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Saistošie noteikumi
Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas
vizuālās informācijas izvietošanu Stopiņu novada teritorijā
(Ar grozījumiem kas izdarīti ar:
2010. gada 27. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/10,
2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32/13, kas
stājušies spēkā 01.01.2014.)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu
par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas (turpmāk - nodeva)
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā un Stopiņu novada domes valdījumā esošajās publiskajās telpās.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, t.sk. ārvalstu.
3. Termini un jēdzieni šajos noteikumos, lietoti Stopiņu novada domes saistošo noteikumu
Nr.23/10 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā” izpratnē. (Ar grozījumiem kas izdarīti ar 2010.
gada 27. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/10 )
4. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo 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.
5. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, afišas, sludinājumus un citu vizuālo informāciju,
jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti.
6. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām Stopiņu novada pašvaldība iekasē Ministru
kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķināmo maksu.

2. Nodevas maksātāji un objekts
7.Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu, afišas,
sludinājumus un citu vizuālo informāciju publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku
vietu, uz Stopiņu novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās
vietās.
8.Nodevas objekts ir reklāma, afiša, sludinājumi un cita vizuālā informācija, kas tiek
izvietota Stopiņu novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu, uz Stopiņu novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, kā arī citās
tam atvēlētās vietās.
10. No nodevas samaksas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu atbrīvo juridiskās personas par izvietoto vizuālo
informāciju, kas informē par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie
attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas
11. No nodevas tiek atbrīvota nekomerciāla vizuālā informācija:
11.1. sociālā reklāma;
11.2. par labdarības pasākumiem;
11.3. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem pasākumiem, mākslu, kultūru,
zinātni un izglītību veicinošiem pasākumiem;
11.4. par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts
konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);
11.5. par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta
ražotāja produkts vai pakalpojums);
11.6. par valsts un Stopiņu novada pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem sporta pasākumiem;
11.7. par valsts un Stopiņu novada pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;
11.8. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā
informācija;
11.9. Stopiņu novada pašvaldības rīkoto un atbalstīto pasākumu reklāma un informācija par
tiem (arī svētku noformējums);
11.10. novadam nepieciešamā informācija - norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.
12. Izvietojot 11.punktā norādīto nekomerciālo vizuālo informāciju, kas atbrīvota no nodevas,
informācija par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi,
preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20% no kopējās vizuālās informācijas platības, un
tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.
13. Reklāmas objekta marķējums jāizvieto ārpus reklāmas laukuma. Ja tas tiek papildināts ar
tekstuālu informāciju, piemēram, "Brīva vieta Jūsu reklāmai", vai izvietots iznomājamajā
reklāmas laukumā, tad uzskatāms par reklāmu un apliekams ar nodevu.
14. Izslēgts. (Ar grozījumiem kas izdarīti ar 2010. gada 27. janvāra Saistošajiem noteikumiem
Nr. 3/10 ).
3. Nodevas likme, koeficienti, aprēķināšanas kārtība
15. Pašvaldības nodevas likme ir atkarīga no reklāmas veida (parastā, gaismas, kombinētā),
izmēriem un reklāmas eksponēšanas ilguma.
16. Nodevas bāzes likme ir EUR 2,80 par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja reklāmas
vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro
minimālo virsmas laukuma izmēru - divus kvadrātmetrus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.
32/13)

17. Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par izvietojamās reklāmas
eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai novada galvenajam arhitektam
iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.
18. Pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Stopiņu novada teritorijā un Stopiņu novada
domes valdījumā esošajās publiskajās telpās nosaka pēc formulas:
N=BxLxZxM

N – nodeva,
B – reklāmas nodevas bāzes likme,
L – reklāmas objekta laukums,
Z – zonas koeficients,
M – izvietošanas laiks mēnešos,
18.1. Nodevas bāzes likme (B) - EUR 2,80/m2 .
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.
32/13)
18.2. Zonu koeficienti:
zona

Z
Zonu koeficients

Ulbrokas centrs, gar autoceļu P2, P4, P5

3

Citas apdzīvotās vietas Stopiņu novadā (Līči,
Saurieši, Upeslejas, Dreiliņi, Dzidriņas,
Vālodzes, Rumbula, Cekule)

