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Paskaidrojuma 
raksta sadaļa 

Norādāmā informācija  

1. Mērķis un 
nepieciešamības 
pamatojums  

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis. 

Noteikt reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā 
dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas 
izsniegšanas kārtību reklāmu un reklāmas objektu izvietošanai publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras valstspilsētas un 
Valmieras novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Valmieras novadā), 
kā arī atbildību par šo Noteikumu neievērošanu. 

Noteikumos ietvertie termini lietoti Reklāmas likuma un saistīto normatīvo 

aktu izpratnē. 

Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa dod tiesības pašvaldībai pieņemt 
saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanu 
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu; (Pašvaldību 
likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkts. 
Ko pašvaldība vēlas sasniegt ar saistošajiem noteikumiem, kādi būs 
ieguvumi: 

1. Apvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, 
Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām, no 
2021. gada 1. jūlija ir izveidota Valmieras novada pašvaldība. 
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 
noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā 
novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos 
saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus 
līdz 2022. gada 1. jūnijam; 

2. Valmieras novada pašvaldība (turpmāk-Pašvaldība), izvērtējot 
novadā  spēkā esošos saistošo noteikumus Par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras 
novadā ir izstrādājusi un pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus, “Par 
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Valmieras novadā”; 

3. Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa dod tiesības pašvaldībai 
pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – reklāmas un informatīvo 
materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu (Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkts. 
Pašvaldības likuma 45. panta 2. daļas 4. punkts) piemērošanu. 

2. Fiskālā ietekme 
uz pašvaldības 
budžetu  

Saistošajiem noteikumiem nav ietekme pašvaldības budžeta izdevumu 
daļā. 
 
 Noteikumu projekta izpilde neietekmēs pašvaldībai pieejamos 
cilvēkresursus un tiks īstenots esošo cilvēkresursu ietvaros, papildus 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums


resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu un  esošo 
institūciju kompetences paplašināšana, lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi nav nepieciešama.   

3. Sociālā ietekme, 
ietekme uz vidi, 
iedzīvotāju 
veselību, 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā, kā arī 
plānotā 
regulējuma 
ietekme uz 
konkurenci  

Saistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, kas vēlas izvietot 
reklāmu vai vizuālas komunikācijas objektu Valmieras novadā: Saistošo 
noteikumu mērķgrupa ir personas, kas izvieto reklāmu vai reklāmas 
objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu, uz Novada administratīvajā teritorijā 
esošām būvēm, zemes vienībām, kā arī citās tam atvēlētās vietās. 
Saistošie noteikumi sniedz pozitīvu : 

3.1. sociālo ietekmi – ietekmi uz cilvēku dzīvesveidu, kultūru, labsajūtu, 
sabiedrību kopumā, kā arī ietekmi uz konkrētām sabiedrības 
grupām, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
sabiedrības grupām, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un 
tiesībām, uz dzimumu līdztiesību; 

3.2. ietekmi uz vidi – ar saistošo noteikumu īstenošanu tiek nodrošinātas 
uzraudzītas un kontrolētas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kas 
ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī 
vides bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, 
klimatu, ainavu, kultūras un dabas mantojumu. Saistošie noteikumi 
sniedz pozitīvu ietekmi uz iespējamu pakļautību avāriju vai 
katastrofu riskiem un visu minēto jomu mijiedarbību;  

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – tiešu ietekmi uz cilvēku veselību 
Saistošie noteikumi nesniedz, taču tiek nodrošināta cilvēku veselībai 
un drošībai atbilstoša vide.  Ar saistošajiem noteikumiem tiek 
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas veselības jomā.  

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - ar 
saistošajiem noteikumiem tiešā mērā tiek  veicinātas 
uzņēmējdarbības aktivitātes, jaunu uzņēmumu veidošanās un esošo 
uzņēmumu attīstība un izaugsme, kā arī paaugstināta to 
konkurētspēja un nodrošināta vienlīdzīgi konkurences nosacījumi. 

