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„Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā
Gulbenes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro
daļu, 7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta
pirmās daļas 6.punktu, 14.panta astoto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo
daļu, 24.panta pirmo daļu, 25.pantu, 26.panta pirmo daļu, 27.panta
otro daļu, un likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 3.panta otro daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu,10.panta
otro daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
atjaunošanas ir pagājuši vairāk
1. Saistošie noteikumi nosa- nekā septiņi gadi, kā arī dzīvojaka personu kategorijas, kuras ir mo māju (dzīvojamo telpu) nav
tiesīgas saņemt Gulbenes novada paredzēts pārbūvēt par nedzīvodomes (turpmāk — pašvaldība) jamo māju (nedzīvojamo telpu).
palīdzību dzīvojamo telpu jautā- Denacionalizētai vai likumīgi atjumu risināšanā (turpmāk — dotajai mājai nevar būt mainījies
palīdzību), kā arī kārtību, kādā tā īpašnieks pārdošanas, dāvinājutiek sniegta.
ma vai citu darījumu rezultātā.
2. Pašvaldības palīdzību var
7.1.2. mājas īpašnieks nepa
saņemt likumā „Par palīdzību garina dzīvojamās telpas īres
dzīvokļu jautājumu risināšanā” līgumu, kaut gan persona pildīju(turpmāk – likums), likuma „Par si īres līgumā ietvertās saistības,
sociālajiem dzīvokļiem un so- un tā ir:
ciālajām mājām” un šajos sais7.1.2.1.maznodrošināta
tošajos noteikumos noteiktās ģimene, ar kuru kopā dzīvo un
personas, kuras savu dzīvesvietu kuras apgādībā ir vismaz viens
deklarējušas Gulbenes novada nepilngadīgs bērns;
administratīvajā teritorijā, un
7.1.2.2. atsevišķi dzīvojoša
kuras ar pašvaldības lēmumu persona, kura sasniegusi pensijas
ir atzītas par tiesīgām saņemt vecumu vai ir nestrādājoša perpalīdzību. Dzīvojamo telpu var sona ar invaliditāti un kurai nav
saņemt jebkurā Gulbenes novada likumīgo apgādnieku;
administratīvajā teritorijā, taču
7.1.2.3. ģimene, kurā visi
priekšroka palīdzības saņemša- ģimenes locekļi sasnieguši pennai konkrētā vietā ir personai, sijas vecumu vai ir nestrādākura ir ne tikai deklarējusi savu jošas personas ar invaliditāti un
dzīvesvietu, bet arī pastāvīgi tajā kuriem nav likumīgo apgādniedzīvo.
ku;
3. Dzīvokļu jautājumu risi
7.2. maznodrošinātai pernāšanā pašvaldība sniedz palīdzī- sonai vai ģimenei, kuru īrētā
bu tai piederošā vai tās nomātā dzīvojamā telpa ir avārijas
dzīvojamā fonda (turpmāk - stāvoklī;
dzīvoklis) ietvaros.
7.3. personai, kura audzina
4. Saistošie noteikumi nosa- bērnu ar invaliditāti ar kustīka:
bu traucējumiem un dzīvo īrētā
4.1. pašvaldībai piederošās dzīvojamā telpā augstāk par pirvai tās nomātās dzīvojamās tel- mo stāvu bez vides pieejamības;
pas izīrēšanu;
7.4. maznodrošinātas per4.2.
sociālā
dzīvokļa sonas, kuras ir izveidojušas
izīrēšanu;
vairākas ģimenes, bet dzīvo un
4.3. palīdzība īrētās dzīvo- ir deklarētas vienistabas dzīvoklī
jamās telpas apmaiņā pret citu uz viena īres līguma pamata.
īrējamu dzīvojamo telpu.
7.5. personai, kurai tiek pār5. Lēmumu par iedzīvotāju traukta pakalpojumu sniegšana
reģistrēšanu palīdzības reģistros ilgstošas aprūpes un sociālās
un izslēgšanu no tiem, kā arī rehabilitācijas institūcijā, ja tā
palīdzības sniegšanu dzīvokļa pašvaldības administratīvajā teri
jautājumu risināšanā pieņem torijā dzīvojusi pirms iestāšanās
pašvaldība, ievērojot normatīvos ilgstošas aprūpes un sociālās reaktus un šos saistošos noteiku- habilitācijas institūcijā un nav
mus.
iespējams iemitināties iepriekš
6. Katru gadu pēc stāvokļa aizņemtajā dzīvojamā telpā.
uz 1.jūniju pašvaldība pieņem
8.
Vispārējā
kārtībā
lēmumu par palīdzības reģistrā palīdzības saņemšanai var tikt
iekļauto datu precizēšanu un per- reģistrētas citas šajos noteikumos
sonu palīdzības kārtas numuru neatrunātās personas (ģimenes),
pārreģistrēšanu.
izvērtējot konkrētos apstākļus,
II. Personu kategorijas, izskatot dzīvojamās platības nekurām ir sniedzama palīdzība pieciešamību:
dzīvokļu jautājumu risināšanā
8.1. personas, kuru deklarētā
7. Papildus likuma 14.pantā dzīvesvieta ir Gulbenes novada
minētajām personām pašvaldība administratīvajā teritorijā nepārizīrē dzīvojamo telpu pirmām traukti vismaz piecus gadus;
kārtām:
8.2. personas, kuras pēdējo
7.1. personai, kura dzīvo piecu gadu laikā nav pasliktinādenacionalizētā vai likumīga- jušas dzīvošanas apstākļus (apjam īpašniekam atdotā mājā un mainījušas dzīvokli uz mazāku,
lietojusi dzīvokli līdz īpašuma iemitinājušas dzīvoklī personas,
tiesību atjaunošanai un uz kuru kuru iemitināšanai nepieciešair attiecināms viens no šādiem ma izīrētāja piekrišana, atļāvušas
nosacījumiem:
dzīvokli privatizēt trešajai per7.1.1. dzīvojamās telpas, kas sonai, pārdodot vai dāvinot
atrodas denacionalizētā vai li- ģimenes locekļiem piederošu
kumīgajam īpašniekam atdotā īpašumu) un tā rezultātā ir ramājā, īres līgums ar īrnieku tiek dusies iespēja prasīt pašvaldībai
izbeigts, pamatojoties uz minētās palīdzību dzīvokļa jautājumu
mājas īpašnieka (izīrētāja) lē- risināšanā.
mumu veikt šīs mājas kapitālo
8.3. personas, kura pieņemremontu un remonta veikšana ta darbā Gulbenes novada
nav iespējama, īrniekam dzīvo- pašvaldības iestādē, tās kapitālsajot mājā vai lietojot attiecīgo biedrībā vai publiskā iestādē (ja
telpu, un kopš īpašuma tiesību

