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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

2012.gada 15.maijā                                         Nr.177 

                        (prot. Nr.82, 36.§) 

 

 

Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo 

dokumentu saņemšanu” 

 

 

 

Izdoti saskaņā ar 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” 6.punktu 

 

 

 

1. Izdarīt Rīgas domes 2009.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 

„Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo 

dokumentu saņemšanu” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 3.
1
punktu šādā redakcijā: 

„3.
1
 Nodevas maksātājs var lūgt izstrādāt Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta oficiālo dokumentu trīs darba dienu laikā. Ja Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departaments šo lūgumu uzskata par izpildāmu, tad, aprēķinot nodevu, piemēro 

koeficientu 5.”; 

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 3.
2
punktu šādā redakcijā: 

„3.
2
 Aprēķinot nodevu par pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izgatavošanu 

(platībā līdz 0,20 ha ieskaitot), par katriem nākamajiem 0,20 ha papildus piemēro                  

Ls 2,50.”; 
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1.3. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā: 

 

 

„Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu 

Nr. 

p.k. 

Darba vai pakalpojuma veids Mērvienība Cena, 

Ls 

1. Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu 

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam                

2006.–2018.gadam 

1 dokuments 25,34 

2. Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu 

atbilstoši Rīgas attīstības plānam                              

1995.–2005.gadam 

1 dokuments 25,34 

3.  Izziņa par inženiertīklu esamību zemesgabalā 

(līdz 2 zemesgabaliem, ja tie atrodas blakus) 

1 dokuments 25,34 

4.  Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns (platībā 

līdz 0,20 ha ieskaitot) 

1 dokuments 

(3 eksemplāri) 

26,60 

 

1.4. svītrot saistošo noteikumu 5.punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 

ar 2012.gada 1.jūniju. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 

 
 

Sējāne 67037923 