3.5. saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķgrupa ir  personas, kas 
izvieto reklāmu vai reklāmas objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas 
materiālus. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs 
mērķgrupai jaunas tiesības, bet uzliks jaunus pienākumus veikt par 
reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novada 
administratīvajā teritorijā saskaņošanu Valmieras novada 
pašvaldībā un nodevas nomaksu, nodrošinot vienlīdzīgas tiesības 
un iespējas pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicinās tiesību 
realizēšanu.  

3.5. Ietekme uz konkurenci – Saistošie noteikumi sniedz tiešu ietekmi 
brīvai un godīgai konkurencei, nodrošina vienlīdzīgas iespējas 
pakalpojumu un preču reklāmai un informācijas paušanai attiecībā 
uz saistīto pakalpojumu un preču pieejamību.  

4. Ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām un 
to izmaksām  

Atļauju izsniedz Pašvaldības iestāde "Attīstības pārvalde". 
Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem 
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valmieras novada 
Pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietas 
izskata Valmieras novada pašvaldības Administratīvā komisija. No 
saistošajos noteikumos iekļautajām normām Valmieras novada 
pašvaldības amatpersonu un Administratīvās komisijas funkcijas un 
uzdevumi netiek paplašināti vai sašaurināti.  
Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties 
Valmieras novada pašvaldībā personīgi vai rakstot uz elektronisko pasta 
adresi: pasts@valmierasnovads.lv   

mailto:pasts@valmierasnovads.lv


5. Ietekme uz 
pašvaldības 
funkcijām un 
cilvēkresursiem  

Saistošo noteikumu projekts paredzēts Valmieras novada pašvaldības 
autonomo funkciju izpildei. Saistošo noteikumu projekts neietekmēs citas 
Valmieras novada pašvaldības funkcijas.  
Noteikumu projekta izpilde neietekmēs pašvaldībai pieejamos 
cilvēkresursus un tiks īstenots esošo funkciju un resursu ietvaros.  

6. Informācija par 
izpildes 
nodrošināšanu  

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanā netiek paredzēta jaunu 
institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija.  
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina: 
 Pašvaldības iestāde “Attīstības pārvalde”; 
  “Valmieras novada Centrālā pārvalde” struktūrvienība “Grāmatvedības 
nodaļa”; 
Valmieras novada iestāde “Valmieras novada Pašvaldības policija”; 
Valmieras novada pašvaldības Administratīvā komisija.  

7. Prasību un 
izmaksu 
samērīgums pret 
ieguvumiem, ko 
sniedz mērķa 
sasniegšana  

Saistošie noteikumi paredz  nosacījumus reklāmu, reklāmas objektu, 
izkārtņu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, 
Valmieras novada administratīvajā teritorijā, kā arī  nosaka samērīgu 
piemērošanas kārtību un atbildību par noteikumu neievērošanu.  
Saistošie noteikumi paredz personas un reklāmas veidus, kas izvietojami 
bez nodevas nomaksas. 
 Saistošo noteikumu projekta prasības uz tā izpilde neradīs papildus 
izmaksas. Noteikumi paredz  tikai Noteikumu mērķa sasniegšanai 
nepieciešamos nosacījumus, pašvaldībā pieejamo resursu ietvaros. 

8. Izstrādes gaitā 
veiktās 
konsultācijas ar 
privātpersonām 
un institūcijām  

 Izstrādes gaitā ir veiktas konsultācijas ar Saistošo noteikumu tiešās 
mērķgrupas pārstāvjiem – uzņēmējiem.  
Uzņēmēju izteiktie priekšlikumi un iebildumi ir ņemti vērā un iestrādāti 
Saistošajos noteikumos. 
Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, Saistošo noteikumu 
projekts tiks publicēts Valmieras novada pašvaldības mājaslapā 
www.valmierasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība”.  

 
 
 


