
  

 

 

 

 

Apstiprināti 

ar Ādažu novada domes 

24.07.2018. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.16 §18)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 24.jūlijā                                     Nr.20/2018 

 

Grozījums 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. 

 

Veikt šādu grozījumu 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” (turpmāk – Noteikumi): 

Izteikt Noteikumu 32.punktu šādā redakcijā: 

“ 32. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot Reklāmu tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, 

atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, nodevas samaksas, un uz atļaujā noteikto termiņu, 

izņemot attiecībā uz pašvaldības īpašumiem, kur pēc Reklāmas devējam šajā punktā 

noteikto nosacījumu izpildes pašvaldība nodrošina Reklāmas izvietošanu 3 (trīs) darba dienu 

laikā.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks 

 



 

Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20/2018 “Grozījums 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”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumu grozījumi nepieciešami, lai precizētu kārtību reklāmu 

izvietošanai attiecībā uz pašvaldību īpašumiem. 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Nepieciešams papildināt Noteikumus, nosakot kārtību Reklāmas 

uzstādīšanai pašvaldībai piederošos īpašumos. 

3. Informācija par  

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu    

3.1.Noteikumiem nav tieša ietekme uz pašvaldības budžetu.  

3.2.Noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas 

institūcijas, pieņemt jaunus darbiniekus, vai paplašināt esošo 

institūciju kompetenci. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumu grozījumu mērķgrupa ir personas, kas vēlas izvietot 

reklāmas materiālus novada administratīvajā teritorijā. 

 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 

nemaina veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

5.2. Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā, ir Ādažu novada Būvvalde. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 6.1. Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar 

sabiedrības pārstāvjiem.  

 6.2. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Attīstības komitejas sēdē, 

projekts tiek publicēts pašvaldības mājas lapā internetā 

www.adazi.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas izteikt 

priekšlikumus vai iebildumus. 

 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            M.Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/

