1.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 19.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.211
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
RD 13.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.172)

Būvniecības ieceres, par kurām maksā Nodevu
Nr.
p.k.

Būvju
klasifikācijas
kods

Būvju klasifikācijas koda
nosaukums

Koeficients

Būvniecības ieceres, par
kurām maksā Nodevu

Izņēmumi

1.

1110

Viena dzīvokļa mājas;
Viena dzīvokļa mājas
dzīvojamo telpu grupa

0,7

Brīvi stāvošas savrupmājas,
tai skaitā individuālās
ģimeņu mājas, villas,
mežsargu mājas, lauku
mājas, vasarnīcas, dārza
mājas u.tml., arī dvīņu un
rindu mājas, kurās katram
dzīvoklim ir savs jumts un
sava atsevišķa ieeja

Izņemot *

2.

1121

Divu dzīvokļu mājas;
Divu dzīvokļu mājas
dzīvojamo telpu grupa

0,7

Brīvi stāvošas divu dzīvokļu Izņemot *
mājas, arī dvīņu un rindu
mājas, kurās ir divi dzīvokļi
un kurām ir kopīgs jumts vai
atsevišķa ieeja

3.

1122

Triju vai vairāku dzīvokļu 0,7
mājas;
Triju vai vairāku dzīvokļu
mājas dzīvojamo telpu grupa

Pārējās dzīvojamās mājas, tai Izņemot **
skaitā
sekciju
tipa
dzīvojamās
mājas,
daudzdzīvokļu mājas, kurās
ir trīs un vairāk dzīvokļi

4.

1130

Dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās mājas;
Dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās mājas
dzīvojamo telpu grupa

0,1

Dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās mājas un
veco ļaužu pansionāti, tai
skaitā bāreņu nami,
bezpajumtnieku patversmes
u.c.

5.

1211

Viesnīcu ēkas;
Viesnīcas telpu grupa

0,9

Viesnīcas, moteļi, pansijas
un līdzīgas īslaicīgas
apmešanās vietas ar
restorānu vai bez tā, kā arī
atsevišķi restorāni un bāri

6.

1212

Citas īslaicīgas apmešanās
ēkas;
Citu īslaicīgas apmešanās
telpu grupa

0,9

Citur neklasificētas īrējamas
ēkas atpūtai un brīvdienu
pavadīšanai, tūristu
apmetnes, bērnu vai ģimeņu
brīvdienu apmetnes un
kempingi

7.

1220

Biroju ēkas;
Biroja telpu grupa

0,9

Ēkas, kas tiek izmantotas
Izņemot **
darījumiem un dažādiem
administratīviem mērķiem,
tai skaitā bankas, pasta
nodaļas, pašvaldību iestādes,
valsts pārvaldes iestādes,
uzņēmumu, organizāciju un
iestāžu ēkas, kā arī

Izņemot **

2
konferenču un kongresu
centri, tiesu un parlamenta
ēkas
8.

1230

Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkas;
Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības telpu
grupa

9.

1241

Sakaru ēkas, stacijas,
0,7
termināļi un ar tiem saistītās
ēkas;
Sakaru, stacijas, termināļa
telpu grupa

Civilo un militāro lidostu,
Izņemot **
dzelzceļa un autobusu staciju
un ostu termināļu ēkas, trošu
ceļu un cēlējkrēslu stacijas,
radio un televīzijas pārraides
ēkas, telefona centrāles,
telekomunikāciju centri
u.tml., kā arī lidmašīnu
angāri, signālposteņu ēkas,
lokomotīvju un vagonu depo,
bāku ēkas, gaisa satiksmes
vadības ēkas

10.

1242

Garāžu ēkas;
Garāžas telpu grupa

0,9

Virszemes vai apakšzemes
garāžas un apjumtas
automobiļu novietnes

11.

1251

Rūpnieciskās ražošanas
ēkas;
Rūpnieciskās ražošanas
telpu grupa

0,4

Apjumtas ēkas, kas tiek
izmantotas rūpnieciskai
ražošanai, piemēram,
fabrikas, rūpnīcas, darbnīcas,
kautuves un alus brūži, auto
mazgātavas u.tml.

12.

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi
0,5
un noliktavas;
Rezervuāra, bunkura, silosa,
noliktavas telpu grupa

Ūdens, naftas, gāzes un citu
šķidro ķīmisko vielu
rezervuāri, bunkuri un silosi
graudiem, cementam un
citām sausām beramām
vielām, saldētavas un citas
specializētās noliktavas

13.

