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2011.gada saistošie noteikumi Nr.10
NODEVA PAR BŪVATĻAUJAS SAĽEMŠANU
Viesītes novada Viesītē
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk - nodeva) apliekamos
objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Viesītes novada
administratīvajā teritorijā.
2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā saľem no Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes (turpmāk - Būvvalde)
būvatļauju, ľemot vērā noslēgto funkciju deleģēšanas un finansēšanas līgumu ar Krustpils
novada pašvaldību par Krustpils novada būvvaldei deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi
Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saľemšanu ir:
3.1.Fiziskajām personām:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.

Individuālo dzīvojamo māju un dārza māju jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai
Individuālo dzīvojamo māju un dārza māju palīgēku jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai
Esošo telpu pārplānošana uzņēmējdarbības veikšanai
Esošo telpu pārplānošana
Inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai
Divu un vairāk dzīvokļu māja
Viesnīcu ēka
Īslaicīgas apmešanās ēkas
Biroju ēka
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka
Satiksmes un sakaru ēka
Garāžu ēka
Rūpnieciskās ražošanas ēka
Noliktavas
Sporta ēka
Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
Citas, iepriekš neklasificētas , ēkas

Ls 10,Ls 5,Ls 20,Ls 10,Ls 10,Ls 20,Ls 20,Ls 10,Ls 30,Ls 30,Ls 20,Ls 30,Ls 30,Ls 20,Ls 20,Ls 30,Ls 20,-

3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.
3.1.25.
3.1.26.
3.1.27

Maģistrālie autoceļi
Ielas un ceļi
Tilti un estakādes
Upju, kanālu, ezeru hidrobūves,
Dambji
Maģistrālie naftas, gāzes, ūdens cauruļvadi, sakaru un
elektropārvades līnijas
Vietējie cauruļvadi un kabeļi
Elektrostaciju un rūpniecības būves
Sporta laukumi, sporta un atpūtas būves
Citas, iepriekš neklasificētas, būves

Ls 30,Ls 20,Ls 20,Ls 15,Ls 15,Ls 50,Ls 20,Ls 50,Ls 20,Ls 30,-

3.2. Juridiskajām personām:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.

Individuālo dzīvojamo māju un dārza māju jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai
Individuālo dzīvojamo māju un dārza māju palīgēku jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai
Esošo telpu pārplānošana uzņēmējdarbības veikšanai
Esošo telpu pārplānošana
Inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai
Divu un vairāk dzīvokļu māja
Viesnīcu ēka
Īslaicīgas apmešanās ēkas
Biroju ēka
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka
Sakaru ēka
Garāžu ēka
Rūpnieciskās ražošanas ēka
Noliktavas
Sporta ēka
Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
Citas, iepriekš neklasificētas , ēkas
Maģistrālie autoceļi
Ielas un ceļi
Tilti un estakādes
Upju, kanālu, ezeru hidrobūves, piestātnes
Dambji
Maģistrālie naftas, gāzes, ūdens cauruļvadi, sakaru un
elektropārvades līnijas
Vietējie cauruļvadi un kabeļi
Elektrostaciju un rūpniecības būves
Sporta laukumi, sporta un atpūtas būves
Citas, iepriekš neklasificētas, būves

Ls 20,Ls 10,Ls 50,Ls 10,Ls 10,Ls 30,Ls 50,Ls 20,Ls 50,Ls 60,Ls 40,Ls 40,Ls 70,Ls 40,Ls 40,Ls 50,Ls 40,Ls 50,Ls 30,Ls 30,Ls 30,Ls 30,Ls 80,Ls 30,Ls 50,Ls 40,Ls 30,-

3.3.Nodeva par pasūtītāja vai būvuzľēmēja maiľu būvatļaujā:
3.3.1.
3.3.2.

Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļaujā fiziskām personām
Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļaujā juridiskām personām

Ls 10
Ls 20

4. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, maznodrošinātas
personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām.
5. Saņemtā nodeva par būvatļaujas izsniegšanu galvenokārt tiek izlietota būvniecības
dokumentācijas izstrādei un Būvprojektu saskaņošanas, būvniecības uzraudzības un Būvvaldes
tehniskā darba nodrošināšanai.
6. Nodevu aprēķina un kontroli par nodevas samaksu pilnā apmērā veic Būvvalde. Nodevas
uzskaiti veic Krustpils novada pašvaldības grāmatvedība.
7. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētajā
kārtībā.

Novada domes priekšsēdētājs

J.Līcis

Viesītes novada domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.10
„Nodeva par būvatļaujas saľemšanu”
paskaidrojuma raksts

Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums.

Viesītes novada pašvaldībā nav spēkā esošu saistošo noteikumu par
nodevām par būvatļaujas saņemšanu, uz kā pamata pašvaldībai būtu
tiesības likumīgi iekasēt šīs nodevas, tāpēc šo noteikumu pieņemšana ir
ne tikai iekavēta, bet ir arī vitāli svarīga.

2. Īss projekta saturs.

Noteiktas nodevas par būvatļaujas iekasēšanas kārtību un nodevu likmes.
Noteikta nodevas samaksas, iekasēšanas un kontroles kārtība.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu.

Nav nosakāms, taču budžets nemazināsies..

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Nav nosakāms.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.

Nodevu noteikšana palīdz laikus plānot būvniecības ieceres realizācijas
izmaksas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām.

Tiek pieņemts steidzamības kārtībā.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs

J.Līcis

