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Saistošie noteikumi Nr. 8
APSTIPRINĀTI:
ar Amatas novada domes
2011.gada 18.maija lēmumu
(protokols Nr.5, lēmums Nr. 4)

„Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informatīvo
materiālu izvietošanu”
GROZĪJUMI
ar Amatas novada domes
2013.gada 26. septembra sēde Nr.11

Izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 15.punktu likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.panta
pirmās daļas 7.punktu 2005.06.28. MK noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības
nodevas”16.1punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Pašvaldības nodevas par reklāmas izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu Amatas novada administratīvajā teritorijā ir reklāmas,
sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Amatas
novadā, kas veikta saskaņā ar Amatas novada domes 2011.gada 18. maija saistošajiem
noteikumiem „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas
kārtība” ;
2. Noteikumi neattiecas uz funkcionālu informāciju – valsts un pašvaldības dienestu
norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.),
kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
II. Pašvaldības nodevas likme
3. Nodevas likme par vienu reklāmas kvadrātmetru mēnesī – 2.85 euro.
4. Par katru nākošo kvadrātmetru tiek noteikta likme + 0,71 euro par 1 m2 mēnesī.
5. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru,
aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukumu – vienu kvadrātmetru.

6. Nodevas likme aprēķināma, ņemot vērā reklāmas izmērus un reklāmas
eksponēšanas ilgumu.
7. Ja reklāma vai izkārtne izvietota uz (pie) attiecīgā uzņēmuma, iestādes fasādes un
informē par ēkā izvietotajiem uzņēmumiem, nodeva netiek iekasēta.
8. Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par reklāmas izvietošanas
ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir
atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.
9. Maksa par aģitācijas materiālu izvietošanu saskaņā LR 2006.gada 30.maija MK
Nr.438 noteikumiem „Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas
materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un
pašvaldību vēlēšanām”.
10. Šajos noteikumos paredzētās nodevas maksājamas pirms attiecīgās reklāmas,
izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas uzsākšanas.
III. Pašvaldības nodevas maksātāji.
11. Attiecīgās pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras
uz pašvaldībai piederošās zemes, ēkām un būvēm, kuri vērsti pret publiskām vietām
Amatas novadā, kā arī citās tam atvēlētās publiskās vietās izvieto reklāmu, izkārtnes,
kurās nedominē galvenā informācija, sludinājumi un citi informatīvie materiāli.
12. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās
vietās nav apliekama Amatas novada pašvaldības iestāžu reklāma, afiša un
sludinājumi, un juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to
veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās
personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.
13. No nodevas samaksas atbrīvota:
13.1. reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem;
13.2. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma;
13.3. informācija un reklāma par dabas aizsardzību;
13.4. informācija par kultūrvēsturisko mantojumu;
13.5. informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem;
13.6. informācija un reklāma par sporta pasākumiem;
13.7. informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem.
14. Amatas novada domes rīkoto pasākumu sponsoru reklāma no pašvaldības nodevas
tiek atbrīvota pasākuma norises vietā un laikā.
IV.Noslēguma jautājumi
15.Administratīvo pārraudzību un kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic
pašvaldības izpilddirektors.
16.Šie saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām”45.pantā noteiktajā kārtībā pēc to pilna teksta publicēšanas Amatas
novada informatīvajā izdevumā ,,Amatas vēstis” un interneta mājas lapā
www.amatasnovads.lv

Amatas novada domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