izdevums

personas darbavieta ir Gulbenes
novadā);
8.4. personas, kuras pamatojoties uz tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā ir izliktas no tām
piederošas dzīvojamās platības
(dzīvoklis, privātmāja) par hipotekārā kredīta, kas ņemts vienīgā
mājokļa iegādei, parādsaistību
nepildīšanu.
III. Reģistrācijas kārtība
palīdzības saņemšanai
9. Gulbenes novadā ir vienots
reģistrs iedzīvotāju reģistrācijai
pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risi
nāšanā.
10. Pašvaldībā tiek izveidoti
un kārtoti šādi palīdzības reģistri:
10.1. pašvaldības piederošās
vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana (Reģistrs Nr.1);
10.2. sociālā dzīvokļa vai
sociālās
dzīvojamās
telpas
izīrēšanas reģistrs (Reģistrs
Nr.2);
10.3. palīdzības īrētās dzīvojamās telpas vai tās nomātās
dzīvojamās telpas apmaiņā pret
citu dzīvojamo telpu reģistrs
(Reģistrs Nr.4).
11. Dokumentu iesniegšana:
11.1. Personas, kuras dzīvesvietu deklarējušas un pastāvīgi
dzīvo Gulbenes novada pagastos visus iesniegumus un dokumentus, kas saistīti ar dzīvokļu
jautājumu risināšanu iesniedz
attiecīgajā pagasta pārvaldē. Pēc
visu dokumentu saņemšanas
pagastu pārvalde veic personu
iesniegto dokumentu pirmapstrādi un lēmumprojektu iesniedz
pašvaldībā.
11.2. Personas, kuras dzīvesvietu deklarējušas un pastāvīgi
dzīvo Gulbenes pilsētā visus
iesniegumus un dokumentus,
kas saistīti ar dzīvokļu jautājumu
risināšanu, iesniedz pašvaldībā.
12. Papildus šo saistošo noteikumu 11.punktā minētajam
dokumentam, atbilstoši konkrētam palīdzības veidam, uz kuru
persona pretendē, jāiesniedz šādi
dokumenti, kas attiecās uz šo
personu:
12.1. likuma 14.panta pirmās
daļas 1.punkta „a” un „b” apakš
punktos, norādītās personas
iesniedz:
12.1.1. tiesas sprieduma kopi
ju par izlikšanu no dzīvojamās
telpas likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 28.2 panta pirmajā
daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai
28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos;
12.1.2. pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības
kopiju;
12.2. likuma 14.panta pirmās
daļas 1.1 punktā norādītās personas iesniedz:
12.2.1. politiski represētas
personas apliecības kopiju;
12.2.2. tiesas sprieduma kopi
ju par izlikšanu no dzīvojamās
telpas likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 28.2 panta pirmajā
daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai
28.4 panta otrajā daļā paredzētajā
gadījumā kopija;
12.2.3. rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai
īpašumā nav citas dzīvojamās
telpas.
12.3. likuma 14.panta pirmās
daļas 2.punktā norādītās personas iesniedz:
12.3.1. tiesas sprieduma
kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas gadījumos, ja uz
dzīvokļa īpašumu ir vērsta
piedziņa sakarā ar maksājumiem
par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu,
mājas uzturēšanu, ekspluatāciju
vai remonta izdevumiem;
12.3.2. pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības
kopiju vai;
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12.3.3. politiski represētas
personas apliecības kopiju un
rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā nav
citas dzīvojamās telpas.
12.4. likuma 14.panta pirmās
daļas 4.punktā norādītās personas iesniedz:
12.4.1. repatrianta statusu
apliecinošu dokumentu;
12.4.2. arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu
pirms izceļošanas no Latvijas.
12.5. likuma 14.panta pirmās
daļas 4.1 punktā norādītās personas iesniedz politiski represētas
personas apliecības kopiju.
12.6. likuma 14.panta pirmās
daļas 5.punktā norādītās personas iesniedz brīvības atņemšanas
vietas izdotu noteikta parauga
izziņu, kurā norādīts atbrīvošanas
pamats un faktiski izciestais
brīvības atņemšanas soda laiks.
12.7. personas, kuras pretendē uz saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktā norādīto
palīdzību iesniedz:
12.7.1. dzīvojamās telpas īres
līguma kopiju;
12.7.2. lēmuma kopiju par
namīpašuma
denacionalizāci
ju vai atdošanu likumīgajam
īpašniekam vai tiesas nolēmumu kopiju par īpašuma tiesību
atjaunošanu (iesniedz mājas
īpašnieks);
12.8. personas, kuras pretendē uz saistošo noteikumu 4.3.apakšpunktā norādīto
palīdzību, iesniedz:
12.8.1. dzīvojamās telpas īres
līguma kopiju;
12.8.2. vēlamās dzīvojamās
telpas raksturojumu (telpas
platību, labiekārtojuma līmeni,
stāvu);
12.8.3. ģimenes ārsta izziņu
par veselības stāvokli;
12.8.4.
iztikas
līdzekļu
deklarāciju.
13. Iesniedzot minēto dokumentu kopijas, persona uzrāda šo
dokumentu oriģinālus.
IV. Dzīvojamo telpu izīrēšana
14.
Gulbenes
novada
pašvaldībai piederošo vai tās
nomāto dzīvojamo telpu vieno
to uzskaiti pēc Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu sniegtajiem datiem veic
pašvaldības
Īpašumu
pārraudzības nodaļa.
15. Ja atbrīvojas pašvaldībai
piederoša vai pašvaldības nomāta
dzīvojamā telpa, tās apsaimniekotājs septiņu dienu laikā paziņo
par to speciālistei dzīvokļu jautājumos, kas šo dzīvojamo telpu
ņem uzskaitē kā neizīrētu un
iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu
sarakstā, kurā ir ietverta šāda informācija:
15.1. tā Gulbenes novada
pašvaldības teritoriālā dalījuma nosaukums, kurā atrodas
piederoša vai pašvaldības nomāta dzīvojamā telpa;
15.2. dzīvojamās telpas platība un istabu skaits, stāvs, kurā šī
dzīvojamā telpa atrodas;
15.3. dzīvojamās telpas lab
iekārtojuma līmenis;
15.4. dzīvojamās telpas īres
maksa.
16. Attiecīgās palīdzības
veidam reģistrētās personas vai
personas, kurām sniedzama neatliekama palīdzība, ir brīvi pie
ejams neizīrēto dzīvojamo telpu
saraksts.
17. Pašvaldība var pieņemt
lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt saistošajos noteikumos 4.1.apakšpunktā
minēto palīdzību, ja:
17.1. personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu
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dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpumu;
17.2. ja darba spējīga persona
pirms palīdzības pieprasīšanas
ilgāk kā deviņus mēnešus
nestrādā algotu darbu un nav
reģistrējusies kā bezdarbnieks
Nodarbinātības valsts aģentūrā.
V. Sociālo dzīvokļu izīrēšana
18. Papildus likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5.panta pirmajā daļā
minētajām trūcīgajām personām
pašvaldība izīrē sociālo dzīvokli:
18.1. neizvērtējot ienākumus,
- bērniem bāreņiem un bērniem,
kuri palikuši bez vecāku gādības
un audzināti bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja persona turpina mācības vispārizglītojošā vai profesionālajā mācību
iestādē, vai pilna laika studiju
programma, bet ne ilgāk kā līdz
divdesmit četru gadu vecumam;
18.2. trūcīgai ģimenei, kura
īrē labiekārtotu dzīvokli un nespēj norēķināties par īri un komunālajiem pakalpojumiem, ja
ģimenē ir nepilngadīgi bērni.
19. Uzrāda pašvaldībai dokumentus, kas apliecina personas
(ģimenes) tiesības īrēt sociālo
dzīvokli.
20. Sociālos dzīvokļus personām piedāvā īrēt personu
reģistrācijas secībā.
VI. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu
21. Persona, kura īrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga
pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu, var esošās dzīvojamās
telpas apmainīt pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu vai pašvaldībai
piederošu izīrējamu dzīvojamo
telpu tikai ar pašvaldības lēmumu. Dzīvojamās telpas apmaiņai
reģistrē:
21.1. Dzīvojamās telpas apmaiņai reģistrē personas, kuras
īrē pašvaldībai piederošu vai uz
likumīga pamata lietojumā eso
šu dzīvojamo telpu un vēlas to
apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu sakarā ar ģimenes
locekļu skaita samazināšanos,
nespēju norēķināties par īri, komunālo pakalpojumu maksu vai
īrnieka, viņa ģimenes locekļu
veselības problēmu dēļ mainīt uz
zemāku stāvu.
21.2. personas, kuras īrē
pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata lietojumā esošu
dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu sakarā ar dzīves apstākļu
uzlabošanos un vēlas maiņu uz
dzīvokli ar lielāku platību vai arī
maiņu no nelabiekārtota uz labiekārtotu dzīvokli un kuras vismaz vienu gadu katru mēnesi ir
maksājušas pilnā apmērā īres un
komunālo pakalpojumu maksājumus.
21.3. Personai jāiesniedz
rakstisks iesniegums, kuru ir
parakstījuši visi pilngadīgie
ģimenes locekļi, dzīvojamās
telpas īres līgums, izziņas –
apliecinājumi, ka nav īres un komunālo maksājumu parādu par
īrēto pašvaldības telpu.
V. Noslēguma jautājumi
22. Atzīt par spēku zaudēju
šiem pašvaldības 2009.gada
26.novembra saistošos noteikumus Nr.15 „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”.
23. Personas, kuras līdz
šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās dienai ir reģistrētas
dzīvokļu palīdzības saņemšanai,
netiek izslēgtas no šī reģistra un
tām ir tiesības šo saistošo noteikumu noteiktā kārtībā saņemt
palīdzību.
24. Noteikumi stājas spēkā
2015.gada 1.jūnijā.

