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Spēkā no 01.01.2014. 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 34 
 

 

Apstiprināti ar Olaines novada domes 

2013. gada 27. novembra sēdes 

lēmumu (15. prot., 37.2. p.). 

   

Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu Olaines novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

15. punktu, Reklāmas likuma 7. panta 

trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas 

likuma 22.1 panta otro daļu. 

 

Grozījumi:       21.12.2016. Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN17/2016, kas 

stājās spēkā ar 26.01.2017.  

 
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības 

nodevu, nodevas likmi un nodevas maksāšanas kārtību par reklāmas izvietošanu publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turpmāk – nodeva), Olaines novada 

administratīvajā teritorijā. 

2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Olaines novada pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) budžetā no Olaines novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās 

vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotām reklāmām.  

3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un 

pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, ielu nosaukumu norādes u. tml.), kas tiek 

izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un 

citi normatīvie akti. 

5. Reklāmas publiskās vietās Olaines novada teritorijā izvietojamas tikai ar pašvaldības 

būvvaldes atļauju. 
 



II. Nodevas maksātāji un objekts 

 

6. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu publiskās vietās 

vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Olaines novada administratīvajā teritorijā 

esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās. 

7. Nodevas objekts ir reklāma, kas tiek izvietota Olaines novada administratīvajā teritorijā 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Olaines novada 

administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās. 

8. No nodevas tiek atbrīvotas fiziskas un juridiskas personas, kuras izvieto nekomerciālu 

vizuālu informāciju: 

8.1. par labdarības pasākumiem; 

8.2. par Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju pasākumiem; 

8.3. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību un 

sportu veicinošiem pasākumiem; 

8.4. par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts 

konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums); 

8.5. par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrētais 

ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums); 

8.6. par valsts un pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem; 

8.7. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteikto obligāti izvietojamo 

informāciju; 

8.8. Olaines novada pašvaldības rīkoto pasākumu reklāmu un informāciju par tiem (arī 

svētku noformējums); 

8.9. norādes, informatīvās kartes, shēmas u. c.; 

8.10. par tādu izkārtņu izvietošanu un eksponēšanu, kas izvietotas tādā nekustamajā īpašumā 

(zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas valsts vai pašvaldības iestāde vai privāta fiziska vai 

juridiska persona, kura tieši veic saimniecisku darbību, un attiecīgā reklāma vai reklāmas 

objekts var saturēt informāciju par iestādes vai privātās fiziskās vai juridiskās personas 

nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem 

pakalpojumiem un kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi); 

8.11. reklāmu vai reklāmas objektu, kas tiek izvietoti uz Olaines novada pašvaldības 

informatīvajiem stendiem vai sabiedriskā transporta pieturvietās un ir saskaņota ar 

informācijas stendu un/vai sabiedriskā transporta pieturvietu apsaimniekotāju; 

8.12. uzlīmes uz skatloga rūts iekšpuses vai ārpuses vai skatloga vitrīnā, un tās var saturēt 

informāciju par attiecīgās iestādes vai privātpersonas veiktās saimnieciskās darbības raksturu, 

darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem. 

9. Izvietojot 8. punktā norādīto nekomerciālo vizuālo informāciju, kas atbrīvota no nodevas, 

informācija par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, 

preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 10% no kopējās vizuālās informācijas platības, un 

tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā. 

 

III. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšanas kārtība 

 

10. Olaines novada pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu likmes aprēķināšanas 

kārtību nosaka Olaines novada dome.  

11. Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi, 

kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai 

iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš atbildīgs par sniegto ziņu pareizību. 

12. Pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Olaines novada administratīvajā teritorijā 

nosaka: 

 

 



12.1. parastai, telpiskai reklāmai: 

uz gadu  

(par katru kvadrātmetru) 

uz mēnesi  

(par katru kvadrātmetru) 

uz dienu  

(par katru kvadrātmetru) 

EUR 20,00 EUR 2,00 EUR 0,20 

 

 

12.2. gaismas reklāmai (gaismas kastes un telpiskie objekti ar iemontētu izgaismojumu): 

uz gadu  

(par katru kvadrātmetru) 

uz mēnesi  

(par katru kvadrātmetru) 

uz dienu  

(par katru kvadrātmetru) 

EUR 7,00 EUR 0,70 EUR 0,07 

 

12.3. mobilai reklāmai: 

uz dienu 

(par katru kvadrātmetru) 

EUR 0,30 

 

12.4. (svītrots saskaņā ar 2016. gada 21. decembra Olaines novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr. SN17/2016, kas stājās spēkā ar 2017. gada 26. janvāri).  
 

 

13. Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus uz Olaines novada 

pašvaldības informatīvajiem stendiem un sabiedriskā transporta pieturvietās.  

14. Aizliegts priekšvēlēšanu aģitācijas periodā novietot galdus, uzsliet teltis un 

pārvietojamās nojumes priekšvēlēšanu aģitācijai: 

14.1. Olaines 1. vidusskolas stadionā Zeiferta ielā 4, Olainē, Olaines novadā; 

14.2. Olaines 2. vidusskolas stadionā Skolas ielā 1, Olainē, Olaines novadā; 

14.3. Jaunolaines stadionā Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā. 
 

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole 
 

15. Pašvaldības nodeva jāmaksā pirms reklāmas izvietošanas. 

16. Reklāmas izvietotājs paziņojumā par pašvaldības nodevu par reklāmu minēto 

summu pārskaita Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta kontā vai samaksā 

pašvaldības kasē. Nodeva jāsamaksā pilnā apmērā par visu periodu. 

17. Reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai ekspluatācija ir atļauta tikai tad, 

kad ir saņemta rakšanas darbu atļauja, saņemta reklāmas izvietošanas atļauja un 

samaksāta pašvaldības nodeva. 

18. Kontroli par noteikumu izpildi veic Olaines novada pašvaldības policija. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

19. Atzīt par spēku zaudējušiem 2011. gada 23. novembra Olaines novada domes 

saistošos noteikumus Nr. 22 “Nodeva par reklāmas un afišu izvietošanu publiskās 

vietās Olaines novadā” ar 2013. gada 31. decembri. 

20. Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 34 “Nodeva par reklāmas 

izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Olaines novadā” 

stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri. 

 

 
 


