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   APSTIPRINĀTI 

      Ar Madonas novada pašvaldības domes 

      2011.gada 22.septembra sēdes lēmumu  

   (Protokols Nr.17, 46.p. ) 

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturētāja 

Madonas novadā maksas pakalpojumi un to izcenojumi 

 Noteikt šādu maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes 

uzturētāja sniegtajiem maksas pakalpojumiem (pakalpojumu izmaksās nav ietverts 

pievienotās vērtības nodoklis) 

1. Topogrāfija   

 Par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu (tai skaitā ielu sarkano līniju), 

pieņemšanu, reģistrēšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, un 

nosūtīšanu pašvaldībai 

1.1.Platība līdz 0,3 ha – LVL 8,80; 

1.2. Platība no 0.3 ha līdz 0.5 ha – LVL 10,80 

1.3.Platība no 0.5 ha līdz 1.0 ha – LVL 14,80; 

1.4.Platība virs 1.0 ha , papildus par katru nākamo ha – LVL 5,00; 

1.5.Ne vairāk kā LVL 89,00 kopā par vienu objektu. 

2. Inženiertīklu izpildshēmas  

 Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, reģistrēšanu, pārbaudi, 

ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai 

2.1. Trases garums līdz 300 m – LVL 5,15; 

2.2.Ne vairāk kā LVL 55,00 kopā par vienu objektu. 

3. Būvniecības izpildmērījumi 



3.1. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē un nosūtīšanu pašvaldībai - viens objekts – LVL 

4,50. 

3.2. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē un nosūtīšanu pašvaldībai - 

viens objekts – LVL 4,50. 

4. Detālplāni un zemes ierīcības projekti 

4.1. Par ielu sarkano līniju pārbaudi novada teritoriju detālajos plānojumos (digitālā veidā), 

ievadīšanu datu bāzē un nosūtīšanu pašvaldībai – par vienu sarkanās līnijas pirmreizēji 

koordinētu punktu – LVL 1,20. 

4.2. Par zemes ierīcības projekta pārbaudi, ievadīšanu datubāzē, reģistrāciju un nosūtīšanu 

pašvaldībai - viens objekts – LVL 2,80. 

5. Pārskatu shēmas 

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) 

5.1.Objekta platība līdz 1.0 ha – LVL 10.00; 

5.2.Objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha – LVL 4.20. 

6. Citi pakalpojumi 

6.1. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetes, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības 

robežplānu izgatavošanu vai citu mērniecības darbu veikšanu, kas nav iekļauti pakalpojumu 

izcenojumos - Viens objekts (viena zemes vienība) - LVL  1,20. 

* – visas cenas norādītas bez PVN.  Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par 

informācijas izsniegšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs      A.Ceļapīters 

 

 