2 Ziņas, jūnijs
Par Gulbenes novada domes
2015.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13 „Par pašvaldības
palīdzību dzīvokļu jautājumu risi
nāšanā Gulbenes novadā” paskaidrojuma raksts.
Projekta
nepieciešamības
pamatojums. Ņemot vērā to, ka
spēkā esošie 2009.gada 26.septembra
Gulbenes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ir
zaudējuši aktualitāti un normatīvajos
aktos, kas regulē minētās palīdzības
sniegšanu, ir veikti vairāki grozījumi,
nepieciešams izdot jaunus pilsētas
pašvaldības saistošos noteikumus
par palīdzības sniegšanu personām
dzīvojamo telpu jautājumu risi
nāšanā. Saistošo noteikumu mērķis
ir nodrošināt sociāli mazaizsargāto
pašvaldības iedzīvotāju intereses,
sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Saistošie noteikumi nosaka
konkrētajos reģistros reģistrējamo
personu kategorijas.
Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi izstrādāti, pama
tojoties Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 6.panta otro
daļu, 7.panta sesto daļu, 9.panta
pirmās daļas 4.punktu, 14.panta
pirmās daļas 6.punktu, 14.panta astoto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo
daļu, 24.panta pirmo daļu, 25.pantu,
26.panta pirmo daļu, 27.panta otro
daļu, un likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām”
3.panta otro daļu, 6.pantu, 8.pantu,
9.panta ceturto daļu,10.panta otro
daļu. Saistošajos noteikumos noteiktas personu kategorijas, kuras
ir tiesīgas saņemt Gulbenes novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, norādīti palīdzības
reģistru veidi, kā arī kārtība, kādā
persona tiek reģistrēta attiecīgajā
reģistrā (norādīti dokumenti, kurus
nepieciešams iesniegt), un kārtība,
kādā palīdzība tiek sniegta.
Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas, darba vietas,
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi. Nav būtiskas ietekmes
uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā. Nav
ietekmes.
Informācija
par
administratīvajām procedūrām.
Par saistošo noteikumu piemērošanu
var griezties Gulbenes novada domē,
pagastu un pilsētas pārvaldēs un
Gulbenes novada sociālajā dienestā.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Izvērtējot
iedzīvotāju iesniegumos norādītās
vajadzības un problēmas, Gulbenes
novada pašvaldība ir secinājusi, ka
nepieciešams papildināt un precizēt
palīdzības sniegšanas kritērijus
dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Izsole

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli Stāmerienas
pagasta pārvaldes uzskaitē eso
šo automašīnu Mercedes Benz
V230, 1997. gada izlaidums.
Izsolāmās mantas nosacītā
cena EUR 1274.00 (viens tūks
totis divi simti septiņdesmit
četri euro 00 centi). Nodrošinājums 10% no izsolāmās mantas
nosacītās cenas - EUR 127.40
(viens simts divdesmit septiņi
euro 40 centi).
Izsolāmo mantu var apskatīt, sākot ar sludinājuma
publicēšanas dienas Gulbenes
novada pašvaldības mājaslapā
www.gulbene.lv, iepriekš sazi
noties pa tālruni 22048004
(Ainārs).
Izsole notiks 2015. gada 30.
jūnijā plkst. 11:00 Stāmerienas
pagasta pārvaldē “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē var
Stāmerienas pagasta pārvaldē
pie lietvedes katru darba dienu
no plkst. 9:00 līdz 16:00, sākot
ar sludinājuma publicēšanas
dienu līdz 2015. gada 29. jūnijam plkst. 16:00, un Gulbenes
novada pašvaldības mājaslapā
www.gulbene.lv.
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Gulbenes novada domes 2015.gada
28.maija saistošie noteikumi Nr.22

„Grozījumi Gulbenes novada 2011.
gada 24.marta saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Gulbenes
novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
3.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu.
IZDARĪT Gulbenes novada ka, ka nodeva par tirdzniecības
2011.gada 24.marta saistoša- veikšanu no pārvietojamā mapunkta
ir
jos noteikumos Nr.8 „Par ielu zumtirdzniecības
tirdzniecību un tirgus statusa maksājama tikai pa vienu gadu.
piešķiršanas kārtību Gulbenes 1.pielikumā veicami grozīnovadā” (Gulbenes Novada jumi, jo tiek noteikta jauna ielu
Ziņas, 2011.gads, nr.7), šādus tirdzniecības vieta.
Īss projekta satura izklāsts.
grozījumus:
1. IZTEIKT 8.punktu šādā Saistošo noteikumu grozījumu
redakcijā:
projekts izstrādāts pamatojoties
„8. Atļauju ielu tirdzniecī- uz likuma „Par pašvaldībām”
bai un tirdzniecībai no pārvieto- 43.panta pirmās daļas 3.punkjamā mazumtirdzniecības punkta tu, Ministru kabineta 2010.gada
(4.pielikums) izsniedz uz laiku 12.maija noteikumu Nr. 440
līdz vienam gadam.”
„Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar
2. GROZĪT 1.pielikumu:
2.1. PAPILDINOT 5.punktu pašvaldību, un tirdzniecības orar 5.3.apakšpunktu šādā redak- ganizēšanas kārtību” 9.punktu.
Saistošo noteikumu grozījumu
cijā:
„5.3. Rīgas iela 46B (Jau- mērķis ir nodrošināt papildus
natnes parks), Līkā iela posmā no tirdzniecības iespējas (1.pielikums), novērst pretrunas esošajā
Rīgas ielai līdz Gaitnieku ielai.”
Par
Gulbenes
novada 8.punkta redakcijā.
Informācija par plānodomes 2015.gada 28.maija saisprojekta
ietekmi
uz
tošo noteikumu Nr. 22 ”Grozī- to
jumi Gulbenes novada domes pašvaldības budžetu. Nav.
Informācija par plānoto
2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ielu projekta ietekmi uz uzņēmētirdzniecību un tirgus statu- jdarbības vidi pašvaldības
sa piešķiršanas kārtību Gul- teritorijā. Saistošo noteikumu
benes novadā” paskaidrojuma tiesiskais regulējums attiecas uz
personām, kuras vēlas nodarraksts.
Projekta nepieciešamības boties ar tirdzniecību.
Informācija par adminispamatojums. Gulbenes novada
domes 24.03.2011. saistoša- tratīvajām procedūrām. P a r
jos noteikumos Nr.8 „Par ielu saistošo noteikumu piemērošanu
tirdzniecību un tirgus statusa var griezties Gulbenes novada
piešķiršanas kārtību Gulbenes domē un Gulbenes novada pilsēnovadā” (turpmāk – Saistošie no- tas un pagastu pārvaldēs.
Informācija par konsultāciteikumi) 8.punktā veicami grozījumi, jo Gulbenes novada domes jām ar privātpersonām. Nav.
Cita informācija. Kon24.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības sultācijas notikušas ar Gulbenes
nodevām Gulbenes novadā” novada pilsētas un pagastu pārir veikti grozījumi, kas nosa- valdēm.

