
 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Riebiņu novada domes 

14.08.2007. lēmumu Nr. 2 /prot. Nr. 15/ 

GROZĪJUMI 15.10.2013. 

 lēmums Nr.1 /prot. Nr.19/ 

GROZĪJUMI 14.11.2014. 

lēmums Nr. 8 /prot. Nr. 21/ 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 

 

PAŠVALDĪBAS NODEVAS PAR BŪVATĻAUJAS 

 SAŅEMŠANU RIEBIŅU NOVADA DOMĒ 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu,  

likuma “Par nodokļiem un nodevām”  

12. panta 1. daļas 10. punktu  

 

1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu veidojas no izmaksām, kas 

saistītas ar būvprojektu izskatīšanu, saskaņošanu un izsniegšanu, būvprojektu 

izmaiņu saskaņošanu un pārskaņošanu, un izsniegšanu, būvatļauju un citu 

būvvaldes izsniedzamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu. 

2. Nodevas maksātājs ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumos Nr.12 “Vispārējie 

būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā, saņem no Preiļu rajona būvvaldes būvatļauju 

būvniecības darbu veikšanai. 

3. Nodevas tiek noteiktas šādiem pakalpojumiem:  

 

 

Nr.p. 

k. 

Pakalpojuma nosaukums par būvatļauju Izcenojums 

EUR 

1. Individuālai dzīvojamai mājai jaunbūvei, 

rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai : 

 

1.1. Ciematu teritorijā 85 

1.2. Lauku apbūves teritorijā (zemnieku sētā) 71 

1.3. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā 

113 

1.4. Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu 

teritorijā 

113 

2. Dārza māju, vasaras māju jaunbūvei, 

rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai: 
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2.1. Ciematu teritorijā 56 

2.2. Lauku apbūves teritorijā 71 

2.3. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā 

99 

2.4. Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu 

teritorijā 

99 

3. Pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei, 

restaurācijai, renovācijai, rekonstrukcijai 

 

3.1. Ciematu teritorijā 71 

3.2. Lauku apbūves teritorijā (zemnieku sēta) 99 

3.3. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā 

128 

3.4. Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu 

teritorijā 

128 

4.  Saimniecības ēku, garāžu u.c. palīgēku jaunbūvei, 

renovācijai, rekonstrukcijai 

 

4.1. Ciematu teritorijā 71 

4.2. Lauku apbūves teritorijā (zemnieku sēta) 56 

4.3. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā 

213 

4.4. Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu 

teritorijā 

213 

5. Divu un vairāk dzīvokļu, dzīvojamo māju jaunbūvei, 

rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai : 

 

5.1 Ciematu teritorijā 113 

5.2. Lauku apbūves teritorijā (zemnieku sēta) 142 

5.3. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā 

284 

5.4. Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu 

teritorijā 

284 

6. Ēku fasāžu remonts, logu, durvju nomaiņa, lodžiju 

rekonstrukcija, jumta seguma nomaiņa 

 

35 

7. Teritoriju labiekārtošanas darbu, mazo arhitformu 

uzstādīšana, žogu jaunbūvei, rekonstrukcijai, 

renovācijai, restaurācijai: 

 

7.1. Ciematos un lauku apbūves teritorijās  35 

7.2. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā 

284 

8. Individuālo dzīvojamo māju sadale  

8.1. Nemainot funkcijas 42 

8.2. Mainot funkcijas  85 

9. Dzīvokļu pārbūve  

9.1. Nemainot funkcijas 56 

9.2. Mainot funkcijas  85 

10. Sabiedriskās ēkas un būves  

10.1. Ciematos un lauku apbūves teritorijās  85 

10.2. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā 

142 
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11. Mobilo telefonsakaru torņu būvniecība 284 

12. Lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām 

paredzēto ceļu būvniecība 

71 

13. Mājlopu, mājputnu un kažokzvēru mītņu  

ierīkošana:  

 

13.1. ja tās paredzētas līdz 5 nosacītām vienībām 71 

13.2. ja tās paredzētas virs 5 nosacītām vienībām 113 

14. Kokapstrādes un koka pārstrādes ēku būvniecība 128 

15. Enerģētikas objektu būvniecība, uz kurām 

neattiecas specializēto būvatļauju izsniegšana 

142 

16. Metāla ražošanas, metālizstrādājumu ražošanas un 

pārstrādes būvēm 

113 

17. Derīgo izrakteņu izmantošanas, apstrādes un 

pārstrādes būves 

170 

18. Pārtikas ražošanas būves  

18.1. Augu un dzīvnieku produktu pirmapstrādes un 

pārstrādes būves 

142 

18.1.1. Piena pārstrādes stacionāras iekārtas piena savākšanai 

un pirmapstrādei, ja piena daudzums ir līdz vienai 

tonnai piena dienā (rēķinot gada vidējo) 

