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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Pārgaujas novada Stalbes pagastā 

2017.gada  23.februārī                                                                                                                                Nr.2 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Pārgaujas novada domes 23.02.2017. 

 lēmumu Nr.27 (protokols Nr. 3, 3.§) 
[stājas spēkā 31.03.2017.]  

 

Grozījumi Pārgaujas novada pašvaldības 2013.gada 29.novambra  
Saistošajos noteikumos Nr.25 “Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības 

izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas 
izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību 

publiskajās vietās” 
 

Izdoti saskaņā ar  
likuma “Par pašvaldībām”  

21. panta pirmās daļas 15. punktu,  
 Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7.punktu 

 

Izdarīt Pārgaujas novada domes 2013.gada 29.novembra Saistošajos noteikumos Nr.25 
“Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 

kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un 
tirdzniecību publiskajās vietās”, turpmāk – Noteikumi,  šādus grozījumus: 

1. Papildināt Noteikumu  II.  nodaļu “Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu” ar 5.9.apakšpunktu:  

5.9. Pašvaldības saskaņojums par reklāmu vai reklāmas objektu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Pārgaujas 
novada administratīvajā teritorijā.  

5,00 euro 

 
2. Papildināt Noteikumus ar V1 nodaļu “Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu 

izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā” un 151. punktu:  

151. Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā: 

151.1. Nodeva par Reklāmu vai reklāmas objektu, kuru plānots izlikt 
pašvaldībai piederošā vai valdījumā esošā īpašumā  

70,00 
euro/gadā 
 
 

151.2 Nodeva par Reklāmu vai reklāmas objektu, kuru plānots izlikt 
pašvaldībai piederošā vai valdījumā esošā īpašumā  

10.00 
euro/mēnesī 



151.3. Īslaicīga reklāma Pašvaldības izvietotajā reklāmas stendā 10,00 
euro/mēnesī 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                              Imants KALNIŅŠ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paskaidrojuma raksts 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 

 
“Grozījumi Pārgaujas novada pašvaldības 2013.gada 29.novambra  

Saistošajos noteikumos Nr.25 “Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura 

pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās”” 
 

 Paskaidrojuma 

Paskaidrojuma raksta sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu  
 nepieciešamības  
pamatojums 

Pārgaujas novada pašvaldība 2017.gadā ir nolēmusi izdot 
saistošos  noteikumus par reklāmas, izkārtņu, reklāmas 
objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu – Pārgaujas novada administratīvajā 
teritorijā. Noteikumi nepieciešami, lai noteiktu vienotu kārtību 
reklāmu izvietošanai, kā arī atbildību par izvietoto reklāmu 
vai reklāmas objektu saglabāšanu tehniskā vai vizuāli nebojātā 
veidā un noteiktu nodevu. Izdodot saistošos noteikumus tiek 
plānota nodeva, kas maksājama Pārgaujas novada pašvaldībai 
pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās 
daļas 15.punktu. 

2.Īss Saistošo noteikumu 
  izklāsts 

Saistošie noteikumi noteiks pašvaldības nodevas maksāšanas 
kārtību un apmēru, par  Pārgaujas novada administratīvajā  
teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanai pašvaldībai 
piederošā vai valdījumā esošā īpašumā, Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā Pašvaldības izvietotajos reklāmas 
stendos, kā arī tiek noteikta nodeva par reklāmas vai reklāmas 
objekta izvietošanas saskaņojumu Pārgaujas novada 
pašvaldībā. 

3.Informācija par plānoto  
ietekmi uz  
pašvaldības budžetu 

 
Nav attiecināma 

4.Informācija par plānoto  
 ietekmi uz  
uzņēmējdarbības vidi  
pašvaldības teritorijā 

Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

5.Informācija par 
 administratīvajām  
procedūrām 

Saskaņošanu veic Pārgaujas novada pašvaldība (izpildes 

kontroli veic– izpilddirektors, uzraudzību – Pārgaujas novada 

pašvaldības policija). Par Saistošo noteikumu neievērošanu 
vai Saistošo noteikumu un normatīvo aktu pārkāpumiem 

lēmumu pieņem Pārgaujas novada pašvaldības Administratīvā 
komisija. 

 
6.Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

 
Nav attiecināms 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       Imants KALNIŅŠ 