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi
Gulbenes novadā
Gulbenes novada dome atgādina, ka sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumu
(Nr.19, 23.09.2010) punkts 5.3
paredz, ka līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju jānoslēdz ne
vēlāk kā viena kalendārā mēneša
laikā pēc konkrētā nekustamā
īpašuma valdījuma, lietošanas
vai īpašuma tiesību iegūšanas.
Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumi
(Apstiprināti Gulbenes novada
domes 2010.gada 23.septembra
sēdē) paredz, ka:
•Gulbenes novada pilsētas un
ciemu administratīvajā teritorijā
atkritumu izvešana – 1 (vienu)
reizi mēnesī;
•pārējā Gulbenes novada
administratīvajā teritorijā - 1
(vienu) reizi 3 (trijos) mēnešos
(grozījumi ar 22.03.2012 saistošajiem noteikumiem nr.10).
Gulbenes novadā saskaņā ar
Gulbenes novada domes noslēgto līgumu laika posmā no 2014.
gada 18.oktobra līdz 2019.gada
18.jūlijam atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Vides pakalpojumu grupa”.
Līgumus var noslēgt: Gulbenes filiālē, Brīvības ielā 66,
Gulbene, LV-4401 (ieeja no
Nestes degvielas uzpildes stacijas puses), darba dienās no 8:00
– 12.00; 13:00 – 17:00. Tālrunis

uzziņām: 25749599; 64495050
(zvanīt darba laikā), e-pasts: kristine.andrejeva@vpgrupa.lv.
Atkritumu izvešanas grafiks
Gulbenes pilsētā un novadā
(neatkarīgi no svētku dienām):
•Gulbenes
pilsētas
daudzdzīvokļu nami: katra pirmdiena, trešdiena, piektdiena
•Gulbenes pilsētas privātmājas: katra otrdiena;
•Beļavas
pagasts:
katra
mēneša 1. pirmdiena;
•Daukstu pagasts: katra
mēneša 1., 2. un 4. otrdiena;
•Druvienas pagasts: katra
mēneša 2. otrdiena;
•Galgauskas pagasts: katra
mēneša 1. un 3.ceturtdiena;
•Jaungulbenes pagasts: katra
mēneša 1., 3. un 4. ceturtdiena;
•Lejasciema pagasts: katra
mēneša 2. un 4. pirmdiena;
•Litenes
pagasts:
katra
mēneša 2. un 4.pirmdiena;
•Lizuma
pagasts:
katra
mēneša 1. un 3. sestdiena;
•Līgo pagasts: katra mēneša
4. ceturtdiena;
•Rankas
pagasts:
katra
mēneša 1. un 3. sestdiena;
•Stāmerienas pagasts: katra
mēneša 1. un 3. otrdiena;
•Stradu pagasts: katra otrdiena;
•Tirzas pagasts: katra mēneša
1. un 3. ceturtdiena.

www.gulbene.lv

Gulbenes novada domes 2015.gada
28.maija saistošie noteikumi Nr.19

„Grozījumi Gulbenes novada domes
2013.gada 31.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 25 “Gulbenes
novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu.
1. IZDARĪT Gulbenes no- benes novada valsts ģimnāzivada domes 2013.gada 31.okto- jai - „Gulbenes novada valsts
bra saistošajos noteikumos Nr.25 ģimnāzijas stadions”.
Informācija par plāno„Gulbenes novada pašvaldības
to
projekta
ietekmi
uz
nolikums” šādus grozījumus:
1.1. IZTEIKT 5.16. apakš pašvaldības budžetu saistošo
punktu šāda redakcijā: „Gulbenes noteikumu īstenošanai netiek
novada valsts ģimnāzija, kuras prognozēta finansiāla ietekme
sastāvā ir struktūrvienība „Gul- uz pašvaldības budžetu. Saisbenes novada valsts ģimnāzijas tošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
stadions””;
1.2. 5.46. apakšpunktā izslēgt veidot jaunas pašvaldības ins
titūcijas.
vārdus „Gulbenes stadions”.
Informācija par plānoto
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to pa projekta ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un uzņēmēj
rakstīšanas.
Gulbenes novada domes darbības vidi pašvaldības
2015.gada 28.maija saistošo teritorijā. Mērķgrupa, uz kuru
noteikumu Nr.19 „Grozījumi attiecināms saistošo noteikuGulbenes novada domes 2013. mu tiesiskais regulējums, ir nogada 31.oktobra saistošajos no- vada administratīvās teritorijas
Uzņēmējdarbības
teikumos Nr.25 „Gulbenes no- iedzīvotāji.
vada pašvaldības nolikums”” vidi pašvaldības teritorijā grozījumi neskars.
paskaidrojuma raksts.
Informācija par adminisProjekta nepieciešamības
pamatojums. Atbilstoši likuma tratīvajām procedūrām. Per„Par pašvaldībām” 24.panta pir- sonas saistošo noteikumu promajai daļai pašvaldības nolikums jekta piemērošanas jautājumos
ir saistošie noteikumi, kas nosa- var griezties gulbenes novada
ka pašvaldības pārvaldes organ- pašvaldības administrācijā.
Informācija par konsultāciizāciju, lēmumu pieņemšanas
kārtību, iedzīvotāju tiesības un jām ar privātpersonām. Sapienākumus vietējā pārvaldē, kā biedrības līdzdalība saistošo
arī citus pašvaldības darba or- noteikumu projekta izstrādāšanā
ganizācijas jautājumus. Ar grozī- netika nodrošināta tādēļ, ka
jumiem tiek precizētas esošās saistošo noteikumu projekts
neierobežo sabiedrības tiesības.
struktūrvienības.
Īss projekta satura izklāsts. Saistošo noteikumu projekts
Ar saistošajiem noteikumiem un tam pievienotais paskaidrotiek noteikts, ka Sporta centram juma raksts pēc izskatīšanas
tiek likvidēta struktūrvienība domes komiteju sēdēs publicēts
„Gulbenes stadions”, taču struk- pašvaldības mājas lapā internetā
tūrvienība tiek izveidota Gul- www.gulbene.lv.

