Aktuālā redakcija
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, spēkā ar 01.01.2014

APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes
29.07.2010. lēmumu Nr.226
(prot. Nr.11., 4.&)

Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2010

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) uzlikšanas
kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, to personu loku, kuras
atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas
iekasēšanas kārtību.
2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Ilūkstes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
II. Nodevu maksātāji
3. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras
ierosina būvniecību.
III. Nodevu objekti un likmes
4. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu objekts ir būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo
dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas
darbības.
5. Par būvatļaujas saņemšanu tiek noteiktas šādas nodevas likmes:
Likme euro
Fiziskām
Juridiskām
personām
personām

Nodevas objekts

5.1. individuālai dzīvojamai mājai un dvīņu dzīvojamo
mājai jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai

1

42,50

85,00

5.2. dārza māju, vasaras māju, palīgēku un saimniecības
ēku jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai

28,00

56,50

5.3. pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu
restaurācijai, renovācijai, rekonstrukcijai

jaunbūvei,

35,50

71,00

5.4.
daudzdzīvokļu,
dzīvojamo
māju
rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai

jaunbūvei,

56,50

113,50

56,50

113,50

85,00

142,00

5.5. individuālo māju sadale

5.6. sabiedriskās un darījumu ēkas un būves

-

5.7. mobilo telefonsakaru torņu būvniecība

142,00

5.8. lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām
paredzēto ceļu būvniecība (objektu)

21,00

85,00

5.9. ražošanas un rūpniecības objektu (noliktavu) būves
un ēkas

56,50

113,50

5.10. enerģētikas objektu būvniecība, uz
neattiecas specializēto būvatļauju izsniegšana

42,50

142,00

28,00

85,00

21,00

85,00

28,00

170,50

kurām

5.11. inženiertīklu izbūve, inženierbūve, logi

5.12. ēku nojaukšanas atļauja

5.13. ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvniecība un
rekonstrukcija

5.14. atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves
35,50
142,00
nodrošināšanas būvju būvniecībai
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IV. Nodevu samaksāšanas kārtība
6. Būvniecības ierosinātājs 40% no nodevas maksā pēc pozitīva Būvvaldes atzinuma
saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos 60 %, saņemot būvatļauju.
7. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā
nodeva par būvatļaujas izsniegšanu netiek atmaksāta.
8. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu netiek iekasēta no Ilūkstes novada pašvaldības iestādēm
un struktūrvienībām.
9. Nodeva iemaksājama Ilūkstes novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā bankā.
10. Nodevu par būvatļaujas saņemšanu ieskaitāma Ilūkstes novada pašvaldības budžetā.
V. Noslēguma jautājumi
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā biļetenā „Ilūkstes Novada Vēstis”” un izliekami Ilūkstes novada pašvaldības ēkā ,
kā arī pašvaldības pilsētu/pagastu pārvalžu ēkās.
12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
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12.1. Dvietes pagasta padomes 29.03.2007. saistošie noteikumi Nr.11 "Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu Dvietes pagastā”;
12.2. Eglaines pagasta padomes 24.04.2007. saistošie noteikumi Nr.4 „Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu Eglaines pagastā”;
12.3. Subates pilsētas ar lauku teritoriju domes 25.04.2007. saistošie noteikumi Nr.33 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Subates pilsētā ar lauku teritoriju”;
12.4. Ilūkstes novada domes 29.03.2007. saistošie noteikumi Nr. 5/2007 "Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada teritorijā”.

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna
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