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Jēkabpilī 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes  

2010.gada 18.augusta lēmumu 

(sēdes protokols Nr.13., 11.p.) 

 

Ar grozījumiem 
22.09.2010.Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2010/26 

„Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/23  

„Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un  

izvietošanas kārtību Krustpils novadā”” (sēdes protokols Nr. 14., 2.p. ) 

 

16.10.2013. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/27 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 18.augusta  

saistošos noteikumos  Nr.2010/23 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu  

materiālu saskaņošanas un izvietošanas  

kārtību Krustpils novadā”” (protokols Nr. 21.; 26.p.) 

 

22.11.2013. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/40 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 18.augusta  

saistošos noteikumos  Nr.2010/23 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu  

materiālu saskaņošanas un izvietošanas  

kārtību Krustpils novadā”” (protokols Nr. 22.; 15.p.) 

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/23 

„Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas 

kārtību Krustpils novadā” 
  

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 7.punktu, 45.pantu  

un reklāmas likuma 7.panta trešo daļu 

  

1.Vispārīgie jautājumi 

  

1.1. Šo noteikumu izpratnē : 

Izkārtne - reklāmas nesēja paveids - juridisko vai fizisko personu izvietotā vizuālā 

informācija, kas informē par šo personu veikto uzņēmējdarbību, par iestādes vai uzņēmuma 

nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamās produkcijas sortimentu un citiem 

uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamiem informatīviem datiem, ja minētā informācija 

izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas. 

Izkārtni uzkrāso vai izvieto tieši konstruktīvā saistībā uz veikala ēkas, uzņēmuma ēkas vai cita 

attiecīga objekta fasādes, šķērsām tai vai arī citādi piestiprina vai izvieto tiešā saistībā ar 

attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai personai piederošo vai iznomāto teritoriju.  



 

 

Ja izkārtni māksliniecisku vai arhitektonisku apsvērumu dēļ nav iespējams izvietot iepriekš 

minētajā veidā, izkārtni var atļaut izvietot arī atrauti no objekta (piemēram, ēkai izkārtni 

izvieto uz konstrukcijas līdzās ēkas fasādei). 
 (Svītrots  

Grozījumi izdarīti saskaņā ar 22.09.2010.  Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumiem Nr. 2010/26„Par 

grozījumiem Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/23 „Par reklāmu, izkārtņu un citu 

informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Krustpils novadā”” (sēdes protokols Nr. 14., 2.p. ) 

 

 Īslaicīga reklāma – visu veidu īslaicīga informācija, kuras eksponēšanas laiks nav ilgāks par 

1 mēnesi – afišas, sludinājumi u.c. informatīvi materiāli, kurus izvieto speciāli tiem paredzētās 

vietās – reklāmas-afišu stendos, t.sk. īpašos gadījumos (vēlēšanas, tautas aptaujas, 

referendums u.c. pasākumi). 

Reklāmas izvietotājs  - fiziska vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā reklāma un kura 

vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas nesēju un ir atbildīgs par konkrētās reklāmas izvietošanu 

un uzturēšanu un noņemšanu, visu sniegto ziņu patiesību. 

Reklāmas nesējs - objekts, uz kura izvieto reklāmu vai informāciju. Jebkura veida speciāli 

šim nolūkam veidoti reklāmas nesēji – izkārtnes, stendi, reklāmas vairogi, stabi, transparenti, 

brīvstāvošas reklāmas, stiklotas konstrukcijas u.c. dizaina objekti - kā stacionāri, tā pagaidu, ar 

gaismas izmantošanu vai bez tās, plakaniski pie sienas vai šķērsām pret to piestiprinātas 

ierīces, izvietotas pie stabiem, ēkām, uz jumtiem, žogiem, ietvēm, ielām, ēku logos un vitrīnās 

(skatlogos), apstādījumos, dārzos, parkos, brīvā ainavā, gar ceļiem, dzelzceļiem, pilsētas 

laukumos, uz pagaidu būvēm u.tml. 

  

            1.2. Noteikumi attiecas uz reklāmas, izkārtņu, īslaicīgas reklāmas un citu informatīvo 

materiālu izvietošanu publiskajās vietās Krustpils novadā neatkarīgi no zemes, ēkas vai 

objekta īpašuma piederības, kuru izvietošana iepriekš saskaņota ar Krustpils novada 

pašvaldības Būvvaldi un Krustpils novada pašvaldības pagasta pārvaldi, kuras administratīvā 

teritorijā tā tiks izvietota. 

