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Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās
Kocēnu novada teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43 panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu
Lietotie termini
Eksponēšana – publiski vidē apskatei izvietota vizuālā reklāma, izkārtne, afišas,
priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un citi informatīvie materiāli.
Izkārtne – vizuāla informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes, fiziskās vai juridiskās
personas darbības vietas un informē par tās veiktās darbības veidu un darba laiku.
Īslaicīgā reklāma – visa veida īslaicīgā informācija: sludinājumi, plakāti, afišas, transparenti,
uzsaukumi, skrejlapas, paziņojumi, aicinājumi, aģitācijas materiāli, reklāmziņojumi un
tamlīdzīgi, kurus izvieto tiem speciāli paredzētās, Būvvaldē iepriekš saskaņotās vietās.
Reklāma uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par vienu mēnesi.
Publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst braucamā daļa, ietve,
nomale, sadalošā josla u.tml.), tuneļi, laukumi, satiksmes ejas, parki, skvēri un citas speciāli
iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai
pašvaldību zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus.
Reklāma – ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts vizuāls paziņojums, kura nolūks ir
veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai
pieprasījumu pēc tiem.
Reklāmas izvietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas
nesēju un ir atbildīga par konkrētās reklāmas izvietošanu un uzturēšanu.
Reklāmas nesējs – objekts, uz kura izvieto reklāmu vai informāciju - stendi, reklāmas vairogi,
stabi, transparenti, brīvi stāvošas vitrīnas, statņi, stiklotas konstrukcijas un citi dizaina objekti
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– gan stacionāri, gan pagaidu, ar gaismas un skaņas izmantošanu vai bez tās, izvietoti pie
stabiem, ēku fasādēm, uz jumtiem, žogiem, ietvēm, ēku logos vai vitrīnās (skatlogos),
apstādījumos, parkos, brīvā ainavā, gar ceļiem, ceļu pārvadiem, uz pagaidu būvēm un citos
līdzīgos objektos.
Reklāmas pase – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas
apliecina tiesības eksponēt reklāmu, izkārtni.
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) reglamentē reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvu materiālu izvietošanas un apsaimniekošanas kārtību Kocēnu novadā.
1.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, tai skaitā ārvalstu.
1.3. Noteikumi neattiecas uz funkcionālu informāciju – valsts un pašvaldību dienestu norādēm
(ceļazīmēm, transporta pieturvietu zīmēm, ielu nosaukumu norādēm u.tml.), kas tiek
izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
1.4. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, afišas, sludinājumus un citu vizuālo informāciju,
jāievēro šie saistošie noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti.
2. Reklāmas izvietošanas kārtība
2.1. Tiesības izvietot reklāmu Kocēnu novadā ir fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir
saskaņojušas reklāmas projektu, noslēgušas un saņēmušas izvietošanas atļauju, un
samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās novada teritorijā.
2.2. Ar nodevu par reklāmas izvietošanu nav apliekamas izkārtnes, kas informē par veikto
uzņēmējdarbību un darba laiku, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās
uzņēmējdarbības veikšanas vietas.
2.3. 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.
2.4. Visa veida īslaicīgu reklāmu atļauts izvietot tikai novada domes atļautās vietās.
2.5. Īslaicīgu reklāmu aizliegts izvietot šim nolūkam neparedzētās vietās – uz sētām, namu
fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes stabiem, transformatoru būvēm u.c.
2.6. Par īslaicīgu reklāmu nav jāsaņem reklāmas pase.
2.7. Reklāmas nesēji pēc to saskaņošanas termiņa beigām vai pēc uzņēmuma darbības laika
beigām jānoņem 10 dienu laikā.
2.8. Īslaicīgā reklāma jānoņem 3 dienu laikā pēc notikušā pasākuma, sakārtojot un atjaunojot
vietu atbilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī.
2.9. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā politisko reklāmu Kocēnu novada administratīvajā
teritorijā drīkst izvietot tikai pēc priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmas projekta saskaņošanas
Būvvaldē un noslēgtā līguma ar Kocēnu novada domi.
2.10. Par priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmu nav jāsaņem reklāmas pase.
2.11. Līgumslēdzējpuse, kura noslēdz līgumu ar Kocēnu novada domi, atbild par to, lai
aģitācijas materiāli tiktu noņemti (demontēti) nekavējoties pēc vēlēšanām.
2.12. Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:
2.12.1. reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai informācijai jābūt valsts valodā;
2.12.2. 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;
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2.12.3. publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam,
lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija:
2.12.3.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma
informācija);
2.12.3.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju
pasākumiem;
2.12.3.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar
starptautisko tūrismu, un tās lietošana saskaņota ar valsts valodas centru;
2.12.3.4. attiecas uz starptautiskiem pasākumiem (konferences, izstādes,
konkursi u.tml.).