Turpinās ūdenssaimniecības
attīstības projekta realizācija

Daiga Muktupāvela
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” ietvaros, Stradu pagastā
tiek īstenots projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes
novada Stradu pagasta Stradu
ciemā” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/0l1/050).
Projekta realizācijas termiņš
ir no 2013.gada 6.septembra
līdz 2015.gada 5.septembrim,
kopumā 24 mēneši. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 563
784,32, projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 465
903,35. ERAF līdzfinansējums
projektam ir EUR 396 017,85
jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada
pašvaldības līdzfinansējums projektam ir EUR 167 766,47. Projekta vadību nodrošina Stradu
pagasta pārvalde.
2014. gadā projektā tika
pabeigti
sākotnēji
uzsāktie
būvniecības darbi. Būvniecības
darbu ietvaros tika veikta esošā dziļurbuma rekonstrukcija,
rezerves dziļurbuma tamponēšana, jaunas ūdens atdzelžošanas
stacijas izbūve, ūdensapgādes
tīklu rekonstrukcija (1745,17 m),

jaunu bioloģisko notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu izbūve, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
(1358,33 m).
2015. gada 26. maijā
uzsākušies papildus būvniecības
darbi projektā, kas tiks segti eso
šā projekta budžeta ietvaros no
iepirkumos ietaupītajiem finanšu
līdzekļiem kopumā EUR 126
481,81 (no kuriem attiecināmās
izmaksas ir EUR 104 530,42)
apmērā. Projektā plānots veikt
šādus papildus darbus: ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju (513
m), jaunu ūdensapgādes tīklu
izbūvi (227 m), kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju (1343 m).
Būvniecības darbus nodrošina
SIA “LEVEN”, būvuzraudzību
- Imants Akmentiņš, bet autoruzraudzību veic SIA “RL Projekti”. Būvniecību plānots pabeigt
2015. gada 18. augustā.
Projekta rezultātā Stradu pagasta Stradu ciemā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un
samazināts ar notekūdeņiem
vidē ienestais piesārņojums,
kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības
pakalpojumi
iedzīvotājiem.
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Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15

„Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada
30.oktobra noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 45.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas un citu informatīvo
materiālu izvietošanas, eksplua
tācijas, grafiskā dizaina maiņas
saskaņošanas kārtību, demontāžas
kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu
Gulbenes novadā.
2. Tiesības izvietot reklāmu
vai reklāmas objektu, kā arī
priekšvēlēšanu aģitāciju materiālus
Gulbenes novadā ir visām fiziskām
un juridiskām personām (turpmāk
tekstā – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kuriem
Gulbenes novada būvvalde ir sa
skaņojusi reklāmas vai informatīvo materiālu projektu un izdevusi
izvietošanas atļauju.
3. Gulbenes novadā aizliegta
patvaļīga reklāmas vai reklāmas
objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.
II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi
4. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Gulbenes
novadam raksturīgās arhitektūras
un vides saglabāšana, jāsaglabā
konkrētās pilsētvides vai pagasta teritorijas apbūves raksturs un
mērogs.
5. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz sakoptas
ēkas fasādes.
6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei:
6.1. jārespektē ēkas proporcijas;
6.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām,
karnīzēm;
6.3. reklāma nedrīkst aizsegt
arhitektoniskas detaļas (logus,
karnīzes, fasādes dekorus u.c.);
6.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes
apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;
6.5. stiprinājuma
veids
nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;
6.6. maksimāli pieļaujamais
reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās
malas attālums līdz brauktuvei nav
mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta
ielas perspektīve;
6.7. perpendikulāri
fasādei
izvietotas reklāmas apakšējā mala
neatkarīgi no tās platuma nedrīkst
atrasties zemāk par 2,2 m no zemes.
Brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m.
7. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie
nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas vai
ciema panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem,
baznīcām, ielu un ceļu perspektīvi.
8. Izvietojot reklāmas vai informācijas objektus gar ceļiem,
reklāmas devējam jāievēro Minis
tru kabineta 2005.gada 7.jūnija
noteikumi Nr.402 „Noteikumi par
reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem,
kā arī kārtību, kādā saskaņojama
reklāmas objektu vai informācijas
objektu izvietošana”.
9.
Projektējot
stacionāru
reklāmu objektu uz gājēju ietves,
tas nedrīkst apgrūtināt gājēju
plūsmu. To izvietojot jāievēro vismaz 0,5 m attālums no brauktuves,
gājēju plūsmai atstājot vismaz 1,5
m, veicot plūsmas aprēķinu, atbils
toši spēkā esošajiem normatīviem.
10. Projektējot stacionāru reklāmas objektu ielu sarkanajās līnijās,
ja to pieļauj esošās apakšzemes
inženierkomunikācijas, atdalošajā
zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi, jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz brauktuvei.
11. Aizliegta reklāmas objektu
izvietošana ar betona pamatiem ielu
sarkanajās līnijās, kuru izmēri plānā
ir lielāki par 0,7 x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums vairāk par 1 m.
12. Gulbenes pilsētas teritorijā
izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz žogiem un sētām, atļauts ne
ilgāk par vienu kalendāro mēnesi.
13. Aizliegta komerciāla rakstura reklāmas vai reklāmas objektu izvietošana, stiprinot pie pašvaldības
īpašumā esošiem apgaismes sta
biem.

14. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā
pieļaujama tā, lai izvietojums un
veids netraucē valsts aizsargājama
kultūras pieminekļa vizuālo uztveri,
nepārveido saglabājamā kultūras
pieminekļa substanci un neizjauc
kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī
vērtību kopuma radīto noskaņu.
15. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts
aizsargājama kultūras pieminekļa
aizsardzības zonā pieļaujama tā,
lai izvietojums un veids netraucē
valsts aizsargājama kultūras piemi
nekļa vizuālo uztveri un nemazina
tā kultūrvēsturisko vērtību.
16. Aizliegts izvietot reklāmu
vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz valsts kultūras piemi
nekļa. Izkārtnes izvietošanai šajos
gadījumos nepieciešams Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas saskaņojums.
17. Uz valsts kultūras piemi
nekļa aizliegtas izkārtnes, izmantojot gaismas kastes, gaismas un
skaņas efektus (izņēmums ir telpiskie gaismas burti).
18. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav
iespējams izvietot izkārtni saistībā
ar būvi (objekts, kurā tieši tiek
veikta saimnieciskā darbība atrodas
pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par
1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne
tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā
tieši tiek veikta saimnieciskā darbība. Izvietojot slietņus uz gājēju ie
tvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums
gājējiem.
19. Piekrišanu par reklāmas
vai reklāmas objektu, tostarp
priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu uz pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma dod
Gulbenes novada būvvaldes arhitekts.
20. Pret parku fasādēm atļauts
eksponēt afišu stabus.
21. Uz afišu stabiem un sten
diem atļauts izvietot komerciāla
rakstura reklāmas, afišas, plakātus,
paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml.
ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kā arī priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālus ne lielākus par
A1 izmēru.
III. Reklāmas vai reklāmas
objektu projektu izskatīšanas
un
saskaņošanas,
atļauju
izsniegšanas kārtība
22. Persona, kura vēlas izvie
tot reklāmu vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmas vai
reklāmas objekta grafisko dizainu,
iesniedz saskaņošanai reklāmas
vai reklāmas objekta projektu un
normatīvajos aktos noteiktos dokumentus Gulbenes novada būvvaldes arhitektam, izņemot normatīva
jos aktos paredzētos gadījumus,
kad reklāmas vai reklāmas objekta
projekts saskaņošanai pašvaldībā
nav jāiesniedz. Iesnieguma veidlapa noteikumu 2.pielikumā.
23. Gulbenes novada būvvaldes arhitektam iesniegtais reklāmas
objekta projekts jāizskata 7 darbdienu laikā vai 10 darbdienu laikā,
ja pašvaldībai nepieciešams Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas saskaņojums.
24. Reklāmas objekta projekta sastāvu, atļaujā norādāmo
informāciju un citus reklāmas sa
skaņošanas un atļauju izsniegšanas
noteikumus nosaka Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu”.
IV. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un
demontāžas kārtība
25. Reklāmas devējs ir tiesīgs
izvietot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto
nosacījumu izpildes, nodevas sa
maksas, un uz atļaujā noteikto termiņu.
26. Reklāmas devējs ir atbildīgs
par reklāmas objektu konstrukciju
drošību un elektroinstalācijas pie
slēguma atbilstību pastāvošajām
normām, tās uzturēšanu tehniski un
vizuāli labā stāvoklī.
27. Reklāmas devējam pēc

reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam
jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, sakārtojot reklāmas
izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu
demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs
neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un nav atrodams,
tad par demontāžu ir atbildīgs ēkas,
būves īpašnieks vai apsaimniekotājs, zemes īpašnieks, ja tas devis
rakstisku piekrišanu reklāmas vai
reklāmas objekta izvietošanai.
28. Par reklāmas vai reklāmas
objekta demontāžu personai raks
tiski jāpaziņo Gulbenes novada
būvvaldes arhitektam.
29. Gulbenes novada būvvaldes arhitekts izskata jautājumu
par reklāmas vai reklāmas objekta
demontāžu, kas veicama sekojošos
gadījumos:
29.1. ja reklāma vai reklāmas
objekts netiek uzturēts labā tehnis
kā un vizuālā stāvoklī;
29.2. ja beidzies reklāmas vai
reklāmas objekta izvietošanas termiņš un nav iesniegts iesniegums
par reklāmas vai reklāmas objekta
izmantošanas turpināšanu;
29.3. ja reklāma vai reklāmas
objekts uzstādīts bez saskaņota projekta vai neatbilstoši saskaņotajam
projektam;
29.4. ja izvietota reklāma vai
reklāmas objekts un izsniegtās
atļaujas noteiktajā termiņā nav
novērsti norādītie trūkumi;
29.5. ja saskaņā ar šiem noteikumiem reklāmas devējs pats ne
veic reklāmas vai reklāmas objekta
demontāžu.
30. Gulbenes novada būvvalde nosūta reklāmas devējam vai
būves/zemes gabala īpašniekam
brīdinājumu pasta sūtījumā par nepieciešamību demontēt reklāmu vai
reklāmas objektu.
31. Ja viena mēneša laikā no
brīdinājuma nosūtīšanas reklāma vai reklāmas objekts netiek
demontēts, tad Gulbenes novada
būvvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas vai reklāmas objekta
demontāžai.
32. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Gulbenes novada
būvvaldes arhitekts sastāda aktu
par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, fiksējot reklāmas
vai reklāmas objekta tehnisko,
vizuālo stāvokli, un nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu reklāmas devējam.
Demontāžas kārtību nosaka ar Gulbenes novada domes izpilddirektora rīkojumu.
33. Reklāmas devējam tiek
nosūtīts rēķins par reklāmas vai
reklāmas objekta demontāžas un
uzglabāšanas izdevumiem, kas
jāapmaksā 10 dienu laikā.
34. Ja 10 dienu laikā ar
demontāžu saistītos izdevumus
reklāmas devējs nav apmaksājis, tad Gulbenes novada dome
vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt
demontāžas un objekta uzglabāšanas izdevumus.
35. Demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti 1 mēnesi un pēc
tam tiek likvidēti.
V. Priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošana
36. Priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošanai piemērojami
Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā
un šajos noteikumos noteiktie
reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi, eksplu
atācijas un demontāžas kārtības
noteikumi, un paredzēta atbilstoša
administratīvā atbildība.
37. Priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālus izvieto pēc nodevas
ieskaitīšanas pašvaldības budžetā.
VI. Administratīvā atbil
dība par saistošo noteikumu
neievērošanu
38. Kontroli par Gulbenes novada pašvaldības izdoto noteikumu izpildi un savas kompetences
ietvaros sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolus par noteikumu neievērošanu veic Gulbenes
novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
39. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu
neievērošanu izskata un lēmumus
pieņem Gulbenes novada domes

www.gulbene.lv

Administratīvā komisija.
40. Par noteikumu 2., 3., 25.
un 26.punktu prasību neievērošanu
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz
piecdesmit euro, bet juridiskajām
personām – no piecdesmit līdz
divsimt piecdesmit euro.
VII. Lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība
41. Gulbenes novada būvvaldes arhitekta lēmums par atteikumu
izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas
vai reklāmas objekta izvietošanas
atļaujā apstrīdams Gulbenes novada domē, bet domes pieņemtais
lēmums ir pārsūdzams tiesā Admi
nistratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
VIII. Noslēguma jautājums
42. Gulbenes novada teritorijā iepriekš izsniegtās pašvaldības
vai tās institūciju atļaujas un sa
skaņojumi reklāmām, kas izsniegti
līdz šo noteikumu spēkā stāšanās
dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā
derīguma termiņa beigām.
Gulbenes novada domes
2015.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.15 „Par reklāmas un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu
Gulbenes novadā” paskaidrojuma raksts.
Projekta
nepieciešamības
pamatojums. Gulbenes novada
dome līdz šim nav izdevusi saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vie
tās, kas vērstas pret publisku vietu,
atbilstoši Reklāmas likuma 7.panta
trešajai daļai un Ministru kabineta
2012.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama

atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērtas
pret publisku vietu” (turpmāk – Noteikumi).
Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi izdoti sa
skaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo
daļu, Ministru kabineta 2012.gada
30.oktobra noteikumu Nr.732
„Kārtība, kādā saņemama atļauja
reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu” 45.punktu. Saistošie noteikumi paredz reklāmas
un citu informatīvu materiālu izvie
tošanas publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā, kārtību.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Saistošie noteikumi
nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz
pašvaldības budžetu. Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, kas vēlas izvie
tot reklāmu vai reklāmas objektus
Gulbenes novadā.
Informācija par administratīvajām procedūrām. S a i s tošie noteikumi nosaka vienkāršāku
reklāmas vai reklāmas objektu sa
skaņošanas un atļaujas saņemšanas
kārtību.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav attiecināms.
Cita informācija. Nav attiecināms.
1.pielikums

Gulbenes novada būvvaldei
Iesniegums reklāmas izvietošanai
Reklāmas devējs (īpašnieks) vai pilnvarotā persona
_____________________________________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)
(elektroniskā pasta adrese)
Lūdzu saskaņot reklāmas objekta

(reklāmas teksts, adrese)
_____________________________________________________________________________

__

projektu un izsniegt atļauju tās izvietošanai.
pirmreizēja reklāma

reklāmas dizaina maiņa, izvietošanas termiņa pagarināšana

1. Reklāmas devējs (īpašnieks)

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,

fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs, dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa
numurs)
2. Reklāmas izplatītājs

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,

fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs, dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa
numurs)
3. Reklāmas izmēri (m) _______________ skaits ______ vienpusēja, divpusēja __________
4. izvietošanas periods (izņemot izkārtni) no ______________
5. Nodevas maksātājs (izņemot izkārtnes)

līdz ____________________

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,

fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs, dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa
numurs)
____________________________________________________________________________
(norēķinu maksātāja banka, konta numurs)
Pielikumi
Reklāmas objektiem bez piesaistes zemei.
krāsainas reklāmas objekta skices vai fotomontāžas projekts (divos eksemplāros) ar reklāmas objekta
izvietojumu uz ēkas, norādot reklāmas objekta izmērus, mērogu, materiālu un citus raksturojošus lielumus;
papildefektu raksturojums, piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;
ēkas īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana (saskaņojums uz reklāmas projekta
lapas) reklāmas objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustāmā īpašuma;
saskaņojums ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju, ja reklāmas objekta izvietošana paredzēta uz valsts
aizsardzībā esošas ēkas.
Reklāmas objektiem ar piesaisti zemei.
krāsainas reklāmas objekta skices vai fotomontāžas projekts (divos eksemplāros), norādot reklāmas objekta
izmērus, mērogu, materiālu un citus raksturojošus lielumus;
zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotas personas rakstveida piekrišana (saskaņojums uz situācijas plāna
lapas) reklāmas objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;
noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta (norādot
mērogu un attālumus);
apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts;
pieslēguma projekts un saskaņojums ar attiecīgo inženiertīklu turētāju, ja objektu nepieciešama pieslēgt
elektropiegādes tīkliem vai citām komunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām
personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas;
saskaņojums ar VAS “Latvijas Valsts ceļi’ (ja objekts izvietots gar ceļu, autoceļa aizsargjoslā),
saskaņojums ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju, ja reklāmas objekta izvietošana paredzēta valsts
aizsardzībā esošas ēkas aizsardzības zonā;
objekta novietnes piesaiste uz zemes vienības situācijas plāna ( ja objekts izvietots ielu sarkanajās līnijās);
citi materiāli.
Pielikumi iesniegti uz _______ lapām.
Būvvaldes pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu
______________________________ vai tālruni______________________.

sūtīt elektroniski uz e-pastu

Atbildi uz iesniegumu vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):
personīgi būvvaldē,
pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi
elektroniski uz norādīto elektroniskā pasta adresi
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību
oriģināliem.
________________
datums

_________________
paraksts

________________
paraksta atšifrējums, juridiskai personai vārds, uzvārds,
amats

Kontaktpersonas tālrunis ___________________________

10.3.

