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Jēkabpilī 

 

2011.gada 30.jūnijā        Precizētie saistošie noteikumi Nr.5 

 

 

Apstiprināti ar  

Jēkabpils novada domes 26.05.2011.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 31.§) 

 

Precizēti ar Jēkabpils novada domes  

30.06.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.9.22.§) 

 

 

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta pirmās daļas 3.punktu,  

LR 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 Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.  

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, noformējušas 

dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņem no Krustpils novada 

Būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) būvatļauju. 

3.        Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saņemšanu ir: 

 

3.1.Fiziskajām personām: 

    3.1.1. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija  

Ls 20,- 

 

    3.1.2. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija  

Ls 10,- 

    3.1.3. Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija   

Ls 25,- 

    3.1.4. Divu un vairāku dzīvokļu mājas palīgēku jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija    

Ls 15,- 
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    3.1.5. Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija  

Ls 10,- 

    3.1.6. Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija  

Ls 10,- 

    3.1.7. Maģistrālo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija 

Ls 20,- 

    3.1.8. Piebraucamā ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 20,- 

    3.1.9. Hidrobūves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija  Ls 20,- 

   3.1.10. 

 

Viesnīcu ēkas vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

Ls 30,- 

   3.1.11. Biroja ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija   Ls 30,- 

   3.1.12. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

Ls 30,- 

   3.1.13. Rūpnieciskās ražošanas ēkas vai noliktavas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija  

Ls 50,- 

   3.1.14. Sporta un atpūtas būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 30,- 

   3.1.15. Citas, iepriekš neklasificētas , ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija  

Ls 20,- 

3.2. Juridiskajām personām: 

   3.2.1. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija  

Ls 30,- 

   3.2.2. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

Ls 15,- 

   3.2.3. Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija   

Ls 50,- 

   3.2.4. Divu un vairāku dzīvokļu mājas palīgēku jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija    

Ls 30,- 

   3.2.5. Esošas ēkas rekonstrukcija - pārplānošana uzņēmējdarbības 

veikšanai 

Ls 50,- 

   3.2.6. Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija  

Ls 20,- 

   3.2.7. Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija  

Ls 30,- 

   3.2.8. Maģistrālo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija  

Ls 50,- 

   3.2.9. Piebraucamā ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 30,- 

  3.2.10. Hidrobūves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 50,- 

  3.2.11. Viesnīcu ēkas un citas īslaicīgas apmešanās ēkas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

Ls 60,- 

  3.2.12. Satiksmes un sakaru ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 50,- 

  3.2.13. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

Ls 70,- 

  3.2.14. Rūpnieciskās ražošanas ēkas vai noliktavas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija  

Ls 100,- 

  3.2.15. Biroja ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 50,- 

  3.2.16. Sporta un atpūtas būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 50,- 

  3.2.17. Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes 

iestāžu ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija  

Ls 50.- 

  3.2.18. Citas nedzīvojamās ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 50,- 

  3.2.19. Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, Ls 50,- 



 

renovācija  

  3.2.20. Transporta būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 80,- 

  3.2.21. Cauruļvada, sakaru un elektropārvades līnijas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

Ls 80,- 

 

4. Nodevas likme par būvatļaujas pagarināšanu, pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņu, 

   izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšanu ir: 

 

4.1. Fiziskajām personām: 

   4.1.1. Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļaujā  Ls 20,- 

   4.1.2. Izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšana Ls 10.- 

4.2. Juridiskajām personām:  

   4.2.1. Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļaujā Ls 30- 

   4.2.2. Izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšana Ls 20.- 

5. Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības pamatbudžetā. 

6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi,    

maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un  

būvniecību savām vajadzībām.  

7. Nodevu nosaka un kontroli pār nodevas samaksu veic Krustpils novada Būvvalde.  

8. Nodevas uzskaiti veic Krustpils novada pašvaldības grāmatvedība. 

9. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen LR likumā „Par nodokļiem un nodevām” 

paredzētajā kārtībā. 

10. Apstiprināt Jēkabpils novada saistošos noteikumus jaunā redakcijā. 

11. Ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Nodeva par 

būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā” spēkā stāšanos spēku zaudē Jēkabpils 

novada pašvaldības 18.03.2010. apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 „Nodeva par 

būvatļaujas saņemšanu” un 22.04.2010. apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.10 

„Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5 „Nodeva par 

būvatļaujas saņemšanu”  

 

 

Sēdi vadīja domes priekšsēdētājs  E.Meņķis 

 

   

 

 


