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Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.22 „Par pašvaldības nodevām Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9.punktiem

1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22
„Par pašvaldības nodevām Valkas novadā ” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Par īslaicīgas (līdz vienam mēnesim) reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās šim mērķim paredzētos stendos par vienu reklāmas
vienību (tabula Nr.1):
Tabula Nr.1

Nodeva

Īslaicīga
reklāma (līdz

Valkas
pilsētā
Formāts Nodeva
LS
Līdz
A4
0.5

Visā Valkas novada
teritorijā
Formāts
Līdz
A4

Nodeva
LS
0.5

Novada ciemu
centros
Formāts
Līdz
A4

Nodeva
LS
0.35

vienam
mēnesim) par
vienu reklāmas
vienību

A3
A2
Virs A2

1.0
2.0
10.0

A3
A2
Virs A2

1.0
2.0
3.0

A3
A2
Virs A2

0.7
1.4
4.0

”.
1.2. Izslēgt 24.punktu.
1.3. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:
„25. Nodeva par pastāvīgu (no 2 mēneši līdz gadam un ilgāk) reklāmu tiek aprēķināta
pēc formulas (tabula Nr.2):

Tabula Nr.2

Nodeva

Pastāvīga reklāma (no 2
mēneši līdz gadam un
ilgāk) tiek aprēķināta pēc
formulas
N=L x M x Z x T
N – nodeva
L – reklāmas/ reklāmas
nesēja laukums
M – reklāmas
izvietošanas laiks
mēnešos
Z – zonas koeficients
T – tematiskais
koeficients:
0.6 – kultūras pasākumi,
dabas un veselības
aizsardzības, sporta,
izglītības, jaunatnes un
tml.
0.8 – tūrisma reklāma;
1.0 – pārējās reklāmas;
1.2 – komercreklāmas;

1.zona
Valka /
pilsētas
centra
teritorija,
kas robež.
Ar
Semināra
Beverīnas
Tālavas
ielām,
Valsts
robežu;
Rīgas iela
visā tās
garumā.

2.zona
Valka /
Pie pilsētas
galvenajām
ielām:
Zemgales,
Raiņa,
Ausekļa,
Rūjienas
un A3
maršruta
apvedceļa

3.zona
Pārējā
Valkas
pilsētas
teritorija un
novada
ciemu
centru
teritorija;

Koeficients

Koeficients

Koeficients

1.1

1.0

0.9

Novada
teritorijā pie
a/c
ValkaSmiltene,
ValkaValmiera,
Valka –
Rūjiena

Koeficients

0.7

”.
1.4. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:
„26. Ar nodevu netiek aplikti sekojoši reklāmas objekti:

26.1. valsts un pašvaldības institūciju funkcionālo informāciju (tipveida ceļa
zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.);
26.2. ekspozīcija skatloga vitrīnā;
26.3. informācija par uzņēmuma darba laiku;
26.4. sludinājumi, kas nepārsniedz A5 formātu un tiek izvietoti mazformāta
sludinājumiem paredzētajās vietās.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Valkas Novada Vēstis”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

K.Albergs

2011.gada 8.aprīlī

Saistošo noteikumu
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.22 „Par pašvaldības nodevām
Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Īss satura izklāsts

SN projekta
nepieciešamības
pamatojums
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošajos noteikumos (turpmāk – SN) ir
precizētas nodevas par
reklāmu, izkārtņu,
sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu atbilstoši jaunajiem SN „Par
reklāmas
un
citu informatīvo
materiālu
izvietošanu publiskās vietās Valkas novadā”. Abi
SN stāsies spēkā vienlaicīgi.
Likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās
daļas 3.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga ieviest
vietējās nodevas un noteikt to apmērus.
SN būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu.
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