
2016.gada 28.septembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 20/2016 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

                                                     
                                       Izdoti  

Saulkrastu novada domes   
2016.gada 28 .septembra sēdē 

 (prot. Nr.12/201618) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās daļas  

1.,2.,4.,7.,9. un 10.punktu, 
arī likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu  

un 21.panta pirmās daļas 15.punktu  
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 

noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības  
var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu  

Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.SN 23/2015 “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” (turpmāk - 
Noteikumi):  

1. Aizstāt Noteikumu 7.4.apakšpunktā vārdu “Domes” ar vārdu “domes” un svītrot vārdus 
“protokolu izraksti”. 
 
2. Papildināt Noteikumus ar jaunu 7.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“7.8. dokumentu kopiju saņemšana no Domes arhīva – fiziskām personām – 2,00 euro, 
juridiskām personām – 5,00 euro;”. 
 
3. Papildināt Noteikumus ar jaunu 7.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.9. domes sēdes, domes komiteju un komisiju sēdes protokola izraksts – fiziskām personām 
2,00 euro, juridiskām personām – 5,00 euro;”. 
 

4. Papildināt Noteikumus ar jaunu 7.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„7.10. apliecināts domes sēdes protokola izraksts – fiziskām personām 5,00 euro, juridiskām 
personām – 10,00 euro;”. 
 

5. Papildināt Noteikumus ar jaunu 7.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„7.11. domes sēdes protokola kopija - 10,00 euro;”. 
 
6. Papildināt Noteikumus ar jaunu 7.12.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„7.12. apliecināta domes sēdes protokola kopija - 15,00 euro.”. 

 
 Domes priekšsēdētājs       E.Grāvītis 



Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām 

Saulkrastu novadā””  
paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu nodevas apmēru 
par Saulkrastu novada domes dokumentu sagatavošanu un 
izsniegšanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka nodevas apmēru par šādu 
Saulkrastu novada domes sagatavotu un izstrādātu 
dokumentu izsniegšanu: 

1) dokumentu kopijas no domes arhīva; 
2) domes sēdes protokola izraksts; 
3) apliecināts domes sēdes protokola izraksts; 
4) domes sēdes protokola kopija; 
5) apliecināta domes sēdes protokola kopija. 

  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošajiem noteikumiem nav  būtiska ietekme uz 
pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                              Ervīns Grāvītis 
 


