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NOTEIKUMI Nr.4
Apstiprināta ar Saldus novada domes
2010.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 35.§)

PAR REKLĀMAS LAUKUMU IZVIETOŠANU UN
UZTURĒŠANU SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS
INTERNETA MĀJAS LAPĀ www.saldus.lv
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Baneris – grafikas vai teksta fails JPEG, GIF vai SWF formātā, kas var būt
sasaistīts ar uzņēmēja, uzņēmuma, iestādes vai organizācijas norādīto interneta mājas lapu, lai
piesaistītu lietotāju uzmanību.
1.2. Reklāmas laukums – grafikas un/vai teksta fails, kas kalpo lietotāja uzmanības
piesaistei. Reklāmas laukumā var tikt izmantoti attēli, fotogrāfijas, dažādi fonti, logo, figūras utt..
2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek ievietoti un uzturēti reklāmas laukumi un baneri
Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv, kā arī nosaka samaksu par to ievietošanu
un uzturēšanu:
2.1. Sadaļā „Saldus uzņēmēji” tiek ievietota bezmaksas pamatinformācija par Saldus
novada uzņēmumiem (logo, kontaktinformācija). Teksta laukums - 60x120mm. Informāciju šai
sadaļai sagatavo un iesūta uzņēmumu pārstāvji.
2.2. Sadaļā „Reklāma” tiek izvietota uzņēmēju aktuālā reklāmas informācija par
attiecīgu samaksu. (akcijas, pasākumi un izpārdošanas utml.).
2.3. Reklāmas laukumu izmēri un datnes tips - 60x120mm līdz 20kB, 90x120mm līdz
30kB vai 120x120mm līdz 40kB. Grafiskais fails JPEG, SWF un GIF formātā.
3. Noteikt maksu par reklāmas laukumu izvietošanu un uzturēšanu mājas lapas sadaļā
„Reklāma”:

Reklāmas
laukuma
izmērs,
mm

Laika vienība

Cena par
laika vienību
LVL

60 x 120

1 nedēļa
1 mēnesis
1 nedēļa

6 Ls
18 Ls
9 Ls

1 mēnesis
1 nedēļa
1 mēnesis

27 Ls
12 Ls
36 Ls

90 x 120
120 x 120

4. Reklāmas laukumu izvietošana jāsaskaņo ar Saldus novada pašvaldības aģentūru
„Saldus Tūrisma informācijas centrs”, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi
webadmin@saldus.lv
5. Noteikt, ka aizliegti sekojoši reklāmas laukumi un baneri:
5.1. reklāmas laukumi un baneri, kas pārkāpj Latvijas Republikas likumdošanu, tai
skaitā arī tie, kas ietver pornogrāfiskus elementus;
5.2. diskriminē sabiedrību, cilvēku cieņu vai godu;
5.3. „mirgojoši baneri”
6. Samaksa par reklāmas laukumu izvietošanu un uzturēšanu tiek veikta Saldus novada
pašvaldības aģentūrā „Saldus Tūrisma informācijas centrs” vai ar pārskaitījumu norādītajā
Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas centrs” kontā.
7. Par naudas līdzekļiem, kuri iekasēti par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, jākārto
grāmatvedības uzskaite un jānodrošina nodokļu un citu obligāto maksājumu veikšana saskaņā ar
likumu „Par nodokļiem un nodevām” un konkrēto nodokļu likumiem.
8. Iekasētie naudas līdzekļi par maksas pakalpojumiem tiek uzskaitīti Saldus novada
pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas centrs ieņēmumos „Maksas pakalpojumi”.
9. Novada pašvaldība patur tiesības pēc brīdinājuma mainīt reklāmas laukuma un
grafiskās saites atrašanās vietu lapā vai izņemt to no savas mājas lapas, kā arī izņemt tos no
mājas lapas gadījumos, kad kontakti ar īpašnieku nav iespējami.
10. Novada pašvaldība patur tiesības pēc paskaidrojuma atteikt reklāmas laukuma
ievietošanu.
11. Saldus novada pašvaldība piemēro sekojošas atlaides reklāmas laukumu vai baneru
izvietošanai Saldus novada pašvaldības interneta mājas lapā www.saldus.lv:
11.1.Saldus novada pašvaldības teritorijā reģistrētajiem uzņēmumiem – 50% atlaide;
11.2.Saldus novada pašvaldības iestādēm, aģentūrām – 100% atlaide.
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