Pielikums
Ķekavas novada Domes
2011.gada 11.augusta sēdes
lēmumam Nr.1§ 1. (protokols Nr. 15)
Saistošie noteikumi Nr.16/2011

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ķekavas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. 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 Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Ķekavas novada pašvaldības
būvvaldes būvatļauju.
3. Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saņemšanu:
Nr.p.k.
Nodevas objekts
3.1.
Vienģimenes, divģimeņu dzīvojamās mājas,
dvīņu mājas un dārza mājas jaunbūve:
- kopējā platība līdz 150m2
- kopējā platība virs 150m2
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Vienģimenes, divģimeņu dzīvojamās mājas,
dvīņu mājas un dārza mājas rekonstrukcija,
restaurācija:
- kopējā platība līdz 150m2;
- kopējā platība virs 150m2
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (trīs un
vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas) jaunbūve
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (trīs un
vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas) un
koplietošanas telpu rekonstrukcija
Saimniecības ēku, garāžu u.c. palīgceltņu
jaunbūve
Saimniecības ēku, garāžu u.c. palīgceltņu
rekonstrukcija
Būvju vienkāršotā renovācija vai vienkāršotā
rekonstrukcija
Būvju vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija

Nodevas likme

Ls 40,00
Ls 80,00

Ls 20,00
Ls 40,00
Ls 100,00
Ls 20,00

Ls 20,00
Ls 10,00
Ls 10,00
Ls 15,00

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

3.15.

Fasādes vienkāršotā renovācija
Darījumu un sabiedrisko iestāžu objektu
jaunbūve
Darījumu un sabiedrisko iestāžu objektu
rekonstrukcija
Ražošanas ēku jaunbūve
Ražošanas ēku rekonstrukcija
Inženierkomunikāciju, inženierbūvju un
hidrobūvju
jaunbūve, rekonstrukcija
Citas, iepriekš neklasificētas, būves jaunbūve,
rekonstrukcija

Ls 20,00
Ls 100,00
Ls 50,00
Ls 100,00
Ls 20,00
Ls 15,00

Ls 10,00

4. Saņemot būvatļauju, būvniecības pasūtītājs uzrāda maksājuma dokumentus, kas
apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
5. No nodevas maksāšanas atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecību veic par valsts
vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
6. Nodeva iemaksājama Ķekavas novada pašvaldības kasē, vai, veicot pārskaitījumu,
Ķekavas novada pašvaldības kontā.
7. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas novada pašvaldības budžetā.

Noslēguma jautājums
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ķekavas novada Domes saistošie
noteikumi Nr.10/2009 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.

Domes priekšsēdētājs

R. Jurķis

