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VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR. 14

„PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU VAIŅODES NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar:
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu,

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 10.punktu
28.06.2005. MK noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”

16.1 punktu.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 21.novembra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.13,10.p.

1. Nodeva ietver projektēšanas arhitektūras uzdevuma saņemšanu, projekta izskatīšanu un
akceptu, un būvatļaujas saņemšanu vienam objektam. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu
likmē ietver izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana,
nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta
saskaņošanu saistītas darbības).

Objekts
EUR

1.1. Individuālo dzīvojamo māju rekonstrukcijai, renovācijai un
restaurācijai lauku saimniecībās

114.00

1.2. Individuālo dzīvojamo ēku, dārza mājiņu jaunbūvēm, individuālo
dzīvojamo māju rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai

341.00

1.3. Saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un dārza mājiņu
jaunbūvei, rekonstrukcijai un renovācijai lauku saimniecībās

114.00

1.4.
Saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un dārza mājiņu
jaunbūvei, rekonstrukcijai un renovācijai

285.00

1.5. Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās
konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu

57.00
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1.6. Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās
konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu

142.00

1.7. Ēku fasāžu vienkāršota renovācija 43.00
1.8. Ēku vienkāršota renovācija 28.00
1.9. Inženiertīklu vienkāršota renovācija, rekonstrukcija 57.00
1.10. Tehniskās shēmas saskaņošana 57.00
1.11. Inženierkomunikāciju (iekšējo) izbūvei, rekonstrukcijai 28.00
1.12. Inženierkomunikāciju (ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai 114.00

1.13.
Teritoriju labiekārtošanai, žogu izbūvei un rekonstrukcijai

57.00

1.14. Stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju
izgatavošanai

114.00

Elektrostaciju būves
1.15. Elektrostacijas (elektrību ražojošās būves):
1.15.1. ar maksimālo elektrisko jaudu līdz 30kW 71.00
1.15.2. ar maksimālo elektrisko jaudu līdz 999kW 683.00
1.15.3. ar maksimālo elektrisko jaudu no 1000kW līdz1999kW 1252.00
1.15.4. ar maksimālo elektrisko jaudu virs 2000kW 2277.00

Hidrobūves
1.16. Ūdenstilpņu būvniecība:
1.16.1. rekonstrukcija 0,10 ha - 0,20 ha 43.00
1.16.2. rekonstrukcija 0,20 ha - 1,00 ha 71.00
1.16.3. rekonstrukcija 1,00 ha - 5,00 ha 142.00
1.16.4. rekonstrukcija 5,00 ha un vairāk 427.00
1.17. Melioratīvā būvniecība:
1.17.1. līdz 5 ha 43.00
1.17.2. virs 5 ha 71.00

Komercapbūve

1.18.
Jauna sabiedrisko, darījumu, ražošanas un noliktavu ēku būve

256.00

1.19. Šīs kategorijas ēku paplašinājumi un palīgēkas 85.00

1.20. Šīs kategorijas ēku atsevišķu telpu vai telpu grupu pārplānojumi,
remonti u.tml.

85.00

1.21. Cita veida būvniecība, t.sk., torņi un masti virs 18 m 199.00
Ēku nojaukšana

1.22. Dzīvojamās ēkas 43.00
1.23. Saimniecības un ražošanas ēkas 85.00

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 21.novembra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.13,10.p.

2. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā pēc pozitīva būvvaldes atzinuma
saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos 60% no nodevas maksā, saņemot būvatļauju.

3. Liepājas reģiona novadu būvvalde Reģ. Nr. 90001892719 ir pilnvarota iekasēt šajos
noteikumos noteiktās būvnodevas par būvatļaujas saņemšanu Vaiņodes novadā.

4. Noteikti sekojoši atvieglojumi:
4.1. no būvnodevas tiek atbrīvota pašvaldība;
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4.2. no būvnodevas tiek atbrīvoti pašvaldības uzņēmumi, kur 100% kapitāldaļas pieder
pašvaldībai;
4.3. politiski represētas personas, izņemot 1.18., 1.19.,1.20. un 1.21. punktos minētos
gadījumos;
4.4. maznodrošinātie iedzīvotāji no 1.1. līdz 1.13. punktos minētajos gadījumos saņem
50% atlaidi, uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu;
4.5. ja īpašums vai ēka ir personas pēdējos 12 mēnešus pamatdeklarētā dzīves vieta
saņem no 1.1. līdz 1.13. punktos minētajos gadījumos 50% atlaidi;
4.6. ja 1.16.1. un 1.16.2. punktā minētā ūdenstilpne tiek izbūvēta pie personas pēdējos
12 mēnešus pamatdeklarētās dzīvesvietas, tiek saņemta 50% atlaide;
4.7. ja personai ir piemērojami 4.4.p. un 4.5. p minētie atvieglojumi, tad personai
piemēro kopīgo 70% atlaidi.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā Likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktā kārtībā.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V.Jansons


