PĀVILOSTAS NOVADA DOME
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv

LĒMUMS
Pāvilostā
2014. gada 23.janvārī

Protokols Nr. 2.,3.2.§

Par precizēto saistošo noteikumu „Par būvnodevām par
būvatļaujas saņemšanu Pāvilostas novadā”
apstiprināšanu
Dome izskatīja precizētos saistošos noteikumus, kas precizēti pamatojoties uz
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
09.01.2014.atzinumu Nr.18-6/152.
2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 1) punktu, MK
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu un 45.panta 4.daļu

1.

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada precizētos saistošos
noteikumus Nr. 14 „Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Pāvilostas
novadā”.
1.2.
Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
1.3.
Saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada
Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības
ēkā un pagasta pārvaldē.
1.4.
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 15.februāri.
1.1.

Domes priekšsēdētājs

Uldis Kristapsons

Lēmuma projektu 23.01.2014. sagatavoja kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa
Lēmumu izsniegt:
VARAM ( rakstveidā un elektroniski)

PĀVILOSTAS NOVADA DOME
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 28.11.2013.
sēdes protokolu Nr. 8., 38.§
PRECIZĒTI
ar Pāvilostas novada domes 23.01.2014.
sēdes protokolu Nr. 2., 3.2.§

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013 .GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 14
PAR BŪVNODEVĀM
PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU PĀVILOSTAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likumu
“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 10.punktu,
MK 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu

1. Nodeva ietver plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanu, projekta izskatīšanu, akceptu
un būvatļaujas saņemšanu vienam objektam:
OBJEKTS
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

individuālo dzīvojamo māju rekonstrukcijai, renovācijai un
restaurācijai lauku saimniecībās
individuālo dzīvojamo ēku, dārza mājiņu jaunbūvēm,
individuālo dzīvojamo māju rekonstrukcijai, renovācijai,
restaurācijai
saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un dārza mājiņu
jaunbūvei, rekonstrukcijai un renovācijai Sakas un Vērgales
pagastos
saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un dārza mājiņu
jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai Pāvilostas pilsētā
dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās
konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu
inženierkomunikāciju (iekšējo) izbūvei, rekonstrukcijai
inženierkomunikāciju (ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai
teritoriju labiekārtošanai, žogu izbūvei un rekonstrukcijai
stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju

PRIVĀTPER JURIDISKAS
SONAS,
PERSONAS
EUR
EUR
113,50

113,50

341,00

626,00

113,50

113,50

284,50

455,00

142,00

199,00

28,00
113,50
56,50
113,50

56,50
170,50
113,50
284,50

1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.11.
1.12.
1.13.
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.15.1
1.15.2
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

izgatavošanai
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU BŪVES
sakaru un elektrokabeļu ieguldīšana
līdz 100 m
no 100 m līdz 500 m
no 500 m līdz 1500 m
virs 1500 m
pārējo inženierkomunikāciju būves
transporta komunikāciju būves
ELEKTROSTACIJU BŪVES
elektrostacijas (elektrību ražojošās būves) :
ar maksimālo elektrisko jaudu līdz 30 kW
ar maksimālo elektrisko jaudu līdz 999kW
ar maksimālo elektrisko jaudu no 1000kW līdz
1999kW
ar maksimālo elektrisko jaudu virs 2000kW
HIDROBŪVES
ūdenstilpņu būvniecība, rekonstrukcija 0,10 ha - 0,20 ha
ūdenstilpņu būvniecība, rekonstrukcija 0,20 ha - 1,00 ha
ūdenstilpņu būvniecība, rekonstrukcija 1,00 ha – 5.00 ha
ūdenstilpņu būvniecība, rekonstrukcija 5,00 ha un vairāk
melioratīvā būvniecība līdz 5 ha
melioratīvā būvniecība virs 5 ha
KOMERCAPBŪVE
jauna sabiedrisko, darījumu, ražošanas un noliktavu ēku
būve
šīs kategorijas ēku paplašinājumi un palīgēkas
šīs kategorijas ēku atsevišķu telpu vai telpu grupu
pārplānojumi, remonti u.taml.
cita veida būvniecība, t.sk. torņi un masti virs 18m
ĒKU NOJAUKŠANA
dzīvojamās ēkas
saimniecības un ražošanas ēkas

85,00
170,50
199,00
341,00
170,50
170,50

241,50
341,00
626,00
1195,00
284,50
313,00

101,00
682,50
1252

71,00
682,50
1252,00

2277,00

2277,00

42,50
71,00
142,00
427,00
42,50
71,00

56,50
128,00
199,00
484,00
42,50
71,00

256,00

455,00

85,00

228,00

85,00

170,50

199,00

598,00

42,50
85,00

113,50
284,50

2. Liepājas reģiona novadu būvvalde, reģ. Nr. 90001892719 ir pilnvarota iekasēt šajos
noteikumos noteiktās būvnodevas par būvatļaujas saņemšanu Pāvilostas novadā.
3. Noteikti šādi atvieglojumi:
3.1. no būvnodevas tiek atbrīvota pašvaldība;
3.2. no būvnodevas tiek atbrīvoti pašvaldības uzņēmumi, kur 100% kapitāldaļas pieder
pašvaldībai;
3.3. politiski represētas personas izņemot 1.13. p. un 1.16.p līdz 1.19.p. gadījumos;
3.4. 1.1. līdz 1.8. noteiktos gadījumos maznodrošinātie iedzīvotāji, uzrādot pašvaldības
izziņu tiek noteikta 50% atlaide;
3.5. 1.1. līdz 1.8. noteiktos gadījumos, ja īpašums vai ēka ir personas pēdējos 12 mēnešus
pamatdeklarētā dzīves vieta saņem 50% atlaidi;
3.6. 1.14.1.p.un 1.14.2. p gadījumos, ja ūdenstilpne tiek izbūvēta pie personas pēdējos 12
mēnešus pamatdeklarētās dzīvesvietas saņem 50% atlaidi;
3.7. Ja personai ir piemērojami 3.4.p. un 3.5.p. minētie atvieglojumi, tad personai piemēro
kopīgo 70% atlaidi.

4. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” un
ievietoti pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv .
5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Pāvilostas novada domes 26.02.2010. saistošie
noteikumi Nr. 4. „PAR BŪVNODEVĀM PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU
PĀVILOSTAS NOVADĀ”.
6. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 15.februāri.

Priekšsēdētājs

Uldis Kristapsons

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība
Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Spēkā esošos saistošos noteikumos bija jāveic
grozījumi sakarā ar pāreju uz Eiro, kā arī redakcionālie
precizējumi, kas nemaina spēkā esošo saistošo
noteikumu būtību.
Radīt kārtību ar būvniecību saistītas funkcijas
veikšanai un organizēšanai Pāvilostas novadā, nosakot
šīs funkcijas izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem
informāciju par nepieciešamo rīcību.
Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi
par būvatļaujas un ar to saistīto dokumentu
saņemšanu, atbrīvojumus no nodevas maksas, tās
maksāšanas kārtību un kontroli.
Nav ietekme.
Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un
juridiskām personām Pāvilostas novada
administratīvajā teritorijā.
Ir noteikta iesniegumu izskatīšanas un lēmuma
pieņemšanas kārtība.

Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem Saistošie noteikumi
sagatavoti

Pamatojoties uz likumu“Par nodokļiem un nodevām”
12.panta 10.punktu, MK 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu

Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ievietots www.pavilosta.lv