113 

18.1.2. Piena pārstrādes stacionāras iekārtas piena savākšanai 

un pirmapstrādei, ja piena daudzums ir virs vienas 

tonnas piena dienā (rēķinot gada vidējo) 

170 

18.2. Alus brūvēšanas iesala ražošanas būves (rauga 

ražošanas būves) 

170 

18.3. Bezalkoholisko dzērienu ražošanas būves 71 

18.4. Alkoholisko dzērienu ražošanas būves 284 

18.5. Konditorejas, kulinārijas, sīrupa, cukura, cietes 

izstrādājumu ražošanas būves 

71 

18.6. Ceptuvju būvniecība, graudu pārstrādes būves 71 

18.7. Kafijas, tējas, garšvielu un pārtikas piedevu ražošanas 

un iepakošanas būves 

56 

18.8. Zivju produktu un zivju eļļas ražošanas būves 113 

18.9. Gaļas pārstrādes būves 170 

19. Inženiertīklu izbūve 213 

20. Tekstilrūpniecības izstrādājumu, ādas, koka 

pārstrādes būves (papīra, kartona, kažokādu 

mērcēšana, šķiedru mazgāšana, balināšana, 

merserizācija, krāsošana, apavu ražošana, apģērbu 

ražošana, linu pārstrāde) : 

 

21. Būvju celtniecību saistītu ar ķīmisko vielu ķīmisko 

produktu pārstrādi, uzlabošanu, fasēšanu 

284 

22. Infrastruktūras objekti :  

22.1. Ķīmisko tīrītavu, tirdzniecības kompleksu ēku 

būvniecība un iekārtošana 

170 

22.2. Uzpildes staciju, arī šķidrās gāzes uzpildes staciju un 

naftas bāzu būvniecība 

284 

22.3. Ēku nojaukšanas atļauja 14 

22.4. Ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvniecība un 170 
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rekonstrukcija 

22.5. Autoceļu apkopes vietu, autoservisu, autotransporta 

mazgāšanas vietu ierīkošanai un būvniecībai 

213 

22.6. Tipogrāfiju un angāru būvniecībai 170 

23. Atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves 

nodrošināšanas būvju būvniecībai 

142 

24. Masu atpūtas vietu  

24.1. Atpūtas kompleksu, atpūtas parku un atrakciju parku 

būvniecība 

213 

24.2.  Sporta masu norises vietu būvniecība (ledus laukumi, 

stadioni, peldbaseini, mototrases, zirgu sacensību vietas 

u.c.) 

227 

24.3. Autotransporta sacīkšu un izmēģinājuma trašu izbūve 284 

25. Atkritumu pārstrādes uzņēmumu būvniecība, 

palīgēku izveidošana un slēgšana 

170 

26. Atkritumu uzglabāšanas, savākšanas, t.sk. 

pārkraušanas vietas, konteineru noliktavas, kuru 

tilpums ir virs 32 kub.m. izveidošana un slēgšana 

128 

27. Zāģu skaidu un citu atkritumu kompostēšanas vietu 

ierīkošana 

113 

28. Metāllūžņu pieņemšanas un uzglabāšanas vietu, 

nolietotu automobiļu un citas mototehnikas 

(autokapsētu) pārstrādes vietu ierīkošana, izbūve 

170 

29. Dzinēju, turbīnu un reaktoru pārbaudes vietu 

ierīkošana, izbūve 

142 

30. Izziņa par būves neesamību dabā 10 

 

4. Būvniecības ierosinātāji 50% no nodevas maksā pēc būvatļaujas saņemšanas 

būvvaldes noteiktajā termiņā, atlikušos 50% no nodevas maksā pirms 

dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas 

nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja 

netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā. 

5. No nodevas samaksas atbrīvo pašvaldības uzņēmumus un iestādes; 1. un 2. 

grupas invalīdus, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas 

dalībniekus, represētās personas. 

6. Nodeva iemaksājama Riebiņu novada domes budžeta kontā. 

 

 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs    I. Meluškāns 

 

 

 


