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APSTIPRINĀTS
ar Rundāles novada domes
2010.gada 25.marta sēdes
lēmumu Nr.2, prot.Nr.3
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
2010.gada 29.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.12
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
2013.gada 30.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr.12

KONSOLIDĒTIE
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2010.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7
PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 10.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 15.punktu
1. Nodeva nosakāma par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem.
2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Rundāles novada
administratīvajā teritorijā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Bauskas novada Būvvaldes
(tālāk tekstā – Būvvalde) pozitīvu atzinumu projektēšanai vai būvatļauju.
3. Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk tekstā – Nodeva) likmē ietvertas izmaksas,
kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu
sagatavošana un izsniegšana, būvprojektu izmaiņu saskaņošana, kā arī citas ar būvprojekta
saskaņošanu saistītas darbības).
4. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu:
4.1 individuālo dzīvojamo ēku, „dvīņu” māju, dārza māju (vasarnīcu), dzīvokļu, kiosku, paviljonu
būvniecība, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai nojaukšana: 60,00 euro;

4.2. individuālo saimniecības ēku, šķūnīšu, piršu, garāžu u.c. palīgceltņu būvniecība, rekonstrukcija,
renovācija, restaurācija vai nojaukšana: 30,00 euro;
4.3. ražojošo lauku saimniecību palīgēku, angāru u.c. palīgceltņu būvniecība, renovācija,
rekonstrukcija, restaurācija vai nojaukšana: 100,00 euro;
4.4. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo, rindu māju un ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija,
renovācija, restaurācija vai nojaukšana: 100,00 euro;
4.5. inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija, renovācija vai nojaukšana: 40,00 euro;
4.6. inženierbūvju (ceļi, ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u.tml.) izbūve, rekonstrukcija, renovācija
vai nojaukšana: 40,00 euro;
4.6. teritorijas labiekārtošana, t.sk. žoga izbūve, rekonstrukcija, renovācija vai nojaukšana: 20,00 euro.
Grozīts ar 2013.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
5. (Svītrots ar 2010.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājas spēkā 2010.gada
1.oktobrī).
6. 40% no nodevas likmes par būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot Būvvaldes plānošanas un
arhitektūras uzdevumu būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% no nodevas likmes maksājami, saņemot
būvatļauju.
7. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauju neizsniedz, iekasētā nodevas daļa netiek
atmaksāta.
8. (Svītrots ar 2010.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājas spēkā 2010.gada
1.oktobrī).
9. Būvatļaujas atjaunošanas (ja izsniegtā būvatļauja anulēta utml.) gadījumā nodeva maksājama 4.punktā
noteiktā kārtībā.
10. Nodeva iemaksājama Rundāles novada domes kasēs vai arī Rundāles novada domes norēķinu kontā bankā.
11. Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldē jāuzrāda maksājuma dokumenti par nodevas nomaksu pilnā apjomā.
12. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek veikta par valsts vai
pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
13. (Svītrots ar 2010.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājas spēkā 2010.gada
1.oktobrī).
14. Nodevu aprēķina un kontroli pār nodevas nomaksu pilnā apmērā veic Rundāles novada domes
Finanšu nodaļa.
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Rundāles pagasta padomes 2008.gada 17.aprīļa saistošos noteikumus Nr.3
„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”, Viesturu pagasta padomes 2008.gada 29.aprīļa
saistošos noteikumus Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” un Svitenes pagasta
padomes 2008.gada 23.aprīļa saistošos noteikumus Nr.6 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu”.
16. Noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.jūniju.
Domes priekšsēdētājs
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