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APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
30.10.2014. lēmumu
(protokols Nr.22, 11.p.)

Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošie Nr.20
„Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Bauskas
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta
pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 7.punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas
likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
12.punktu un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par izkārtņu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai
bez tās, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, kā arī citu šajos saistošajos noteikumos
neminētu reklāmu (piemēram, gaismas projekciju, afišu, plakātu, sludinājumu) (turpmāk –
reklāma vai reklāmas objekts) izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu. Bauskas novadā;
1.2. pašvaldības nodevas apmēru;
1.3. pašvaldības nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību;
1.4. personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās pašvaldības nodevas.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Bauskas novada pašvaldības
(turpmāk - pašvaldība) budžetā par Bauskas novada teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas vai reklāmas objekta.
3. Saistošie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju - valsts un pašvaldības institūciju
norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek
izgatavotas un izvietotas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas
likumu pašvaldība aprēķina un iekasē pašvaldības nodevu, piemērojot šajos saistošajos
noteikumos noteikto pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību.
5. Izvietojot nekomerciālo vizuālo informāciju, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas,
informācija par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi,
preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 10 % no kopējās vizuālās informācijas platības, un tā
jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.

6. Reklāmas objekta marķējums jāizvieto ārpus reklāmas laukuma. Ja tas tiek papildināts ar
tekstuālu informāciju, piemēram, „Brīva vieta Jūsu reklāmai” vai izvietots iznomājamā
reklāmas laukumā, tas uzskatāms par reklāmu un apliekams ar pašvaldības nodevu.

II. Pašvaldības nodevas maksātāji un objekts

7. Pašvaldības nodevas maksātāji ir personas, kas izvieto reklāmu vai reklāmas objektu,
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
- uz Bauskas novada teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.
8. Pašvaldības nodevas objekts ir reklāma vai reklāmas objekts, kas tiek izvietots Bauskas
novada teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu - uz Bauskas
novada teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.
9. No pašvaldības nodevas ir atbrīvoti:
9.1. valsts un pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, publiski privātās
kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, biedrības un nodibinājumi, kuros
pašvaldība ir biedrs;
9.2. labdarības pasākumu rīkotāji;
9.3. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju pasākumu rīkotāji;
9.4. dabas (vides) un veselības aizsardzību un ar to saistīto bezmaksas pasākumu (ja netiek
reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums) rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir
Bauskas novada teritorijā;
9.5. kultūras, kultūrvēsturisko, sporta, tūrisma, bērnu un jaunatnes, izglītības un zinātnes
bezmaksas pasākumu rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir Bauskas novada teritorijā;
9.6. personas, kas izvieto reklāmu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides
un svētku pasākuma norises vietā un laikā.
10. Pašvaldības nodeva netiek piemērota:
10.1. valsts un pašvaldības rīkoto un atbalstīto pasākumu reklāmai un informācijai par tiem (arī
svētku noformējumam);
10.2. informācijai par Bauskas novadu (norādes, informatīvās kartes, shēmas u.tml.);
10.3. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā informācija;
10.4. Bauskas novadam nepieciešamajai informācijai (norādes, informatīvās kartes,
shēmas u.tml.);
10.5. informācijai, kas tiek izvietota īslaicīgi (uz laiku līdz vienam mēnesim) par aktuālajiem
kultūras pasākumiem;
10.6. saskaņotas reklāmas izvietošanai uz afišu stabiem un stendiem..
III.

Pašvaldības nodevas likme, koeficienti un aprēķināšanas kārtība

11. Ziņas par reklāmas vai reklāmas objekta izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi
un izvietošanas periodu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs vai
viņa pilnvarota persona, kura ir atbildīga par sniegto ziņu pareizību.
12. Zonas koeficientu nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas ģeogrāfisko novietojumu un
apdzīvotības blīvumu (zonu izvietojums pielikumā).
13. Pašvaldības nodevas par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Bauskas novada teritorijā, apmērs:
Zonu sadalījums (zonu sadalījums attēlots šo saistošo noteikumu pielikumā):
13.1. 1.zona – Bauskas pilsētas vēsturiskā centra teritorija;
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13.2. 2.zona – Bauskas pilsētas teritorija līdz Mūsas un Mēmeles upei un robeža pa Biržu,
Salātu, Pilskalna, Upmalas ielu;
13.3. 3.zona – no 2.zonas robežas līdz Bauskas pilsētas robežai un pagastu centru –
ciematu teritorijas; mobilā reklāma;
13.4. 4.zona – pārējā Bauskas novada teritorija.

4.zona
līdz 1 m²
līdz 5 m²
no 5 m²
Izkārtne

līdz 1 mēnesim
1
2
3
-

līdz 1 gadam
4
6
10
-

līdz 5 gadiem
6
10
20
5

līdz 1 m²
līdz 5 m²
no 5 m²
Izkārtne

līdz 1 mēnesim
2
4
6
-

līdz 1 gadam
8
12
20
-

līdz 5 gadiem
12
20
40
10

līdz 1 m²
līdz 5 m²
no 5 m²
Izkārtne

līdz 1 mēnesim
3
6
9
-

līdz 1 gadam
12
18
30
-

līdz 5 gadiem
18
30
60
15

līdz 1 m²
līdz 5 m²
no 5 m²
Izkārtne

līdz 1 mēnesim
5
10
15
-

līdz 1 gadam
20
30
50
-

līdz 5 gadiem
30
50
100
25

3.zona

2.zona

1.zona

14. Koeficientu 0,5 no aprēķinātās maksas pašvaldība ir tiesīga piemērot izglītības un
kvalifikācijas paaugstināšanas, medicīnisko un veselības nostiprināšanas pakalpojumu,
sporta nodarbību reklāmas, kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, ģimenes, bērnu
un jauniešu u.tml. pasākumu ar komerciālu raksturu reklāmas, tūrismu veicinoša reklāma,
tirgus, gadatirgu reklāmas izvietošanai.
IV.

Pašvaldības nodevas aprēķināšanas, maksāšanas kārtība un kontrole

15. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas saskaņā
ar pašvaldības sagatavoto un izsniegto rēķinu.
16. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas amatpersonas.
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V. Noslēguma jautājums
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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