
1 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Skrundā, Skrundas novadā 

 

2019.gada 28.novembrī                        Nr. 11/2019 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada Domes 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 15.§) 

 

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra  

saistošajos noteikumos Nr.1/2012  

„Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana 

publiskās vietās Skrundas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas  

7. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.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 28. un 45.punktu  

  

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās 

vietās Skrundas novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt 68.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“Administratīvā atbildība, piemērojot naudas sodu fiziskajām personām līdz 72 naudas soda 

vienībām, bet juridiskajām personām līdz 285 naudas soda vienībām, paredzēta par šādu 

noteikumu neievērošanu:”, 

 

1.2. Izteikt 69.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“Administratīvā atbildība, piemērojot naudas sodu no 3 līdz 9 naudas soda vienībām fiziskajām 

vai juridiskajām personām paredzēta par šādu noteikumu neievērošanu:”, 

 

1.3. Izteikt 70.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“Administratīvā atbildība, piemērojot naudas sodu no 2 līdz 6 nauda soda vienībām fiziskajām 

vai juridiskajām personām paredzēta par šādu noteikumu neievērošanu:”, 

 

1.4. Izteikt 71.punktu šādā redakcijā: 

“71. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Skrundas novada pašvaldības struktūrvienību “Būvvalde” un “Pašvaldības policija” 

amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Skrundas novada pašvaldības 

Administratīvā komisija.”, 
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1.5. Svītrot 72.punktu, 

 

1.6. Izteikt 74.punktu šādā redakcijā: 

“74. Uzsākot administratīvā pārkāpuma procesu, amatpersonām ir tiesības dot rakstveida 

norādījumus reklāmas un vizuālās komunikācijas objekta izvietotājiem, kā arī zemes, ēkas vai 

cita objekta īpašniekiem, pārvaldītājiem, apsaimniekotājiem vai lietotājiem par vizuālās 

komunikācijas objekta tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu.”,  

 

1.7. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā: 

“75. Administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas laikā amatpersonu doto rakstveida 

norādījumu neievērošanas gadījumā pašvaldības atbildīgā institūcija ir tiesīga organizēt darbu 

reklāmas un vizuālās komunikācijas objekta noņemšanai, izdevumus normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā piedzenot no reklāmas vai vizuālās komunikācijas objekta izvietotāja, 

zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieka, pārvaldītāja, apsaimniekotāja vai lietotāja.”,  

 

1.8. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

 

Skrundas novada domes 

priekšsēdētāja         L. Robežniece
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2019   

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2012  

„Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās 

Skrundas novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu saskaņošana ar Administratīvās atbildības 

likuma 16.pantu, kas nosaka, ka naudas soda apmēru pašvaldību 

saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.  

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam saistošajos 

noteikumos piemērotās administratīvās atbildības naudas sodi 

izteikti naudas soda vienībās un saskaņota terminoloģija. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas 

administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, 

tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma 

atšķirīgas administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas 

administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, 

tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    L. Robežniece 


