskām personām līdz 1400 euro.  

27. Rucavas novada domes Administratīvās komisijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā 

var pārsūdzēt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā un termiņos.  

28. Būvvaldes atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai 

atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā var apstrīdēt 

Rucavas novada domē.  

29. Rucavas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

VI. Noslēguma jautājums 

30. Reklāmas devējam, kurš ir izvietojis reklāmu Rucavas novadā pirms Noteikumu spēkā 

stāšanās dienas, ir pienākums saņemt Būvvaldē reklāmas izvietošanas atļauju sešu mēnešu 

laikā no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs       (personīgais paraksts)    Jānis Veits 
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Paskaidrojuma raksts 2018. gada 23. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018 

“Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

Rucavas novadā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu izdošana nepieciešama, lai noteiktu 

vienotu kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmu vai 

reklāmas objektu izvietošanu Rucavas novadā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu,  

Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, Ministru kabineta 

30.10.2012. noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā 

saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās 

vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 45.punktu.     

Saistoši noteikumi paredz reklāmas vai reklāmas 

objektu izvietošanas kārtību, izvietošanas 

ierobežojumus, kā arī reklāmas un reklāmas objektu un 

demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām. 

Noteikumi paredz administratīvās atbildības iestāšanos 

par šo noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Saistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, 

kas vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu Rucavas 

novadā.    

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada  

būvvalde. Saistošie noteikumi paredz, ka noteikumu 

izpildi kontrolēt, fiksēt saistošo noteikumu pārkāpumus, 

sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus tiesīgi 

Rucavas būvvaldes būvinspektors un Rucavas novada 

pašvaldības policijas darbinieki. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

7. Cita informācija Saistošie noteikumi izskatīti un apstiprināti 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs      (personīgais paraksts)      Jānis Veits 
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