Gulbenes novada ciemu teritorijās
2,0
11. Efektivitātes koeficients:
Nr.p.k.
Nosaukums
Koeficients
11.1. KinētiskāPROJEKTI
reklāma
0,5
4 Ziņas, jūnijs
11.2. Gaismas reklāma
0,5
11.3. saistošie
Apgaismota reklāma
0,7
Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa
noteikumi
Nr.16
11.4. Mobilā reklāma
0,15
11.5. Pārējās reklāmas
1,2
11.6. Reklāmas stendi ar vairākšķautņu apdrukas
1,0
laukumiem
12. Tematikas koeficients:
Nr.p.k.
Nosaukums
Koeficients
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas
7.punktu
un Ministru
12.1.
Latvijas
Republikā
ražotas
produkcijas
un
0,5 kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevu” 12.punktu, 16.1 punktu.
to firmu, kas produktu ražo reklāma

„Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Gulbenes novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības
nodevas par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanu
publiskās vietās un vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Gulbenes novada administratī
vajā teritorijā (turpmāk tekstā
– nodeva), apmērus, nodevas
maksāšanas kārtību un nodevas
maksātājus.
2. Noteikumi neattiecas
uz funkcionālo informāciju –
valsts un pašvaldības institūciju
norādēm (ceļa zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas
tiek izgatavotas un izvietotas
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
3. Izvietojot un ekspluatējot
reklāmas vai reklāmas objektus
un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, jāievēro šie noteikumi,
Latvijas Republikas likumi un
citi normatīvie akti.
II. Nodevas maksātāji un
objekts
4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas
izvieto reklāmu, reklāmas objektus un priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālus publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku
vietu.
5. Nodevas objekti ir
reklāma, reklāmas objekti un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli, kas tiek izvietoti publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu, un kuru izvietošanai nepieciešama Gulbenes
novada pašvaldības atļauja.
6. No nodevas, bez Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 “Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas”
16.4.apakšpunktā
minētajām
personām, atbrīvojami:
6.1. pasākumus reklamējoša
reklāma, ko izvieto:
6.1.1. labdarības pasākumu
organizētāji;
6.1.2. kultūras un kultūrvēsturisko pasākumu rīkotāji;
6.1.3. dabas aizsardzības
pasākumu rīkotāji;
6.1.4.
sporta
pasākumu
rīkotāji;
6.1.5.
bērnu un jaunatnes pasākumu rīkotāji;
6.1.6.
veselības
aizsardzības pasākumu rīkotāji;
6.2. komerciāla
rakstura
reklāma uz afišu stabiem vai
stendiem – afišas, plakāti, paziņojumi par pasākumiem, lekcijām,
izstādēm, koncertiem u.tml. ar
norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kas nepārsniedz A1

formāta izmēru;
6.3. Gulbenes
novada
pašvaldības iestādes, izvietojot
reklāmu un citu informāciju par
iestādēm, to rīkotajiem pasāku
miem, akcijām un svētku noformējumu;
6.4. Gulbenes novadā reģistrētie uzņēmumi, izvietojot vienu
reklāmu līdz 2,0 kvadrātmetru
lielā laukumā.
III. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšanas kārtība
7. Ziņas
par
reklāmas vai reklāmas objekta un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēriem, kā arī par
eksponēšanas ilgumu, nodevas
aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs, kurš ir atbildīgs par
sniegto ziņu pareizību.
8. Nodevas apmērs:
8.1. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots ilgāk
par vienu mēnesi, nodeva tiek
aprēķināta pēc formulas:
reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izmērs(m2) x tarifa
likme (euro) x zonas koeficients
x efektivitātes koeficients x
tematikas koeficients x laukuma
koeficients x laiks mēnešos.
8.2. ja reklāma vai reklāmas
objekts tiek izvietots īslaicīgi
(uz laiku līdz vienam mēnesim),
nodeva tiek aprēķināta pēc formulas:
reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izmērs(m2) x tarifa
likme (euro) x zonas koeficients
x efektivitātes koeficients x tematikas koeficients x laukuma koeficients x dienas koeficients:
9. Tarifa likme ir 1,50
euro/m2 mēnesī.
10. Zonas koeficients:
Nr.p.k.
Zona
Koeficients
10.1. Gulbenes pilsēta
Gulbenes pilsētā (noteikumu 1.pielikums)
3,0
Pārējā teritorija
2,0
10.2. Gulbenes novada pagastu teritorijās ārpus
1,0
ciemiem
10.3. Gulbenes novada ciemu teritorijās
2,0
11. Efektivitātes koeficients:
Nr.p.k.
Nosaukums
Koeficients
11.1. Kinētiskā reklāma
0,5
11.2. Gaismas reklāma
0,5
11.3. Apgaismota reklāma
0,7
11.4. Mobilā reklāma
0,15
11.5. Pārējās reklāmas
1,2
11.6. Reklāmas stendi ar vairākšķautņu apdrukas
1,0
laukumiem
12. Tematikas koeficients:
Nr.p.k.
Nosaukums
Koeficients
12.1. Latvijas Republikā ražotas produkcijas un
0,5
to firmu, kas produktu ražo reklāma
12.2

Izglītības, kultūras, dabas un veselības

12.2

12.3.
12.4.
12.5.

Izglītības, kultūras, dabas un veselības
aizsardzības, sporta, ģimenes, bērnu un
jauniešu pasākumu ar komerciālu raksturu
reklāmas
Tūrismu veicinoša reklāma

0,5

Importa alus un atspirdzinošo dzērienu
reklāma
Pārējās reklāmas

2,0

12.6.

