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(sēdes protokols Nr.12, 4.2.#) 
 

Par pašvaldības nodevu par domes izstrādāto oficiālo dokumentu 
un apliecinātu to kopiju saņemšanu 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 14.punktu, likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 12.panta pirmās daļas 
1.punktu  

 
1. Saistošie noteikumi nosaka Cesvaines novada pašvaldības nodevas (turpmāk  
– nodeva) par Cesvaines novada domes (turpmāk – domes) izsniegtajiem 
oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām, uzlikšanas kārtību, apliekamos 
objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no 
nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas 
iekasēšanas kārtību. 
 
2. Par domes izsniegtajiem izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un  
    apliecinātām to kopijām noteikta nodeva: 
2.1. domes atkārtots lēmuma izraksts      Ls 0,30 
2.2. domes izziņa        Ls 0,20 
2.3. dokuments no domes arhīva      Ls 1,00 
 
3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas saņem pašvaldības 
izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas. 
4. Nodeva pilnā apjomā samaksājama domes kasē pirms dokumenta izsniegšanas. 
5. No nodevas maksāšanas atbrīvojamas valsts pārvaldes institūcijas, politiski 
represētās personas, 1. un 2.grupas invalīdi, trūcīgas personas. 
6. Nodeva tiek ieskaitīta domes pamatbudžetā. Nepareizi iekasētā pašvaldības 
nodeva atmaksājama vai papildus iekasējama 20 dienu laikā pēc fakta 
konstatēšanas. 
 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    V.Špats 

 
Cesvaines novada domes 2011.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.20 

„Par pašvaldības nodevu par domes izstrādāto oficiālo dokumentu 
un apliecinātu to kopiju saņemšanu” 

paskaidrojuma raksts 
 

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par 
tirdzniecību publiskās vietās apjomu un nodevas 
maksātājus 

Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Likumu „Par pašvaldībām”, Par nodokļiem un nodevām” 
normas nosaka, ka tikai ar saistošajiem noteikumiem 
pašvaldība nosaka pašvaldības nodevas apjomu par 
tirdzniecību publiskās vietās. 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Uzņēmējdarbības vide netiek ietekmēta vairāk kā jau līdz 
šim.  

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs. 



procedūrām 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts nav apspriests ar 
privātpersonām, jo pašvaldības nodevas apjoms būtiski 
nemainās. 

 

 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  V.Špats 
 
 


