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Nr.11

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 28.06.2005. gada noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1 punktu.
_____________________________________________________________________
Ar precizējumiem Līvānu novada domes 26.06.2014. gada lēmuma Nr. 9 - 27 redakcijā
_______________________________________________________________________________

1. Saistošie noteikumi nosaka Līvānu novada domes (turpmāk – Dome) oficiālo
dokumentu un to atvasinājumu izsniegšanas kārtību un nodevas par Domes oficiālo
dokumentu un to atvasinājumu izsniegšanu apmēru.
2. Pašvaldības nodevas (turpmāk tekstā – nodeva) objekts un likme:
N.p.k.
Objekts
2.1.
no Domes arhīva pastāvīgi glabājama dokumenta, kas
noformēts lietā, apliecināta kopija
2.2.
no Domes arhīva īslaicīgi glabājama dokumenta apliecināta

Likme EUR
10,00
5,00

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.

kopija
apliecināta domes sēdes protokola kopija
atkārtots izraksts no domes sēdes protokola
domes komiteju, komisiju un valžu protokolu atkārtoti
izraksti
domes izstrādāta dokumenta noraksts vai apliecināta kopija
izsniegta izziņa
izsniegts raksturojums vai rekomendācija
izsniegta rakšanas atļauja
izsniegtās rakšanas atļaujas pagarināšana
apliecināta agrāk pieņemtā būvobjekta pieņemšanas
ekspluatācijā akta kopija
atzinums par ēkas vai būves tehnisko stāvokli
vai tās neesību dabā
atzinums par nepabeigtas jaunbūves stāvokli
atzinums par nekustamā īpašuma sadali
apliecināta Līvānu novada teritorijas plāna kopija
(par katru A1 formāta lapu)
Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta civilstāvokļa aktu reģistra
izdruka
Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta izziņa
apliecināta dzimšanas, laulības un miršanas apliecību
kopija
atkārtoti izsniegts zemes komisijas izraksts no zemes
komisijas protokola
zemes komisijas izsniegta izziņa

20,00
1,50
1,50
3,00
1,50
3,00
20,00
10,00
15,00
25,00
25,00
25,00
25,00
5,00
1,50
3,00
1,50
1,50

3. Domes oficiālie dokumenti un to atvasinājumi tiek izsniegti, pamatojoties uz
Domei adresētu iesniegumu un pēc nodevas samaksas veikšanas, uzrādot samaksu
apliecinošu dokumentu.
4. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kas saņem Domes oficiālos
dokumentus un to atvasinājumus.
5. Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas un tā tiek
ieskaitīta pašvaldības budžetā.
6. No nodevas maksāšanas par izsniegtajiem dokumentiem ir atbrīvotas pašvaldības
un valsts pārvaldes institūcijas.
7. No nodevas maksāšanas par izsniegtajiem dokumentiem (izņemot punktos 2.9. –
2.15. norādītajiem dokumentiem) ir atbrīvotas:
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7.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, bērnu invalīdu vecāki (aizbildņi),
uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu;
7.2. personas no ģimenēm, kuras atzītas par trūcīgām;
7.3. personas no ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērnu;
7.4. personas, kurām noteikts aprūpējamas personas statuss.
8. Nodeva tiek iemaksāta Līvānu novada domes kasē vai pašvaldības norādītajā
bankas kontā.
9. Iekasētā nodeva par punktos 2.9. – 2.14. norādītajiem dokumentiem tiek izmantota
būvvaldes darba nodrošināšanai.
10. Par nodevas nomaksu pilnā apmērā atbildīgs darbinieks, kurš izsniedz pieprasīto
dokumentu.
11. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi Līvānu novada domē veic pašvaldības
izpilddirektors.
12. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes 2007. gada
28. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada
domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” un 2013.
gada 26. septembra saistošie noteikumi 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”.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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