
  

 

 
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA   

CĒSU NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

  Tālr. 64161800; dome@cesis.lv    
www.cesis.lv 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes  
24.11.2016.lēmumu Nr.308 

(precizējumi izdarīti  
ar Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr. 351) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Cēsīs 
2016.gada 24.novembrī        Nr.22 
 

„Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novadā” 

 
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 
28.06.2005. noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 161 punktu 
(precizējumi izdarīti  

ar Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr. 351) 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par īslaicīgās reklāmas un 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, nosaka nodevas apmēru, nodevas 
aprēķināšanas un samaksas kartību, nosaka personas, kuras ir pilnībā vai daļēji atbrīvotas no 
pašvaldības noteiktās nodevas par īslaicīgās reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu. 

2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Cēsu novada pašvaldības (turpmāk 
– Pašvaldība) budžetā no Cēsu novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās īslaicīgās reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiāla. 

3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, reklāmām, kas tiek eksponētas ilgāk par vienu mēnesi, 
kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, 
ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

4. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar priekšvēlēšanu aģitācijas 
likumu, Pašvaldība aprēķina un iekasē nodevu, piemērojot šajos noteikumos noteikto 
nodevas aprēķinu. 

    
II. Nodevas maksātāji un objekts 

5. Nodevas maksātāji ir personas, kas izvieto īslaicīgo reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā esošajiem afišu stabiem, stendiem. 
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6. Nodevas objekts ir īslaicīga reklāma, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls, kas tiek izvietots 

Cēsu novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu.  

7. Īslaicīga reklāma ir reklāma (paziņojums, aicinājums, uzsaukums, afiša, aģitācijas materiāli 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un tml.), kas tiek izvietota Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, uz laiku līdz (vienam) mēnesim. 

8. Publiska vieta ir jebkura vieta, kura, neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma 
formas, kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un, kura par maksu 
vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, 
tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā 
vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma 
līguma pamata; 

9. Vieta, kas vērsta pret Publisku vietu ir zeme vai būve, ja uz tās izvieto Īslaicīgu reklāmu un, 
ja tā ir vērsta (gan paralēli, gan zem leņķa, gan perpendikulāri) pret Publisku vietu. 

10. Uz viena reklāmas nesēja neizvieto divas vai vairākas vienāda satura reklāmas. 
11. No Pašvaldības nodevu samaksas atbrīvotas šādas personas: 

11.1. valsts un Pašvaldības iestādes,  (tai skaitā pašvaldības kapitālsabiedrības);  
11.2. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, izklaides, sociāla rakstura un tml. 

tematikas bezmaksas pasākuma rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā; 

11.3. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, izklaides, sociāla rakstura un tml. 
tematiku pasākuma rīkotāji, kas veic komercdarbību Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7426 „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” robežās, 
ja pasākuma norises vieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā; 

11.4. kas veic komercdarbību Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7426 
„Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” robežās un kuru reklāma ir ar šajos noteikumos 
7.2. punktā nenosauktu tematiku, 3x gadā, ja pasākuma norises vieta ir Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā; 

11.5. Pašvaldības atbalstīto vietējo un starptautisko pasākumu rīkotāji; 
11.6. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, izklaides, sociāla rakstura un tml. 

tematiku pasākuma rīkotāji, kuri noslēguši ar Aģentūru telpu, teritorijas nomas 
līgumu.  
(precizējumi izdarīti ar Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr.351) 

12. Pašvaldības nodevas apmēru samazina: 
12.1. komersantu, kuri veic darbību Cēsu novada administratīvajā teritorijā, īslaicīgai 

reklāmai ar kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, izklaides, sociāla 
rakstura un tml. tematiku un komerciālu raksturu 10.punktā minētajām nodevām 
tiek pielietots koeficients 0.5; 

12.2. komersantu, kura juridiskā adrese ir reģistrēta Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, īslaicīgai reklāmai 10.punktā minētajām nodevām tiek pielietots 
koeficients 0,5. 

 
III. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšana 
 
13. Ziņas par īslaicīgās reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēriem, daudzumu 

(skaitu), izvietošanas adresi un izvietošanas periodu nodevas aprēķināšanai iesniedz 
reklāmas devējs vai viņa pilnvarota persona, aizpildot pieteikumu (pielikums) par īslaicīgās 
reklāmas izvietošanu vai noslēdzot līgumu par  priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā.  
(precizējumi izdarīti ar Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr.351) 



  
 

 
14. Nodevas par īslaicīgās reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu 

publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, apmērs: 

1cm² = 0,00024 EUR   
 

 

ISO papīra 
A formāta 
izmēri * 

Garums 
cm 

Platums 
cm cm² 

1cm2 
EUR 

Cena EUR viena 
diena 

12.1.  A1 59,40 84,10 4995,54 0,00024 1,20 
12.2.  A2 42,00 59,40 2494,8 0,00024 0,60 
12.3.  A3 29,70 42,00 1247,4 0,00024 0,30 
12.4.  A4 21,00 29,70 623,7 0,00024 0,15 

* 12.punktā neuzskaitīto  formātu īslaicīgajām reklāmām tiek piemērota tuvākā A formāta cena. 

