
 
 

 

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 26.septembrī                                                                               Nr.34/2017 

 

      

Grozījumi 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva 

par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Ādažu novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

15.punktu, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām”12.panta pirmās daļas 

7.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. 

noteikumu Nr.480 „Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt 

pašvaldību nodevas" 12. un 16.1punktu 

 

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.23 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku 

vietu Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi): 

1. Papildināt Noteikumus ar 14.¹ punktu šādā redakcijā: 

“14.¹ Digitālajiem informācijas nesējiem tiek piemērots koeficients – 3.” 

2. Papildināt Noteikumus ar 17.¹ punktu šādā redakcijā: 

„17.¹ Nodevas apmērs par Reklāmu, ko Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un 

Infrastruktūras daļa izvieto sabiedriskā transporta pieturās: 

17¹.1. ja Reklāma tiek izvietota ilgāk par vienu mēnesi, nodevu aprēķina pēc 

formulas:  

Nodeva = Tp x T x P x R x Zn x Lm, kur 

Tp  – nodevas pamata likme - 5,00 euro 

T  – tematikas koeficients 

P  – platības koeficients 

R  – Reklāmas laukums kvadrātmetros 

Zn  – koeficients par Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izmantošanu  

Lm  – Reklāmas izvietošanas ilgums pilnos mēnešos 

17.¹2. ja Reklāma tiek izvietota uz laiku līdz vienam mēnesim, nodevu 

aprēķina pēc formulas:  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=252464
http://www.likumi.lv/doc.php?id=252464
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Nodeva = Tp x T x P x R x Zn x Ld, kur 

Tp  – nodevas pamata likme - 0,50 euro 

T  – tematikas koeficients 

P  – platības koeficients. 

R  – Reklāmas laukums kvadrātmetros 

Zn  – koeficients par Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izmantošanu  

Ld  – Reklāmas izvietošanas ilgums dienās 

17.¹3. Koeficients Zn ir 2. 

17.¹4. tematikas koeficentu nosaka, ņemot vērā šādu Reklāmas tematiku: 

17.¹4.1. izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas, medicīniskie un veselības 

nostiprināšanas pakalpojumi un sporta nodarbības – 2; 

17.¹4.2. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, ģimenes, bērnu un 

jauniešu u.tml. pasākumi ar komerciālu raksturu – 2; 

17. ¹4.3. tūrisms – 2; 

17. ¹4.4.  tirgus, gadatirgi – 2; 

17.¹4.5. pārējās Reklāmas – 3. 

17.¹4.6.  Ādažu novada popularizēšana – 1 

17.¹5. platības koeficientu nosaka, ņemot vērā šādu vienas izvietojamās 

Reklāmas laukuma (Reklāmai atvēlētā vieta) izmēru: 

17.¹5.1. lapa A2 – 6; 

17.¹5.2.  lapa A3 – 5; 

17.¹5.3. lapa A4 –4 .” 

3. Izslēgt Noteikumu 21.punktu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                  M.Sprindžuks 

 

 


