Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.20
„Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Bauskas novadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

6.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
8. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar saistošo noteikumu
projektu

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka,
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldība ir tiesīga ieviest vietējās
nodevas un noteikt to apmēru un likuma 21.panta pirmās daļas
15.punkts paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā un turklāt tikai dome var pieņemt
saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā
noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
7.punktā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības
Ministru
kabineta
noteikumos
noteiktajā
kārtībā
savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par reklāmas,
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480„Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevu” 16.1 punkts
nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par
pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16.punktā
minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no
nodevas samaksas.
Saistošie noteikumi nosaka:
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 novada
administratīvajā teritorijā;
2) pašvaldības nodevas apmēru;
3) pašvaldības nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību;
4) personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas.
Var paredzēt, ka ir iespējami papildu ieņēmumi pašvaldības budžetā,
kurus šobrīd nevar prognozēt
Kopumā saistošie noteikumi nebūtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi
Bauskas novada pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Bauskas novada administrācija.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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