Apstiprināti
ar Ādažu novada domes
26.09.2017. sēdes lēmumu
(protokols Nr.17 § 25)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2017.gada 26.septembrī

Nr.33/2017

Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22
„Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Ādažu 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.
Izdarīt Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par
reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Ādažu novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2.

Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, t.sk., interaktīvus digitālos informācijas
nesējus un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus (turpmāk – Reklāma) ir fiziskām un
juridiskām personām (turpmāk – reklāmas devējs) Noteikumos noteiktajā kārtībā.

2. Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Izvietojot Reklāmu bez piesaistes zemei, ievēro šādus noteikumus:
7.1. respektē ēkas proporcijas un fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām,
karnīzēm;
7.2. Reklāma neaizsedz ēkas arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus,
u.c.);
7.3. pielietojamie materiāli atbilst ēkas arhitektoniskajam risinājumam un fasādes
apdares materiāliem;
7.4. stiprinājuma veids nebojā ēkas nesošās konstrukcijas;
7.5. maksimāli pieļaujamais Reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, tās ārējās
malas attālums līdz brauktuvei ir ne mazāks par 0,7 m un tā neaizsedz ielas
perspektīvi;

7.6. perpendikulāri fasādei izvietotas Reklāmas apakšējā mala izvietota ne mazāk kā
2,2 m no zemes un neaizņemtais ietves platums ir ne mazāks par 1,5 m;
7.7. digitālu informācijas nesēju izvieto paralēli ēkas fasādei.”
3. Izteikt Noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Minimālais attālums starp diviem stacionāri izvietotiem Reklāmas objektiem ārtelpā vai
bloķētām Reklāmas stendu grupām ir 50 m, un starp interaktīviem digitāliem
informācijas nesējiem - 100 m.”
4. Papildināt Noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:
“17.1 Aizliegts izmantot Reklāmu ar skaņas un bākuguņu efektu gaismas iekārtām.”
5. Papildināt Noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:
“27.1 Persona, kas vēlas uzstādīt interaktīvus digitālos informācijas nesējus pašvaldībai
piederošā zemes īpašumā:
27.11. nodrošina pašvaldības informācijas publiskošanu nomas līgumā noteiktā
kārtībā;
1
27. 2. nodrošina komunikāciju pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņa skaitītāju
uzstādīšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
1
27. 3. slēdz līgumu ar pašvaldību par komunikāciju tīkla uzturēšanu.”
6. Papildināt Noteikumus ar 27.2 punktu šādā redakcijā:
“27.2 Ādažu novada pašvaldības īpašumi, kuros atļauta interaktīvo digitālo informācijas
nesēju izvietošana norādīti Noteikumu pielikumā”
7. Izteikt Noteikumu 28.punktu šādā redakcijā:
“28. Persona, kura vēlas izvietot Reklāmu, mainīt saskaņoto Reklāmas grafisko dizainu,
iesniedz Ādažu novada būvvaldē iesniegumu kopā ar Reklāmas projektu, novietojuma
skici un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem. Lēmumu Reklāmas
izvietošanas atļaujas izsniegšanu pieņem Ādažu novada būvvalde”.
8. Papildināt Noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā :
“Pielikums
Ādažu
novada
domes
2014.gada
23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22
„Par reklāmas un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”
INTERAKTĪVU DIGITĀLO INFORMĀCIJAS NESĒJU UZSTĀDĪŠANAS VIETAS
Ādažu novada pašvaldības īpašumi, kuros uzstādāmi interaktīvie digitālie informācijas nesēji:
1) Tirgus laukums, Ādaži, kad. Nr.80440070364.
2) Jaunās skolas apkārtne, Ādaži, kad. Nr.80440070385.
3) Līgo laukums, Ādaži, kad. Nr.80440070411.
4) Zemes gabals pie slimnīcas ēkas, Ādaži, kad. Nr. 80440070361.

5) Vējupes peldvietas apkārtne, Ādaži, kad. Nr.80440080203.
6) Sporta centra apkārtne, Ādaži, kad. Nr. 80440080192.
7) Ūdensrožu parks, Kadaga, kad. Nr. 80440050102.
8) “Kadagas centrs”, Kadaga, kad. Nr. 80440050105.
9) Teritorija pie Baltezera kapiem, Baltezers, kad. Nr. 80440130270.
10) Peldvietas apkārtne, Alderi, kad. Nr. 80440140253.
11) Garkalnes olimpiskā centra apkārtne, Garkalne, kad. Nr. 80440120434 vai 80440120185.
12) Sabiedriskā transporta pieturvietas.
13) Gaujas iela 3, kad. Nr. 80440070328.”
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