
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

Reģ. Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751 

T.65707311, fakss: 65707315, e-pasts: zilupe@zilupe.lv 

 

 

   APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 17§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  10 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 “Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 

materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”” 

Zilupē 

Izdoti saskaņā ar: 

 likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 

“Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk – 

saistošie noteikumi) grozījumu un izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

 

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

izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā tiek maksāta 

pašvaldības nodeva par vienu A3 formāta papīra lapas laukumu EUR 3,00 .”. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs     O. Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu Nr.10 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 “Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 

materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”” 
paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Šobrīd Zilupes novadā ir spēkā Zilupes novada 

pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošie 

noteikumi Nr.3 “Nodeva par reklāmas materiālu, 

izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada 

administratīvajā teritorijā”. 

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noapaļot 

pabalsta apmēra summu, lai vieglāk būtu veikt 

pabalsta uzkaiti un aprēķinus, līdz ar to nepieciešami 

grozījumi saistošajos noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus 

pašvaldībai izriet no likuma “Par pašvaldībām” 43. 

panta pirmās daļas 13. punkta. 

2.2. Saistošie noteikumi nosaka par reklāmas 

meteriālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 

materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada 

administratīvajā teritorijā tiek maksāta pašvaldības 

nodeva par vienu A3 formāta papīra lapas laukumu 

EUR 3,00. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1. Nav. 

 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

4.1. Nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties 

saistošo noteikumu piemērošanā, ir Zilupes novada 

pašvaldības dome. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav 

notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ievietots 

Zilupes novada pašvaldības mājas lapā 

www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs    O. Agafonovs 

 

http://www.zilupe.lv/