Šie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju: valsts un pilsētas dienestu 

norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas 

izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida etalona un tiek izvietotas atbilstoši attiecīgajai 

izvietošanas instrukcijai. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, 

t.sk. ārvalstu. 

Izvietojot reklāmas, izkārtnes un īslaicīgu reklāmu Krustpils novadā, jāievēro spēkā esošie 

normatīvie akti.  

   

2. Reklāmas izvietošanas kārtība. 

  

2.1. Tiesības izvietot reklāmu Krustpils novadā ir fiziskajām un juridiskajām 

personām, kuras vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni (es), par paredzēto 

darbību izrakstījusi iesniegumu Krustpils novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē, klāt 

pievienojot reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanas novietni, tās projektu vai 

idejas skici, vai zemes un ēkas īpašnieka, pārvaldītāja vai lietotāja rakstisku piekrišanu. 

2.2. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek 

izvietoti skatlogos vai uz durvīm, nav jāsaskaņo.  

  2.3. Aizliegts īslaicīgu reklāmu izvietot šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām, namu 

fasādēm un durvīm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes stabiem, transformatoru celtnēm, 

u.c.). Visu īslaicīgu reklāmu novadā atļauts izvietot Krustpils novada pašvaldībā saskaņotās 

vietās. 

2.4. Reklāmas nesēji pēc to saskaņošanas termiņa beigām vai pēc uzņēmuma darbības 

laika beigām jānoņem 10 dienu laikā. Īslaicīgā reklāma jānoņem 2 dienu laikā pēc notikušā 

pasākuma, sakārtojot un atjaunojot vietu atbilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. 

  2.5. Īpašos gadījumos (vēlēšanas, tautas aptaujas un referendumi) īslaicīgu reklāmu var 

izvietot arī citās vietās, saskaņojot to ar Krustpils novada pašvaldības pagasta pārvaldēm.  



 

 

2.6. Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības : 

2.6.1. reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai jābūt valsts valodā; 

         2.6.2. publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, 

lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija :  

- nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija); 

- attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem; 

- attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko 

tūrismu, un tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru; 

- attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji 

u.tml.). 

2.6.3. firmas preču zīmē (logotipā) lietotais nosaukums citās valodās nav jātulko. 

2.7. Krustpils novada pašvaldības teritorijā aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas 

izstrādājumu, kā arī narkotisko, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana.  

2.8. Tirdzniecības vietā izvietotajā informācijā aizliegts attēlot smēķēšanas vai 

alkohola lietošanas skatus.  

2.9. Visa veida reklāmām un izkārtnēm jāatbilst Krustpils novada pašvaldības u.c. 

noteikumiem, funkcionāli estētiskajām prasībām; reklāmas un izkārtnes izvietojot, jānodrošina 

Krustpils novada raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. Reklāmas nedrīkst aizsegt 

nozīmīgas un skaistas dabas ainavas, aizsegt ēku arhitektūras raksturīgākās daļas, ainaviski 

vērtīgākos apbūves fragmentus. 

2.10. Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāmu vai izkārtni) 

nedrīkst izlikt vietās, kur tie traucē un apgrūtina gājēju plūsmu. 

  2.11. Reklāmas uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja veikti visi 

nepieciešamie labiekārtošanas darbi apkārtnes teritorijā.  

  2.12. Reklāmu drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes. 

  2.13. Jāievēro reklāmā un izkārtnēs lietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas, reklāmas 

plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās novada pašvaldības arhitektūras 

raksturam un ēkas vienotas fasādes risinājumam. 

  2.14. Reklāmai, kura ir izvietota, lietojot piesaisti, jābūt piestiprinātai statiski drošā 

veidā, par ko atbildīgs ir izkārtnes vai reklāmas izvietotājs. 

  2.15. Visas reklāmas to izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā. 

2.16. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 30 m pie sabiedriski nozīmīgām 

kultūrvēsturiskām vietām (baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz konkrētā 

objekta reklāmu. 

  2.17. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs. 

