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APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 

27.01.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 2§.) 
Precizēti ar Zilupes novada pašvaldības domes 31.03.2011. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 14§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3 

Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un  

citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās  

Zilupes novada administratīvajā teritorijā 
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu  

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

 
 

1. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā tiek maksāta pašvaldības nodeva 

sākot no A3 formāta 2,00 LVL. 

 

2. (izslēgts) 

 

3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Zilupes novada pašvaldības īpašumā 

vai teritorijā esošām ēkām, ziņojumu dēļiem un citās publiskās vietās izvieto vizuālo 

informāciju. 

 

4. No pašvaldības nodevas samaksas par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu 

informatīvo materiālu izvietošanu tiek atbrīvotas personas par labdarības pasākumu 

reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbību. 

 

5. Pašvaldības nodeva par reklāmas materiālu, afišu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanu jāsamaksā līdz to izvietošanas dienai, pretējā gadījumā šī reklāmas izvietošana 

uzskatāma par nelikumīgu. 

 

6. Nodeva iemaksājama: 

 6.1. pašvaldības kasē, par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts, vai 

 6.2. pašvaldības kontā.  

 

7.Nodevu ieskaita pašvaldības budžetā. 

 

8. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.  

 

9. Nodevu iekasēšanā ir piemērojami tikai šajos noteikumos norādītie atvieglojumi. 



 

10. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības 

atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksam. 

 

11. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”, ka arī interneta 

mājas lapā www.zilupe.lv, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 

kārtībā.  

 

12. Reklāmas stendu izvietošanas vietu saraksts 

 

1. Meža iela 5A, Zilupe, Zilupes nov.; 

2. SVĪRES, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.; 

3. Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov.; 

4. VEIKALS, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 
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