
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2019.gada 

26.novembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.27 § 48) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 
2019. gada 26.novembrī                          Nr.38/2019  

 

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 

 

1. 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” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:  

1.1. izteikt 45. un 46. punktu šādā redakcijā:  

         “45.  Par Noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu no trīs  naudas vienībām līdz piecpadsmit naudas 

vienībām un juridiskām personām piemēro naudas sodu līdz simtu 

četrdesmit naudas vienībām.     

 46.  Ādažu pašvaldības policija veic Noteikumu ievērošanas kontroli un 

administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumu līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai.”  

 1.2.   papildināt Noteikumus ar jaunu 46.¹ punktu šādā redakcijā:  

        “46.¹ Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ādažu novada domes 

Administratīvā komisija.” 

2. Grozījumi stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.   

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks 



 

Paskaidrojuma raksts 

Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.38/2019 

“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” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

Likuma  “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot 

saistošos noteikumus par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 

materiālu izvietošanu publiskās vietās, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu. 

Nepieciešamību veikt grozījumus saistošajos noteikumos “Par reklāmas un citu informatīvo 

materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu 

novadā” (turpmāk – Noteikumi)  nosaka nepieciešamība saskaņot tos ar Administratīvās 

atbildības likumu, kurš stājās spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.  

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumi Noteikumos izsaka naudas sodus naudas vienībās, kā arī precizē normas par 

kompetentām iestādēm, kas veic administratīvo procesu Noteikumu neievērošanas gadījumos.     

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas, kuras vēlas 

izvietot reklāmas materiālus novada administratīvajā teritorijā.      

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Noteikumu izpildi nodrošinās Ādažu pašvaldības policija un domes Administratīvā  komisija. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Ir notikušas konsultācijas ar domes Administratīvo komisiju un Ādažu pašvaldības policiju.   

 
 
 

Domes priekšsēdētājs                M.Sprindžuks  


