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VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

___________________________________________________________________ 
Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650, tālr.: 64628033, 

fakss:64628035, 

 e-pasts: novads@vilani.lv, www.vilanunovads.lv    

                                                                       Viļānu novadā 
 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.133                                                    

Viļānos, 2021.gada 25.februārī  (protokols Nr.3§24) 

                                                                                                                                                                                                             

„Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Viļānu 

novada pašvaldības teritorijā” 

                            “Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 15.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta 

pirmās daļas  7. punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astoto 

daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 221.panta  ” 

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

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

nodevu par reklāmas, afišu,  un citas vizuālās informācijas izvietošanu,  par 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms  pašvaldību vēlēšanām (turpmāk 

– reklāma/reklāmas objekts), publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

(turpmāk – nodeva), Viļānu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) 

administratīvajā teritorijā.  

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

(turpmāk – pašvaldība) budžetā no Viļānu novada administratīvajā teritorijā publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas, afišām, 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem un citas vizuālās informācijas.  

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

pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu  

nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

4.1. afiša – paziņojums vai plakāts par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem, 

izrādēm u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu (A3 formāts un lielāks);  
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4.2. slietnis – neliels (līdz 1 m augsts un līdz 1 m plats), mobils un vieglas konstrukcijas 

reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas 

tās darba laikā; 

4.3. īslaicīgā reklāma – visa veida īslaicīga informācija: sludinājumi, plakāti, afišas, 

transparenti,  skrejlapas, paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi, u.tml., 

ko izvieto tiem speciāli paredzētās vietās (stendi, afišu stabi, slietņi u.c.). Informācija 

uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par 14 (četrpadsmit) 

dienām. 

5. Tiesības izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Viļānu pagasta teritorijā ir 

visām fiziskām un juridiskām personām šo saistošo noteikumu 3.1. punktā  atļautajās 

vietās. 

6. Visiem izvietojamiem aģitācijas materiāliem ir jāatbilst likumu un citi normatīvo 

aktu prasībām. 

 

II. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas ierobežojums 

2.Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus atļauts izvietot: 

2.1. Viļānu pilsēta:  

2.1.1.Viļāni, Kultūras laukums, pretī domei; 

2.1.2. Viļāni, Brīvības ielā 4 pie veikala “Citro”; 

2.1.3. Viļāni Raiņa un Brīvības ielas krustojums; 

2.1.4. Viļānu Celtnieku un Mehanizatoru ielas krustojums;  

2.1.5. Viļāni, Rīgas ielā 57 pie veikala “Sveiks”. 

2.2. Dekšāru pagasts: 

2.2.1. Dekšāres ciemata centrā pie veikala. 

2.3. Sokolku pagasts: 

2.3.1. Strupļu ciemata centrā. 

2.4. Viļānu pagasts:  

2.4.1. Jaunviļānu ciemā pie informācijas centra “Kamenīte”; 

2.4.2. Radopoles ciematā pie veikala. 

 

 

 

III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

3.1. Kontrolēt Noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvā 

pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompe-

tencei ir tiesīgas Valsts policija vai Viļānu novada pašvaldības policija. 

 3.2. Administratīvās atbildības likuma pārkāpumu minēto amatpersonu sastādītos ad-

ministratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā 

pieņem Viļānu novada pašvaldības Administratīvā komisija.  

3.3. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs.  
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3.4. Administratīvā atbildība, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu par reklā-

mas neatļautu izvietošanu Viļānu novadā saskaņā ar Noteikumiem un citiem spēkā eso-

šajiem normatīvajiem aktiem, noteikta:  

3.4.1. fiziskām personām – brīdinājums vai  no 5  līdz 30 naudas soda vienībām;  

3.4.2. fiziskām personām par atkārtotu Reklāmas neatļautu izvietošanu –  no 10  līdz 

140 naudas soda vienībām;  

3.4.3. juridiskām personām –  no 20  līdz 280 naudas soda vienībām. 

 

IV. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas atļaujas  saņemšanas  kār-

tība 

4.1. Lai saņemtu atļauju izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās 

vai vietās, kas vērstas pret publiskām vietām, persona, kura vēlas izvietot, 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, iesniedz Viļānu novada pašvaldība saskaņošanai 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu  vizuālā risinājuma projektu, kurš sastāv no: 

4.1.1. iesnieguma, kurā norādīti dati par reklāmas devēju, reklāmas devēja bankas rek-

vizīti, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas adrese un izvietošanas laiks;  

4.1.2.  priekšvēlēšanu materiālu vizuālās skices (divos eksemplāros, ja iesniedz 

personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus. 

4.2. Viļānu novada pašvaldība  izskata priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu  vizuālā 

risinājuma projektu un septiņu darba dienu laikā pieņem lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu, vai par atteikumu izsniegt izvietošanas atļauju. 

4.3. Fiziskām un juridiskām personām pienākums saņemt Viļānu novada domē 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas atļauju. 

 

   

V. Nodeva par  priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu 

5.1.  Par  priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu  publiskās vietās - 8,00 (as-

toņi) euro par 1 (vienu) vietu.  

5.2. Nodeva Par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu, izvietošanu jānomaksā līdz to iz-

vietošanas dienai, pretējā gadījumā šī reklāmas izvietošana uzskatāma par nelikumīgu. 

 

                                                     VI. Noslēguma jautājumi 
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6.1. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Viļānu novada 

pašvaldības īpašumā vai teritorijā esošajiem informācijas stendiem  izvieto 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus. 

6.2. Saistošie noteikumi publicējami Viļānu novada mājas lapā  un stājas spēkā likumā 

„Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                 Jekaterina Ivanova 

Paskaidrojuma raksts 

Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.133 

 “Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Viļānu 

novada pašvaldības teritorijā” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 
Pašlaik Viļānu novada pašvaldībai nebija izstrādāti saistošie 

noteikumi, pēc kuriem varētu vadīties par informācijas izvietošanu uz  

stendiem iespējamajai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai. 

Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astoto daļu, 

par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas 

ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, 

tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi 

reklāmas objekti) maksājama pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un 

sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, ja tādu pašvaldība noteikusi 

attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem. 

Nodevas apmērs par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu   

EUR 8,00 par vienu vietu.  

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdod Saistošos noteikumos 

Nr.133 “Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās 

vietās Viļānu novada pašvaldības teritorijā”.  

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

 

      Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.133 „Par 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās 

Viļānu novada pašvaldības teritorijā ”, turpmāk – Saistošo 

noteikumu projekts, Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 

12.panta pirmās daļas  7.punktu, “Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma” 

22.panta astoto daļu ”. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis:  Par priekšvēlēšanu 

aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Viļānu novada 

pašvaldības teritorijā regulējums. 
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3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

    Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmi pašvaldības budžetā   

uz doto brīdi nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus. Lai nodrošinātu 

saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas 

institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Ar Saistošajiem noteikumiem ir noteikta mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums: personas, 

kuras saņems atļauju priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanai 

publiskās vietās. 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi 

neskars.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 

griezties Viļānu  novada pašvaldībā. 

 

 