15. Nodevas likme tiek aprēķināta par katras īslaicīgās reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiāla izvietojamās reklāmas vienību. 
(precizējumi izdarīti ar Cēsu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr.351) 
 

IV. Nodevas aprēķināšanas, maksāšanas kārtība un kontrole 

16. Nodevas apmēru aprēķina pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
(turpmāk – Aģentūra). 

17. Nodeva nomaksājama saskaņā ar Aģentūras sagatavoto un izsniegto rēķinu. 
18. Nodeva nomaksājama ne vēlāk kā vienu dienu pirms īslaicīgās reklāmas vai priekšvēlēšanu 

aģitācijas materiālu izvietošanas skaidrā naudā Aģentūras kasē vai ar pārskaitījumu bankas 
kontā. 

19. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz nodevas maksātāja motivētu iesniegumu, 
tiek atmaksātas maksātājam. Par pārmaksātām nav uzskatāmas tās nodevas summas, kas 
aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja iesniegtajiem datiem, ja pēc 
nodevas samaksāšanas reklāmas devējs labprātīgi, saskaņojot ar Aģentūru, samazinājis 
reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību. 

 
V. Noslēguma jautājumi 

20. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 14.03.2013. 
saistošie noteikumi Nr. 11 „ Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novadā”. 

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Cēsu Vēstis”. 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs 

 



  
Pielikums 

Cēsu novada domes 24.11.2016.  
saistošajiem noteikumiem Nr.22 

___________________________________________ 
juridiskas personas nosaukums, 
fiziskas personas vārds, uzvārds 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

juridiskas personas reģ. Nr, norēķinu rekvizīti, fiziskas personas kods, 
______________________________________________________ 

Adrese 
________________________________________________ 

Kontakttālrunis, e-pasts 
 

PIETEIKUMS 
Cēsīs 

20___.gada ___.________________  
 Pašvaldības aģentūrai  

”Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Baznīcas laukumā 1, Cēsis 

 Cēsu novads, LV-4101 
Par īslaicīgās reklāmas izvietošanu Cēsīs 
 

Lūdzu pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centru” izvietot īslaicīgo reklāmu 
platībā:   A4;   A3;   A2;   A1  Cēsīs, laikā no 20___. gada __.__________ līdz 20___. gada 
__._____________. 
 
Reklāmas satura izklāsts: _____________________________________________________ 
 

*Reklāmas 
izvietošanas vieta 

Laiks 
(dienu skaits) 

Aprēķins par dienām (Eur) 
*aizpilda CKTC darbinieks 

Summa(Eur) 
*aizpilda CKTC darbinieks 

Stacijas laukums    
Lenču iela 1    
Uzvaras Bulvāris 24    
Gaujas iela 56    
Valmieras iela 25    

Lapsu iela 28    
Lenču iela 36    
J.Poruka iela 19    
KOPĀ: 

*reklāmas izvietošanas adreses var mainīties 
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem 

un citiem LR spēkā esošo normatīvajiem aktiem, kas nosaka reklāmas izvietošanas kārtību publiskās vietās.  
 
Apņemos iemaksāt nodevu pirms reklāmas izvietošanas dabā, iemaksājot nodevu (atbilstošo pasvītrot): 

1. skaidrā naudā pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kasē;  
2. ar pārskaitījumu bankas kontā. 

 
      _____________     
        paraksts 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs 



  
Pielikums 

Cēsu novada domes 24.11.2016. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 22 

 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Cēsu novada domes 2016.gada 24.novembra  saistošajiem noteikumiem  Nr. 22  

 „Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novadā”  

 
Pašreizējās situācijas raksturojums 
 
 

Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošie noteikumi Nr.11 
„Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu 
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Cēsu novadā”  

Saistošo noteikumu projekta  
nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība 

Reklāmas likuma 7.panta trešā daļa nosaka, ka  pašvaldībai 
ir  tiesības  izdot  saistošos noteikumus   par   reklāmas   
izvietošanu publiskās  vietās  un  vietās,  kas  vērstas  pret 
publisku  vietu,  paredzot  ierobežojumus  
reklāmas  izmēram,  veidam,  gaismas  un skaņas efektiem 
atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai,  kā  arī  nosakot  
vietas,  kurās aizliegta  atsevišķu  preču,  preču  grupu  vai 
pakalpojumu reklāmas izplatīšana. 
Likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām” 12.panta  pirmās  
daļas  7.punkts  nosaka,  ka pašvaldības domei  ir  tiesības    
savā administratīvajā  teritorijā  uzlikt  pašvaldības 
nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu 
publiskās vietās. 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
12.panta pirmās daļas 7.punktu, Cēsu novada pašvaldība 
nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par īslaicīgās reklāmas 
izvietošanu  publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, 
izdodot saistošos noteikumus. 
Noteikumi nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par   
īslaicīgās reklāmas izvietošanu  publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā,  nosaka nodevas apmēru, 
nodevas aprēķināšanas un samaksas kartību, nosaka 
personas, kuras ir pilnībā vai daļēji atbrīvotas no 
pašvaldības noteiktās nodevas.  

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu 

Par īslaicīgās reklāmas izvietošanu maksājama 
Pašvaldības noteiktā nodeva. Saistošo noteikumu 
īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, 
darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām   

Nav 



  

 
 
 

 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi sagatavoti 
 

Izdoti,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 
15.punktu, 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas 
likuma 7. panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru 
kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā 
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās 
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. 
punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldību nodevas” 12. un 16.4. punktu, 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā 
„Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta 
pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads), 
Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā 
(Bērzaines iela 5, Cēsīs) un pašvaldības aģentūrā „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 

http://www.cesis.lv/

