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APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 

2013.gada 26. septembra lēmumu Nr.206. (prot.Nr.18,5.§.) 
 

Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 26.septembra 

Saistošie noteikumi Nr. 15 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes  
2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu 
publiskās vietās Dundagas novadā” 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
2013.gada 26.septembrī 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu 

un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu 

 

 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 

Dundagas novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 3.1.apakšpunktu šādā reakcijā: 
 

"3.1. Dundagas novada nodevas par reklāmas izvietošanu likmes aprēķināšanas kārtību 

nosaka Dundagas novada dome. Tarifs ir 1 euro par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja 

reklāmas vai reklāmas nesēja izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek 

piemērots tarifs 1 euro. 

 

Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi, kā 
arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai 

iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš atbildīgs par sniegto ziņu pareizību." 

 

2. Aizstāt 3.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 1" ar skaitli un vārdu "1 euro". 

 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 

 

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 

 
 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes  

2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 

Dundagas novadā” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos lati aizstāti ar euro. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt 

grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos latus ar euro. 

Lati ar euro tiek aizstāti, ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 

2.punktā un ceturtajā daļā noteiktos noapaļošanas principus. 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
 

Neietekmē. 
 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Neietekmē. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 
 
 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 


