
 

 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2014.gada 26.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr.20 §21)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2014. gada 26.augustā                Nr. 19 

 

Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 27. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 22 „ Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas 

aprites kārtību Ādažu novadā”  
 

 

   Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma  

6.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu 

  

 

 Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 “Saistošie 

noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas 

ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā„ (turpmāk – Noteikumi) šādu 

grozījumu: 

1. Izteikt  Noteikumu 1. pielikumu šādā redakcijā:  

 

         1. pielikums 

Pakalpojumu izcenojumi Ādažu novadā  
Pakalpojumu izcenojumi pielietojami pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma “Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības vajadzībām”, saistību izpildi, un piemērojami 

apkalpojot mērniecības darbos sertificētās personas, arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas. 

N.p.k. Pakalpojums 
Izcenojumi bez PVN 

(euro) 

1.  Augstas detalizācijas (M1:500) topogrāfiskās 

informācijas izsniegšana (tai skaitā ielu sarkano 

līniju), pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, 

ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāze un 

nosūtīšana pašvaldībai      

 

 objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts;   14,00 

 objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens 

objekts; 
  15,00 

 objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens 

objekts; 
  21,00 

 objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo 

ha, bet ne vairāk kā 130,00 euro* kopā par vienu 

objektu. 
   5,50 

2.  Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, 

reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, 
 



ievadīšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai    

 inženiertīklu pieslēgums līdz 30 m  viens objekts;    5,69 

 no 30 līdz 300 m, viens objekts;    7,00 

 virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, 

bet ne vairāk kā 130,00 euro*  kopā par vienu objektu. 
   2,00 

3.  
Galveno būvasu ienešana datu bāzē:  

 viens objekts.    2,50 

4.  Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un 

nosūtīšana pašvaldībai  
 

 viens objekts.   5,50 

5.  Detālplānojuma grafiskās daļas vai zemes ierīcības 

projekta ievadīšana datubāzē 
 

 viens objekts (plānojums vai projekts)   7,50 

                        

6.                           
VTP datu bāzes ievadīšana datu bāzē (vietējo tīklu 

punkti)   
 0,00 

7. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un 

nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma 

izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez 

inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto 

inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu 

izbūvei): 

 

 platība līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts   14,00 

  virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha    5,50 

8. Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu 

sarkanās  līnijas, VTP u.c.) zemes vienības 

robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības 

darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu 

izcenojumos, viens objekts (viena zemes vienība): 

 

 viena zemes vienība.  1,40 

9. Aizsargjoslu datu bāzes uzturēšana  0,00 

  * - bez pievienotās vērtības nodokļa 

 

     2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.19 Grozījums Ādažu novada domes 

2010.gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 „ Saistošie noteikumi par Ādažu novada 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites 

kārtību Ādažu novadā.”   

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1 Noteikumi Nr. 22 "Saistošie noteikumi par Ādažu 

novada  augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 

citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu 

novadā” (turpmāk - Saistošie noteikumi) saskaņā ar 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 

26.panta trešo daļu nosaka kārtību, kādā notiek  augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par 

aizsargjoslām  pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana un 

izsniegšana Ādažu novadā.   

1.2. Grozījumi saistošajos noteikumi tiek veikti, ņemot vērā, 

ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra par topogrāfiskās 

informācijas aprites nodrošināšanu, ka rezultātā mainās 

pakalpojuma izcenojumi Ādažu novadā.          

2. Īss projekta satura izklāsts 2. Pieņemot grozījumus saistošajos noteikumos tiks 

noteikta maksa, kādu pakalpojuma sniedzējs – 

pašvaldības deleģētā persona ir tiesīga saņemt no 

pasūtītāja par informācijas pārbaudi, reģistrēšanu 

datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no datubāzes.     
 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

3. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4. Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

5. Nav attiecināms.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6. Nav attiecināms.  

 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 


