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KULDĪGĀ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2011/9
Apstiprināti
ar Kuldīgas novada Domes
2011.gada 24.februāra
sēdes lēmumu
(prot. Nr. 3, p. 44.)

Nodevas par Kuldīgas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1.punktu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas par Kuldīgas novada
domes, budžeta iestādes „Kuldīgas novada pašvaldība” un Kuldīgas novada pagastu
pārvalžu izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, šo nodevu
maksāšanas kārtību, atvieglojumus, kas saistīti ar nodevu maksāšanu.
2. Nodevas par izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu:
Nr. p.
k.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.5.

Nodevas objekts
Apliecināti domes, komiteju un komisiju lēmumu un protokolu izraksti
(izņemot par pirmreizēju lēmuma izsniegšanu personām, par kurām
lēmums pieņemts)
Atkārtoti izsniedzami domes, komiteju un komisiju lēmumu un sēžu
protokolu izraksti (apliecinātas kopijas)
Kuldīgas novada Domes (arī Kuldīgas novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pagastu padomju un pilsētas domes) lēmumu, komiteju un
komisiju lēmumu un sēžu protokolu izraksti, ja dokuments meklējams
pašvaldības arhīvā:

ar precīzi norādītiem datiem

Nodevas
likme (Ls)
1,00
1,00

2,00
3,00

bez precīzi norādītiem datiem
Kuldīgas novada Domes (arī Kuldīgas novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pagastu padomju un pilsētas domes) lēmumu, komiteju un
komisiju lēmumu un sēžu protokolu izrakstu apliecinātas kopijas, ja
dokuments meklējams pašvaldības arhīvā:

ar precīzi norādītiem datiem
bez precīzi norādītiem datiem
Atkārtoti izsniedzams zemes komisijas lēmums un atzinums (apliecināta
kopija)

2,00
3,00
2,00

2.6.

Apliecinātas Kuldīgas novada saistošo noteikumu, nolikumu,
noteikumu, kārtību, instrukciju kopijas (par eksemplāru)
2.7.
Rekomendācijas, raksturojumi, atsauksmes (par eksemplāru)
2.8.
Apliecināts zemes robežu plāna izkopējums (par lapu)
2.9.
Izziņa par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu
2.10.
Izziņa par pēdējo dzīvesvietu
2.11.
Izziņa par nodokļu un citiem maksājumiem
2.12.
Izziņa par lauksaimniecībā izmantojamo zemi
2.13.
Izziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu, apgrūtinājumiem un
lietošanas mērķi:
2.13.1. ar situācijas plānu
2.13.2. bez situācijas plāna
2.14.
Izziņa par nekustamā īpašuma piederību vai zemes lietojumu
2.15.
Izziņa nepilsoņiem un ārvalstniekiem par zemes iegūšanu īpašumā
2.16.
Izziņa par nekustamā īpašuma piederību līdz 1940.gadam, ziņas par
zemes pieprasītāju
2.17.
Izziņa par būvniecības tiesisko pamatojumu un būvju faktisko stāvokli
2.18.
Citi dokumenti un izziņas, to apliecinātas kopijas (par lapu)

2,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
5,00
10,00
10,00
1,00

3. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.
4. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
5. No pašvaldības nodevas maksāšanas ir atbrīvoti:
5.1. 1. un 2. grupas invalīdi;
5.2. trūcīgas personas;
5.3. politiski represētās personas;
5.4. tiesu, policijas, prokuratūras iestādes, ieslodzījumu vietu administrācija;
5.5. novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
6. Nodeva iemaksājama Kuldīgas novada pašvaldības kontā, Kuldīgas novada pagastu pārvalžu
kasē vai kontā.
7. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.

Domes priekšsēdētāja
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