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BŪTISKĀKIE PRIEKŠLIKUMI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM GROZĪJUMIEM  

NORMATĪVAJOS AKTOS, 2015. gads  

Reklāma 

Nr. p. 

k. 
Problēmjautājums 

Būvvaldes 

vēstule 

Institūcija, kurai 

sniegts 

priekšlikums 

Sniegtais priekšlikums Rezultāts 

1.  Par reklāmas objektu ar piesaisti zemei 

saskaņošanas kārtību.  

Līdz šim Būvvalde reklāmas objektu ar 

piesaisti zemei izvietošanas (nestacionāru, bez 

rakšanas darbiem) saskaņošanu veica atbilstoši 

Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu 

Nr. 732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja 

reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 

noteiktajai kārtībai.  

Saskaņā ar jauno būvniecības regulējumu, 

lai veiktu pirmās grupas inženierbūves 

(stacionārā reklāmas stenda ar augstumu līdz 

2,5 m, bez elektrības pieslēguma) jaunu 

būvniecību vai novietošanu, pasūtītājam 

Būvvaldē jāiesniedz paskaidrojuma raksts un 

tam pievienotie Ministru kabineta 16.09.2014. 

noteikumi Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi 

neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 

16. punktā norādītie dokumenti, tai skaitā 

derīgs zemes gabala topogrāfiskais plāns un 

inženierbūves novietojuma plāns uz derīga 

topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos. Turklāt 

būvniecības dokumentāciju var izstrādāt tikai 

attiecīgi sertificēts būvspeciālists. Noteikumu 

Nr. 551 1. pielikumā esošā paskaidrojuma 

raksta 1. daļā norādīts, ka paskaidrojuma 

rakstā jānorāda informācija par būvprojekta 

izstrādātāju, tai skaitā sertifikāta numurs, un 

paskaidrojuma rakstu ir jāparaksta arī 

būvspeciālistam. Tātad, atšķirībā no 

Noteikumu Nr. 732 prasībām Noteikumos  Nr. 

551 noteikts, ka minēto objektu projektēšanu 

var veikt tikai būvspeciālists.  

02.02.2015 

 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

 

Ekonomikas 

ministrija 

Ja Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr. 732 „Kārtība, kādā 

saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu” V. nodaļā noteikto kārtību „Izvietošanas saskaņošana 

reklāmas objektam ar piesaisti zemei” var piemērot, lūdzam izstrādāt grozījumus 

Noteikumos Nr. 551, nosakot, ka stacionārie reklāmas un informācijas stendi ar 

augstumu līdz 2,5 m un citi tiem pielīdzināmi objekti, kuriem netiek veikta 

pamatu izbūve, ir saskaņojami reklāmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Priekšlikums 

ņemts vērā, 

izstrādājot 

grozījumus 

VBN 
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2.  Lūgts viedoklis par to vai Būvvaldei ir 

tiesības pamatojoties uz kompetentās 

institūcijas atzinuma pamata atteikt reklāmas 

izvietošanas atļaujas izsniegšanu par 

reklāmas saturā attēloto informāciju. 

Būvvalde, saskaņojot reklāmas un 

reklāmas objektus, kas izvietoti Rīgas 

administratīvajā teritorijā, saskārusies ar 

situāciju, kad reklāmas projekti  jāsaskaņo un 

reklāmas izvietošanas atļaujas jāsagatavo 

personām, kurām jau iepriekš ir  izveidojies 

pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu 

parāds. Faktiski, ja iesniegtais reklāmas 

projekts atbilst Ministru kabineta 30.10.2012. 

noteikumiem Nr. 732 „Kārtība, kādā 

saņemama atļauja reklāmas izvietošanai 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu” un Rīgas domes 26.11.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 77 „Par 

reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo 

materiālu izvietošanas un afišu stabu un 

stendu izmantošanas kārtību Rīgā”, bet 

personai ir parāds par pašvaldības nodevu par 

reklāmas izvietošanu, Būvvaldei nav tiesiska 

pamata nesaskaņot reklāmas projektu un 

neizsniegt reklāmas izvietošanas atļauju 

parādniekam. Šādu situāciju uzņēmumi, kas 

nodarbojas ar reklāmas izvietošanu, izmanto 

ļaunprātīgos nolūkos, lai nemaksātu 

pašvaldības nodevu. 

 

02.03.2015.  

un 

07.04.2015. 

 

 

 

 

 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Ņemot vērā, ka gan Reklāmas likumā, gan Noteikumos Nr. 732, gan 

Noteikumos Nr.77 un Rīgas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr.51 

„Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās 

informācijas izvietošanu Rīgā” ir noteiktas konkrētas funkcijas, ko Būvvalde 

īsteno, saskaņojot reklāmas un izdodot reklāmas izvietošanas atļaujas, lūdzam 

papildināt Noteikumus ar punktu, kas paredz iespēju atteikt izsniegt reklāmas 

izvietošanas atļauju parādniekiem, vai sniegt viedokli un skaidrojumu, 

pamatojoties uz kādiem normatīvajiem aktiem Būvvalde var atteikt izsniegt 

reklāmas izvietošanas atļauju personai, kurai ir parāds par pašvaldības nodevu 

par reklāmas izvietošanu.  

Neviens no ārējiem normatīvajiem aktiem neparedz Būvvaldes tiesības 

vērtēt iesniegtās reklāmas izvietošanas priekšlikuma saturu, jo reklāmas satura 

atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem vērtē uzraudzības iestādes, kas saskaņā 

ar Reklāmas likuma 13.pantu ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 

Konkurences padome, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, zāļu 

reklāmas jomā – Veselības inspekcija, veterinārmedicīnisko un 

veterinārfarmaceitisko pakalpojumu sniedzējiem paredzētās veterināro zāļu 

reklāmas jomā – Pārtikas un veterinārais dienests. 

Ņemot vērā iepriekš minēto lūdzam jūsu skaidrojumu vai Būvvaldei ir 

tiesības pamatojoties uz kompetentās institūcijas atzinuma pamata atteikt 

reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšanu par reklāmas saturā attēloto 

informāciju. Ja Būvvaldei nav tiesības atteikt reklāmas izvietošanu veidojas 

absurda situācija, kā rezultātā Reklāmas likuma prasībām neatbilstoša reklāma 

tiks izvietota pilsētvidē. Līdz ar, ko Būvvalde lūdz izvērtēt nepieciešamību veikt 

grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka pašvaldība ir tiesīga atteikt izsniegt 

reklāmas izvietošanas atļauju, ja par konkrēto atļauju saņemts uzraudzības 

iestādes atzinums, ka reklāma (tās saturs) neatbilst ārējo normatīvo aktu 

prasībām. 

Būvvalde nav tiesīga vērtēt iesniegto reklāmas izvietošanas priekšlikumu 

saturu. 

Būvvaldei ir tiesības pamatojoties uz kompetentās institūcijas atzinumu un 

atsaucoties uz Noteikumu Nr.732 7.2. punktu  pieņemt lēmumu atteikt reklāmas 

izvietošanas atļaujas izsniegšanu.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza viedokli, ka 

esošais regulējums saistībā ar kārtību kādā saņemama atļauja reklāmas 

izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu ir 

pietiekošs un nav nepieciešams veikt grozījumus Noteikumos Nr.732. 

Grozījumi nav 

izstrādāti 

 


