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JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235
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Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2010.gada 28.aprīlī (protokols Nr.5 12.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par „Inženiertopogrāfiskās
digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
61.1 panta otro daļu un
Ģeotelpiskās informācijas likumu
Grozījumi: 2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.17
(2010.gada 22.jūnija sēdes protokols Nr.8 2.§)
Grozījumi: 2013.gada 25.septembra saistošie noteikumi Nr.19
Nr.p.k.

1.

1.1
1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

Pakalpojums
Par topogrāfiskās informācijas
(tai skaitā ielu sarkano līniju)
izsniegšanu,
pieņemšanu,
pārbaudi,
ievadīšanu
datu
planšetēs, ievadīšanu datubāzē
un reģistrēšanu. 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 1.0 ha (ieskaitot), viens
objekts;
Objekta platība virs 1.0 ha,
papildus par katru nākamo
ha.
Par
izpilddokumentācijas
(izpildshēmu)
pieņemšanu,
pārbaudi,
ievadīšanu
datu
planšetēs, ievadīšanu datubāzē
un reģistrēšanu:
Inženiertīklu pieslēgums no
0 līdz 30 m, viens objekts;

Cena
(EUR)*

PVN 21%
(EUR)

Cena ar PVN
(EUR)

14.94

3.14

18.08

16.37

3.44

19.81

22.06

4.63

26.69

5.69

1.20

6.89
(kopsummai
nepārsniedzot
99.60 EUR)

5.69

1.20

6.89

Nr.p.k.

Pakalpojums

2.2.

Trases garums no 30 līdz
300 m, viens objekts;

2.3.

Trases garums virs 300 m,
papildus
par
katriem
nākamajiem 100 m.

3.
3.1.
4.
4.1.

5.

6.

6.1.

6.2.

Par galveno būvasu ienešanu
datu bāzē:
Viens objekts.
Par vienas būves novietnes
pārbaudes ienešanu datu bāzē:
Viens objekts.
Par vienas topogrāfijas /
izpildmērījuma
atteikuma
noformēšanu un nosūtīšanu
(Grozījumi: 2010.gada 22.jūnija
saistošie noteikumi Nr.17)
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;
Pie objekta platības virs 1.0
ha, papildus par katru
nākamo ha

Cena
(EUR)*

PVN 21%
(EUR)

Cena ar PVN
(EUR)

8.54

1.79

10.33

2.84

0.60

3.44
(kopsummai
nepārsniedzot
71.14 EUR)

7.12

1.49

8.61

8.54

1.79

10.33

9.26

1.94

11.20

24.19

5.08

29.27

1.35

7.75
(kopsummai
nepārsniedzot
71.14 EUR)

6.40

Par informācijas izsniegšanu
(datu planšetu, ielu sarkano
līniju, u.c.) zemes vienības
robežplānu
un/vai
citu
7.
mērniecības un projektēšanas
darbu veikšanai, kas nav minēti
augstāk minētajos punktos, vienā
zemes vienībā:
7.1.
Viens objekts.
2.84
0.60
* - pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

3.44

(Grozījumi: 2013.gada 25.septembra saistošie noteikumi Nr.19)

Būvvaldes vadītājs

/Arnis Ozols/
(paraksts)