  

 

3. Reklāmas saskaņošanas kārtība. 

  

3.1. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni publiskā vietā 

Krustpils novadā, iesniedz Krustpils novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē iesniegumu par 

reklāmas izvietošanu un reklāmas projektu, kurā jāiekļauj : 

3.1.1. titullapa, kurā jāuzrāda pasūtītājs – reklāmas izvietotājs, reklāmas izvietošanas 

adrese, reklāmas projekta autors, reklāmas eksponēšanas ilgums un visi saskaņojumi,  

     3.1.2. vietas situācijas projekts: fotogrāfija vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai 

reklāmas izvietojumu,  

3.1.3. izstrādāta konkrētā projekta kompozīcija M 1:10 vai M 1:20 vai idejas skice. 

Projektam jābūt krāsās vai arī jāuzrāda krāsu risinājums. Ja paredzēta apjomīga kompozīcija, 

jāiesniedz konstruktīvais risinājums. 

  3.2. Ja reklāmu paredzēts izvietot uz ēkas – reklāmas projekts jāsaskaņo ar konkrētās 

ēkas īpašnieku,  



 

 

        3.3. Ja reklāmas izvietošana ir paredzēta uz brīvstāvoša objekta, projektā papildus 

jāiekļauj situācijas plāns ar reklāmas piesaisti, zemes īpašnieka vai lietotāja saskaņojumu u.c. 

saskaņojumiem pēc pieprasījuma. 

            3.4. Ja paredzēts reklāmas nesēju izvietot vairākos eksemplāros, papildus jāiesniedz: 

3.4.1. izvietošanas vietu saraksts un shēma; 

3.4.2. konstrukciju paraugs - etalons, ievērojot visas šajā nodaļā paredzētās prasības. 

            3.5. Uz projekta jābūt tā autora parakstam un reklāmas izvietotāja parakstiem. 

             3.6. Pēc Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes pieprasījuma reklāmas, reklāmas 

nesēja vai izkārtnes izvietotājam jāsaskaņo izvietošana ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, 

VAS “Latvijas valsts ceļi”,  CSDD Jēkabpils nodaļu, Valsts valodas centru u.c. 

3.7. Iesniegto projektu saskaņo Krustpils novada pašvaldības Būvvaldē ne vēlāk kā 2 

(divu) nedēļu laikā vai dod motivētu atteikumu. 

 3.8. Reklāmas projekts tiek saskaņots, ja ir ievērotas visas šajos noteikumos minētās 

prasības, saņemta reklāmas izvietošanas atļauja un ja nepieciešams vienlaicīgi organizē 

reklāmas eksponēšanas līguma noslēgšanu ar reklāmas, vai reklāmas nesēja izvietotāju par 

tiesībām eksponēt reklāmu vai reklāmas nesēju Krustpils novada pašvaldības teritorijā.  

3.9. Īslaicīgās reklāmas Krustpils novadā atļauts izvietot tikai Krustpils novada 

pašvaldības pagastu pārvaldēs noteiktās vietās, saskaņojot to izvietošanu ar reklāmu-afišu 

stendu apsaimniekotāju. 

3.10. Izsniedzot reklāmas izvietošanas atļauju tiek iekasēta nodeva. 

            3.11. No nodevas samaksas ir atbrīvotas: 

3.11.1.valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldība, pašvaldību iestādes; 

3.11.2. juridiska persona par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par tās veikto darbību, 

ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas komerciālās darbības 

veikšanas vietas, 

3.11.3. personas par labdarības reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbību. 

 3.12. Reklāmas vai reklāmas nesēja izvietotājs veic regulāras nodevas iemaksas 

Krustpils novada pašvaldības  norēķinu kontā, par maksāšanas kārtību vienojoties pie līguma 

slēgšanas: 

- 7 x mēnesī; 

- 1x3 mēnešos; 

- visu summu uzreiz. 

Reklāmas nodevas summas ir noteiktas ar Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos par pašvaldības nodevām. 

 

 

 

4.Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

4.1.Šie Noteikumi paredz administratīvo atbildību: 

l .grupa 

4.1.1.par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez Līguma ar Krustpils novada 

pašvaldības vai pārvaldes vadītāja saskaņojuma par tiesībām eksponēt papildus reklāmu vai 

tās nesēju; 

4.1.2.par reklāmas izvietošanu bez būvvaldes apstiprinātas reklāmas izvietošanas 

atļaujas; 

 

2.grupa 

4.1.3.par īslaicīgās reklāmas, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu izvietošanu uz 

konstrukcijām un vietās, kur to nav saskaņojusi Krustpils pagasta padome; 

4.1.4.par īslaicīgo reklāmu, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu nenovākšanu 2 

dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma vai reklamētās darbības beigām. 

