
1 

 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 7, 15. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 13 
 

 “Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 24. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”” 
 

 

 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 

10.punktu;  

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu  

Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības  

var uzlikt pašvaldības nodevas” 

 16.punktu un 16.1punktu 
 
 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 

„Tērvetes novada pašvaldības nodevas”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādu grozījumu: 
 

Izteikt Saistošo noteikumu 39.punktu šādā redakcijā: 

 

“39. No pašvaldības nodevas atbrīvo: 

39.1. reklāmu vai informāciju par labdarības pasākumiem; 

39.2. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informāciju un reklāmu; 

39.3. kultūras un kultūru veicinošo pasākumu informāciju un reklāmu; 

39.4. informāciju un reklāmu par dabas aizsardzību; 

39.5. informāciju un reklāmu par veselības aizsardzības pasākumiem; 

39.6. informāciju un reklāmu par sporta pasākumiem; 

39.7. informāciju par jaunatnes pasākumiem; 

39.8. valsts un pašvaldības iestāžu rīkoto vai atbalstīto pasākumu reklāma un afišas par 

tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums; 

39.9. informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir pašvaldībai 

nepieciešama: norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.; 
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39.10. reklāma, kas izvietota iestādes vai uzņēmuma iekšējā teritorijā un nav orientēta uz 

publisku vietu (nav redzama no ielas); 

39.11. reklāmu, kas reklamē uzņēmējdarbību Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.”. 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                               Dace Reinika 
 

 

 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 

“Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 24. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Izpildot likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

10.punktā noteikto pašvaldības funkciju - sekmēt 

saimniecisko darbību novada administratīvajā teritorijā un 

rūpēties par bezdarba samazināšanu, ir nepieciešams veikt 

izmaiņas Tērvetes novada domes 2013.gada 24.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada 

pašvaldības nodevas”.  

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildus noteikts, ka 

no pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu tiek 

atbrīvota arī reklāma, kas reklamē uzņēmējdarbību  

Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiek sekmēta un uzlabota uzņēmējdarbības vide novada 

teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 
Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 


