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 Grozījumi Daugavpils domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9., 10. un 11.punktu, 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 

“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību 

nodevas” 16.
1
punktu 

Izdarīt Daugavpils domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55  

“Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” (Latvijas Vēstnesis, 

2013., Nr.251, 2014., Nr.68, Nr.254, 2015., Nr.254, 2016., Nr.70, 2017., Nr.19, 2018., Nr.22, 

2021., Nr.117) šādus grozījumus: 

1. Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā: 

“2.2. Par dzīvojamās platības īres līguma grozīšanu maksājama nodeva 

1,50 euro apmērā.”. 

2. Aizstāt 2.3.punktā vārdu “Domes” ar vārdiem “Daugavpils pilsētas pašvaldības 

(turpmāk - Pašvaldība)”. 

3. Aizstāt 2.4.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “Pašvaldības”. 

4. Aizstāt 2.5.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “Pašvaldības”. 

5. Aizstāt 2.6.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “Pašvaldības”. 

6. Aizstāt 2.8.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “Pašvaldības”. 

7. Aizstāt 6.8.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “Pašvaldības”. 

8. Aizstāt 6.9.2.apakšpunktā vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības”. 

9. Aizstāt 6.9.4.apakšpunktā vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības”. 

10. Aizstāt 7.2.punktā vārdu “Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā” ar 

vārdu “Departamentā”. 

11. Aizstāt 8.5.1.apakšpunktā vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības”. 

 

Domes priekšsēdētājs                  ( personiskais paraksts)                       A.Elksniņš 

  



Daugavpils domes 2021.gada 12.augusta saistošo noteikumu Nr.40  

 “Grozījumi Daugavpils domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”” paskaidrojuma 

raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu tekstu ir nepieciešamas precizēt, 

jo dome ir pašvaldības kā atvasinātas publiskas personas 

orgāns, ko veido vēlēti deputāti, un vārds “dome” 

lietojams vienīgi tā apzīmēšanai, kā arī pārskatot nodevas 

par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to 

atvasinājumu saņemšanu, secināts, ka ir precizējams 

saistošo noteikumu 2.2.punkts. 

 2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts saistošo noteikumu 

teksts, kā arī precizēts pašvaldības struktūrvienības 

nosaukums. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.
1
 panta otrajai 

daļai, informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu netiek iekļauta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav attiecināms. 

 

 

  Domes priekšsēdētājs                  ( personiskais paraksts)                       A.Elksniņš 
 

 

 