 



 

 

3.grupa 

4.1.5.par reklāmas, tās nesēja vai izkārtnes izpildi dabā neatbilstoši būvvaldes 

apstiprinātajam projektam vai skicei-idejai; 

4.1.6.par reklāmas, tās nesēju vai izkārtņu neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā 

kārtībā; 

4.1.7.par reklāmas, tās nesēja vai izkārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā vietā un 

veidā;  

4.2.Par šo Noteikumu pārkāpšanu atbild reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtnes, 

sludinājuma un cita informatīvā materiāla izvietotājs vai īpašnieks. 

  4.3.Par šo Noteikumu pārkāpšanu atbild zemes, ēkas vai cits objekta īpašnieks, 

pārvaldītājs vai lietotājs, ja ar tā atļauju uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā 

īpašuma izvietota pilsētas būvvaldē nesaskaņota reklāma, reklāmas nesējs, izkārtnes vai cits 

informatīvais materiāls. 

4.4. Par šo Noteikumu pārkāpšanu noteikt šādus naudas sodus: 

4.4.1.par punktā 4.1.1.,4.1.2. minētajiem pārkāpumiem (1.grupa: no 35.57 euro līdz 71.14 

euro); 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 16.10.2013.  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  Nr. 2013/27 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 18.augusta saistošos noteikumos  Nr.2010/23 „Par 

reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas  

kārtību Krustpils novadā”” (protokols Nr. 21.; 26.p.) 

 

4.4.2.par punktā 4.1.3., un 4.1.4. minētajiem pārkāpumiem (2.grupa: no 14.23 euro līdz 42.69 

euro); 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 16.10.2013.  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  Nr. 2013/27 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 18.augusta saistošos noteikumos  Nr.2010/23 „Par 

reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas  

kārtību Krustpils novadā”” (protokols Nr. 21.; 26.p.) 

 

4.4.3.par punktā 4.1.5.,4.1.6.,4.1.7. minētajiem pārkāpumiem (3.grupa: no 14.23 euro līdz 

28,46 euro). 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 16.10.2013.  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  Nr. 2013/27 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 18.augusta saistošos noteikumos  Nr.2010/23 „Par 

reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas  

kārtību Krustpils novadā”” (protokols Nr. 21.; 26.p.) 

 

4.5.Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt un punktos 5.5.1.,5.5.2.,5.5.3. minēto 

naudas sodu uzlikt ir tiesīgi: 

4.5.1.Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs, priekšsēdētaja vietnieks, 

izpilddirektors, 

4.5.2. Krustpils novada pašvaldības pārvalžu vadītāji, 

4.5.3. Krustpils novada pašvaldības Būvvalde. 

4.6. Ja naudas soda apmērs ir 14.23 euro un pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu, 

4.4.punktā minētās amatpersonas uzliek administratīvo sodu un iekasē naudas sodu uz vietas, 

nesastādot administratīvo pārkāpumu protokolu, bet izsniedzot noteikta parauga kvīti. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 20.11.2013.  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  Nr. 

2013/40„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 18.augusta saistošos noteikumos  Nr.2010/23 „Par 

reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas  

kārtību Krustpils novadā”” (protokols Nr. 22.; 15.p.) 

 

4.7.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo Noteikumu pārkāpējus no to pildīšanas, kā 

arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 

4.8.Sastādot administratīvo pārkāpumu protokolu, 4.5.punktā minētajām personām ir 

tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmu, izkārtņu, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu 

izvietotajam, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam vai lietotājam par 

reklāmas nesēja un uz tā izvietotās informācijas tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai 

demontēšanu. 



 

 

4.8.Noteikumu 4.8.punktā minēto norādījumu nepildīšanas gadījumā Krustpils novada 

pašvaldībai ir tiesības noņemt reklāmu uz reklāmu izvietotāja rēķina vai arī zemes, ēkas vai 

objekta īpašnieka, pārvaldītāja vai lietotāja rēķina, ja uz viņam piederošā, pārvaldījumā vai 

lietošanā esošā īpašumā izvietota būvvaldes nesaskaņota reklāma. 

4.9. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem administratīvā komisija. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs  

 


