Saistošo noteikumu Nr.26 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības
ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu projekts ir sagatavots, lai nodrošinātu
pašvaldības nodevu veidu, apmēru par būvatļaujas
saņemšanu, un nodevu maksāšanas kārtību atbilstoši spēkā
esošajiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem
aktiem.
Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” visas būves atkarībā no
to apjoma un sarežģītības ir sadalītas trīs grupās. Savukārt
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620
„Noteikumi par būvju klasifikāciju” visas būves ir
klasificētas atbilstoši lietošanas veidam. Spēkā esošie
normatīvi nosaka atšķirīgu būvniecības procesu dažādu
grupu un lietošanas veidu būvēm, tajā skaitā būvniecības
ieceres akceptēšanu un būvvaldes izdotā dokumenta, kas
atļauj uzsākt būvdarbus, veidu. Nodevas apmēru paredzēts
noteikt atkarība no būves lietošanas veida un būves
grupas. Nodevas apmērs nav paaugstināts, salīdzinot ar
spēkā esošo un vidēji ir zemāks par citās pašvaldībās
noteikto. Nosakot nodevas apmēru, ievērots princips
nesadārdzināt būvniecības procesa administratīvos
izdevumus un veicināt legālu būvniecību novada teritorijā.
Šobrīd spēkā esošie 31.03.2010. saistošie noteikumi Nr.9
“Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” jāatceļ
un
jāizdod
saistošie
noteikumi
atbilstoši
iepriekšminētajiem spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs. Nodevas apmērs
par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu,
izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē, salīdzinot ar iepriekš noteikto
pašvaldībā, būtiski netiek mainīts.
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav, jo nodevas
apmērs, salīdzinot ar iepriekš noteikto pašvaldībā, būtiski
netiek mainīts.

Šie saistošie noteikumi neievieš izmaiņas līdzšinējās
administratīvajās procedūrās. Nodevas objektu nosaka
būvvalde, nodeva iemaksājama pirms būvatļaujas
saņemšanas vai pirms atzīmes par būvniecības ieceri
izdarīšanas Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē.
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ar privātpersonām
publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv trīs
darba dienu laikā pēc Tautsaimniecības komitejas un

Finanšu komitejas sēdes, kurās šie saistošie noteikumi tiek
virzīti apstiprināšanai domes sēdē.
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