Politiska reklāma – priekšvēlēšanu
aģitācijas materiāli
13. Laukuma koeficients:
Nr.p.k.
Nosaukums
13.1. Līdz 6 m2
13.2. No 6 līdz 20 m2
13.3. Virs 20 m2

0,5

1,0
2,0
Koeficients
1,0
0,8
0,6

14. Dienas koeficients ir 0,15.
15. Ja reklāmas laukums
pārsniedz 12 m², tad nodevu iekasē atbilstoši saistošo noteikumu
8.1.punktā noteiktajai formulai,
piemērojot minimālo aprēķināmo
reklāmas eksponēšanas ilgumu 1
mēnesis.
IV. Nodevas maksāšanas
kārtība un kontrole
16. Nodeva pilnā apmērā par
visu periodu jāsamaksā pirms
reklāmas vai reklāmas objekta
un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas.
17.
Nodeva
maksājama Gulbenes novada domes
norēķinu kontā vai skaidrā naudā
pašvaldības kasē.
18. Pārmaksātās nodevas
summas, pamatojoties uz reklāmas devēja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas reklāmas
devējam. 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
Gulbenes novada pašvaldību,
samazinājis
reklāmas eks
ponēšanas ilgumu vai reklāmas
laukuma platību.
19. Gulbenes novada būvvalde atļauju par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanu
izsniedz tikai pēc nodevas sa
maksas gadījumos, kad nodeva ir
jāmaksā.
20. Kontroli par noteikumu
izpildi veic Gulbenes novada
būvvalde un Gulbenes novada
pašvaldības policijas darbinieki.
V. Noslēguma jautājumi
21. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanos zaudē spēku Gulbenes novada domes 2009.gada
24.septembra saistošo noteikumu
Nr.11 „Par pašvaldības nodevām
Gulbenes novadā” 5.nodaļa.

nodokļu apmērus. Likuma par
„Nodokļiem
un
nodevām”
12.panta pirmās daļas 7.punktā ir
noteikts, ka vietējās pašvaldības
domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā
kārtībā savā administratīvajā teri
torijā uzlikt pašvaldības nodevas
par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.
Ministru kabineta 28.06.2005.
noteikumu Nr.480 „Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldības nodevu” 16.1
punkts nosaka, ka pašvaldības
domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16.punktā minētajām
personām noteikt personas, kas
ir atbrīvojamas no nodevas sa
maksas. Ņemot vērā iepriekš
minēto, paredzēts aktualizēt saistošo noteikumu tekstu un nodevas apmērus.
Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka: 1)
nodevas par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas
pret publisku vietu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā,
to apmērus, maksāšanas kārtību
un maksātājus; 2) personas, kas
kuras ir atbrīvotas no pašvaldības
noteiktās nodevas par reklāmas
un reklāmas objektu izvietošanu
publiskās vietās un vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Gulbenes novada administratīvajā
teritorijā.
Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz
pašvaldības
budžetu.
Var
paredzēt, ka ir iespējami papildu
ieņēmumi pašvaldības budžetā,
kurus šobrīd nevar prognozēt.
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri
torijā. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir plānots samazināt
reklāmas izdevumus, tādējādi
uzlabojot pakalpojuma pieejamību. Kopumā saistošie noteikumi nebūtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi Gulbenes novada
pašvaldības teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrām. S a i s tošo noteikumu izpildi nodrošina
Gulbenes novada pašvaldības
administrācija, Gulbenes novada
būvvalde.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav
attiecināms.
Cita informācija. Nav attiecināms.

ku gājienā.
Iegādātajos tērpos esam dejojuši visos novada rīkotajos
sadančos, tāpēc skatē ir tikai
1.pakāpes diplomi un arī LAU-

REĀTU tituls.
Liels paldies par bērniem
sagādāto iespēju- dejot skaistos
latviešu tautas tērpos.

0,5

aizsardzības, sporta,latviešu
ģimenes, bērnu un
Uz svētkiem jaunos
tautas tērpos
jauniešu pasākumu ar komerciālu raksturu

Daiga Tipāne
Sākusies vasara. Dejotā
jiem aiz muguras ir smags
ikdienas darbs un deju skates.
Rezultāti ir iepriecinoši - Gulbenes vidusskolas četri deju
kolektīvi ir ieguvuši tiesības
kuplināt dejotāju pulku Dziesmu
un deju svētkos Rīgā.
Gulbenes
vidusskolā
2013./2014.m.g. bija ļoti daudz
dejot gribētāju - darbojās 6 deju
kolektīvi, bet skolai nebija tērpu,
lai visi varētu dejot vienā koncertā.
Lai situāciju labotu, tika
izstrādāts projekts „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

1.pielikums
Gulbenes novada domes
2015.gada 30.aprīļa saistoša
jiem noteikumiem Nr.16
„Pašvaldības nodeva par
reklāmas vai reklāmas objekta un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vie
tās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Gulbenes novadā”
Gulbenes novada Gulbenes
pilsētas ielu (ielu posmu) sa
raksts, uz kurām attiecināms
paaugstināts pašvaldības nodevas likmi ietekmējošais zonas
koeficients
1. Rīgas iela posmā no
Brīvības ielas līdz Miera ielai.
2. Blaumaņa iela posmā no
Līkās ielas līdz pilsētas robežai
(Asarupe).
3. Brīvības iela posmā no
Upes ielas līdz Zvaigžņu ielai.
4. Baložu iela posmā no
pilsētas robežas (Krustalīce) līdz
Brīvības ielai.
5. Bērzu iela posmā no
Brīvības ielas līdz Rīgas ielai
(visā garumā).
6. Līkā iela posmā no Rīgas
ielas līdz O.Kalpaka ielai.
7. Ābeļu iela posmā no
Brīvības ielas līdz O.Kalpaka
ielai.
8. Skolas iela posmā no
O.Kalpaka ielas līdz Blaumaņa
ielai (visā garumā).
9. Dzelzceļa ielā posmā no
Rīgas ielas līdz Emzes parkam.
10. Ūdensvada iela posmā
no Ozolu ielas līdz Jaunatnes
parkam.
11. Ozolu iela posmā no Rīgas ielas līdz Sporta ielai.
12. Vidus iela posmā no Purva ielas līdz O.Kalpaka ielai.
Gulbenes novada domes
2015.gada 30.aprīļa saistošo
noteikumu Nr.16 „Pašvaldības
nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā”
paskaidrojuma raksts.
Projekta nepieciešamības
pamatojums. Likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 3.punkts nosaka, ka pildot
savas funkcijas pašvaldība ir
tiesīga ieviest vietējās nodevas
un noteikt to apmēru un likuma
21.panta pirmās daļas 15.punks
paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā un turklāt
tikai dome var pieņemt saistošus
noteikumus par pašvaldības
nodevu ieviešanu un likumā
noteiktajos gadījumos noteikt

un tautisko
reklāmas deju popularizēšana
Gulbenes
vidusskolā”
(Nr.1312.3. Tūrismu veicinoša
reklāma
0,5
07-LL05-L413201-000003)
12.4. Importa alus un atspirdzinošo dzērienu
2,0
un iesniegts ELFLA projektu
reklāma
konkursam
aktivitātē ,,Lau12.5. Pārējās reklāmas
1,0
ku ekonomikas dažādošana
12.6. dzīves
Politiska reklāma
– priekšvēlēšanu veicināša2,0
un
kvalitātes
aģitācijas
materiāli
na vietējo attīstības stratēģiju
13. Laukuma koeficients:
īstenošanas
teritorijā”.
Nr.p.k.
Nosaukums
Koeficients
Gribu lielu paldies pateikt
13.1. Līdz 6 m2
1,0
biedrībai
,,Sateka” un LAD Gul13.2. No 6 līdz 20 m2
0,8
benes
par iespēju ietērpt
13.3. Virsnodaļai
20 m2
0,6
3 mūsu skolas kolektīvus (katrā 12 meitenes un 12 zēnus)
jaunos tautas tērpos. Projekta
kopējās izmaksas ir 11576.64
EUR. Vienam deju kolektīvam
tika izvēlēti tieši Vecgulbenes

tautiskie raksti (brunči, jostas),
bet diviem pārējiem - Vidzemei
raksturīgi raksti. Prieks, ka projekta ietvaros visiem 3 kolektī
viem varējām iegādāties ne tikai
tērpus bet arī jostas, meitenēm Vidzemes matu lentas un saktas,
bet zēniem-lakatiņus. Beidzot
vecākiem nebūs jātērē nauda
pastalu un pat zeķu iegādei, jo to
nodrošina projekts. Jāatzīmē, ka
projekta ietvaros tika paredzēti
arī 6 tērpu komplekti skolotājām,
kas pavada deju kolektīvus svēt-

www.gulbene.lv

