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Saistošie noteikumi Nr. SN6/2016
Apstiprināti ar Olaines novada
domes 2016. gada 25. maija sēdes
lēmumu (5. prot., 31. p.).

Nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu
saņemšanu, būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu
un izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
15. punktu, likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2. un
10. punktu un Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu likmes par Olaines novada pašvaldības
izstrādāto oficiālo dokumentu, apliecinātu to kopiju, izrakstu vai norakstu un izziņu
saņemšanu, būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojumu rakstā vai apliecinājumu kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā un izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās,
nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus, kuri saistīti ar nodevu maksāšanu.
2. Nodevu maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem šajos saistošajos
noteikumos norādītos attiecīgos dokumentus.
3. Nodevas apmaksājamas pilnā apmērā pirms dokumentu saņemšanas, izņemot nodevu
par būvatļaujas izdošanu, kas maksājama saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada
28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas” noteikto kārtību būvatļaujas saņemšanai.
4. Nodevas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā.
5. No nodevu maksāšanas atbrīvotas Olaines novada pašvaldības iestādes un aģentūras,
valsts pārvaldes institūcijas, personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.
6. Fiziskās un juridiskās personas, par kurām Olaines novada domes lēmums pieņemts,
lēmumu saņem izraksta vai noraksta veidā no domes sēdes protokola bez maksas. Par
atkārtotu lēmuma saņemšanu jāmaksā pašvaldības noteiktās nodevas.

7. Nodevu objekti un likme:
Nr.p.k.
Nodevas objekts
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Likme,
EUR

Domes sēžu protokoli:
1.1. atkārtoti pieprasītie izraksti, protokolu pielikuma noraksti un
kopijas
1.2. trešajai personai izsniegtie protokolu izraksti, protokolu
pielikuma noraksti un kopijas
Dokumenti no Olaines novada pašvaldības arhīva:
2.1. par vienu A4 lapu
2.2. par katru nākamo A4 lapu tam pašam dokumentam
2.3. par vienu A3 lapu
2.4. par katru nākamo A3 lapu tam pašam dokumentam
Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva par laulības,
dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju (tajā skaitā izziņa
par reģistra neesamību arhīvā)
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
Cita veida izziņa par nekustamo īpašumu
Izziņa par plānoto/atļauto īpašuma izmantošanas veidu

Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem
Izziņa par ēku piederību, tiesiskumu, neesamību dabā,
jaunbūvēm
9.
Citu pašvaldības vai domes izstrādāto oficiālo dokumentu
apliecinātas kopijas
10.
Būvatļaujas saņemšana vai būvniecības ieceres akcepts:
10.1. otrās grupas ēkas vai tās daļas būvniecībai – jaunai
būvniecībai,
pārbūvei,
atjaunošanai,
restaurācijai,
nojaukšanai, novietošanai, būvniecības ieceres akcepts
10.2. pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres akcepts
7.
8.

1,50
(par vienu lapu)
3,00
(par vienu lapu)
4,00
1,50
7,00
3,00
2,00
4,00
3,00
7,00
7,00
3,00
3,00

25,00

15,00
10.3. otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotas
atjaunošanas, būvniecības ieceres akcepts
10.4. pirmās, otrās un trešās grupas ēkas vai telpu grupas
lietošanas veida maiņa bez pārbūves, būvniecības ieceres
akcepts
10.5. otrās un trešās grupas inženierbūvju būvniecībai
10.6. pirmās grupas inženierbūvju būvniecībai, ierīkošanai
10.7. otrās un trešās grupas ēkas vienkāršotas fasādes
atjaunošanas – būvniecības ieceres akcepts
10.8. trešās grupas ēkas vai tās daļas būvniecībai – jaunai
būvniecībai,
pārbūvei,
atjaunošanai,
restaurācijai,
nojaukšanai, novietošanai, būvniecības ieceres akcepts
11.
Atļauja par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās:
11.1. maza mēroga (izklaidējoša rakstura) publiska pasākuma
rīkošanai (atrakcija, spēles, loterija u. tml.) – par vienu dienu
11.2. liela mēroga (izklaidējoša rakstura) publiska pasākuma
rīkošanai (karuseļi, cirks, piepūšamās atrakcijas u. tml.) –
par vienu dienu

15,00
7,00
15,00
7,00
15,00
50,00

7,00
30,00

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Olaines novada domes 2011. gada 21. decembra
saistošos noteikumus Nr. 25 “Nodevas par domes un pašvaldības izstrādāto oficiālo
dokumentu un būvatļaujas saņemšanu”.
Priekšsēdētāja otrais vietnieks

A. Čmiļs