1261

Ēkas plašizklaides
pasākumiem;

Kinoteātri, koncertzāles,
Izņemot **
operu ēkas, teātri, sarīkojumu

0,9

0,9

Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības centri,
tirdzniecības bāzes,
universālveikali, atsevišķi
veikali, zāles, kas tiek
izmantotas gadatirgiem,
izsolēm un izstādēm,
apjumtie tirgi vai tirgus
paviljoni, degvielas uzpildes
staciju ēkas u.tml.

Izņemot
katlumājas,
elektroenerģijas
apgādes ēkas,
transformatoru
apakšstaciju ēkas,
sūkņu un
kompresoru
staciju ēkas, ūdens
attīrīšanas,
filtrēšanas un
nostādināšanas
staciju ēkas, slēgto
transformatoru
apakšstaciju ēkas,
gāzes regulēšanas
stacijas, gāzes
mērīšanas stacijas
un gāzes
savākšanas punkti

3
Plašizklaides pasākumu
telpu grupa

un universālās zāles, kas tiek
izmantotas plašizklaides
pasākumiem, kazino, cirki,
mūzikas un deju zāles,
apjumtas estrādes u.tml.

14.

1262

Muzeji un bibliotēkas;
0,1
Muzeja vai bibliotēkas telpu
grupa

Muzeji, mākslas galerijas,
Izņemot **
bibliotēkas, fondu glabāšanas
un arhīvu ēkas

15.

1263

Skolas, universitātes un
0,5
zinātniskajai pētniecībai
paredzētās ēkas;
Izglītības iestāžu telpu grupa

Pirmsskolas, pamata un
vidējās izglītības iestāžu ēkas
(mazbērnu novietnes,
bērnudārzi, pamatskolas,
vidusskolas, koledžas,
ģimnāzijas, speciālas skolas
bērniem invalīdiem,
tehniskās skolas, arodskolas
u.tml.), augstskolu un
zinātniskās pētniecības
iestāžu ēkas; zinātniskās
pētniecības laboratorijas,
tālākizglītības iestādes,
meteoroloģiskās stacijas,
observatorijas

Būvniecības
ieceres,
kuras
daļēji vai pilnībā
finansē no Rīgas
pilsētas
pašvaldības
vai
valsts budžeta

16.

1264

Ārstniecības vai veselības
aprūpes iestāžu ēkas;
Ārstniecības vai veselības
aprūpes iestāžu telpu grupa

0,1

Iestādes medicīniskai
ārstēšanai un aprūpei, tai
skaitā slimnīcas un aprūpes
nami, universitātes slimnīcas,
psihiatriskās slimnīcas,
dispanseri, ambulances, soda
izciešanas iestāžu un cietumu
slimnīcas vai armijas
hospitāļi, dzemdību nami,
mātes un bērna veselības
centri, asins pārliešanas un
donoru centri, ēkas dzīvnieku
ārstēšanai

Būvniecības
ieceres,
kuras
daļēji vai pilnībā
finansē no Rīgas
pilsētas
pašvaldības
vai
valsts budžeta

17.

1265

Sporta ēkas;
Sporta telpu grupa

0,5

Ēkas sporta pasākumiem, tai
skaitā arēnas, sporta
manēžas, sporta zāles, slēgtie
peldbaseini, segtie sporta
laukumi u.tml.

Būvniecības
ieceres,
kuras
daļēji vai pilnībā
finansē no Rīgas
pilsētas
pašvaldības
vai
valsts budžeta

18.

1272

Kulta ēkas;
Kulta telpu grupa

0,1

Baznīcas, kapelas, mošejas,
sinagogas

Izņemot ar
kapsētām saistītas
būves (kapličas,
sēru zāles,
krematorijas)

19.

1274

Citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas;
Cita, iepriekš neklasificēta,
telpu grupa

0,3

Pie dzīvojamām mājām un
Izņemot *
nedzīvojamām ēkām
uzbūvētas saimniecības ēkas,
individuālās garāžas (brīvi
stāvošas atsevišķu garāžu

4
ēkas), siltumnīcas, pagrabi,
nojumes u.tml. ēkas
20.

2112

Ielas un ceļi

0,2

Laukumi, kas paredzēti
ražošanas un transporta
vajadzībām

Izņemot **

21.

2151

Ostas un kuģojamie kanāli

0,3

Doki, piestātnes un kuģu
būvētavas

Izņemot **

* Ja Nodevas maksātājs ir atbrīvots no Nodevas samaksas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.6.apakšpunktu (no Nodevas atbrīvo
fiziskas personas, ja būvniecības ieceri īsteno savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām (dzīvoklī, viendzīvokļa vai
divdzīvokļu dzīvojamā mājā, saimniecības ēkās, garāžās individuālai lietošanai)).
** Būvniecības ieceres, kuras daļēji vai pilnībā finansē no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs

