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Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites izcenojumiem Tukuma novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās
informācijas likuma 6.pantu un 13.panta
sesto, septīto un astoto daļu un 26.panta
trešo daļu

1. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Tukuma novadā:
N.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

Pakalpojums
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;
objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 0.5 ha līdz 1 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība no 1 ha līdz 10 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha;
objekta platība no 10 ha līdz 20 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha;
objekta platība no 20 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā EUR
128,06 kopā par vienu objektu;
Par izpilddokumentācijas (tajā skaitā inženierkomunikāciju un ceļu
izpildmērījumi)*** pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs
ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens objekts;
trases garums no 30 līdz 300 m (ieskaitot), viens objekts;
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk
kā EUR 85,37 kopā par vienu objektu.
Par inženierkomunikāciju demontāžas aktu pieņemšanu, pārbaudi,
ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu
pašvaldībai. Demontētās komunikācijas trases garums:
no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens objekts;
no 30 līdz 300 m (ieskaitot), viens objekts;
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m.
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Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
viens objekts.
Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē (attiecināms uz
privātmājas apbūves teritoriju platībā līdz 0,3 ha)****
viens objekts.

6.

7.

Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas
reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:
viens objekts (plānojums vai projekts).
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam:

8,11

1,70

9,81

pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;
17,07
3,58
20,65
pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha.
2,13
0,45
2,58
Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes
8.
vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti
iepriekš minētajos punktos, vienā zemes vienībā:
viena zemes vienība.
2,56
0,54
3,10
9.
Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu
digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts;
2,85
0,60
3,44
objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha.
0,07
0,01
0,08
* – Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** – Pievienotās vērtības nodoklis.
*** – Laukumveida izpildmērījumu (laukums, stadions u.c.) reģistrācijai tiek piemērots šo izcenojumu 1.punkts.
**** – Pārējo būvju novietņu reģistrācijai tiek piemērots izcenojumu 1.punkts.
Objekts – izpildmērījuma vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar
vienotu lappušu numerāciju un attālums (grafiskās informācijas pārrāvums) starp uzmērītajiem objektiem nav lielāks par 100 m.

2. Plāniem, kuru pasūtītājs ir pašvaldība (tiek norādīts plāna rakstlaukumā), izcenojumiem
pielietojams koeficients 0,5.
3. Pakalpojumu izcenojumi pielietojami, pildot pārvaldes uzdevumu deleģēšanas
līgumsaistības Par Tukuma novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes
uzturēšanu un izmantošanu, un piemērojami, apkalpojot mērniecības darbos sertificētās personas,
arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