2.13. Kocēnu novadā aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotiku,
pornogrāfijas un vardarbības reklāmu izvietošana saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību
aktiem.
2.14. Reklāmas nedrīkst aizsegt skaistas ainavas. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku
arhitektūras raksturīgās daļas, ainaviski vērtīgākos apbūves fragmentus vai kā citādi bojāt
vizuālo tēlu.
2.15. Jāievēro reklāmā un izkārtnēs lietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas, reklāmas
plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās teritorijas arhitektoniskajam raksturam
un ēkas vienotas fasādes risinājumam.
2.16. Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāmu) nedrīkst izlikt vietās, kur
tie traucē un apgrūtina gājējus vai satiksmi.
2.17. Reklāmas uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja attiecīgajā teritorijā veikti visi
labiekārtošanas darbi.
2.18. Reklāmu drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes.
2.19. Visas reklāmas to izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.
2.20. Reklāmas un izkārtnes (arī kombinācijā ar ieejas jumtiņiem, piebūvēm u.c.), kas tiek
izvietotas pie ēkām - arhitektūras pieminekļiem, projekta stadijā jāsaskaņo ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju.
2.21. Pie kultūras pieminekļiem reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par kultūras pieminekļa
aizsargjoslā noteikto. Tas neattiecas uz reklāmu par konkrēto objektu.
3. Reklāmas saskaņošanas kārtība
3.1. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtni vai sienas gleznojumu
publiskā vietā Kocēnu novadā, iesniedz Kocēnu novada Būvvaldē šādus dokumentus:
3.1.1. iesniegumu par reklāmas izvietošanu (pielikums Nr.1, Nr.2);
3.1.2. zemes vai ēkas īpašnieka, pārvaldītāja rakstisku piekrišanu reklāmas nesēja vai
izkārtnes izvietošanai publiskā vietā;
3.1.3. projektu vai projekta pieteikuma idejas skici.
3.2. Būvvalde izskata iesniegumu un iesniegto projektu. Pēc projekta saskaņošanas Būvvalde
izsniedz izvietošanas atļauju (pielikums Nr.3) konkrētai reklāmai, reklāmas nesējam vai
izkārtnei.
3.3. Reklāmas vai izkārtnes izvietošanas 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 zemas kvalitātes reklāmas vai izkārtnes, kas pēc rakstiska brīdinājuma
netiek kvalitatīvi pārbūvētas;
3.3.3. ja beidzies reklāmas izvietošanas termiņš.
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3.4. Pēc reklāmas, izkārtnes uzstādīšanas 15 dienu laikā Būvvaldē jāsaņem reklāmas pase
(pielikums Nr.4).
3.5. Lai saņemtu reklāmas, izkārtnes pasi, Būvvaldē jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija.
3.6. Ja reklāma, izkārtne realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, 5 dienu laikā tiek
izsniegta reklāmas, izkārtnes pase.
3.7. Reklāmas pases derīguma termiņš ir viens gads.
3.8. Izkārtnes pases derīguma termiņš ir pieci gadi, ja pasē nav norādīts īsāks termiņš.
4. Atbildība par noteikumu neievērošanu
4.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas, izkārtnes izvietotājs vai
zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, apsaimniekotājs, lietotājs vai nomnieks, ja
uz viņa pārvaldījumā vai apsaimniekošanā esošā īpašuma izvietota nesaskaņota reklāma.
4.2. Par saistošo noteikumu neievērošanu juridiskajām un fiziskajām personām var tikt
piemērots naudas sods:
4.2.1. par reklāmas uzstādīšanu, nesaskaņojot ar pašvaldību līdz 250,00Ls;
4.2.2. par reklāmas nenoņemšanu pēc atļautā termiņa beigām līdz 50,00ls;
4.2.3. par īslaicīgas reklāmas izvietošanu šim nolūkam neatļautās vietās līdz 25,00ls.
4.3. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un ir tiesīgi sastādīt administratīvo pārkāpumu
protokolus:
• Kocēnu novada Būvvaldes amatpersonas;
• Kocēnu novada domes izpilddirektors;
• Valsts policijas tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi reglamentē likums "Par
policiju".
4.4. Kocēnu novada domes Administratīvā komisija izskata administratīvo pārkāpumu
protokolus un pieņem lēmumus.
5. Pārejas noteikumi
5.1. Iepriekš noslēgtie reklāmas eksponēšanas līgumi ir spēkā līdz to termiņa beigām.
6.Nobeiguma noteikumi
6.1. Šie noteikumi stājas spēkā LR likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

Vitauts Staņa

