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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.129 (protokols Nr.5)

27.§
Par Aizkraukles novada domes
29.03.2018. saistošo noteikumu Nr.2018/4
“Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību
Aizkraukles novadā”
precizēšanu
Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.04.2018. vēstuli Nr.118/3657 par saistošo noteikumu Nr.2018/4 precizēšanu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Anita
BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS,
Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA,
Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Izteikt noteikumu 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.3. reklāma pie novada esošā valsts nozīmes aizsargājamā pieminekļa (Kalnaziedu
pilskalns un Kalnaziedu Upurozols – kulta vieta) izvietošana pieļaujama tā, lai
izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri,
nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās
vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.”

2.

Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Par Reklāmas konstrukciju drošību, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, ekspluatācijas prasībām un demontāžu, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu
(fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu, zāliena un citu
segumu regulāru uzturēšanu utt.) ir atbildīgs Reklāmas devējs.”

3.

Izteikt noteikumu 25.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“25.1. tā nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, valsts nozīmes aizsargājamo kultūras
pieminekli, baznīcām un ainaviski vērtīgiem objektiem.”

4.

Izteikt noteikumu 42.punktu šādā redakcijā:
“42. Par Reklāmas izvietošanu bez atļaujas vai neatbilstoši atļaujai, kā arī patvaļīgu
Reklāmas grafiskā dizaina maiņu, par saistošo noteikumu 3., 7.,8., 9.,,10.,11., 12.,14.,
18., 20., 22., 24., 25., 28. un 33. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām
personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 150 euro, juridiskajām
personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 euro.”

5.

Svītrot noteikumu 13.,14,.29.punku un 25.3, apakšpunktu.

6.

Mainīt saistošo noteikumu numerāciju un veikt redakcionālus labojumus.

7.

Precizētos saistošos noteikumus un publicēt precizētos saistošos noteikumus laikrakstā “Domes
Vēstis” un izlikt pašvaldības un Aizkraukles pagasta ēkās redzamā vietā.

8.

Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Domes Vēstis”.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks

E.Zēbergs

