
 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2012 

„Groz ījums Il ūkstes novada pašvald ības 2010.gada 25.marta saistošajos 
noteikumos Nr.3/2010 „Nodeva par Il ūkstes novada pašvald ības 

izsniegtajiem ofici ālajiem dokumentiem un apliecin ātām to kopij ām”” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

 
1. Noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

2010.gada 25.martā Ilūkstes novada pašvaldība ir izdevusi saistošos 
noteikumus Nr.3/2010 „Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības 
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”.  
Lai dzēstu dabā neesošas palīgēkas no Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas, ir nepieciešams pašvaldības 
atzinums par palīgēku neesamību dabā. 
Savukārt, lai nodrošinātu šo pakalpojumu un sagatavotu Pašvaldības 
atzinumu par palīgēkas neesību dabā, pašvaldībai ir jāveic objekta 
apsekošana dabā. 
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās 
daļas 1.punktu vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt 
pašvaldības nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu. Savukārt Ministru 
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par 
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 6.punktā 
noteikts, ka nodevas par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt 
personām, kuras saņem pašvaldības izstrādātos oficālos 
dokumentus un apliecinātas to kopijas.  
Tā kā pašvaldība var uzlikt nodevas tikai par publisku tiesību jomā 
sniegtajiem pakalpojumiem un atbilstoši likumā „Par nodokļiem un 
nodevām„ noteiktajam, ir izstrādāti šie saistošie noteikumi, saskaņā 
ar kuriem tiek noteikts jauns pašvaldības oficiālais dokuments 
„Pašvaldības atzinums par palīgēkas neesību dabā”, par kura 
izsniegšanu iekasējama pašvaldības nodeva.   

 
2. Īss noteikumu satura 
izklāsts 

 Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek papildināti 2010.gada 25. 
martā Ilūkstes novada pašvaldības izdotie saistošie noteikumi 
Nr.3/2010 „Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem 
oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” ar papildus 
punktu, kas paredz nodevu par pašvaldības oficiālā dokumenta 
„Pašvaldības atzinums par palīgēkas neesību dabā” saņemšanu. 
Nodevas likme ir aprēķināta tikai par pašvaldības sniegto 
nodrošinājumu. 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Ievērojot nodevas apmēru, būtiska ietekme uz uzņēmējdarbību 
netiek paredzēta. 

4. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošos noteikumus publicē pašvaldības izdevumā „Ilūkstes 
Novada Vēstis”, kā arī tie tiek izlikti redzamā vietā pašvaldības 
administrācijas Pakalpojumu centrā un novada teritoriālo pārvalžu 
ēkās. 
Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt 
pašvaldības Pakalpojumu centrā Ilūkstē un novada teritoriālajās 



pārvaldēs. 

5. Informācija par 
konsultācijām 

Nav veiktas konsultācijas  
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