
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
 
2011.gada 28.jūlijā                                                                    Nr. 9., 7.& 
                                                                       Lēmums Nr. 341 
 

 
Par  Ilūkstes novada pašvald ības būvvaldes maksas pakalpojumiem 

             

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
14.punkta g) apakšpunktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nol ēma: 

1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumus saskaņā ar 
pielikumu. 

2. Noteikt, ka no pakalpojumu maksas tiek atbrīvotas Ilūkstes novada pašvaldības iestādes un 
struktūrvienības. 

3. Pakalpojumu maksa  tiek samazināta par 50 % šādām personām: 

3.1. maznodrošinātām un trūcīgām personām/ ģimenēm; 

3.2. daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk nepilngadīgi bērni); 

3.3. politiski represētām personām; 

3.4. I un II grupas invalīdiem. 

4. Pirms izpildītā pasūtījuma saņemšanas, veicama samaksa par pakalpojumu, ieskaitot to 
Ilūkstes novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S „SEB“ banka, bankas kods UNLALV2X, 
konta Nr. LV05UNLA0005011130034. 

5. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.augustā. 

 

Pielikumā : Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumi uz 1 lapas. 

 

 
Sēdes vadītājs        Stefans Rāzna 
 

 

 



                  Pielikums  
                                                                                            Ilūkstes novada domes 
                                                                                            2011.gada 28.jūlija lēmumam Nr. 341 
                                                                                            (protokols Nr. 9., 7.&) 
 
 
 

Ilūkstes novada pašvald ības būvvaldes maksas pakalpojumi 
 

Nr.
p.k. Darba vai pakalpojuma veids M ērvien ība 

Cena 
(Ls) 
bez 
PVN 

1. Būvju apsekošanas akta sagatavošana iesniegšanai 
Zemesgrāmatā vai Valsts zemes dienestā 

1 objekts 20,00 

2. Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā noformēšana 
ģimenes mājai, kas saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 
128.punkta prasībām nav augstāka par diviem stāviem 
un kuras apbūves laukums nav lielāks par  

400 m2 un būvtilpums - par 2000 m3 

1 dokuments  20,00 

3. Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā noformēšana 
palīgēkām, kas saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 
128.punkta prasībām nav augstāka par diviem stāviem 
un kuras apbūves laukums nav lielāks par  

400 m2 un būvtilpums - par 2000 m3 

1 dokuments  12,00 

4. Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā noformēšana 
(izņemot 2. un 3. punktā minēto) 

1 objekts 60,00 

5.  Izziņas par būvvaldē esošajiem dokumentiem un to 
kopijas 

1 izziņa 2,00 

6. Atzinuma,  izziņas sagatavošana būves statusa 
noteikšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā vai 
uzrādīšanai citā valsts vai pašvaldību iestādē.  

Atzinuma par būves neesamību sagatavošana. 

1 dokuments 15,00 

7. Būvprojekta dublikāts no būvvaldes arhīva 1 sējums  līdz 25 lpp. 

virs 25 lpp. 

15,00 

25,00 

8.  Ēku fasādes krāsu pases saskaņošana: 

- ģimenes mājām un palīgēkām; 

- pārējiem objektiem. 

 

1 objekts 

1 objekts 

 

10,00 

15,00 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 


