
        

 
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

Ar Aknīstes novada domes 

2009.gada 16.septembra sēdē  

(prot. Nr.8, 16.#) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9 

„Nodeva par Aknīstes novada pašvaldības izsniegtajiem  

oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” 
Izdoti saskaņā ar LR likuma 

„Par pašvaldībām” 14.pantu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām”, 12.panta pirmās daļas 1.punktu,  

Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, 

 kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 

 

Grozījumi 21.10.2009. prot.Nr.19, 10.§ ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.11/2009 tekstu; 

Grozījumi 16.12.2013., prot. Nr.18, 15.#, ar pieņemto saistošo noteikumu Nr.39/2013 tekstu 
 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi, atvieglojumus un kārtību, kādā 

maksājama nodeva par Aknīstes novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un 

apliecinātu to kopiju izsniegšanu. (Grozījumi 21.10.2009.) 

2. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem domes izstrādātos 

oficiālos dokumentus, izziņas, to apliecinātas kopijas. (Grozījumi 21.10.2009.) 

3. Nodevas objekti un likmes apmēri: (Grozījumi 21.10.2009.) 

3.1. pašvaldības lēmumi, to izraksti, protokola izraksti – bezmaksas; 

3.2. atkārtoti izsniegti pašvaldības lēmumi, to izraksti, protokola izraksti – 0,71 euro; 

(Grozījumi 16.12.2013.) 

3.3. protokolu izrakstu u.c. dokumentu izsniegšana no domes arhīva dokumentiem – 

1,42 euro (par lpp.); (Grozījumi 16.12.2013.) 

3.4. raksturojumi un rekomendācijas – 0,71 euro; (Grozījumi 16.12.2013.) 

3.5. izziņas (akcīzes nodokļa saņemšanai, par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem, 

par atbilstību Teritoriālā plānojuma nosacījumiem, par deklarēto un faktisko 

dzīves vietu, ģimenes sastāvu, par zemes izmantošanu, nodokļu nomaksu, par 

zemes lietošanas tiesībām, tirgum par produkcijas realizāciju u.c. izziņas) – 0,71 

euro; (Grozījumi 16.12.2013.) 

3.6. citi pašvaldības padomes izstrādātie oficiālie dokumenti. 

4. Nodeva tiek maksāta pirms dokumenta saņemšanas domes kasē vai bezskaidras naudas 

norēķinā, apmaksājot izsniegto rēķinu. 

5. No nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti: 

5.1. valsts pārvaldes institūcijas, tiesas u.c. tiesību aktos noteiktās personas; 

5.2. personas, kuras ir ieguvušas maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu; 
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5.3. visas personas, par dokumentiem sociālo, uzturlīdzekļu, adopcijas, aizgādnības, 

aizbildniecības, pensijas jautājumu kārtošanai. (Grozījumi 21.10.2009.) 

6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā. 

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to reģistrācijas Reģionālās attīstības un pašvaldības 

lietu ministrijā un nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā „Aknīstes 

novada vēstis”.  
 

 

 

Domes priekšsēdētāja         V.Dzene 

 


