
LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 
APSTIPRINĀTI 

LSPA Senāta 2012.gada 12.aprīļa sēdē 

Protokols Nr.8 

Reklāmas izvietošanas noteikumi 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 

 

1. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Reklāmas likumu, LSPA Satversmi un nosaka kārtību, kādā tiek 

izvietota drukātā un elektroniskā reklāma Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas telpās (izņemot 

sporta nodarbību telpas un vietas) un elektroniskās saziņas vidē. 

2. Izvietot drukāto un elektronisko reklāmu vai sūtīt reklāmu saturošus e-pastus ir atļauts, ja tie: 

2.1. ir saskaņoti ar LSPA rektora palīgu, precizējot izvietošanas vietu (drukātai reklāmai - 

spiedogs uz materiāla redzamā vietā, elektroniskai reklāmai – papildus nepieciešams 

datorsistēmu un datortīklu administratora akcepts par materiāla tehniskajiem parametriem); 

2.2. nesatur alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, politisko vai reliģisko reklāmu; 

2.3. nesatur neētisku vai maldinošu informāciju; 

2.4. neaizskar cilvēka dzimumu, vecumu, rasi, seksuālo orientāciju vai etnisko, politisko un 

reliģisko piederību; 

3. Ar savas darbības jomu saistītu, ar LSPA konkurenci neveicinošu un reklāmu saturošu informāciju 

LSPA e-pastā un iekštīklā bez maksas uz laiku pēc vienošanās var ievietot LSPA struktūrvienības, 

kā arī LSPA Studējošo pašpārvalde, LSPA Sporta klubs, LSPA Atbalsta fonds „Hērakls”, LSPA 

Sporta tūrisma centrs „Altius”. 

4. Ar LSPA nesaistītas informācijas un reklāmas izvietošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar šajos 

Noteikumos minēto. 

5. Iesniedzot drukāto vai elektronisko reklāmu, jānorāda: 

5.1. juridiskām personām – firmas nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona un tālrunis; 

5.2. fiziskām personām – vārds, uzvārds, kontakttālrunis. 

6. DRUKĀTO  REKLĀMU LSPA var izvietot: 

6.1. bez maksas – iestādes, uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas: 

6.1.1. kas ir LSPA sadarbības partneri (ar kuriem noslēgts rakstveida līgums vai panākta 

mutiska vienošanās par reklāmas materiālu apmaiņu); 

6.1.2. kas ir LSPA vai LSPA Studentu pašpārvaldes rīkoto pasākumu finansētāji; 

6.1.3. kuru darbība vai pakalpojums sniedz būtisku labumu LSPA; 

6.1.4. darba piedāvājumus ar sporta jomu saistītos amatos/profesijās. 

6.2. par maksu – iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kuru darbība vai pakalpojums neatbilst 

6.1.punktā minētajam. 

7. ELEKTRONISKO REKLĀMU (reklāmas ievietošana mājaslapā vai nosūtīšana uz e-pastiem)  

LSPA var izvietot: 

7.1. bez maksas – iestādes, uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas: 

7.1.1. kas ir LSPA sadarbības partneri (ar kuriem noslēgts rakstveida līgums vai panākta 

mutiska vienošanās par reklāmas materiālu apmaiņu); 

7.1.2. kas ir LSPA vai LSPA SP rīkoto pasākumu finansētāji; 

7.1.3. kuru darbība vai pakalpojums sniedz būtisku labumu LSPA;  

7.2. par maksu – iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kuru darbība vai pakalpojums neatbilst 

7.1.punktā minētajam. 

8. LSPA ir tiesības: 

8.1. izvērtēt katru gadījumu individuāli; 

8.2. noņemt nesaskaņotus vai šiem Noteikumiem neatbilstošus reklāmas un informatīvos 

materiālus.  
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