2

Stopiņu novada teritorija

1,5

19. Pašvaldības nodeva par afišu un privāto sludinājumu izvietošanu uz novada domei
piederošās reklāmas stendiem netiek piemērota.
20. Sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem
atsevišķu īslaicīgu publisku sarīkojumu gadījumos, ir bezmaksas. Informācija par
pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes)
nedrīkst aizņemt vairāk par 20% no kopējās vizuālās informācijas platības, un tā jāizvieto
norobežotā laukumā plakāta malā..
21. Izvietojot kombinēto reklāmu (gaismas reklāma, kas savienota ar parastās reklāmas
elementiem vai otrādi), pašvaldības nodeva tiek aprēķināta ņemot par noteicošo kvadratūru,
reklāmu veidu. Ja kombinētā reklāma izveidota uz attiecīgā uzņēmuma, iestādes fasādes un
informē par ēkā izvietojamiem uzņēmumiem, pašvaldību nodeva tiek iekasēta 1 reizi,
saņemot atļauju reklāmas izvietošanai.
22. Pašvaldības nodeva par izkārtnēm ir vienreizēja – EUR 35,50. Ikgadējā nodeva netiek
iekasēta. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 32/13)
23. Ja reklāmas laukums pārsniedz piecdesmit kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek
aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+35.
24. Ja izvietošanas laiks ir mazāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas
laiku 1/30 (viena diena).

25. Reklāmas akciju laikā nodeva tiek aprēķināta piemērojot minimālo izvietošanas laiku viena
diena - viena trīsdesmitā daļa no mēneša;
26. Izslēgts. (Ar grozījumiem kas izdarīti ar 2010. gada 27. janvāra Saistošajiem noteikumiem
Nr. 3/10 ).
27. Mobilajai reklāmai un reklāmai uz sabiedriskā transporta tiek piemērots zonas koeficients
2,5.
4. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole
28. NODEVA jāsamaksā pirms reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas pēc Būvvaldes nodevas aprēķina.
29. NODEVU maksājama Stopiņu novada domes norēķinu kontā : Stopiņu novada dome, reģ.
Nr. 90000067986, As „SEB banka”, Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908, vai Stopiņu
novada domes kasē, Institūta 1a, Ulbroka, Stopiņu novads.

30. Izslēgts. (Ar grozījumiem kas izdarīti ar 2010. gada 27. janvāra Saistošajiem noteikumiem
Nr. 3/10).
31. Stopiņu novada domes grāmatvedība koriģē nodevas maksājumus, veicot pārrēķinus
likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.
32. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz motivētu maksātāja iesniegumu, tiek
atmaksātas maksātājam likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.
33. Nodevas apmērs tiek noteikts paziņojumā par nodevas aprēķinu.
34. Ja tiek sagatavots nodevas aprēķins, bet reklāma netiek izvietota vai arī tiek noņemta pirms
noteiktā termiņa beigām, tad nodevas maksātājam Būvvaldē jāiesniedz iesniegums.
35. Patvaļīga reklāmas, reklāmas objekta, afišas, sludinājumu, citas vizuālās informācijas
izvietošana un soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.
36. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas, reklāmas objekta, afišas, sludinājuma vai citas
vizuālās informācijas izvietošanu, tiek sastādīts akts un no akta sastādīšanas dienas līdz šī
objekta demontāžai patvaļīgi izvietotās reklāmas izvietotājam/reklāmas devējam jāveic
nodevas maksājums.
37. Kontroli pār Nodevas nomaksu pilnā apjomā veic Stopiņu novada Būvvalde. Stopiņu
novada grāmatvedība īsteno nodevas maksājumu uzskaites kontroli, Stopiņu novada domes
grāmatvedībai ir visas tiesību aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības.
38. Ja nodeva netiek maksāta šo noteikumu noteiktajā kārtībā pilnā apmērā ilgāk nekā divus
mēnešus, Būvvalde ir tiesīgs anulēt reklāmas/izkārtnes pasi un ierosināt reklāmas vai
speciāli šim nolūkam veidotā reklāmas objekta demontāžas procedūru, piedzenot
izdevumus no vainīgās puses.
39. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā „Par nodokļiem un nodevām” paredzētajā
kārtībā. Par nodevas maksāšanā pieļautajiem pārkāpumiem iestājas likumā paredzētā
atbildība.
5. Noslēguma jautājumi
40. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā
izdevumā „Tēvzemīte”.

Novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

