ĶEKAVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000048491
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

Apstiprināti
ar Ķekavas novada Domes
2010.gada 23.septembra sēdes
lēmumu Nr. 2.§ 2.11. (prot. Nr.17)
Spēkā no 17.11.2010.
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2013.gada 18.oktobrim
Grozījumi:

2013.gada 18.oktobra saistošie noteikumi Nr.21/2013
2014.gada 25.septembra saistošie noteikumi Nr. 10/2014

Saistošie noteikumi Nr.30/2010

Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu
Ķekavas novada teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu un
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu un
2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu
nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība
var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1punktu,
2012.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.732 „Kārtība, kāda saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 45.punktu
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2014.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.10/2014)

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības
nodevu par vizuālās informācijas (turpmāk – nodeva) izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas atrodas pie publiskajām vietām Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

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. Nodevas maksātāji un objekts

3.

Nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu, pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras uz vietējās
pašvaldības teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās vietās izvieto vizuālu
informāciju.

4.

Nodevas objekts ir vizuālā informācija, kas tiek izvietota Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā publiskās vietās.

5.

No nodevas samaksas ir atbrīvotas valsts un pašvaldības iestādes, kā arī fiziskās un
juridiskās personas, kuras izvieto vizuālo informāciju par sociāliem un labdarības
pasākumiem, kā arī citos likumos un normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.
III. Nodevas likme par vizuālās informācijas izvietošanu

6.

Nodevas likme par pašvaldības sniegto administratīvo izdevumu nodrošinājumu ir 14,23
euro vizuālās informācijas izvietošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 18.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013)

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole
7.

Rēķins par nodevu tiek sagatavots un izsūtīts trīs darba dienu laikā pēc reklāmas projekta
saskaņošanas uz iesniedzēja norādīto adresi vai izmantojot elektroniskā pasta starpniecību
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7.1. Nodevu samaksā piecu dienu laikā pirms reklāmas izvietošanas. Ja nodeva noteiktā
termiņā nav samaksāta, skaņojums tiek anulēts. Apliecinājumu par apmaksāto
rēķinu un reklāmas pasi Ķekavas novada pašvaldībai var iesūtīt uz reklāmas pasē
norādīto elektroniskā pasta adresi vai iesniegt pašvaldībā. Saņemot, ar elektroniskā
pasta starpniecību nosūtīto vai pašvaldībā iesniegto apliecinājumu par rēķina
apmaksu un aizpildītu reklāmas pasi Ķekavas novada pašvaldība saskaņo reklāmas
izvietotāja iesniegto reklāmas pasi, kas ir eksponēšanas atļauja un paziņo
iesniedzējam uz norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi.
7.2. Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļa uzskaita un reģistrē
reklāmas pases un apmaksātos nodevas rēķinus.
7.3. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz motivētu maksātāja iesniegumu,
tiek atmaksātas maksātājam likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā
kārtībā.
7.4. Rēķinā par nodevu tiek uzrādīta nodevas kopējā summa par visu reklāmas
eksponēšanas periodu.
7.5. Ja tiek sagatavots un izsniegts rēķins par nodevu, bet reklāma netiek izvietota,
nodevas maksātājs nekavējoties rakstveidā par to informē Ķekavas novada
pašvaldību.
7.6. Patvaļīga reklāmas, reklāmas objekta, afišas, sludinājumu izvietošana un soda
nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.
7.7. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas, reklāmas objekta, afišas, sludinājuma
izvietošanu, tiek sastādīts akts un no akta sastādīšanas dienas līdz šī objekta
demontāžai patvaļīgi izvietotās vizuālās informācijas devējs samaksā nodevu par
faktiski izvietoto reklāmu saskaņā ar pašvaldības izrakstītu rēķinu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 18.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013)

8.

Nodeva maksājama pašvaldības kasē vai Ķekavas novada pašvaldības norēķinu kontā:
Ķekavas novads, VRN 90000048491, juridiskā adrese – Gaismas iela 19 k-9, Ķekava,
Kekavas novads, LV-2123, bankas konts: LV85UNLA0003011130311, AS “SEB
banka”, Unicentra filiāle, kods UNLALV2X.
V. Noslēguma jautājumi

9.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ķekavas pagasta Pagaidu
administrācijas 2009. gada 15. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6/2009 “ Par pašvaldības
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nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu
Ķekavas novada teritorijā”.
10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Baložu pilsētas domes 2000. gada
28. augusta saistošie noteikumi Nr. 11/2000 “ Nodeva par reklāmas, afišas un
sludinājumu izvietošanu publiskās vietās”.
11. Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības izdevumā “ Ķekavas
novads” un stājas spēkā likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs:
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Pielikums
Ķekavas novada domes 2010.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2010

Ķekavas novada pašvaldība
Reklāmas pases Nr._______

Objekta adrese ________________________________________________________
Reklāmas īpašnieka tālruņa numurs ________________________________________
Reklāmas fotogrāfija kopā ar apkārtējo vidi.
Reklāma izvietota uz __________________________________________________
(īpašuma adrese/nosaukums)
Reklāmas projekta autors _______________________________________________
(vārds, uzvārds, tālrunis)

Reklāmu izgatavoja ____________________________________________________
(vārds, uzvārds, tālrunis)
Reklāma izgatavota atbilstoši ______________saskaņotajam/akceptētajam projektam
Piezīmes _____________________________________________________________
Reklāmas pase iesniegta pašvaldībā vai e-pastā: novads@kekava, vajadzīgo pasvītrot.
Pase izdota __________________________un derīga līdz ______________________
Ķekavas novada pašvaldības telpiskā plānošanas daļa__________________________
zīmoga vieta
(Pielikums pievienots ar 2013.gada 18.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013)
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