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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1/2019 

Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.9 
“Par Rucavas novada pašvaldības nodevām” 

Izdoti saskaņā ar  
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu,  

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7.punktu 

 

 Grozīt 2010.gada 25.marta Rucavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 9/2010 
“Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”, turpmāk tekstā – Noteikumi: 

1. Papildināt Noteikumu IV1.nodaļas “Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu 
izvietošanu” ar 10.

1
 3.punktu šādā redakcijā: “Nodevas maksātāji ir fiziskās un 

juridiskās personas, kas izvieto reklāmu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Rucavas novada administratīvajā teritorijā.” 

2. Papildināt Noteikumu IV1.nodaļas “Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu 
izvietošanu” ar 10.

1
 4.punktu šādā redakcijā: “Nodevas objekts ir reklāma, kas 

tiek izvietota Rucavas novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu.”. 

3. Papildināt Noteikumu IV1.nodaļas “Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu 
izvietošanu” ar 10.

1
 5.punktu šādā redakcijā: “Reklāmas izvietotājs nodevu par 

reklāmu pārskaita Rucavas novada domes pamatbudžeta kontā vai samaksā 
pašvaldības kasē. Nodeva jāsamaksā pilnā apmērā par visu periodu.”. 

4. Papildināt Noteikumu IV1.nodaļas “Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu 
izvietošanu” ar 10.

1
 6.punktu šādā redakcijā: “No nodevas atbrīvota fizisko un 

juridisko personu izvietotā reklāma vai reklāmas objekti, izkārtnes, uz kuras ir 
informācija par veikala, uzņēmuma vai cita objekta nosaukumu, darbības veidu un 
darba laiku, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas 
komercdarbības veikšanas vietas.”. 

5. Papildināt Noteikumu IV1.nodaļas “Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu 
izvietošanu” ar 10.

1
 7.punktu šādā redakcijā: “No nodevas atbrīvota ir Rucavas 

novada dome, ja tā ir reklāmas devējs, un uz reklāmas objektiem tiek izvietota 
informācija par Rucavas novada domes rīkotajiem pasākumiem.”. 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs            (personīgais paraksts)                     Jānis Veits 
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Paskaidrojuma raksts 

Rucavas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2019 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos 
Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu 
un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās 
daļas 7.punktu,  kas nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības 
ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par 
nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi noteiks pašvaldības nodevas apmēru, 
par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu Rucavas 

novada administratīvajā teritorijā. 
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.¹ panta otro daļu, 
izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības 
nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par 
plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto  
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Projekts ietekmēs tās personas, kuras vēlas izvietot reklāmu 
vai reklāmas objektu publiskās vietās Rucavas 
administratīvajā teritorijā. Netiek plānota būtiska ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi. 

5.Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi pēc to 
apstiprināšanas tiks ievietoti Rucavas novada pašvaldības 
mājas lapā: www.rucava.lv un publicēti pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis”. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs            (personīgais paraksts)                     Jānis Veits 
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