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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2016 

“Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai”  

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

15.punktu, 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām”12. panta pirmās daļas 10.punktu,  

10 .panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu 

Ministru Kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”16.¹ punktu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā vienam objektam - apmērus, nodevas maksāšanas kārtību,  

atvieglojumus un kontroli. 

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Rucavas 

novada administratīvajā teritorijā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no Rucavas novada 

būvvaldes saņem būvatļauju vai  būvniecības ieceres akceptu. 

 

3. Nodevas likme: 

Nr.p.k. Nodevas objekts Fiziskām  

personām  

EUR 

Juridiskām  

personām  

EUR 

3.1. I grupas ēkas būvniecība 20 40 

3.2. II grupas ēkas būvniecība ar kopēja platību <100m
2
 50 100 

3.3. II grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību 100≤ 250m
2
 75 150 

3.4. II grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību 250< m
2
 100 200 

3.5. III grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību <100m
2
 75 100 
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3.6. III grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību 100≤ 250m
2
 100 200 

3.7. III grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību 250< m
2
 150 300 

3.8. Publiskas ēkas būvniecība 100 300 

3.9 I grupas inženierbūves būvniecība 20 40 

3.10. II grupas inženierbūves būvniecība 100 220 

3.11. III grupas inženierbūves būvniecība 150 350 

3.12. Torņi un masti virs 18 m, kā arī elektrostacijas (elektrību 

ražojošās būves) ar maksimālo elektrisko jaudu virs 

1MW  

680 1250 

3.13. Izziņas sniegšana par būves dabā neesamību 20 40 

3.14. Cita veida izziņas sniegšana 15 30 

 

4. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas pašvaldības institūcijām rodas būvprojekta 

saskaņošanas laikā ( būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un 

izsniegšana, kā arī citas būvprojekta saskaņošanas saistītās darbības). 

5. Ja būvniecības ieceres iesniegums tiek iesniegts par vairāku būvju būvniecību, nodeva 

maksājama par būvi, kura ir dārgākais kā nodevu objekts. papildus maksājot 40% likmi par 

katru no pārējiem nodevas objektiem saskaņā ar saistošo noteikumu 3.punktu. 

6. No nodevas samaksas atbrīvo politiski represētās personas un personas ar I un II invaliditātes 

grupu. 

7. Nodevas likmi samazina par 50%: 

7.1. fiziskai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta un nekustamais īpašums atrodas Rucavas 

novadā; 

7.2. juridiskai personai, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese 

vai struktūrvienība reģistrēta Rucavas novadā. 

8. Nodeva tiek iemaksāta Rucavas novada domes pamatbudžetā. Dokumentu saņemšanas brīdī 

uzrāda maksāšanas apliecinošu dokumentu.  

9. Nodevu aprēķina un kontroli pār nodevas samaksu pilnā apmērā veic Rucavas novada 

būvvalde. 

10. Saistošie noteikumi publicējami vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā “Duvzares 

Vēstis” un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Rucavas novada domes 04.11.2011. saistošie 

noteikumi Nr.9. „PAR BŪVNODEVĀM PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU RUCAVAS 

NOVADĀ”. 
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Paskaidrojuma raksts  

Rucavas novada pašvaldības 2016.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016 

„Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai”  

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ar 2014. gada 1. maiju stājas spēkā jauns būvniecības process, kas 

izriet no 2013.gada 9.jūlijā Saeimā pieņemtā jaunā Būvniecības 

likuma - būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības 

ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir 

izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 

noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas 

un arhitektūras uzdevums.  

Noteikumu projekts nosaka pašvaldības nodevas par būvatļaujas 

izsniegšanu maksāšanas kārtību atbilstoši jaunajam būvniecības 

regulējumam. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību 

nodevas” 16.¹ punktu. Atbilstoši Būvniecības likuma 14. pantam, 

izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde lemj par 

būvatļaujas izdošanu. 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumu projekts paredz precizēt nodevu objektus un apmērus, 

atbrīvojumus no nodevas samaksas, tās maksāšanas kārtību un 

kontroli. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Informācija netiek iekļauta saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.
1
 panta otro daļu.   

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Skaidrs un pārskatāms regulējums, nosakot nodevas, uzlabos 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva 

atzinuma saņemšanas tiks publicēti Rucavas novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis” un interneta mājas lapā  

www.rucava.lv. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 
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