
        

 

 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                                    Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2011.gada 27.jūlijā (protokols Nr. 11, 11.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14  

„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Aknīstes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 10.punktu 

 

Grozījumi 16.12.2013., prot. Nr.18, 12.#, ar pieņemto saistošo noteikumu Nr.36/2013 tekstu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk - nodeva) 

apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus 

Aknīstes novada administratīvajā teritorijā.  

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā noformē dokumentus un saņem būvatļauju Krustpils novada Būvvaldē (turpmāk -

Būvvalde), kurai šo pārvaldes funkciju veikt ir deleģējusi Aknīstes novada pašvaldība.  

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 

28,46 euro 

3.1.2. 

 

Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

14,23 euro  

3.1.3. 

 

Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija 

35,57 euro  

3.1.4. 

 

Divu    un   vairāku    dzīvokļu    mājas    palīgēku   jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

21,34 euro  

3.1.5. 

 

Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija 

14,23 euro 

3.1.6. 

 

Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve,  rekonstrukcija, 

renovācija 

14,23 euro  

3.1.7. 

 

Maģistrālo inženierkomunikāciju jaunbūve,   

rekonstrukcija, renovācija 

28,46 euro  

3.1.8. Piebraucama ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 28,46 euro 

3.1.9. Hidrobūves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 28,46 euro 

3.1.10. Viesnīcu ēkas vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

42,69 euro 
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3.1.11. Biroja ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 42,69 euro 

3.1.12. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

42,69 euro 

3.1.13. Rūpnieciskās    ražošanas    ēkas    vai    noliktavas   jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

71,14 euro 

3.1.14. Sporta un atpūtas būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 42,69 euro 

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

renovācija 

28,46 euro 

(Grozījumi 16.12.2013.) 

3.2. Juridiskajām personām: 

3.2.1. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

42,69 euro 

3.2.2. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

21,34 euro 

3.2.3. Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve,  rekonstrukcija, 

renovācija 

71,14 euro 

3.2.4. Divu    un    vairāku    dzīvokļu    mājas    palīgēku   jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

42,69 euro 

3.2.5. Esošas ēkas rekonstrukcija - pārplānošana uzņēmējdarbības 

veikšanai 

71,14 euro 

3.2.6. Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija 

28,46 euro 

3.2.7. Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve, rekonstrukcija, 

renovācija 

42,69 euro 

3.2.8. Maģistrālo   inženierkomunikāciju  jaunbūve,   rekonstrukcija, 

renovācija 

71,14 euro 

3.2.9. Piebraucamā ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 42,69 euro 

3.2.10. Hidrobūves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 71,14 euro 

3.2.11. Viesnīcu ēkas un citas īslaicīgas apmešanās ēkas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

85,37 euro 

3.2.12. Satiksmes un sakaru ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 71,14 euro 

3.2.13. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

99,60 euro 

3.2.14. Rūpnieciskās    ražošanas    ēkas    vai    noliktavas   jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

142,29 euro 

3.2.15. Biroja ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 71,14 euro 

3.2.16. Sporta un atpūtas būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 71,14 euro 

3.2.17. Plašizklaides   pasākumu,   izglītības   vai   veselības   aprūpes 

iestāžu ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 

71,14 euro 

3.2.18. Citas nedzīvojamās ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 71,14 euro 

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

renovācija 

71,14 euro 

3.2.20. Transporta būves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 113,83 euro 

3.2.21. Cauruļvada,   sakaru   un   elektropārvades   līnijas   jaunbūve, 

rekonstrukcija, renovācija 

113,83 euro 

(Grozījumi 16.12.2013.) 

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 28,46 euro 

4.1.2. Izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšana 14,23 euro 

(Grozījumi 16.12.2013.) 

4.2. Juridiskajām personām: 

4.2.1. Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļaujā 42,69 euro 

4.2.2. Izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšana 28,46 euro 

(Grozījumi 16.12.2013.) 

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 par nodevas samaksu veic Būvvalde. 

8. Nodevas uzskaiti veic Krustpils novada pašvaldības grāmatvedība. 

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

kārtībā. 

10. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

noteiktajā kārtībā.  
 

 

 

Domes priekšsēdētāja         V.Dzene 

 


