
 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2014. gada 23.janvārī       Protokols Nr. 2.,3.3.§ 

 

Par precizēto saistošo noteikumu „Par Pāvilostas novada  

pašvaldības nodevām par oficiālu dokumentu un  

apliecinātu to kopiju saņemšanu” apstiprināšanu 

 
1. Dome izskatīja precizētos saistošos noteikumus, kas ir precizēti pamatojoties uz Latvijas 

Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 09.01.2014.atzinumu 

Nr.18-6/152. 

2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 1) punktu, MK 

2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas” 16.
1 

punktu un 45.panta 4.daļu 

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

2.1. Apstiprināt precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošos 

noteikumus Nr. 15 „Par Pāvilostas novada pašvaldības nodevām par oficiālu 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”. 

2.2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

2.3. Saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada 

Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv,  izlikt redzamā vietā pašvaldības 

ēkā un pagasta pārvaldē. 

2.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 15.februāri. 

 

 
 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 
 

 

 

 

 

Lēmuma projektu 21.01.2014. sagatavoja kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa 
Lēmumu izsniegt: 

VARAM ( rakstveidā un elektroniski) 
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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 28.11.2013.  

sēdes protokolu Nr. 8., 39.§ 
 

 PRECIZĒTI 

ar Pāvilostas novada domes 23.01.2014. 

sēdes protokolu Nr. 2, 3.3.§ 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 15 

 

Par Pāvilostas novada  pašvaldības  nodevām   

par  oficiālu  dokumentu  un apliecinātu  to  kopiju  saņemšanu 
 

                                                                    Izdoti  saskaņā  ar  likumu “Par pašvaldībām “  14.pantu , 

“Par nodokļiemun  nodevām “ 12.panta pirmās  daļas 1.punktu un 

 MK 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 ”Noteikumi par kārtību,  

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.
1 
punktu 

 

1. Saistošie  noteikumi  attiecas  uz  visu  Pāvilostas novada  administratīvo  teritoriju  un  

pašvaldības nodevu  maksātāji  ir  visas  fiziskās un juridiskās personas, uz kurām  

attiecināmi  šie  noteikumi. 

2. Pāvilostas novadā  ir  jāmaksā šādas nodevas: 

 

Nodevas  objekts Nodevas likme  

(EUR) 

2.1. Domes  sēžu  lēmumi, ja  tie  tiek  pieprasīti  

atkārtoti 

1,00 

2.2. Domes sēžu protokolu apliecinātas  kopijas. 4,00 

2.3. Rekomendāciju  un  raksturojumu  izsniegšana 2,00 

2.4. Izziņas  

2.4.1. no domes  arhīva  2,50 

2.4.2. par lauksaimniecībā  izmantojamo zemi 0,50 

2.4.3. par nodokļiem  un  citiem  maksājumiem 0,50 

2.4.4. par teritorijas plānojumā noteikto atļauto/plānoto  

izmantošanu 

1,00 

2.5. Citas 2.4.punktā neuzskaitītas izziņas  0,50 

2.6. Par būvvaldes rakstisku izziņu izsniegšanu 7,00 

2.7. Par izziņu jaunbūvēm 14,00 

 

3. Nodeva iekasējama  pirms attiecīgā  dokumenta  izsniegšanas. 

mailto:dome@pavilosta.lv


    

4. Nodevas  maksātāji  ir  visas fiziskās  un juridiskās  personas, kuras  saņem  attiecīgos  

dokumentus.  

5. No nodevas  samaksas  atbrīvojamas   valsts  pārvaldes  institūcijas, pašvaldības  

iestādes  un  uzņēmumi, pensionāri, invalīdi  un personas, kurām  piešķirts  trūcīgās 

personas ( ģimenes ) statuss. 

6. Nodeva  iemaksājama pašvaldības kasē, par  ko  tiek  izsniegta  kvīts. 

7. Nodeva tiek  ieskaitīta  pašvaldības budžetā. 

8. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada 

Ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv . 

9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Pāvilostas novada domes 2010. gada 

saistošie noteikumi Nr. 9.”Par Pāvilostas novada pašvaldības nodevām par oficiālu 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”.  

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 15.februāri. 

 

 

 

 

 

  

Priekšsēdētājs        Uldis Kristapsons 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

 

 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

Spēkā esošos saistošos noteikumos bija jāveic 

grozījumi sakarā ar pāreju uz Eiro, kā arī redakcionālie 

precizējumi, kas nemaina spēkā esošo saistošo 

noteikumu būtību. 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Noteikt nodevas apmēru par pašvaldības uzstrādātu 

dokumentu izsniegšanu. 

Īss Saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi 

par dokumentu saņemšanu, atbrīvojumus no nodevas 

maksas, tās maksāšanas kārtību un kontroli. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Nav ietekme. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un 

juridiskām personām Pāvilostas novada 

administratīvajā teritorijā.  

 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām 

Ir noteikta iesniegumu izskatīšanas un lēmuma 

pieņemšanas kārtība. 

Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem  Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

 

Izdoti  saskaņā  ar  likumu “Par pašvaldībām “  

14.pantu , “Par nodokļiemun  nodevām “ 12.panta 

pirmās  daļas 1.punktu un MK 2005.gada 28.jūnija 

noteikumu Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.
1 

punktu 

 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.pavilosta.lv  

http://www.cesis.lv/

