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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ventspils novadā 

2010.gada 13.septembrī                                                                                                30 

                                              .                                                                                                       Nr._______ 
                                                                                                                           

(protokols Nr. 24.; 8 .§) 

 

„GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.26 „PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS 

INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADĀ““ 
 

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 

6.pantu un 13.panta 6., 7. un 8.daļu 

 

 

Veikt Ventspils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.26 „Par augstas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā” šādus grozījumus: 

1. Noteikumu 4.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu (mērogā – 

saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem) un ievadīšanu digitālajā 

kartē, kā, arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē 

Ventspils novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par 

pakalpojumiem saņemt samaksu. Maksa par ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu 

sniegšanu ir noteikta šo saistošo noteikumu pielikumā (skatīt pielikumu Nr.1)”. 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus Nr.26 „Par augstas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Ventspils novadā” ar Pielikumu Nr.1 „Maksas pakalpojumi un to 

izcenojumi” sekojošā redakcijā: 

 

Pielikums Nr.1 
Ventspils novada domes 

2010.gada 10.augusta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.26 

(protokols Nr.22.; 2.§) 

     

Maksas pakalpojumi un izcenojumi 

 

Pakalpojums Cena 

1. Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, izsniegšana,  pārbaude, 

ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana 

pašvaldībai  

Objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts 11.00Ls 

Objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts 13.00Ls 

Objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts 17.00Ls 

Objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 4.00Ls 

Maksimālā cena par objektu 95.00Ls 

Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek 

piemērots koeficents 0.8  
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2. Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, pārbaude, ievadīšana 

datu planšetēs ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai 

(tiek pielietots arī labiekārtojuma izpilduzmērījumiem)  

Trases (objekta) garums līdz 30 m, viens objekts 4.00Ls 

Trases (objekta) garums 30-300 m  7.00Ls 

Trases (objekta) garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m 2.00Ls 

3. Galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai  

Viens objekts 5.00Ls 

4. Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai  

Viens objekts 8.00Ls 

5. Ielu sarkano līniju projektēšana, koordinēšana un ievadīšana datubāzē 

un nosūtīšana pašvaldībai  

Viens sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts 2.80Ls 

6. Pašvaldības apstiprināto ielu sarkano līniju izsniegšana   

Viens sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts bezmaksas 

7. Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma reģistrēšana   

Zemes ierīcības projekts (viens objekts) 8.50Ls 

Detālplānojums (viens objekts) 8.50Ls 

8. 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)  

Objekta platība līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts 21.00Ls 

Objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 4.50Ls 

3. *Pakalpojumu izmaksās nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                 A. MUCENIEKS 

 

 

 

 

 


