LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, tālr.: 65307250,
fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2007. gada 28. jūnija
sēdes protokola Nr.10
lēmumu Nr.10 - 8
Līvānu novada domes saistošie noteikumi
Par pašvaldības nodevu par
Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu
LĪVĀNOS

2007. gada 28. jūnijā

Nr.8
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 12. panta
pirmās daļas 1. punktu

__________________________________________________________________________________
Grozījumi: Līvānu novada domes 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2007. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pašvaldības nodevu par Līvānu
novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”, kas precizēti ar
Līvānu novada domes 07.11.2013. gada ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 18-4, redakcijā.
__________________________________________________________________________________

1. Pašvaldības nodevas (turpmāk tekstā – nodeva) objekts un likme:
1.1. domes sēdes protokola atkārtots izraksts
- EUR 1,42;
1.2. apliecināta domes lēmuma kopija
- EUR 1,42;
1.3. apliecināta domes sēdes protokola kopija
- EUR 21,34;
1.4. domes komiteju, komisiju un valžu protokolu atkārtoti izraksti
vai apliecinātas lēmumu kopijas
- EUR 1,42;
1.5. domes izstrādāta dokumenta noraksts vai apliecināta kopija - EUR 2,85;
1.6. izsniegta izziņa
- EUR 1,42;
1.7. izsniegts raksturojums vai rekomendācija
- EUR 2,85;
1.8. izsniegta rakšanas atļauja
- EUR 21,34;
1.9. izsniegtās rakšanas atļaujas pagarināšana
- EUR 7,11;
1.10. akts par individuālās dzīvojamās mājas vai dārza mājiņas
pieņemšanu ekspluatācijā
- EUR 56,91;
1.11. akts par saimniecības ēku, garāžu u.c. palīgceltņu
pieņemšanu ekspluatācijā
- EUR 28,46;
1.12. akts par sabiedrisku ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā - EUR 113,83;

1.13. akts par ražošanas ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā
1.14. akts par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieņemšanu
ekspluatācijā
1.15. akts par dzīvokļu rekonstrukcijas un ēku telpu pārplānošanas
pieņemšanu ekspluatācijā
1.16. akts par inženierkomunikāciju pieņemšanu ekspluatācijā
1.17. akts par inženierbūvju pieņemšanu ekspluatācijā
1.18. akts par teritorijas labiekārtošanas darbu pieņemšanu
ekspluatācijā
1.19. agrāk pieņemtā būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā
akta kopija
1.20. atzinums par ēkas vai būves tehnisko stāvokli
1.21. atzinums par nepabeigtas jaunbūves stāvokli
1.22. atzinums mazēku būvniecībai
1.23. atzinums par nekustamā īpašuma sadali
1.24. izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas veidu un atbilstību
teritorijas plānojumam
1.25. izziņa par adrešu noteikšanu
1.26. apliecināta Līvānu pilsētas vai novada teritorijas plāna kopija
(par katru A1 formāta lapu)
1.27. koku ciršanas atļauja Līvānu pilsētā
1.28. dzimtsarakstu nodaļas izsniegts izraksts no reģistriem
1.29. dzimtsarakstu nodaļas izsniegta izziņa
1. 30. zemes komisijas izsniegts atkārtots izraksts no zemes
komisijas protokola
1.31. zemes komisijas izsniegta izziņa
-

EUR 113,83;
EUR 113,83;
EUR 28,46;
EUR 28,46;
EUR 85,37;
EUR 14,23;
EUR 14,23;
EUR 28,46;
EUR 28,46;
EUR 28,46;
EUR 28,46;
EUR 28,46;
EUR 28,46;
EUR 42,69;
EUR 7,11;
EUR 1,42;
EUR 1,42;
EUR 1,42;
EUR 1,42.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos
dokumentus.
3. No nodevas maksāšanas par izsniegtajiem dokumentiem ir atbrīvotas pašvaldības
un valsts pārvaldes institūcijas.
4. No nodevas maksāšanas par izsniegtajiem dokumentiem (izņemot punktos 1.8. –
1.26. norādītajiem dokumentiem) ir atbrīvoti:
4.1. I un II grupas invalīdi, bērnu invalīdu vecāki (aizbildņi);
4.2. personas no ģimenēm, kuras atzītas par trūcīgām;
4.3. personas no ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērnu;
4.4.personas, kurām noteikts aprūpējamas personas statuss.
5. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas un tā tiek
ieskaitīta pašvaldības budžetā.
6. Nodeva tiek iemaksāta Līvānu novada domes kasē vai novada pagastu norēķinu
kasē.
7. Iekasētās nodevas izmantošana:
7.1. Par punktos 1.8. – 1.22. izsniegtajiem dokumentiem iekasētā nodeva tiek
izmantota būvvaldes darba nodrošināšanai;
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7.2. Par punktā 1.27. minētās atļaujas izsniegšanu iekasētā nodeva tiek izmantota
dekoratīvo koku, krūmu un stādu iegādei Līvānu pilsētā.
8. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku 2003. gada 30. janvāra saistošie
noteikumi Nr. 1 “Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”.
9. Kontroli par nodevas nomaksu pilnā apjomā Līvānu novada domē veic pašvaldības
izpilddirektors, Rožupes pagasta un Turku pagasta teritorijā – pašvaldības
izpilddirektora vietnieki.
Līvānu novada domes
priekšsēdētājs

A. Vaivods
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