
 

 

 

 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 

25.06.2019.lēmumu 

(protokols Nr.14 § 15) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 25.jūnijā                 Nr. 12/2019 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2019 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Ādažu novadā”  

 

   Izdoti saskaņā ar 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., 16., un 16.1 punktu, Priekšvēlēšanu 

aģitācijas likuma 21.1pantu. 

  

1. Veikt grozījumus Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2019 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi): 

1.1. izteikt  noteikumu 9. punktu šādā redakcijā: 

“9. Nodevas likmes (Tp) apmērs: 

9.1. parastai telpiskai Reklāmai: 

9.1.1. uz vienu gadu   – 20,00 EUR; 

9.1.2. uz vienu mēnesi  – 2,00 EUR; 

9.1.3. uz vienu dienu   – 0,20 EUR; 

9.2. gaismas Reklāmai (gaismas kastes un telpiskie objekti ar iemontētu 

izgaismojumu): 

9.2.1. uz vienu gadu   – 7,00 EUR; 

9.2.2. uz vienu mēnesi  – 0,70 EUR; 

9.2.3. uz vienu dienu  – 0,07 EUR.” 

1.2.   papildināt noteikumus ar  jaunu 9.1 punktu šādā redakcijā: 

“9.1  Nodevas likmi (Tp) atkarībā no reklāmas izvietošanas ilguma (L) piemēro 

šādi: 

9.1 1.  ja L nav vairāk par 30 dienām (ieskaitot), Tp piemēro dienu skaitam;  

9.1 2.  ja L ir vairāk par 30 dienām, nodevu aprēķina vispirms piemērojot Tp 

par pilniem mēnešiem, un pēc tam – par pilnām dienām, abus rezultātus 

summējot;  



9.1 3. ja L ir vairāk par gadu, nodevu aprēķina vispirms piemērojot Tp par 

pilniem gadiem, pēc tam - par pilniem mēnešiem, un beigās – par pilnām 

dienām, visus rezultātus summējot.” 

2.    Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī. 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks   



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.12/2019 

Grozījumi Ādažu novada domes 2019.gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 

„Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

Ādažu novadā”   

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumu grozījumi nepieciešami, nodevas likmes (Tp) 

apmēra un tās piemērošanas kārtības precizēšanai, lai 

nodevas aprēķinā novērstu reklāmas laukuma dubulto 

izmatošanu, kā arī novērstu pārpratumus Tp piemērošanā.      

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumos precizēts 9.punkts, nosakot konstantu nodevas 

likmi, nevis par 1 m2, kā arī Noteikumi papildināti ar jaunu 

9.1 punktu, kurā norādīta nodevas likmes piemērošanas 

kārtība atkarībā no reklāmas izvietošanas ilguma.    

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošie noteikumi samazinās pašvaldības ienākumus par 

reklāmas izvietošanu, bet radīs labvēlīgākus un taisnīgākus 

nosacījumus reklāmas izvietotājiem.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Noteikumos nav paredzēts grozīt administratīvās procedūras 

attiecībā uz reklāmas izvietošanu.     

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

6.2. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejas 

sēdē, projekts tiks publicēts pašvaldības mājas lapā 

www.adazi.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu iespēja 

izteikt priekšlikumus un iebildumus. 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


