
 

Lēmuma projekts 
 

Par Cēsu novada domes 2022. gada ______ saistošo noteikumu Nr. ___ 
„ Par pašvaldības nodevu par būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu 

kopiju saņemšanu” apstiprināšanu 

  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2022. gada _____ saistošos noteikumus Nr. ___ „ Par 
pašvaldības nodevu par būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju 
saņemšanu” saskaņā ar pielikumu. 

 
  



 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

 
2022.gada __._____                          Nr.___ 
 

PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR BŪVVALDES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN TO 
APLIECINĀTU KOPIJU SAŅEMŠANU 

Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 15.punktu ; 
likuma "Par nodokļiem un nodevām"  

12.panta pirmās daļas 1.punktu un 
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija  

noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,  
kādā pašvaldības var uzlikt  

pašvaldību nodevas" 16.1punktu   

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par Cēsu novada būvvaldes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru, 
nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus Cēsu novada  administratīvajā teritorijā. 

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Cēsu novada būvvaldes (turpmāk 
– būvvalde) izstrādātos oficiālos dokumentus un to apliecinātas kopijas. 

II NODEVAS MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN ATVIEGLOJUMI 
 

3. Nodevu maksā pirms būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju 
saņemšanas. 

4. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti: 
4.1. personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti un politiski represētās personas; 
4.2. Cēsu novada pašvaldība un tās iestādes. 

5. Nodevas apmērs: 
 

N.P.K. Dokuments Mērvienība 
Nodevas 
apmērs 

[EUR] bez PVN 

1. Būvvaldes izstrādātā dokumenta noraksts, 
izraksts, apliecināta kopija: 

  

1.1.      cauršūta, apliecināta kopija 1 dokuments 2,00  

1.2.      katra nākošā A4 formāta lapaspuse* 1 lapaspuse 0,25  

2. Izziņa par jaunbūvi iesāktai būvniecībai līdz 
nodošanai ekspluatācijā 

1 izziņa 20,00 

3. Būvvaldes arhīva dokumenta kopijas 
izgatavošana: 

  

3.1.      cauršūta, apliecināta kopija 1 dokuments 10,00  

3.2.      katra A4 formāta lapaspuse* 1 lapaspuse 0,25 

 



 

* Ja dokumenta lapas izmērs ir lielāks par A4 formātu, nodevas kopējais apmērs tiek aprēķināts 
likmi reizinot ar lapā ietilpstošo A4 formātu skaitu. 

 

III NODEVAS IEKASĒŠANAS KONTROLE 
6. Nodeva maksājama ar Cēsu novada pašvaldības bankas norēķinu kontā, maksājuma mērķa 

sadaļā norādot nodevas veidu un īpašuma adresi. 
7. Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic būvvalde. 

Nodevas uzskaiti veic Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvalde. 

IV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
8. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Amatas novada pašvaldības 2010.gada 

20.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” un 
Līgatnes novada domes 2010.gada 19.augusta saistošo noteikumu Nr.21/10 „Par Līgatnes 
novada pašvaldības nodevām” VIII. nodaļa “Nodeva par dokumentu saņemšanu no 
būvvaldes”. 

 
Domes priekšsēdētājs:                                                                           Jānis Rozenbergs  
 
  



 

Pielikums 
saistošajiem noteikumiem Nr.___ 

“Pašvaldības nodeva par būvatļaujas  
izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu” 

 
Cēsu novada domes 2022. gada __._____ saistošo noteikumu Nr.___ 

„Par pašvaldības nodevu par būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju 
saņemšanu” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

          Saistošie noteikumi "Par pašvaldības nodevu par būvvaldes 
izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" 
izstrādāti ar mērķi Cēsu novada administratīvajā teritorijā ieviest 
vienotu nodevas maksāšanas kārtību un apmērus.  
         Domes pilnvarojumu izstrādāt saistošos noteikumus  nosaka 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 
1.punkts, piešķirot  pašvaldībai tiesības savā administratīvajā 
teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par pašvaldības izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

          Cēsu novada saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevu par 
būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju 
saņemšanu” nosaka nodevas maksāšanas kārtību, apmērus un 
personu loku, kas var saņemt nodevas maksāšanas atvieglojumus.  

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

          Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.¹ panta otro daļu, 
izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, 
paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

          Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu  tiesiskais 
regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kas no Cēsu novada 
būvvaldes saņem būvvaldē izstrādātus oficiālos dokumentus un to 
apliecinātas kopijas, kā arī būvvaldes arhīva dokumentu apliecinātas 
kopijas. 
          Noteikumu regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. 
          Saistošo noteikumu pieņemšana neradīs mērķgrupām jaunas 
tiesības vai papildus administratīvās procedūras. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

          Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Cēsu novada būvvalde. 
          Saistošie noteikumi tiks izskatīti Cēsu novada domes sēdē 
nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks 
publicēti novada izdevumā "Cēsu Vēstis", Cēsu novada pašvaldības 
mājaslapā www.cesis.lv. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

          Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 
konsultācijas ar privātpersonām. 

 
Domes priekšsēdētājs:                                                                           Jānis Rozenbergs  


