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MAKSAS PAKALPOJUMI NR.6 
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PĀRVALD Ē 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
2009.gada 28.oktobrī 

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
 21.panta pirmās daĜas 14.punktu 

Nr. Pakalpojuma veids Cena Ls 
bez PVN 

Cena Ls 
ar PVN 

Par datorpakaplojumu un kopēšanas izmaksām 

1. Datorsalikums, attēlu skanēšana un apstrāde (1 stunda) 4,13 5,00 

2. Printēšana, kopēšana lapas noklājumā līdz 5% A4 formātā no 
vienas puses (melnbaltā izdruka) 

0,05 0,06 

3. Printēšana, kopēšana lapas noklājumā līdz 5% A4 formātā 
abpusēja (melnbaltā izdruka) 

0,08 0,10 

4. Printēšana, kopēšana lapas noklājumā līdz 5% A4 formātā 
(tintes krāsainā izdruka) 

0,165 0,20 

5. Printēšana, kopēšana lapas noklājumā no 5% līdz 25% A4 
formātā no vienas puses (melnbaltā izdruka) 

0,25 0,30 

6. Printēšana, kopēšana lapas noklājumā virs 25% A4 formātā no 
vienas puses (melnbaltā izdruka) 

0,41 0,50 

 

ATT ĪSTĪBAS NODAěĀ sniegtie pakalpojumi: 

 Par detālplānojuma procedūras dokumentu aprites nodrošināšanu 

7. Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšana (ziĦojumu 
publicēšana, pasta izdevumi vēstuĜu nosacījumu un atzinumu 
saĦemšanai) ja iecerētai darbībai nav pārrobežu ietekme 

123,97 150,00 

8. Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšana (ziĦojumu 
publicēšana, pasta izdevumi vēstuĜu nosacījumu un atzinumu 
saĦemšanai) ja iecerētai darbībai ir pārrobežu ietekme 

165,29 200,00 



Par teritorijas pl ānojuma dokumentu izsniegšanu 

9. Teritorijas plānojuma vienas kartes “Dundagas pagasta 
patreizējā teritorijas izmantošana”, “Dundagas pagasta plānotā 
teritorijas izmantošana”, “Aizsargjoslas Dundagas pagastā” 
mērogā 1:25000 krāsainā izdruka 

20,66 25,00 

10. Teritorijas plānojuma vienas kartes “Plānotā teritorijas 
izmantošana Dundagas blīvās apbūves teritorijā mērogā 1:5000 
krāsaina izdruka 

8,26 10,00 

11. Teritorijas plānojuma vienas kartes “Plānotā teritorijas 
izmantošana KaĜėu blīvās apbūves teritorijā”, “Plānotā 
teritorijas izmantošana Nevejas blīvās apbūves teritorijā”, 
“Plānotā teritorijas izmantošana Pāces blīvās apbūves teritorijā” 

2,48 3,00 

Par konsultāciju sniegšanu ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos 

12. Platību maksājuma un lauku bloku kartes iesnieguma 
aizpildīšanas konsultācija 

1,65 2,00 

13. Pašvaldības speciālista dalība nekustamā īpašuma apsekošanā 
dabā pēc īpašnieka vai trešās puses uzaicinājuma (1h) 

2,48 3,00 

 
 
 
 
 
Novada domes priekšsēdētājs       A.Zumbergs 


