Apstiprināti
ar Ādažu novada domes
26.07.2016. sēdes lēmumu
(protokols Nr.12 §14)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2016.gada 26.jūlijā

Nr.20/2016

Grozījumi 2012.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34 „Par Ādažu novada
simboliku”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu un likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 9.punktu

1.

Izdarīt Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra noteikumos Nr.34 „Par Ādažu novada
simboliku” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt Noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:
„15. Atļaujas saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
15.1. iesniegums, iekļaujot novada simbolikas izmantošanas mērķa aprakstu;
15.2. izstrādājuma skices vai etalonparaugs.”
1.2. izteikt Noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
„18. Nodevas likme par simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam tiek
noteikta par gadu. Nodevas gada maksa ir:
18.1. fiziskām personām – 7,00 euro;
18.2. juridiskām personām – 29,00 euro;
18.3. no nodevas maksāšanas ir atbrīvotas Ādažu pašvaldības iestādes un
uzņēmumi.”

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novadā
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.20/2016
„Grozījumi 2012.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34 „Par Ādažu novada
simboliku””.
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - Likums) 43.panta trešā daļa noteic, ka dome var
pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi.
1.2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka vietējās
pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par pašvaldību simbolikas izmantošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Komerclikuma 13.panta pirmo daļu juridiskām personām
reģistrācijas apliecība nav obligāti izsniedzama un pašvaldība patstāvīgi var pārliecināties par
Komercreģistrā ierakstīto informāciju par uzņēmumu, juridiskām personām, iesniedzot
iesniegumu atļaujas saņemšanai, nav jāiesniedz reģistrācijas apliecību;
2.2. Ņemot vērā, ka pašvaldība patstāvīgi no publiskā reģistra var iegūt informāciju par to, ka
fiziskā persona ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs,
fiziskai personai, iesniedzot iesniegumu atļaujas saņemšanai, nav nepieciešams iesniegt
saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecību.
2.3. Ņemot vērā, ka pašvaldības nodevas par pašvaldību simbolikas izmantošanu nav pārskatītas
kopš to pieņemšanas brīža, ir nepieciešams grozīt saistošos noteikumus, precizējot nodevas
apmēru.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošiem noteikumiem nav finansiālas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir juridiskās personas un
fiziskās personas, kuras vēlas saņemt atļauju par simbolikas izmantošanu.
4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām.
Nav attiecināma.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav attiecināma.
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