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DUNDAGAS NOVADA DOMEDUNDAGAS NOVADA DOMEDUNDAGAS NOVADA DOMEDUNDAGAS NOVADA DOME    
Pils iela «Līkā muiža», Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 
 

APSTIPRINĀTS 
 ar Dundagas novada domes  

2009.gada 23.septembra  
sēdes lēmumu Nr.142 (protokols Nr.9, 6.§) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
 

Dundagas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9 

Nodeva par Dundagas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem 
dokumentiem un apliecinātām to kopijām 

Dundagas novadā Dundagas pagastā 
 
2009.gada 23.septembrī 

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu 
 

Nr. 
p.k. 

Nodevas objekts Nodevas 
likme 
LVL  

1. Par arhīva izziņu, izrakstu izsniegšanu, ja izziņa 
atrodas Dundagas novada domes arhīvā 
1.1. ar precīzi norādītiem datiem 
1.2. bez precīzi norādītiem datiem 

 
 
 
Ls 4,00 
Ls 5,00 

2. Dzīvesvietas izziņa Ls 1,00 
3. Izziņa par ģimenes sastāvu Ls 1,00 
4. Rekomendāciju un raksturojumu izsniegšana Ls 2,00 
5. Apliecinātas domes lēmumu kopijas Ls 2,00 
6. Apliecinātas pašvaldības domes izstrādāto 

oficiālo dokumentu kopijas 
Ls 5,00 

7. Izziņa par īpašuma izmantošanas mērķi Ls 3,00 
8. Izziņa no nekustamā īpašuma nodokļu 

maksātāju uzskaites reģistra 
8.1. fiziskām personām 
8.2. juridiskām personām 

 
 
 
Ls 2,00 
Ls 4,00 
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9. Izziņas par lauksaimniecības produkcijas 
ražotāja faktiski izmantoto zemi 

Ls 1,00 

10. Izziņas par iecerētās darbības nekustamajā 
īpašumā atbilstību teritorijas plānojumam 

 
Ls 5,00 

2. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos 
dokumentus. 
3. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas. 
4. No nodevas maksāšanas var atbrīvot valsts pārvaldes institūcijas, maznodrošinātas 
personas, represētos, invalīdus un novada domes iestādes un struktūrvienības. Citi 
atvieglojumi nav piemērojami. 
5. Nodeva iemaksājama Dundagas novada Domes vai Kolkas pagasta pārvaldes kasē, 
par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts. 
6. Nodevu ieskaita pašvaldības budžetā. 
7. Pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, tiek atcelti 2006. gada. 24. jūlija Dundagas 
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr. 7 „Nodevas par Dundagas pagasta padomes 
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu”. 
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to reģistrācijas LR RAPL ministrijā un 
publicēšanas „Dundadzniekā”. 
9. Noteikumus var mainīt ar jauniem saistošiem noteikumiem. 
 
 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs                                                                                A.Zumbergs 

 
 


