LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā
Ludzas novada domes 28.01.2010. saistošie noteikumi Nr.1 „Ludzas novada pašvaldības nodeva par būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem
un to samaksas kārtība” ar grozījumiem:
• Ludzas novada domes 25.03.2010. saistošie noteikumi Nr.8 (Ludzas novada domes 25.03.2010. sēdes lēmums (prot.Nr.6, 26. §.));
• Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr.29 (Ludzas novada domes 26.09.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.22, 65. §.));
• Ludzas novada domes 24.10.2013. saistošie noteikumi Nr.50 (Ludzas novada domes 24.10.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.23, 66. §.));
• Ludzas novada domes 23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.11 (Ludzas novada domes 23.07.2015. sēdes lēmums (prot.Nr.10, 35. §.)).

Aktuālā redakcija uz 26.09.2015.

Saistošie noteikumi Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes
2010.gada 28.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 50.§)

NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO
DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU UN
BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU
(Saistošo noteikumu nosaukums Ludzas novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodevām un nodokļiem” 12.panta pirmās daļas 1.,10.punktu,
LR MK 28.16.2005.noteikumi Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 15.punktu

(Saistošo noteikumu izdošanas pamatojums Ludzas novada domes
24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.50 redakcijā)

1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk tekstā – Nodeva) veidojas no
izmaksām, kas saistītas ar būvprojektu izskatīšanu, saskaņošanu un akceptēšanu,
būvprojektu izmaiņu saskaņošanu un pārskaņošanu, būvatļauju noformēšanu,
būvdokumentācijas izskatīšanu un citu būvvaldes izsniedzamo dokumentu sagatavošanu un
noformēšanu.
2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecību Latvijas
Republikas Ministru kabineta 01.04.1997.gada noteikumu Nr.112 „Vispārējie
būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā, saņem Ludzas novada pašvaldības būvvaldes pozitīvu
atzinumu projektēšanai vai būvatļauju, kā arī citus būvvaldes izsniegtus dokumentus.
3. Šie saistošie noteikumi nosaka šādas nodevas par būvatļaujas un citu būvvaldes izsniegto
dokumentu saņemšanu Ludzas novadā par šādiem būvniecības objektiem:

N.p.k.

Cena EUR

Cena EUR

Fiziskām
personām

Juridiskām
personām

1.1.1. individuālās dzīvojamās mājas un dārza mājas

25,00

56,00

1.1.2. dzīvojamo māju palīgēkas (piemēram, saimniecības ēkas,
noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas) pilsētas un
ciemu teritorijā, bet lauku teritorijā, ja apbūves laukums
pārsniedz 60m2

24,00

36,00

1.1.3. ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva lauku
saimniecību nedzīvojamā ēka, kura ir paredzēta
dzīvnieku turēšanai

42,00

64,00

1.1.4. atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves
laukumu virs 60m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai
būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota
bīstamā iekārta

56,00

78,00

1.1.5. betonēts laukums pakaišu kūtsmēslu uzkrāšanai
(uzglabāšanai ar vircas uzkrāšanas tvertni) virs 50 m2

42,00

64,00

1.1.6. ražošanas ēka, kuras kopējā platība mazāka par 1000 m2
un noliktavas ēka, kuras kopējā platība mazāka par
2000m2

56,00

78,00

1.1.7. ēka šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu
uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu
līdz 5000m3

56,00

78,00

1.1.8. ūdens rezervuāri (pazemes un virszemes) līdz 1000m3

56,00

78,00

1.1.9. citas ēkas, kuras neietilpst I vai III grupā

42,00

64,00

14,00

28,00

1.3.1. ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi vai vairāk
nekā viens apakšzemes stāvs

85,00

113,00

1.3.2. publiska ēka, kura paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk
nekā 100 cilvēkiem

85,00

113,00

1.3.3. ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000m2
un noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par
2000m2

85,00

113,00

1.3.4. ēka šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu
uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu
virs 5000m3

85,00

113,00

1.3.5. ūdens rezervuāri (pazemes un virszemes) virs 1000m3

85,00

113,00

1.3.6. citas ēkas, kuras saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu
1.pielikumu pieder pie III grupas ēkām

85,00

113,00

1.4.

26,00

36,00

1.
1.1.

Objekts
Būvatļaujas saņemšana:
II grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai,
restaurācijai vai atjaunošanai, pārbūvei, tai skaitā:

1.2.

II grupas ēkas, kura ir
inženiertīkliem, nojaukšanai

1.3.

III grupas ēkas jaunai būvniecībai,
restaurācijai vai atjaunošanai, pārbūvei:

III grupas ēku nojaukšanai

pieslēgta

ārējiem
novietošanai,

1.5.

II grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai,
atjaunošanai un pārbūvei, ja saskaņā ar normatīvo aktu
prasību attiecīgai darbībai ir nepieciešama būvatļauja

25,00

32,00

1.6.

II grupas inženierbūvju nojaukšanai, ja saskaņā ar
normatīvo aktu prasību attiecīgai darbībai ir
nepieciešama būvatļauja

14,00

28,00

1.7.

III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai,
atjaunošanai un pārbūvei

42,00

64,00

1.8.

III grupas inženierbūvju nojaukšanai, ja saskaņā ar
normatīvo aktu prasību attiecīgai darbībai ir
nepieciešama būvatļauja

26,00

36,00

2.

Būvatļaujas pagarināšana:

2.1.

II un III grupas ēkām

14,00

28,00

2.2.

II un III grupas inženierbūvēm

14,00

28,00

3.

Ēku pieņemšana ekspluatācijā:

3.1.

I grupas ēkām

11,00

14,00

3.2.

II un III grupas ēkām

14,00

21,00

3.3.

I grupas inženierbūvēm

11,00

14,00

3.4.

II un III grupas inženierbūvēm

14,00

21,00

4.

Stacionārās reklāmas vai izkārtnes konstrukcijas
uzstādīšanas saskaņojums

10,00

15,00

5.

Būvvaldes kompetencē izsniegtās izziņas

2,00

4,00

6.

Materiālu izdrukāšana:

6.1.

Formāts A-4

0,07

0,14

6.2.

Formāts A-3

0,14

0,28

6.3.

Formāts A-2

0,28

0,56

6.4.

Formāts A-1

0,56

1,12

(Tabula Ludzas novada domes 23.07.2015. saistošo noteikumu Nr.11)
4. Nodeva iemaksājam novada domes kasē. Par nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts. Nodeva
tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.
5. Nodevas maksāšanas kārtība un atbrīvošana no nodevas samaksas.
5.1. Būvniecības ierosinātājs 50% no nodevas maksā pēc būvatļaujas saņemšanas
būvvaldes noteiktajā termiņā, bet atlikušos 50% - pirms dokumentu iesniegšanas
būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas
nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu
neatmaksā.
5.2. No nodevas samaksas ir atbrīvotas personas, kas būvniecību veic par Ludzas novada
budžeta līdzekļiem vai būvdarbu pasūtītājs ir Ludzas novada pašvaldība.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.11)

Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

E.Mekšs

