
 

 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2013.gada 26.novembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.18§27.11)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013. gada 26.novembrī                Nr. 51  

 

Grozījums Ādažu novada domes 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, Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pantu    

  

 

 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 

(euro)** 

PVN** 21%, 

(euro) 

Izcenojumi kopā ar 

PVN, (euro) 

1.  Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā 

ielu sarkano līniju) izsniegšanu, 

pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu 

planšetēs, ievadīšanu datubāzē, 

reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai. 

Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk 

apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek 

piemērots koeficients k=0,8.  

   

 objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens 

objekts; 
  15,65    3,29   18,94 

 objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha 

(ieskaitot), viens objekts; 
  18,50    3,89   22,39 

 objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha 

(ieskaitot), viens objekts; 
  24,19    5,08   29,27 



 objekta platība virs 1.0 ha, papildus par 

katru nākamo ha, bet ne vairāk kā 

135,17 euro***  kopā par vienu objektu. 
   5,69    1,19    6,88 

2.  Par izpildmērījumu (izpildshēmu) 

pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu 

planšetēs ievadīšanu datubāzē, 

reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai: 

   

 inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, 

viens objekts; 
   5,69    1,19    6,88 

 trases garums no 30 līdz 300 m, viens 

objekts; 
   9,96    2,09   12,05 

 trases garums virs 300 m, papildus par 

katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā 

135,17 euro***  kopā par vienu objektu. 
   2,85    0,60    3,45 

3.  
Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:    

 viens objekts.    2,85    0,60    3,45 

4.  Par vienas būves novietnes pārbaudes 

ienešanu datu bāzē 
   

 viens objekts.   11,38    2,39   13,77 

5.  Par viena detālplānojuma vai zemes 

ierīcības projekta grafiskās daļas 

reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un 

nosūtīšanu pašvaldībai: 

   

 viens objekts (plānojums vai projekts).   12,09    2,54   14,63 

6.  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): 

   

 pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), 

viens objekts; 
  29,88    6,27   36,15 

 pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par 

katru nākamo ha. 
   6,40    1,34    7,74 

7.  Par informācijas izsniegšanu (datu 

planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes 

vienības robežplānu vai citu mērniecības 

darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš 

minētajos punktos, vienā zemes vienībā: 

   

 viena zemes vienība.    2,85    0,60    3,45 

8.  Par vienreizēju topogrāfiskās 

informācijas sagatavošanu un izsniegšanu 

digitālā formātā inženierkomunikāciju 

turētājiem: 

   

 objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens 

objekts; 
   2,85    0,60    3,45 

 objekta platība virs 25 ha, papildus par katru 

nākamo ha. 
   0,07    0,01    0,08 

9.  Aizsargjoslu datu bāzes uzturēšana - - Bez maksas 

  * - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu. 

** - Pievienotās vērtības nodoklis. 

*** Neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.  

 

 

     2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  



  


