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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2 

2014. gada 29.janvārī 
Mālpils novada Mālpilī 

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  

                                   2014.gada 29.janvāra sēdes 
                                        lēmumu (prot. Nr. 2/25) 

 

Nodeva par Mālpils novada domes izsniegtajiem oficiālajiem 

dokumentiem un apliecinātām to kopijām 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

14. panta pirmās daļas 3. punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 

pirmās daļas 1. punktu,  

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 

„Noteikumi, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”  

16. un 16.1 punktu 

 

1. Nodevas objekts un nodevas likmes: 

Nr.  Nodevas objekts Likme 
euro 

1.1 Izraksts no arhīva lietas – 1 lp. 2,85 

1.2 Apliecināta kopija – 1 lp. 2,85 

1.3 Arhīva izziņa 2,85 

1.4 Izziņa par nekustamā īpašuma piederību, nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksu 

1,40 

1.5 Domes lēmuma izraksts – atkārtots eksemplārs 
 

2,85 

1.6 Cita rakstura izziņas, apliecinājumi 
 

1,40 
 

1.7 Cita rakstura izziņas, apliecinājumi, ja nepieciešams 
objekta apsekojums dabā 
 

4,00 

1.8 Raksturojumi, rekomendācijas 2,85 

 

2. Nodevas maksātāji ir visas privātpersonas (fiziskas un juridiskas personas), 

kuras saņem dokumentus. 



3. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas. 

4. Personas, kuras atbrīvotas no nodevas maksājumiem (saskaņā ar 

apliecinošiem dokumentiem): 

4.1. valsts un pašvaldību institūcijas; 

4.2. politiski represētās personas; 

4.3. maznodrošinātas personas; 

4.4. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti; 

4.5. ģimenes ar trīs un vairāk bērniem. 

 

5. Ja persona lūdz dokumentus izdot steidzamā kārtā (t.i., laikā līdz 3 darba 

dienām), nodevas maksa tiek noteikta, izmantojot koeficientu „2”. 

6. Nodeva tiek samaksāta: 

6.1. skaidras naudas norēķina veidā – Mālpils novada domes kasē 
(adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads; pirmdienās un 
ceturtdienās no 8.30 – 12.00 un 13.00 – 18.00); 
 
6.2. bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu: 
 
AS „SWEDBANK”, HABALV22 
LV83 HABA 0551 0359 5070 0,  
 
AS „SEB Banka”, UNLALV2X 
LV44 UNLA 0050 0202 3784 8. 

 
7. Nodevu ieskaita Mālpils novada domes budžetā. 
 
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 
pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”. 
 
9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu, spēku zaudē Mālpils pagasta 
padomes 2005. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 4 „Nodeva par 
Mālpils pagasta padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to 
apliecinātām kopijām”. 
 
 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs   Aleksandrs Lielmežs 

  



Paskaidrojuma raksts Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 

„Nodeva par Mālpils novada domes izsniegtajiem oficiālajiem 

dokumentiem un apliecinātām to kopijām”. 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 15.punktu, kurā noteikts, 
ka dome var pieņemt saistošos noteikumus par 
pašvaldības nodevu ieviešanu, likuma "Par 
nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 
1.punktu, kas nosaka, ka 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, Euro ieviešanas kārtības 
likuma 31.pantu, un, ņemot vērā to, ka šobrīd 
spēkā esošie Mālpils pagasta padomes saistošie 
noteikumi Nr.4 "Nodeva par Mālpils pagasta 
padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem 
un apliecinātām to kopijām" apstiprināti 2005. 
gada 31. augustā, ir izstrādāts jauns saistošo 
noteikumu projekts. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi regulēs likmes, atvieglojumus 
un kārtību, kādā maksājama nodeva par Mālpils 
novada domes izsniegtajiem oficiālajiem 
dokumentiem un apliecinātām to kopijām. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Būtiskas ietekmes nav. 

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

Būtiskas ietekmes nav. 

5. Informācijas par 
ietekmi uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas 
konsultācijas ar privātpersonām.  

 

Priekšsēdētājs       A. Lielmežs 

http://likumi.lv/doc.php?id=33946
http://likumi.lv/doc.php?id=33946

