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sēdes lēmumu Nr.4.1.§ (protokols Nr.22)

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.34
„PAR NODEVĀM PAR BŪVATĻAUJAS SAĽEMŠANU RUCAVAS NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu,
Latvijas Republikas likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 10.punktu un
Ministru kabineta noteikumu Nr.480 16.punktu.

1. Nodeva ietver plānošanas arhitektūras uzdevuma (turpmāk tekstā – PAU) saņemšanu, projekta
izskatīšanu un akceptu un būvatļaujas saņemšanu vienam objektam (Nodevas skat. tabulā –
Pielikumā Nr.1).
2. Liepājas reģionu novadu būvvalde, Reģistrācijas Nr.90001892719, ir pilnvarota iekasēt šajos
noteikumos noteiktās būvnodevas par būvatļaujas saņemšanu Rucavas novadā.
3. Noteikti sekojoši atvieglojumi:
3.1. No būvnodevas tiek atbrīvoti pašvaldība;
3.2. No būvnodevas tiek atbrīvoti pašvaldības uzņēmumi, kur 100% kapitāldaļas pieder
pašvaldībai;
3.3. Politiski represētas personas izņemot 1.11. p. un 1.14.p. līdz 1.16.p. gadījumos (skat.
Pielikumu Nr.1);
3.4. 1.1. p. līdz 1.8. p. noteiktos gadījumos, ja īpašums vai ēka ir personas pēdējos 12 mēnešus
pamatdeklarētā dzīves vieta saņem 50% atlaidi (skat. Pielikumu Nr.1);
3.5. 1.12.1. p.un 1.12.2. p. gadījumos, ja hidrotehniskā būve tiek izbūvēta pie personas pēdējos
12 mēnešus pamatdeklarētās dzīvesvietas saņem 50% atlaidi (skat. Pielikumu Nr.1).
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Individuālo dzīvojamo māju rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un
jaunbūvēm lauku saimniecībās
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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 lauku saimniecībās
saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu jaunbūvei, rekonstrukcijai,
renovācijai, restaurācijai un dārza mājiņu jaunbūvei, rekonstrukcijai,
renovācijai
dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas,
t.sk., ar funkcijas maiņu
Inženiertīklu vienkāršota renovācija, rekonstrukcija
inženierkomunikāciju (ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai
teritoriju labiekārtošanai, žogu izbūvei un rekonstrukcijai
stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju izgatavošanai
INŢENIERBŪVES
Inženierbūves
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
HIDROTEHNISKĀS BŪVES UN MELIORĀCIJAS SISTĒMAS
Hidrotehniskās būves būvniecība, rekonstrukcija, renovācija 0,10 ha - 0,20
ha
Hidrotehniskās būves būvniecība, rekonstrukcija, renovācija 0,20 ha - 1,00
ha
Hidrotehniskās būves būvniecība, rekonstrukcija, renovācija 1,00 ha –
5.00ha
Hidrotehniskās būves būvniecība, rekonstrukcija, renovācija 5,00 ha
unvairāk
Meliorācijas sistēmas būvniecība, rekonstrukcija, renovācija līdz 5 ha
Meliorācijas sistēmas būvniecība, rekonstrukcija, renovācija virs 5 ha
KOMERCAPBŪVE
Jauna sabiedrisko, darījumu, ražošanas un noliktavu ēku būve
Šīs kategorijas ēku paplašinājumi un palīgēkas
Cita veida būvniecība, t.sk. torņi un masti virs 18m
ĒKU NOJAUKŠANA
Dzīvojamās ēkas
Saimniecības un ražošanas ēkas

LATVIJAS REPUBLIKA
RUCAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000059230
“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477,
tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: padome@rucava.lv

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Par nodevām par būvatļaujas saľemšanu
Rucavas novadā”
Rucavas novada domes Finanšu komiteja pamatojoties uz likumu „Par nodokļiem un
nodevām’’ un Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas”, akceptēja izstrādāto noteikumu projektu „Par nodevām par
būvatļaujas saņemšanu Rucavas novadā”.
Noteikumi noteiks nodevas apmēru par plānošanas arhitektūras uzdevuma saņemšanu,
projekta izskatīšanu, akceptēšanu un būvatļaujas saņemšanu vienam objektam.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešamas veidot jaunas
institūcijas vai radīt jaunas darbavietas. Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt konkrētu
institūciju - Liepājas reģionu novadu būvvaldi, kura tiks pilnvarota iekasēt šajos noteikumos
noteiktās nodevas.
Ar saistošo noteikumu projektu tiks atvieglota un uzlabota pakalpojuma pieejamība novada
pašvaldības iedzīvotājiem un novada teritorijā esošajiem uzņēmējiem.
Privātpersonas un juridiskās personas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Rucavas
novada domē.
Saistošo noteikumu projekts ievietots interneta mājas lapā www.rucava .lv.
Galīgo lēmumu par Saistošajiem noteikumiem pieņems Rucavas novada dome.

