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

Saistošie noteikumi Nr.28
Apstiprināti ar Ludzas novada domes
27.12.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 9.§)

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7., 10.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 12., 15., 15.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi
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, būvniecības dokumentācijas
izskatīšanu un citu būvvaldes izsniedzamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu.
2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecību Būvniecības
likumā noteiktajā kārtībā, saņem Ludzas novada pašvaldības būvvaldes pozitīvu atzinumu
projektēšanai vai būvatļauju, kā arī citus būvvaldes izsniegtus dokumentus.
3. Nodevas iemaksājamas Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms dokumenta saņemšanas vai
pirms attiecīgās atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā.
4. Nodeva, ja normatīvajā aktā nav noteikts citādi, samaksājama pirms atļaujas vai pakalpojuma
saņemšanas, bet, ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta,
iekasēto Ludzas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres
akceptu neatmaksā.”.
5. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, no pašvaldības nodevām ir atbrīvotas Ludzas novada
pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības, veicot pašvaldības autonomās funkcijas.
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II. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
6.

Būvobjektam, atbilstoši Ministru kabineta
Fiziskām
Juridiskām
personām
personām
2018.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.326
EUR
EUR
“Būvju klasifikācijas noteikumi”
Ēkas
Viena dzīvokļa mājas
30
55
Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
40
70
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
15
30
Viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēkas
30
70
Biroju ēkas
30
70
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
45
85
Satiksmes un sakaru ēkas
30
55
Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
30
55
Ēkas pašizklaides pasākumiem, izglītības,
30
55
slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu
vajadzībām
Citas nedzīvojamās ēkas
15
30
Inženierbūves
Autoceļi, ielas un ceļi, sliežu ceļi, lidlauku
30
55
skrejceļi
Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
30
70
Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
30
70
Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un
30
70
elektropārvades līnijas
Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi
30
55
Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas
45
85
uzņēmumos
Sporta un atpūtas būves
30
55
Citas iepriekš neklasificētas inženierbūves
30
55
Par būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē (būvvaldes lēmums):
6.1. fiziskām personām 15 EUR;
6.2. juridiskām personām 25 EUR.

7. Par stacionārās reklāmas vai izkārtnes konstrukcijas uzstādīšanas saskaņojumu:
7.1. fiziskām personām 10 EUR;
7.2. juridiskām personām 15 EUR.
8. Par būvvaldes kompetencē izsniegtajām izziņām:
8.1. fiziskām personām 5 EUR;
8.2. juridiskām personām 10 EUR.
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III. Noslēguma jautājums
9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošos
noteikumus Nr.1 “Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu
to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

