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                                  VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
                        SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20 

Viļānos 

 

 

            Viļānu novada pašvaldības noteikumi par pašvaldības 

izstrādāto dokumentu un to apliecinātu kopiju izsniegšanas nodevu                            

                            iekasēšanas apmēru un kārtību. 

 
                                                                                     Izdoti saskaņā ar likuma 

  „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 1.punktu 

 

    1.Saistošie noteikumi regulē apmēru , atvieglojumus un kārtību, kādā maksājuma 

       pašvaldības nodeva par Viļānu novada pašvaldības izstrādātajiem un 

izsniegtajiem     

       oficiālajiem dokumentiem , to apliecinātām kopijām.  

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

       izstrādātos oficiālos dokumentus un to apliecinātas kopijas. 

 

 

3.Nodevas objekts Nodevas likme Ls 

3.1.Pašvaldības domes sēžu protokolu  

      izraksti, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti: 

      fiziskām personām, 

      juridiskām personām 

 

 

1,00 

1,50 

3.2.Pašvaldības domes sēžu protokolu  

       izrakstu apliecinātas kopijas. 

1,00 

3.3. Raksturojumi un rekomendācijas. 2,00 

3.4.  Izziņa.  

3.4.1.no novada pašvaldības arhīva 2,00 

3.4.2.dažādus juridiskus faktus 

apliecinošas , tai skaitā no dzimtsarakstu 

nodaļas arhīva  

1,00 

3.4.3.par nekustamā īpašuma piederību  

         vai lietošanu 

1,00 

3.4.4.par lauksaimniecībā izmantojamo  

         zemi 

0,50 

3.4.5.par ģimenes sastāvu 0,50 



3.4.6.par nodokļiem u.c. maksājumiem 0,50 

3.4.7.par pašaudzētās, pašražotās   

         produkcijas realizāciju( par zemes  

         izmantošanu) 

0,50 

3.5.  Citi pašvaldības izstrādātie  

        (iepriekš neminētie) oficiālie  

        dokumenti: fiziskām personām 

        juridiskām personām 

 

 

0,50 

1,00 

 

3.6.  Zemes robežu plāna apliecināti  

        izkopējumi. 

0,50 

3.7.Lēmuma izraksts par                

      pirmpirkuma  tiesību izmantošanu. 

3,00 

3.8. Lēmuma izraksts par atļauju  

        individuālam darbam. 

1,00 

3.9. Lēmuma izraksts par atļauju              

        tirdzniecībai ar alkoholiskiem  

        dzērieniem masu pasākumu laikā –       

        gadatirgos un izbraukuma  

        tirdzniecība. 

3,00 

 

 

4.   Nodevas par Viļānu novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un  

      to apliecinātu  kopiju saņemšanu maksāšanas kārtība: 

4.1.Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas. 

4.2.Nodeva maksājama Viļānu novada pašvaldības kasē. 

4.3.Nodeva tiek ieskaitīta Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos. 

 

5.   No nodevas samaksas ir  atbrīvojamas : 

5.1.valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas; 

5.2.pirmās un otrās grupas invalīdi; 

5.3.politiski represētās personas; 

5.4.Černobiles avārijas seku likvidatori. 

 

6.Nodevas iekasēšanu veic kasiere- nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste. 

 

7.Kontroli par nodevas iekasēšanas likumību veic  Viļānu novada pašvaldības galvenā  

   grāmatvede. 

 

8.Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to reģistrācijas pašvaldību darbību pārraugošajā  

   institūcijā un nākamajā dienā pēc izlikšanas redzamā vietā . 

 

9.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2000.gada 09.martā apstiprinātie  

    Viļānu pagasta padomes saistošie noteikumi Nr. 1 „Nodevas par Viļānu pagasta  

    padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”. 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                         A.Pudulis 

 



                                                                                                        

 


