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Apstiprināti 

Nīcas novada domes sēdē 
2010. g. 10. jūnijā 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr. 9. 
 

Par Nīcas novada domes 
izstrādāto  oficiālo dokumentu  un apliecināto  to kopiju  izsniegšanu 

 
Izdoti, pamatojoties uz likuma  
‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, 

likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 
12. pantu, Ministru kabineta 2005.g.28. jūnija 
 noteikumiem Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības  var uzlikt pašvaldību nodevas”,6 un 16. pantu 

 
1. Saistošie noteikumi  nosaka likmes, atvieglojumus  un kārtību, kādā  maksājama  

nodeva par Nīcas  novada domes  izsniegtajiem oficiālajiem  dokumentiem  un to 
apliecinātām kopijām.  

2. Nodevas maksātāji ir  fiziskas un juridiskas  personas, kuras saņem   domes  
izstrādātos  oficiālos  dokumentus, izziņas  un to  apliecinātas  kopijas. 

 
NODEVAS OBJEKTA LIKME: 

1.  
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 

Domes sēžu protokolu 
izraksti  
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2013. 
Saistošiem noteikumiem Nr. 23, spēkā ar 
01.01.2014. 
 
Domes lēmumi 
( ja tiek izsniegti atkārtoti) 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2013. 
Saistošiem noteikumiem Nr. 23, spēkā ar 
01.01.2014. 
 
Izziņas- visa veida 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2013. 
Saistošiem noteikumiem Nr. 23, spēkā ar 

 
2.80 euro 
 
 
 
2.80 euro 
 
 
 
 
2.80 euro 
 
 
 
 

mailto:dome@nica.lv


4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 

01.01.2014. 
 
Raksturojumi, rekomendācijas, 
atsauksmes 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2013. 
Saistošiem noteikumiem Nr. 23, spēkā ar 
01.01.2014. 
 
Apliecināti  dokumenti no novada 
domes (iepriekš-abu pagastu 
padomju)  arhīva 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2013. 
Saistošiem noteikumiem Nr. 23, spēkā ar 
01.01.2014. 
 
Dokumenta fotokopijas apliecināšana 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2013. 
Saistošiem noteikumiem Nr. 23, spēkā ar 
01.01.2014. 
 
Dokumenta noraksta izgatavošana un 
Apliecināšana 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2013. 
Saistošiem noteikumiem Nr. 23, spēkā ar 
01.01.2014. 
 
 

 
2.80 euro 
 
 
 
2.80 euro 
(par 
vienu lapu) 
 
 
 
1.40 euro 
(par 
vienu  
lapu) 
 
2.80  euro 
(par  
1 lpp) 
 
 

 
3. Nodeva par Nīcas novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu, 

izziņu, apliecināto kopiju un norakstu saņemšanu maksājama, 
saņemot dokumentu. 

4. No nodevas maksāšanas atbrīvotas: 
- valsts un pašvaldību institūcijas, 
- politiski represētās personas, 
- 1. un 2. grupas invalīdi, 
-  Trūcīgas personas, uzrādot attiecīgu izziņu, 
- bezdarbnieki, ja dokumentus   iesniedz  
      Nodarbinātības valsts aģentūrā, 
- pensionāri un invalīdi, ja dokumentus iesniedz sociālo 

jautājumu risināšanai, 
-  personas, kuras dokumentus iesniedz uzturlīdzekļu, 

adopcijas, aizgādnības, aizbildnības, pensijas lietu kārtošanai, 
- skolēni un jaunieši, kuri iesniedz dokumentus iestājai mācību 

iestādē. 
5. Nodeva iemaksājama  pašvaldības  budžetā. 
6. Dokumenti tiek sagatavoti likumdošanā noteiktā  kārtībā un termiņos. 
7. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to pilna teksta 

publicēšanas Nīcas novada domes izdevumā „Nīcas Novada Vēstis”.  
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