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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Raiņa ielā 13, Zilupē, LV-5751, tālrunis 65707311, fakss 65707315
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383

Zilupē
Apstiprināti
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2016. gada 29. septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.11, 1.§)
Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6
„Pašvaldības nodeva par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem
oficiālajiem dokumentiem”
2016.gada 29.septembrī
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu apmēru un maksāšanas kārtību par Zilupes
novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem.
2. Pašvaldības nodeva par arhīva izziņu, izrakstu izsniegšanu no civilstāvokļa aktu
reģistriem ir 2,00 euro (divi euro );
3. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos
dokumentus.
4. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
5. No nodevas maksāšanas atbrīvo (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu):
5.1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
5.2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
5.3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
5.4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai;
5.5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā
audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā
dzīvesvieta vai papildu adrese.
6. Nodeva iemaksājama novada pašvaldības kasē, par nodevas samaksu tiek izsniegta
kvīts.
7. Nodevu ieskaita pašvaldības budžetā.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to reģistrācijas LR Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijā, nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā
„Zilupes Novada Vēstnesis”.
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Paskaidrojuma raksts Zilupes novada domes
2016. gada 29. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Pašvaldības nodeva par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem
oficiālajiem dokumentiem”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka,
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldība ir tiesīga ieviest vietējās
nodevas un noteikt to apmēru un likuma 21.panta pirmās daļas
15.punkts paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā un turklāt tikai dome var pieņemt
saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā
noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
1.punktā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības
Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par
pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu.
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480„Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevu” 6.punkts
nosaka, ka nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu pašvaldība ir tiesīga
uzlikt personām, kuras saņem pašvaldības izstrādātos oficiālos
dokumentus un apliecinātas to kopijas.

2. Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka:
1) kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas izsniegto oficiālo dokumentu saņemšanu
Zilupes novada administratīvajā teritorijā;
2) pašvaldības nodevas apmēru;
3) pašvaldības nodevas samaksas kārtību;
4) personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Kopumā saistošie noteikumi būtiski neietekmēs uzņēmējdarbības
vidi Zilupes novada pašvaldības teritorijā

4. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu
administrācija.

5. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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