APSTIPRINĀTS
Garkalnes novada Domes
30.05.2007. sēdē
(protokols Nr.5, 27.§)

Saistošie noteikumi Nr. 6
NODEVA PAR GARKALNES NOVADA SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU
Rīgas rajona Garkalnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12.panta pirmās daļas
9.punktu, Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija
noteikumiem
Nr.480
„Noteikumi
par
kārtību,
kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas”

1. Ar nodevu apliekamais objekts ir Garkalnes novada simbolikas vai tās elementu
izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem
komerciāliem mērķiem.
2. Nodevas maksātāji ir fiziskas, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas,
politiskās partijas, uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas juridiskas personas, kuras
izmanto Garkalnes novada simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā,
tirdzniecībā vai citiem komerciāliem mērķiem.
3. Nodevas likme par Garkalnes novada simbolikas izmantošanu katram
izgatavojuma veidam ir noteikta gadā:
3.1. fiziskām personām, sabiedriskām un
nevalstiskām organizācijām
– Ls 10,-;
3.2. politiskām partijām, uzņēmumiem,
uzņēmējsabiedrībām un citām juridiskām personām – Ls 50,-.
4. Nodeva iemaksājama Garkalnes novada budžetā piecpadsmit dienu laikā pēc
atļaujas izsniegšanas dienas.
5. Šajos noteikumos minētajos gadījumos Garkalnes novada simbolikas
izmantošanas atļaujas saņemšanai fiziskām, sabiedriskām un nevalstiskām
organizācijām, politiskām partijām, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un citām
juridiskām personām Garkalnes novada domē jāiesniedz:
5.1. iesniegums;
5.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;
5.3. fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecība
vai VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;
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5.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;
5.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts;
5.6. ziņas (līguma kopija ar komercsabiedrību, kura ražos (izgatavos)
izstrādājumu) vai apliecinājums par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem
(ja izstrādājumu ražos (izgatavos) atļaujas saņēmējs), kā arī ziņas par laika periodu,
kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu.
6.
Pensionāriem,
invalīdiem,
politiski
represētiem,
trūcīgiem
un
maznodrošinātiem iedzīvotājiem nodevas likme tiek samazināta par 50%, uzrādot
attiecīgus dokumentus. Garkalnes novada dome, pieņemot lēmumu minēto personu
lokam, ir tiesīga noteikt individuālus atvieglojumus vai atbrīvojumus katrā konkrētajā
gadījumā, izvērtējot to nepieciešamību.
7. Nodeva nav jāmaksā, ja Garkalnes novada simboliku atveido ierobežotā
apjomā, bezpeļņas nolūkā, t.i. personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, kā arī
informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot aktuālo notikumu apskatu.

Priekšsēdētājs

J.Silovs

2

