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Saistošie noteikumi Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Beverīnas novada pašvaldības domes
30.06.2010. sēdes lēmumu (prot.Nr.7, 7.§)
GROZĪJUMI
ar Beverīnas novada pašvaldības domes
30.05.2019. sēdes lēmumu Nr.79 (prot.Nr.5, 4.§)

PAR REKLĀMU, IZKĀRTŅU, SLUDINĀJUMU UN CITU INFORMATĪVO
MATERIĀLU IZVIETOŠANU BEVERĪNAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi.
1.1.Reklāma šo saistošo noteikumu izpratnē ir vizuālais paziņojums, kas izvietots uz
reklāmas nesējiem Beverīnas novada administratīvajā teritorijā šajos saistošajos
noteikumos noteiktajā kārtībā.
1.2.Reklāmas nesējs:
1.2.1. jebkura veida speciāli šim nolūkam veidoti objekti- stendi, reklāmas vairogi, stabi,
transparenti, brīvi stāvošas vitrīnas, stiklotas konstrukcijas un citi dizaina objekti, kā
stacionāri, tā pagaidu, izvietoti pie ēkām vai būvēm, vai brīvi stāvoši;
1.2.2. jebkura veida reklāmas izvietošanai piemērojami objekti - ēku sienas un fasādes,
jumti, žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas (skatlogi), ceļu pārvadi, stabi (apgaismes,
elektrības vadu turētāji u.c.), pagaidu būves, u.c. līdzīgi objekti.
1.3.Izkārtne ir informācija par iestādes vai komersanta nosaukumu, fizisko vai juridisko
personu darbības veidu un darba laiku. Izkārtni uzkrāso vai izvieto uz ēkas vai objekta
fasādes, kurā notiek minēto personu darbība.
1.4.Īslaicīgā reklāma ir reklāma: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, afišas, aģitācijas
materiāli un tml., kurus izliek tiem speciāli paredzētās, Būvvaldē iepriekš saskaņotās
vietās (stendi, afišu stabi u. tml.), uz laiku līdz vienam mēnesim.
1.5.Reklāmas izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kura ir attiecīgās reklāmas,
reklāmas nesēja vai izkārtnes īpašnieks, un ir saskaņojusi reklāmas, reklāmas nesēja vai
izkārtnes metu vai projektu.

2. Vispārīgie noteikumi.
2.1.
Saistošie noteikumi nosaka vispārīgos noteikumus reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Beverīnas novadā.
2.2.
Noteikumos paredzētā kārtība attiecas uz reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās vietās Beverīnas novada teritorijā.
2.3.
Šie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju: valsts dienestu norādēm (ceļu
zīmēm, transporta pieturu zīmēm utt.), kas izgatavotas pēc iepriekš sagatavota tipveida
projekta un tiek izvietotas atbilstoši attiecīgajai izvietošanas instrukcijai.
2.4.
Tiesības izvietot reklāmu Beverīnas novadā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras ir
iesniegušas pašvaldībā būvvaldē apstiprinātu izkārtnes projektu un saņēmušas attiecīgi
noformētu atļauju- reklāmas pasi.
2.5.
Juridisko un fizisko personu reklāma tiek aplikta ar pašvaldības nodevu, kas tiek
maksāta pašvaldības domes budžeta kontā saskaņā ar noslēgto līgumu. Ar nodevu par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās nav apliekama juridisko personu izvietotā izkārtne,
kas informē par veikto uzņēmējdarbību, minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās
juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.
2.6.
Nomas maksas jautājumus un saistības ar tās zemes, ēkas vai objekta, uz kura reklāmas
izvietotājs vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas vai
reklāmas nesēja izvietotājs.
2.7.
Dažāda veida īslaicīgu reklāmu, sludinājumus, drukātos plakātus, afišas, transparentus
u.c. atļauts izvietot tikai pašvaldības domes atļautās vietās.
2.8.
Īslaicīgu reklāmu aizliegts izvietot šim nolūkam neparedzētas vietās (uz sētām, namu
fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, transformatoru celtnēm u.c.).
Īslaicīga reklāma tās izvietotājam jānoņem dienas laikā pēc notikušā pasākuma,
sakārtojot un atjaunojot vietu iepriekšējā tehniskā un vizuālā stāvoklī.
2.9.
Īpašos gadījumos (vēlēšanas, tautas aptaujas, referendums u.tml. pasākumi) īslaicīgu
reklāmu var izlikt administrācijas ēkās, kultūras namos, bibliotēkās.
2.10. Reklāmas un izkārtnes (arī kombinācijā ar ieejas jumtiņiem, piebūvēm u.c.), kas tiek
izvietotas pie ēkām – arhitektūras pieminekļiem, projekta stadijā jāsaskaņo ar Valts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālo nodaļu.
2.11. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt arhitektūras raksturīgākās daļas, ainaviski
vērtīgus fragmentus vai citādi bojāt kultūrvidi.
2.12. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 20 m pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām
vietām (baznīcām, pieminekļiem). Aizliegums neattiecas uz konkrētā objekta reklāmu.
2.13. Izvietojot reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citu informatīvo materiālu, jāievēro šie
noteikumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi par reklāmas objektu
uzstādīšanu tiešā ceļa tuvumā un Latvijas likumdošana, kas regulē valsts valodas
lietošanu.
2.14. Aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotiku, pornogrāfijas un
vardarbības reklāmu izvietošana, saskaņā ar Latvijas Republikā esošo likumdošanu.
3. Reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība.
Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni Beverīnas novadā,
iesniedz novada pašvaldības domē sekojošus dokumentus:
3.1.1. iesniegumu par reklāmas vai izkārtnes izvietošanu;
3.1.2. zemes vai ēkas īpašnieka, pārvaldītāja rakstisku piekrišanu reklāmas nesēja vai izkārtnes
izvietošanai publiskā vietā;
3.1.3. būvvaldē apstiprinātu projektu vai projekta pieteikumu - idejas skici;
3.1.
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Iesniegumu un iesniegto projektu saskaņo novada pašvaldības Nekustamā īpašuma
speciālisti, ja ir ievērotas visas šajos noteikumos minētās prasības /grozīts ar 30.05.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019.
3.3. Reklāmas vai izkārtnes atļauju var anulēt un piemērot administratīvo atbildību, ja
reklāmas vai reklāmas nesēja izvietotājs :
3.3.1. nav izpildījis šajos noteikumos paredzētās prasības un citu normatīvo aktu prasības;
3.3.2. izvieto zemes kvalitātes reklāmas vai izkārtnes, kas pēc rakstiska brīdinājuma netiek
kvalitatīvi pārbūvētas.
3.4. Ja beidzies ilglaicīgas reklāmas izvietošanas termiņš vai anulēta atļauja, reklāmas
izvietotājam reklāma jānoņem 10 dienu laikā kopš termiņš beidzies sakārtojot reklāmas
izvietošanas vietu.
3.2.

3.5.

Noslēguma jautājumi

3.5.1. Iepriekš noslēgti reklāmas eksponēšanas līgumi ir spēkā līdz to termiņa beigām.
3.5.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kauguru pagasta padomes 30.07.2003.
saistošie noteikumi Nr.2 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu Kauguru pagastā”.

Domes priekšsēdētājs

M.Zvirbulis
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