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Aktuālā redakcija  
 
 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.11/2013, stājās spēkā 
01.01.2014. 
 
 

       
 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

25.03.2010. lēmumu Nr.79 
(prot. Nr.6., 9.&) 

 
Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 25.marta 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.3/2010 
 
 

Nodeva par  Il ūkstes novada pašvald ības  
izsniegtajiem ofici ālajiem dokumentiem un apliecin ātām to kopij ām 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 3.punktu un 

21.panta pirmās daļas 15.punktu un 
     likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 1.punktu 
 
 

I. Vispārīgie jaut ājumi 
 

1. Saistošie  noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības nodevu objektus, likmes, nodevu 
maksāšanas kārtību un nodevu maksātājus, kā arī personu loku, kuras atbrīvotas no 
nodevas maksas par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 
apliecinātām to kopijām. 

 
II. Nodevu maks ātāji 

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

oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas. 
 
 

III. Nodevu objekti un likmes 
 

3. Par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to 
kopijām  maksājama pašvald ības nodeva  šādā apmērā: 
3.1.  izziņa – 0,70 euro ; 
3.2. domes sēžu protokola izraksts, ja tas tiek pieprasīts atkārtoti – 0,70 euro; 
3.3. izziņa no pašvaldības arhīva – 1,40 euro; 
3.4. apliecināts izkopējums no novada teritorijas plānojuma un detālplānojuma – 1,40 euro; 
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3.5. atzinums par lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam – 1,40 
euro ; 
3.6. citi pašvaldības izstrādāti oficiālie dokumenti – 0,70 euro . 

     3.7. Svītrots. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.11/2013, stājās spēkā 
01.01.2014. 

 
IV. Personas, kas atbr īvojamas no nodevas samaksas 

 
4. No nodevu samaksas atbrīvojamas šādas personas: 

4.1. politiski  represētās personas;  
4.2. I un II grupas invalīdi; 
4.3. trūcīgās personas. 

 
 

                  V. Nodevu samaksas k ārt ība 
 

5. Personas saistošajos noteikumos noteiktās nodevas iemaksā Ilūkstes novada pašvaldības 
norēķinu kontā vai pašvaldības kasēs. 

6. Nodeva pilnā apmērā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas. 
7. Nomaksu apliecinošie dokumenti uzrādāmi attiecīgajām pašvaldības amatpersonām  pirms 

pakalpojuma saņemšanas. 
8. Nodevu ieskaita pašvaldības pamatbudžetā. 
9. Nodevu iekasēšanas un izlietošanas kārtību kontrolē pašvaldības finanšu un grāmatvedības 

nodaļa saskaņā ar domes apstiprināto novada pašvaldības budžetu. 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs            Stefans Rāzna  
 
 
 
 
       

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 


