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2013.gada 30.oktobrī

Nr. 33
(prot. Nr.18, punkts Nr.10)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES 31.03.2010. SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.8 “NODEVAS PAR LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTIEM OFICIĀLIEM DOKUMENTIEM UN
APLIECINĀTĀM TO KOPIJĀM”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12.pantu un likuma “Par pašvaldībām’
14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās
daļas 15.punktu

1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.8
„Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām” šādu grozījumu:
izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Nodevas objekts un likme:
N.p.k.
Nodevas objekts
Nodevas likme
(euro)
Domes administrācijas un pagasta pārvalžu izsniegti dokumenti
1.
Apliecināta domes lēmuma kopija (atkārtota)
2,80
2.
Rekomendācijas
2,80
3.
Izziņa par zemi nepilsoņiem
2,80
4.
Izziņa no Lielvārdes novada pašvaldības arhīva
4.1.
par vienu A4 lapu
4,20
4.2.
par katru nākamo A4 lapu tam pašam dokumentam
1,40
5.
Izziņa ar būvniecību saistītos jautājumos
5.1.
izsniedz 30 dienu laikā
4,20
5.2
izsniedz 15 dienu laikā
8,50
6.
Citas izziņas
2,80
Finansu un grāmatvedības nodaļas izsniegtie dokumenti
7.
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu
2,10
8.
Izziņa par to, ka persona nav nekustamā īpašuma
2,10
nodokļa maksātājs
Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtie dokumenti
9.
Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva
4,20
10. Izziņa konsulārajām iestādēm par mirušām personām
5,60

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas dokumenti
11. Izziņa fiziskām personām
2,10
12. Izziņa juridiskām personām
7,10
Būvvaldes, zemes ierīkotājas, zemes komisijas izsniegtie dokumenti
13. Akts par ģimenes mājas (jaunbūves) pieņemšanu
14,20
ekspluatācijā
14. Akts par ģimenes mājas (rekonstrukcija, renovācija)
7,10
pieņemšanu ekspluatācijā
15. Akts par saimniecības ēkas (jaunbūve, rekonstrukcija,
7,10
renovācija) pieņemšanu ekspluatācijā
16. Akts par inženiertehnisko tīklu (pievadu) pieņemšanu
7,10
ekspluatācijā
17. Akts par sabiedriska rakstura, rūpniecisko objektu
(jaunbūve, rekonstrukcija), ja apjoms pārsniedz 3000m3
71,10
vai 400m2 pieņemšanu ekspluatācijā
18. Akts par sabiedriska rakstura, rūpniecisko objektu
(jaunbūve, rekonstrukcija), ja apjoms nepārsniedz
35,50
3000m3 vai 400m2, vai renovācijas jebkuram apjomam,
pieņemšanu ekspluatācijā
19. Akts par inženiertehnisko tīklu (maģistrālie) pieņemšanu
21,30
ekspluatācijā
20. Akts par lauksaimnieciska rakstura ražošanas objektu
35,50
pieņemšanu ekspluatācijā
21. Jaunbūves ( ģimenes mājas vai ģimenes mājas
14,20
palīgēkas) apsekošanas atzinums
22. Jaunbūves (sabiedriska rakstura, rūpniecības vai
lauksaimniecības rakstura objekta vai daudzdzīvokļu
28,40
mājas) apsekošanas atzinums
23. Izziņa no būvvaldes arhīva
23.1. par vienu A4 lapu
4,20
23.2. par katru nākamo A4 lapu tam pašam dokumentam
1,40
24.
Izziņa par zemes gabala atļauto izmantošanu un zemes lietošanas mērķi
izsniedz 30 dienu laikā
izsniedz 15 dienu laikā
Izziņa par zemes lietojuma tiesībām pašaudzētās
produkcijas realizācijai
26. Dokumenti par zemes privatizāciju, īpašuma tiesību
atjaunošanu, kompensācijas piešķiršanu
27. Izziņa par lauksaimniecībā izmantojamo zemi
27.1. līdz 10 zemes vienībām
27.2 vairāk par 10 zemes vienībām
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
24.1.
24.2.
25.

Domes priekšsēdētājs

4,20
8,50
2,80
7,10
7,10
14,20

A.Troska

