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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2013.gada 28.augustā

Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 28.augusta
sēdes lēmumu (prot.Nr.14, punkts Nr.3)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES 31.03.2010.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „NODEVAS PAR LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTAJIEM OFICIĀLAJIEM
DOKUMENTIEM UN APLIECINĀTĀM TO KOPIJĀM”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12.pantu un likuma „Par pašvaldībām
14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās
daļas 15.punktu

1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos
Nr.8 „Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātajiem
oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” šādus grozījumus:
svītrot 1.punkta tabulā „Nodevas objekts un likme” 9.punktu „Koku
ciršanas atļaujas (par celmu)”;
1.2. svītrot 1.punkta tabulas „Nodevas objekts un likme” sadaļas
nosaukumā „Būvvaldes, zemes ierīkotājas, zemes komisijas izsniegtie
dokumenti” vārdus „zemes ierīkotājas”;
1.3. izteikt 4.5.punktu šādā redakcijā:
„pašvaldības iestādes un uzņēmējsabiedrības”.
1.1.

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

Lielvārdes novada domes 2013.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.20
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 31.03.2010. Saistošajos noteikumos Nr.8
„Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām””
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojumu raksta
sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2. maija noteikumiem
pamatojums
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, tiek
aprēķināta zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu piemērojot
noteikumos noteiktos koeficientus. Lielvārdes pašvaldība
24.04.2013.pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.10 „Par koku
ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā”, kuros paredzēta
aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība.
Redakcionāli labojumi noteikumu divos punktos.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka izmaiņas apstiprinātajās Lielvārdes
novada pašvaldības iekasējamās nodevās - pašvaldība vairs
neiekasēs nodevu par koku ciršanas atļauju.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, jo
kopējais pašvaldības nodevu īpatsvars budžeta ieņēmumos
sastāda 0.05%.

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

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo dokuments pēc
būtības nemaina pakalpojumu sniegšanas kārtību.
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